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Mi-ar trebui - să-i fac să sune struna 
lăutei mele, laudă să-ti deie - 
o viață, 
și-ncă una, 
și-ncă una..

De-oș fi lăsat să zboare multe vise, 
de pe sub streșini tainice de gind, 
le-aș fi văzut curind, 
căzind,
ca pasările, in văzduh ucise.
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ÎNTREGULUI pofor
ongresul al IlI-lea al Partidului Muncitoresc 
”omîn reprezintă un eveniment istoric de o 
însemnătate deosebită tn viața poporului nos
tru. Făcînd bilanțul realizărilor din ultimii 
ani, al marilor victorii dobtndite de oamenii 
muncii în toate sectoarele construcției socia
liste, trasind cu mină sigura profilul strălu.

citor al zilei de miine. Congresul a consfințit măreața cu
cerire a maselor eliberate de exploatare, faptul că socia
lismul a învins, pentru totdeauna, în Republica Populară 
Romfnă.

t?upă cum se arată în Raportul de activitate al Corni te- 
tuM Central, prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Daf. — document de o uriașă importanță teoretică |i prac. 
tkă, — astăzi „pășim într-o etapă nouă de dezvoltare, 
care deschide poporului nostru perspectiva luminoasă a 
victoriei depline a socialismului și treceri] treptate la co
munism..."

Muncitorii, țăranii, intelectualii, întregul nostru popor 
muncitor, au întîmpinat cu entuziasm grandiosul program 
de luptă pentru progresul și prosperitatea patriei socia
liste, concretizat in hotărîrile Congresului. însuflețiți da 
avînt patriotic, de încrederea întărită de fapte, câ progra
mul partidului devine realitate, oamenii muncii au fre. 
cut de îndată la înfăptuirea acestui program : planul de 
șase ani. etapă hotăritoare In desavirșirea construcției 
socialiste In R P.R.

In aceste zile, de la un capăt la altul al tării, se <*es'.’ 
șoară pe un front tot mai larg o acth-’late cre.itmr- de 
proporții nemaicunoscute. Se apropie de stadiul final citeva 
dintre cele mai de seamă obiective industriale, adevărate 
puncte de forță pentru întreaga economie naționala: hidro
centrala , V I. Lenin" de la Bicaz, marile combinate de la 
Săvinești-Roznov. Onești-Borzești șl Govora: progresează 
Intr-un ritm susținut șantierele noilor uzine, termocentrale, 
rafinării, mine, cîmpuri petrolifere. Concomitent cu aceasta, 
pe sute și mii de planșete se conturează silueta gigantică 
a cetății otelului, care se va înălța la Galați și va produce, 
în etapa finală, 4 milioane tone de oțel anual, 
decit produce astăzi întreaga noastră industrie 
gică.

Conform prevederilor Raportului. în industria 
caniș, vor intra ,în funcțiune, în decursul plaauiui de £.aai> 
peste 180 de întreprinderi noi și ^nroape 300 de secții noi, 
vor fi reutilate și lărgite aproape 400 de întreprinderi din 
toate ramurile industriale.

Pînă la sfîrșitul șesenalului, agricultura tării noastre va 
fi tn întregime colectivizată, iar producția de cereale va 
spori în mod considerabil, ajungînd, în condiții clima
tice normale, la 14—16 milioane tone cereale anual.

A fi contemporan cu asemenea evenimente, a sluji cu en
tuziasm și abnegație cauza sfîntă a poporului, este o mare 
fericire pentru fiecare om al muncii, pentru fiecare fiu cre
dincios al patriei sale. Nouă, scriitorilor și artiștilor legați 
de popor, ne revine sarcina de cinste și de adîncă răspun
dere să oglindim în creația noastră această epocă fără 
precedent în istoria tării, zugrăvind cu talent și fidelitate 
chipul marelui erou al societății noastre, — omul comu
nist In acest sens. Raportul de activitate al Comitetului 
Central conține indicații de cea mai mare importanță și 
actualitate pentru dezvoltarea mișcării artistice-literare.

...Avîntul uriaș al forțelor creatoare ale popor-ului — 
se arată în Raport — oferă o 6ursă inepuizabilă de inspi
rație pentru scriitorii și artiștii neutri. Dezvoitînd rezi la
tele pozitive obținute în ultimii ani în lărglaeaj temaikiiși 
îmbogățirea fondului de 'dei al literaturii, odei, teatrului, 
cinematografiei, creatorii noștri aii îndatorirea de e făuri 
opere la nivelul înaltelor exigei.țe artistice si ideologice 
ale partidului și poporului".

Aceste cuvinte călăuzitoare, de o profundă însemnătate 
teoretică și practică pentru întregul 
nostru front literar-artistic, consti. 
tuie un îndrumar deogebit de prețios- 
în activitatea scriitorilor tineri, care 
s-au ridicat și se formează în anii 
regimului democrat.popular. Revolu
ția culturală, înfăptuită de masele 
muncitoare sub conducerea, partidului, 
a scos la iveală — asemenea como
rilor naturale, tăinuite de milenii în 
adîncurile pământului nostru, — re
marcabile talente artistice, printre 
care numeroși poeți, prozatori, dra
maturgi, critici literari. Tot mai mul
te nume promițătoare se afirmă an 
de an în paginile ziarelor și ale pu
blicațiilor de specialitate, în culegeri 
șl antologii înfățișînd activitatea crea
toare a tinerilor scriitori și a înce. 
pătorilor. Cu toate acestea, sîntem 
încă departe de a ne declara mulțu. 
miți de rezultatele obținute. Dezvol
tarea tineretului nostru literar mai 
este uneori frînată de tendința înde, 
părtării de aspectele esențiale ale 
realității ceea ce duce inevitabil Ia 
slaba reflectare a operei de construire 
a socialismului și a eroilor acestei 
opere, oameni simpli ai patriei 
noastre.

Astăzi, în condițiile avîntului fără 
precedent al întregii activități a ma
selor muncitoare din țara noastră, 
asemenea rămîneri în urmă devin 
de-a dreptul anacronice și avem da
toria să luptăm cu fermitate pentru 
a grăbi dispariția lor. In lumina sar
cinilor grandioase pe care le pune în 
fața noastră hotărîrile Congresului,
— cauză scumpă a întregului popor,
— este necesar să orie-ntăm cu o mai 
mare consecvență și putere de con
vingere aptitudinile creatoare ale ti- 
neretului, setea — specifică lui — de 
nou, de extraordinar, către aspectele 
vii, pasionante, ale realității noastre 
socialiste.

Deschizînd paginile revistelor și 
cărților literare, să auzim bătînd tot 
mai puternic inima generoasă a celor 
care făuresc toate minunile pămîntu. 
lui, a celor ce ne dau oțelul, pîinea 
și htrtia, făcînd din visele și proiec
tele de astăzi — realitatea vie de 
inline.

LUCEAFĂRUL

F
iecare om al muncii din țara 
noastră știe ce a însemnat Con
gresul al IlI-Iea al Partidului 
Muncitoresc Romki. Știe ce în- 

..seamnă olanul pe șase aoi .si, 
vede c’e se’reallzează 4iu*w*ani, 

ci în zile și ore chiar. Am ajuns ca 
în multe ramuri de producție să 
realizăm în săptămîni și luni ceiace 
în trecut, sub regim capitalist, se 
realiza în ani și cicluri de ani. Dar 
acest avînt al construirii socialiste 
este caracteristic pentru întregul la
găr socialist, de la București la Mos
cova, de la Moscova la Pekin, de la 
Pekin și Hanoi la Praga 
Varșovia și Budapesta, 
construcțiile din 
erata Germană sau 
erată Coreeană.

Succesele fiecărei 
frățească socialistă sînt succesele 
lagărului socialist. Economia socia
listă este planificată și nu se des- 
voltă în mod haotic, anarhic. Se 
desvoltă pe baza planurilor dinainte 
stabilite, pe-o diviziune a producției 
și mai ales sistemul de într-ajuto- 
rare funcționează după legile 
marxiste de dezvoltare a societății 
umane, după învățătura leninistă.

Țara noastră și-a cîștigat un prestî- 
giu important pe tărîm internațional. 
Și-a cîștigat prestigiu pe întregul 
glob. Despre acest prestigiu a vorbit 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
cel de-al IlI-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, înfățișat în Ra
portul Comitetului Central. Este su
ficient să dăm două date pentru a 
ilustra acest lucru. Avem relații di
plomatice cu 44 de state și facem 
schimburi comerciale cu peste 70 de 
state.

Acest prestigiu, așa cum a sub-

Republica 
Republica

și Soua. 
Tirana și 

Demo- 
Demo-

tări din familia

Tuturor, tuturor, tuturor I
Pe recepție dar, inimi, voi, milioane 
Să vibreze-ate voastre arzinde membrane, 
Ca-ntr-un zbor temerare aripi de vultani I 
Ne-ntrerupt gindul vostru și glasul răspundă 
Pe o unică, certă lungime de undă : 
Șase ani, șase ani, șase ani I 
Aicea Congresul.

Tuturor, tuturor, tuturor I
Dintr-a vieții opacă de ieri carapace 
Și ungherul din urmă să se desghioace, 
La un semn dat de voi, muncitori și țărani I 
Curcubeu ce pe oricare frunte se-ndină, 
Socialism, larg boltește-te-n anii-lumină : 
Șase ani, șase ani, șase ani I 
Aicea Congresul.

Tuturor, tuturor, tuturor I
Prindeți grabnic, trohei și-amfibrahi și ductile, 
Ritmu-acestor, de azi, supersonice zile, 
Ci nu joaca măruntă de liliputani.
Pașii voștri ce-n marșul cel lung răzbătură 
Bată clar și solemn o supremă măsură : 
Șase ani, șase ani, șase ani I
Aicea Congresul I

De multe ori de-aș fi făcut să sune 
aceste nevăzute 
alăute, 
pe care, nu știu cină 
și nu știu cine 
le-a incuiat, din vechi-străvechi, in i 
le-aș fi simțit slăbind, pe nesimțite, 
ca niște aripe de fluture, sleite.

Dac-aș fi stat cu miinile întinse, in 
o viață, și-ncă una, și-ncă una, 
fără elan și fără dăruire 
n-os fi putut să indrăsnesc a cere 
tovărășescul gest de-a,propiere 
care dormea 
in palma mea 
dintotdeauna.

Dar mi-ai întors, partidul meu, spre 
oglinda vie-a tinereții mele, 
și-ai desgropat 
din malul ei, mai uriaș deci! un munte, 
de aur lucitor doar un grăunte 
cit o scinteie,
l-ai scos în dimineața asta, naltă 
și l-ai spălat in zeci de curcubee, 
cu altele, asemeni, laolaltă.

Dumitru CORBEA

.RITMUL CONSTRUCȚIEI 
SOCIALISTE

liniat tovarășul N. S. Hrușciov, con
ducătorul statului sovietic. Ref ." 
Populară Romînă și l-a cîștigat dato
rită necontenitelor sale victori: ia 
construirea socialismului.

înflorirea țărilor socialiste zre o 
putere deosebită de atracție oeotru 
toți muncitorii din întreaga ’usr.e ca
pitalistă.

Romînia s-a transformat 
timp record, ponderea ei econocr: 
mai este agricultura extanta»ă. ci in
dustria și agricultura infusMii. Teh
nica, mecanizarea și automatiza ftx *- 
cuprins toate sectoarele viejii nM = :re 
economice.

Desigur, capitaliștilor le stă 
grit ori ce realizare a noastră și 
tează după petrolul și aurul 
nesc. Ura lor crește pe măsura 
zărilor lagărului socialist, 
rul socialist nu-i vor lăsa 
în aplicare planurile lor 
Nu-i vor lăsa popoarele, 
poarele stau de veghe,
poarele și-au deschis ochii. Popoarele 
din țările capitaliste au auzit de 
reducerea impozitelor și trecerea la 
ziua de 6—7 ore în Uniunea Sovie
tică. Pe această cale vor păși iute 
toate țările socialiste. In țara noas
tră, -după cum știm, s-a și desființat

în 
of- 

romî- 
reali- 
lagă- 
pună

Dar 
să-și 
tilhârești.

Toate po- 
Toate po-

!a 500 lei 
pozit la 

S-au mărit 
:’.e la mun

citori, profesori. rrec ri. 
Lori, ingineri, s-au făcut 
ceri de prețuri la mărlwi. se 
truiesc școli, spitale, teatre. In anii 
care vin se vor coastru: 15 mii săli 
de clasă, din care unsprezece mii la 
sate. Și la noi s-a redus numărul o- 
reîor de muncă In diferite sectoare. 
Grija de om insuivețește lumea socia
listă. Tovarășul Hrușc.ov a arătat și 
In cuvin'area sa de la Congresul al 
III-tea a! Partidului Muncitoresc 
Romin, ritmul construcțiilor de 
locuințe în septenal In septenal se va 
construi o suprafață locuibilă egala 
cu suprafața a 180 orașe noi a cile 
250.000 locuitori fiecare Ritmul con
strucțiilor din Uniunea Sovietică a 
luat o asemenea amploare, îneît oa
menii muncii fșl iau angajamentul 
de-a îndeplini septenalul In cinci ani

In ritmul Moscovei se fac cons
trucții și în țara noastră. Blocul din 
Bulevardul Magheru s-a construit în 
acest ritm. Blocurile din jurul Palatu
lui Republicii s'-au construit tn acest 
ritm. In acest ritm se cortstruește a- 
cum Calea Gri viței, se construesc 
uzine și complexe social-culturale.

impozitul ia 
și s-a făcut 
salariile oină la 1500 lei. 
pensiile, s-au mărit salar: 

rrec :
s-au

invăță- 
redu- 
cons-

Acelaș ritm de corstrucțn l-am văzut 
șf la Pekin. în trecere senii. Dis
par cocioabele vechi dm Pekin și se 
coastruejte un oraș con, comunist, 
sxxiern. Ceeace.am văzut că s-a fă- 
-aat istr-o lună Ia Pel n. Statelor Uni
te le-ar Ii trebst un veac

Poate că dm cauza 
Di’Joo. domnul Herter 
se fac că nu înțeleg 
coexistența pașnică--. 
coexiste cu țările socialiste. Ei nu 
vor decît lume capitalistă-.. Dar is
toria și popoarele îi vor învăța mul
te lec de aici înainte- Nici reprezen
tantul de presă al președintelui Ei
senhower n-a fost învățat cu urcarea 
pe scara helicopterului, dar poporul 
japonez l-a silit și la aceasta... Po
poarele se trezesc. Ele nu pot li min- 
țite,ele nu vor să devină carne de 
tun pentru capitaliști $i impostori po
litici, pentru acei care au tîrguit și 
tirguesc sîngele popoarelor.

Robia va dispare. Din toate în- 
cheeturile trosnește sistemul capita
list Colonialiștii bat în retragere în 
fața popoarelor. Douăzeci și șapte de 
țări s-au eliberat de stăpînii lor co
lonialiști. Un miliard și jumătate de 
oameni și-au cîștigat dreptul de-a se 
numi oameni. Acest lucru n-ar fi fost 
cu putință în alte condiții istorice. 
Dar trăim în epoca biruitoare a sis
temului socialist. Capitalismul ' și-a 
trăit traiul.

Pe pămînt va fl instaurată orîrt- 
duirea cea dreaptă: socialismul, co> 
munismul. Este o lege istorică de 
desvoltare a societății umane,

«crittori# fi artiștii no- 
ștri. Dezvoltînd rezultatele pozitive ob
ținute tn ultimii ani în lărgirea temati
cii și îmbogățirea fondului de idei al li- 
tavtorif, artei, teatrului, cinematogra
fiei, creatorii noștri au îndatorirea de a 
făuri opere la nivelul înaltelor exigențe 
artistice și ideologice ale partidului și 
poporului, Pentru aceasta se cere, în «- 
fără do talant, lichidarea a tot co-l 
poate îndepărta pe artht de popor — 
spirit de castă, individualism, tendința 
de a făuri opere pentru uzul unui cerc 
îngust de „aleși": ** cere îndeosebi cu- 
nOașterfia aprofundată a realităților, 
studierea lor îndelungată, contactul 
viu, permanent, al artistului cu oamenii 
muncii — viitori eroi ai operelor sale. 
Numai astfel în paginile câr+îlor, in 
onerele de artă va pulsa din plin viața 
noastră atît de bogată, cu faptele ei 
mărețe, cu Ideile oi nobile, cu luptele oi 
victorieuee.

(Dia Raportai C.C. al P.M.R preamlai 
de tovarășul Gheorghe Ghecruhlu.Dej ia 
cel de al II 1-lea Congres al Partidului).
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PROFILURI
LITERARE

Florin Mihai Petrescu
i
|
I

I
1
£ 
i 
I

I
ș

Florin Mihai Petrescu s-a 
făcut cunoscut cititorilor în
deosebi prin volumul Chema, 
rea primăverii, editat la Iași. 
In vechea capitală a Moldovei 
stăruie permanent conștiința 
marilor valori cultural^ ce au 
pornit de aici. Fiecare locui
tor se oferă generos să-ți a- 
rate telul de la Copou, să te 
conducă la bojdeuca lui 
vreangă, să-ți vorbească des
pre... literatură. Greu poate fi 
închipuit un leșan care să nu 
știe recita versuri din Emi- 
nescu ori povesti, parafra 
zînd vreuna din istorisirile 
lui Creangă. Cultul frumosu 
lui, al poeziei, al anecdotelor 
de bun gust, face parte din 
specificul „tîrgulut". Orice

nume nou apărut pe firmamentul literelor intră, pentru 
mai multă sau mai puțină vreme, în centrul atenției publice. 
Primele poezii, publicate de Nlcolae Labiș în lașul nou, 
au constituit o adevărată revelație. Chiar atunci cînd 
poetul părăsise localitatea, ieșenii 11 considerau ca fiind 
mereu în mijlocul lor.

Florin Mihai Petrescu este astăzi una dintre noile spe
ranțe ale poeziei ieșene, dacă-i permis a face o atare dis
tincție regională.

Intr.adevăr, din pleiada tinerilor scriitori crescuți pe 
lingă revista lașul literar el întrunește cele mal multe 
semne de maturitate poetică. Chemarea primăverii — 
volum tipărit din Inițiativa Comitetului executiv al Sfa
tului popular regional Iași — nu cuprinde decit o parte 
din versurile lui Florin Mihai Petrescu. Autorul are pre
dată o nouă culegere, ceva mai amplă, E.S.P.L.A.-ei. Ea 
îl va completa profilul liric cu elemente noi, tînăruț poet 
aflîndu-se încă în formare. Oricum, principalele trăsături 
credem că se vor menține. Florin Mihai Petrescu e prin 
excelență un poet al orașului. Stihurile sale cîntă viața 
zgomotoasă a uzinelor, străzilor, șantierelor. Peste tot 
pulsează neastîmpărul tineresc, pasiunea căutărilor, a 
noului:

5

£
1

g
I
I

„Mă pierd in încordarea sonoră din șantier 
Atras de orice sunet, de fiece culoare,
De zboruri de seîntei ce-abia născute pier 
In arcuri lungi șl vii, strălucitoare.

O muncă uriașă pulsînd rapid, mereu 
înviorări revarsă în suflet și tărie, 
Schimbînd în lauri lupta cu-aprinsul minereu 
Și prelungind orașul departe. în cîmple".

(Flacăra de aur)
I■
I

Comunismul, visul de aur, este identificat cu primăvara, 
cu elanul tineresc entuziast. Chemarea primăverii nu.i, 
în fond, decît chemarea comunismului. Primăvara este 
anotimpul cîntecelor, al avîntului, al bucuriei fremătă
toare. Poeziile au tonalitate de lieduri. Versul încearcă 
a reține farmecul clipei — o expresie, un moment din 
viața de toate zilele. Florin Mihai Petrescu refuză poezia 
sărbătorească, prefăcut gravă, convențională. Preferința 
pentru cîntecul efortului cotidian este evidentă pretutin
deni :

„In umbra halei huruind prelung 
Tăcerea nici o clipă nu se-așează. 
Și ageri, încordați, nebiruiți, 
Stau oamenii lîngă cuptor de paza.

Ei știu ce scumpă-I fiece secunda
Și-oțelul în tipare de lingou 
Șl lupta lor cu ultimele spectre 
Ce vor să mai umbrească zborul nou“.

(In laminor)
sau:

„Mi-e dragă orice piatră care-o ating sub pași 
Pe străzile și-n preajma acestui iubit Iași, 
Unde venind din veacuri odihnitor adie 
Strădania mulțimii și zvon de vitejie.

Dar fiecare piatra, ce-i înălțată-acum, 
Ori așternută, trainic, pe mărginașul drum.
De oameni construind, aprins, a noastră vreme 
Mai scumpă mi-1 ca faima crescută din poeme.

Aici, cu ei alături, mereu vreau să rămîn, 
Pe tot ce se clădește simțindu-mă stăpîn. 
Scăldat de bucurie ca pomil-n zori de rouă. 
Cu fiecare arbor sădit, și casă nouă !“

(Cu ei alături)

De aici acea simplitate și claritate a imaginilor, con
strucția lirlară a „pieselor'*, care i-a devenit într.un fel 
proprie. Cîteodată, există totuși pericolul de a cădea în 
banalitate, în comentarii monotone (acesta e cazul unora 
din poeziile despre Bicaz). Așa zisa poezie a cotidianu
lui presupune o mare bogăție de idei și simboluri, 
imagini în plină mișcare, capabile să transfigureze în poe
zie în simboluri emoționante, elementul comun și obiș
nuit.

Florin Mihai Petrescu a debutat numai cu cîțiva ani 
în urmă. Maturizarea sa se datorește, desigur, talentului. 
Un aport important la promovarea ttnărului poet l-a adus 
revista lașul .literar, în paginile căreia Florin Mi hal. Pe
trescu și-a publicat m-loritatea lucrărilor. E greu, insă. • 
de oonceput această evoluție poetică îmbucurătoare, fără 
a ține seama de condițiile de dezvoltare, create de parti
dul și guvernul nostru tuturor tinerilor scriitori înzestrați.

In poezia Partidului, autorul mărturisește emoționat 
cest adevăr: „Tu ne-ai deprins să fim cutezători/ Căută
tori de visuri și comori/ Să ne avîntăm, cît inima ne bate' 
Spre comunism...".

Florin Mihai Petrescu s-a străduit cu -cîntecele sale 
să dea glas simțămintelor omului contemporan, construe, 
tor înflăcărat al socialismului.

Așa poate fi explicat caracterul cotidian al viziunii ar
tistice al lui Florin Mihai Petrescu, despre care vorbeam 
mai sus. Firește, nu întotdeauna reușitele sînt asigurate. 
Găsim și lucrări mai puțin izbutite, nereușind să depă. 
șească condiția banalului, să releve, intr-adevăr pregnant, 
frumosul unanim. Cîteodată, poetul se lasă furat de vraja 
cuvintelor, a rimelor, a ritmului și consumă strofe întregi, 
fără să spună nimic (vezi Șantier naval. Navigatori sau 
Te aud pulsi-nd).

Dar nu prin atari derogări de la spiritul de exigență 
se caracterizează activitatea literară, de pînă acum, a lui 
Florin Mihai Petrescu. Farmecul celor mai multe dintre 
poeziile cuprinse în Chemarea primăverii rezidă în sim. |
plitatea șl claritatea cu care sînt dezbătute probleme ale |
vieții noastre de azi; In caldul lor lirism, fapt ce ne în- | 
dreptățește, alături de iubitorii de poezie ieșeni, să-1 con
siderăm pe Florin Mihai Petrescu drept un scriitor tlnăr I 
cu frumoase perspective de dezvoltare. 1

Gh. Achitai
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L
ucrările Congresului al lll-lea 

al Partidului Muncitoresc Ro- 
min au arătat că niciodată în 

istoria poporului nostru nu s-au ln- 
ti mp lat mai multe evenimente, nu s-au 

petrecut schimbări atît de adinei șl im
portante în conștiința oamenilor, in 
fine, n-au fost mai multe „noutăți" 
despre care să merite a fi încunoștin- 
țate, prin imagini artistice, masele de 
cititori. Așa se explică dezvoltarea 
cunoscută de așa zisul gen scurt, in 
literatura noastră de după Eliberare.

Nu poate găsi crezare teoria după 
care schița și nuvela ar fi numai o 
școală elementară, pregătitoare pentru 
un ciclu superior și anume romanul. 
Aceste specii de sine stătătoare sînt 
determinate de materialul de viață pe 
care-l înfățișează și nu de dorința 
cuiva de a face exerciții pentru lucrări 
inai ample, E greu să stabilești exact 
limitele dintre două genuri, bine dis
tincte ca liricul și epicul; dar acelea 
care există intre două specii ? E greu 
de spus unde se termină un anumit 
tip de schiță și unde începe un anu
mit tip de nuvelă, sau unde se ter
mină un anume tip de nuvelă și unde 
începe un anume soi de roman ? To
tuși anumite particularități există 
fiind impuse de natura tnslși a ma
terialului de viață abordat- Despe 
ele vorbea V. G. Belinski în articolul 
Despre nuvela rusă și despre nuvelele 
domnului Gogol cînd scria: „Există 
evenimente, există întîmplări. care nu 
sint suficiente pentru o dramă sau un 
roman, dar case sînt profunde, cart 
într-o clipă concentrează atîta viață, 
cît nici într-un veac nu poți trăi, po
vestirea le prinde și le cuprinde în 
cadrul ei îngust... Scurtă ți concisa, 
ușoară și profundă totodată ea zboa
ră din obiect în obiect, împarte viața 
in părți mărunte și rupe pagini din 
măreața cane a acestei vieți”.

Așa dar genul scurt na este numai.

asta tocmai «IIboromdttf. ridtea- 
'«i li « condiție cu adevărat umană 
a milioanelor de umiiți fi ofensați. 
Cele mai reprezentative specii ale 
genului de care na ocupăm au in 
centrul lor această problemă specifica 
actualității vremii noastre, oglindită 
dialectic prin unghiul unei ferme 
principialități partinice- Căci un crji 
tor nu poate zugrăvi lumea socialistă, 
in toată semnificația și strălucirea ei 
decit din unghiul ideologic, oferit de 
cel mal înalt pisc al glndirtl umane, 
cu perspectiva cea mai largă spre 
viitor: filozofia marxist-leninisra.
Perspectiva scriitorului realist-socia
list asupra dezvoltării societății, a 
destinelor umane, fiind aceea a unui

ș? acum frebuio să înțeleg (w dtâ 
amară satisfacție mă pedep*-tsc — în
țelegând 1) că nici nu era doar timpul 
meu. Nimeni nu are un timp al său 
care să-i aparțină în exclusivitate, ni
meni nu poate fi atît de sigur. Timpul 
meu era și al ei și al altora care 
mi-s dragi; trăindu-l doar pentru 
mine nici nu l-am trăit și am fmpie- 
decat-o și pe ea să-l trăiască**. Un 
mare număr de tineri scriitori ca 
Alecu Ivan Ghilia, in primele sale 
scHțe și povestiri, Pop Simion in 
nuvelele publicate în Viața romanea
scă, Gazeta literară, Vasile Rebreanu 
■n volumul Tn plină zl, Dumitru Radu 
Popescu irt Fuga. Petre Stoenascu in 
Privighetoarea, N. Țic în schițai* diu

Păzniș Neagu cete sannifieația acțiu
nii, determinarea ei socială. In lite
ratura dinainte de 98 August, pentru 
realizarea unui vis de dragoste, eroii 
erau constrânși să se refugieze în 
forme străvechi de existentă, intr-un 
fel de haiducie romantică, ieșind din 
spafiul istoric. Ori încotro s-ar fi în
dreptat, drumul adevăratei fericiri le 
era înfundat de prejudecățile eticii 
burgheze.

In noile condiții, in viziunea nouă, 
reallst-socialistă, înfruntarea prejude
căților vechi, e o garanție a fericirii. 
Acum dragostea poate triumfa cu a- 
devarat. Ar fl fost de dorit ca autorul 
să ii insistat asupra perspectivei de 
dezvoltare revoluționară a societății

ACTUALITATEA Șl SPECIILE 
SCURTE ALE GENULUI EPIC

om care știe «a descoperă și să se 
călăuzească in acțiunile sale după le- 
gile obiective ale vieții și nu după 
înșelătoare impresii subiective, expri
mă chintesența actualității, sensurile 
ei majore, specificul propriu acestei 
actualități. Nuvela „La Răzeși- d« 
pildă, a lui V. Era. Galan constituie 
pe deoparte istoria măririi și decăde
ri unui chiabur, losub Prisăcaru. 
intr-un moment isteric reprezentativ, 
iar pe de alt* isteria formării unei 
conștiințe noi. dramul străbătut d« 
Ion Dehotaru. de la slugă umilă de 
chiaburi, la conșffrața propriei demni
tăți umane. E drnnral care-l dnce la 
locul adevărat in societate: in rlndu-

volumul Profiluri, Fănuș Neagu in 
Vingea în Bărăgan, Cornelia Leu in 
Singele și apa se inspiră din actua
litate, înfățișează oameni, dezbat pro
bleme caracteristice pentru epOca in 
care trăim. Aceste schițe și nuvele 
adoc in paginile lor un erou optimist, 
activ. îndrăzneț constructor hotărit al 
socialismului, de o mare frumusețe 
morală. Astfel ințelegind mai adine 
sensurile actualității noastre N. Țk 
cu Profiluri depășește simțitor, un 
stadiu mai vechi al creației tale in 
care stăruia o imagine cam neguroa
să, puțin pesimistă asupra vieții, Fără 
a da tribut unei viziuni idilice, schi
țele lui sint mai senine, mai optimiste.

CRONICA LITERARA de I. D. Bălan

sau in primul rind. • simplă școala 
de măiestrie, ci e un gen ca virtați 
autonome, care cere intru cit sa o altă 
optică decit a romancierului, care 
contribuie in mod deosebit și substan
țial prin operativ^tea lui la înviora
rea ți la 'îmbogățirea literaturii, era 
astăzi numeroase schite și nuvele in
spirate din războiul antifascist. din 
luptele pentru eliberare, din insvrec 
ția armata, din activitatea ilegala a 
comuniștilor, publicate in ziare șl 
reviste sau strinse in volume. După 
Eliberare, speciile scurte au in
general, pasul ca viața, oglindind 
cele mai de seamă evenimente politice 
și sodate: luarea puterii politice, re
forma agrară, naționalizarea etc.

Multe schițe și nuvele au fost inspi
rate de viața muncitorilor de ieri și 
de azi. Transformarea socialistă a 
agriculturii a constituit poate sursa 
cea mai ispititoare le inspirație pen
tru scriitori' noștri din toate genera
țiile. Deosebit de îmbucurător este 
însă faptul că aceste specii scurte sint 
cultivate de numeroși tineri, care 
aduc o notă nouă, proaspătă, in 
cîmpul literaturii noastre realist so
cialiste, contribuind ți ei alături da 
întregul front literar la fixarea actua
lității în conștiința opiniei publice. 
Nu simțim oare că o temă extrem de 
actuală, esențială pentru semnifica
ția istorică a prezentului, cum este 
aceea a dobîndirii sentimentului 
proprid demnități umane în condițiile 
regimului democrat-popular, va in
teresa întotdeauna, ca o problemă de 
adîncă umanitate, pe cititori ? Sensul 
profund al socialismului, al politicii 
partidelor comuniste și muncitorești

rile partidului oamenilor muncit. Des
tinele âtertce ale aceetar oameni nu 
vor constitui orie.ni vn centru de in
tere*? fiutn «ilari că da. Sezisind 
in toată complexitatea lui ceea ce se 
cheamă suNul epocii, V. Em. Galan 
s-a oprit asupra unei teme care-i per
mite să zugrăvească realitatea in 
dezvoltarea ti revoluționară, in mer
sul ei spre socialism, in dialectica 
luptei de clasă.

O evoluție similară, in alte momen
te istorice, au avut-o Ilie Barbu din 
Desfășurare? și Anton Modan din În
drăzneala de Marin Preda, eroii atit 
de discutați de critica literară, motiv 
pentru care nu vom insista asupra 
lor. mulțundndu-ne să reamintim gra
dul inalt artistic la care acești eroi 
ilustrează procesul de redobindire a 
demnității umane, de pătrundere in 
viat* politică și socială a omului 
simplu din patria noastră in anii re
gimului democrat-popular. Din a- 
ceeași spiță tipologică este și Ana 
Nucului, d'm ampla și interesanta nu
velă a lui Remus Luca și chiar unii 
din eroii altor nuvele cum ar fi 
Cămașa de mire, in care autorul tra
tează dintr-un unghi actual problema 
lațională sau probleme ale eticii noi. 
ca în mișcătoare* nuvelă Timpul me
nit* să înfățișeze efectele nefaste ale. 
individualismului asupra relațiilor lay 
miliare. Problematica etică a nuvelei 
ți rezolvarea conflictului șe desfă
șoară in lumina unor principii.de cea 
mai acută actualitate. Am ținut cu- 
atlta îndărătnicie li timpul meu — 
spune la un moment dat eroul prin
cipal Sandu, descoparind pricina nefe
ricirii sale intr-nn meschin egoism —

merg pe linia tonicei lucrări, Tudor, 
in care se înfățișa tăria și frumusețea 
morală a unui comunist. Aproape In 
exclusivitate eroii lui Țic trăiesc un 
profund proces de transformare, de 
regăsire a rostului lor istoric. Evolu
ția tuturor — poate chiar prea ste
reotip — se realizează intre treapta 
degradantă de slugă și aceea înaltă 
de muncitor conștient, care învață de 
la comuniști demnitatea. Ilie Cernat, 
din ampla nuvelă Șantier, după lungi 
și dureroase vagabondări, nimerește la 
un șantier. E primit omenește, i se 
dau haine, e ajutat să învețe o mese
rie șl mai ales să-și ciștige demni
tatea.

,.De azi înainte ești .tovarășul Ilie 
Cernat — ii spune un comunist — și 
daca i-o arde cuiva să te umilească 
să ne spui nouă, nimănui să nu în
gădui !“ Asemeni lui est* și Ravel 
Crețu din Echipamentul și Costică 
Uritu din Invitația la nuntă. Schițele 
aceste au o valoare tocmai pentru că 
dezbat cu artă alte probleme etice, 
semnificative pentru destinul multor 
oameni din vremea noastră. Altele ca 
în aer liber. Omul de care aveam 
nevoie sînt nerealizate fiindcă rămîn 
niște simple comentarii de reporter, 
fără a fi transfigurate artistic intr-o 
viziune dialectică. Interesante proble
me pe linia aceasta a raportului din
tre nuvelă șl actualitate ridică volu
mul lui Fănuș Neagu Ningea în Bă
răgan și mai ales nuvela care dă titlul 
cărții-

Intimplarea care furnizează subs
tanța nuvelei nu e nouă. In litera
tura noastră din trecut o întîlnini 
adeseori. Nou și actual în nuvela lui

șl asupra dimensiunii viitorului din 
viața eroilor. Nu lungind acțiunea cu 
episoade noi, ci adincind pe această 
linie semnificația faptelor.

Eroii actuali, pozitivi, din viață, au, 
firește, mai multă frumusețe morală, 
idealuri mai înalte decit orice vis al 
trecutului. Dar nu toată masa pre
zentului este actuală in înțeles adine 
artistic, ci numai ce*a ce se înscrie 
pă linia devenirii istorice. Căci așa 
cum arăta A. Abramov in Literatur- 
naia Gazeta din 4 sept. 1859 ,.a scrie 
adevărul zilelor noastre de azi, în
seamnă, de fapt, a sugrăvi realitatea 
în dezvoltarea ei revoluționară. în 
mersul ei spre înfăptuirea socialismu
lui. Acolo unde e absentă dezvolta
rea revoluționară e absent și adevă
rul .— în cel mai bun caz i se sub
stituie actualului o, simplă oglindire 
veridică a mărunțișurilor vieții**.

Bentru a zugrăvi actualitatea nu e 
suficient simplul cadru exterior, nu e 
suficientă indicația calendaristică, 
firma gospodăriei colective, a șantie
rului sau a uzinei, nici indicarea rece 
a apartenenței politice a unui erou.

Prezența peisajului tehnic actual nu 
oferă singur certitudine* un*i reale 
actualități ideologice, de conținut. E 
nevoie de adîncime, de a oglindi esen
ța fenomenelor caractertstic* pentru 
viața de astăzi. Căci există nenumă
rate aspecte proprii epocii noastre 
socialiste în care omul avind cultul 
muhdi colective și pentru colectivitate 
a devenit mai social și mai politic ca 
oricind. tn conștiința oamenilor mun
cii se impune tot mai mult un înalt 
ideal etic, o filozofie realistă, un 
umanism nou, din care se inalță visul 
milenar al omenirii: fericirea, căutată 
în societate, nu în însingurare sau în 
ceruri.

Caracteristic acestui vis este faptul 
că el se urzește pe legile obiective ale 
societății, descoperite și strunite de 
oamenii muncii pe baza cunoașterii 
ideologiei marxist-lăniniste.

Prezentul vremii noastre este deo
sebit de bogat, de interesant. Spu
neam, insa, că nu toată masa pre
zentului poate fi actuală și-n înțeles 
adine artistic. De aceea pentru a fi 
cu adevărat scriitori ai actualității e 
nevoie să ne întrebăm ce anume ale
gem din prezent, din prezentul acesta 
care se îmbogățește structural com
plex. și uimitor cu fiecare zi. Așa 
cum se arăta intr-un artkol din 
Scînieia, intitulat „Literatura sa pă
trundă in miezul actualității", (22 
martie 1958) in anii din urmă a 
crescut mult noul tip de muncitor, pe 
care din păcate, ii întilnim încă prea 
puțin reflectat în literatură. Puțină 
atenție, cu mici excepții, li s-a acor
dat și sutelor de mii de noi veniți în

rlndurile clasei muncitoare, care ateu 
la temperatura tnaltă a industriei so
cialiste și-au însușit și-și însușesc, 
printr-un proces nu întotdeauna ușor, 
trăsăturile muncitorești.

De asemenea vastul univers inedit, 
care este satul socialist, oferă litera
turii și in primul rind portretului, 
schiței și nuvelei, numeroase subiecte 
și teme importante și atrăgătoare, 
care-și așteaptă încă scriitorii. Căci 
s-a născut o țărănime nouă, eroi noi, 
au apărut probleme complexe, sarcini 
de o înaltă menire socială, l.a rîndul 
lor noii intelectuali nu mai sint în 
stadiul In care să-și dibuie drumul 
spre mișcarea muncitorească; ei con
tribui* activ la construirea socialis
mului. Așa dar „în fața scriitorului 
de «zi — arăta articolul din Scinteia 
— stă un nou erou literar constructo
rul socialismului, muncitorul înaintat, 
țăranul colectivist și, in primele rin- 
duri ale tuturor acestora. Comunietul 
activistul de partid”.

Astfel de eroi și astfel de tome, țn 
devenirea lor istorică, se cer a fi oglin
diți mai înfli in creația Hterrră. me
nită să redea imaginea veridică a ac
tualității. Nu are nimeni nici o justi
ficare pentru a delimita arbitrar ac
tualitatea. excluzind din cimpul ei 
tematic aspecte mai crude, mai vio
lente pentru a face loc unor pre
țiozități ostentative, unor rafinamente 
stilistice, care vizează snobismul “ 
cum se întîmplă cîteodată în scrie
rile unor tineri-

Uneori ideea de actualitate a fost 
înțeleasă greșit, fiind interpretată a- 
proape cu exclusivitate după criterii 
formale. Orice îngrădire formal* — 
privitoare la oglindirea actualității, ni 
se pare neindicată. Un scriitor, con
form temperamentului său artistic și 
naturii talentului, poate fi aetnat. în 
variate forme stilistice și narative, 
Nu-i nevoie, numai decît, să gifîi '» 
ritmul accelerat al narațiunii, poți fi 
și mai așezat, mai lent șl să reflecți 
adine actualitatea, cum poți folosi un 
ritm foarte precipitat, modern. — aș* 
zis — și să o zugrăvești superficial.

Există un specific al -nuvelei de'as
tăzi față de nuvela clasică, în sensul 
c* nuvela contemporană este incom
patibilă cu înfățișarea statică a vieții. 
Modernitatea și vibrația mai acută a 
scrierii tn nuvelă șl schiță provine 
din intensitatea cu care e trăită ac
tualitatea, nu din modul exterior al 
unei acțiuni mai pripită sau mai mol
comă. Caracteristic nuvelei de as
tăzi, inspirată din actualitate, este 
capacitatea ei de a aduce viitorul in 
prezent, ca premize, ca germeni dia
lectici și nu ca niște ornamente adău
gate festiv, ca niște finalurl de apo
teoză. ca visuri discursive despre vii
tor. E necesar ca perspectiva viitoru
lui să fie înfățișată ca o realitate în 
plasma prezentului, in jurul căruia se 
împlinește acesta. De aceea elemen
tele care semnifică aspectele viitoare 
ale unui fenomen nu trebuie să dis
toneze cu esența proprie prezentului. 
Deschiderea aceasta către viitor, sen
timentul dialectic al devenirii Istorice, 
deosebește nuvela realist-socialistă, de 
nuvela din trecut. Căci dacă vechiului 
tip de nuvelă îi era propriu un anume 
caracter închis al acțiunii, in sensul 
că destinul oamenilor nu eră capabil 
de mari surprize, de schimbări struc
turale. omul fiind copleșit de un or
ganism social ostil dezvoltării indivi
dualității lui. in nuvela actuală timpul 
acțiunii, eroii și faptele nu mai sint 
închise pentru că viitorul adus in pre
zent deschide însuși orizontul exis
tenței eroilor.

Tocmai prin această deschidere că
tre viitor, actualitatea epocii noastre 
face mai cuprinzător, maî bogat in
tr-un anume sens, genul însuși. De 
aceea cu atit mai mult trebuie să.în
țelegem nevoia de a se scrie in spi
ritul actualității, la un nivel artistic 
înalt, pe măsura cerințelor .contem
poranilor noștri constructori ai socia
lismului.

ION BANUTA:
La hotarul 
dintre lumi

Spirit intempestiv, fră- 
mintat, structural un ro
mantic al vremii noastre, 
poetul Ion Bănuți nu e 
niciodată excesiv. Senti
mente inițial elementare, 
fruste, frizînd asprimea 
sau violența, capătă prin 
sublimare metaforică o ex
presie de echilibru șl lim
pezime. La capătul învol
burărilor sufletești poetul 
scapără adesea o sentin
ță. un reflex al lucidității. 
Alteori, sentimente firave

la inceput ca firele unor 
izvoare creșcind apoi și 
revărsindu-se, urlind și 
tunmd cu zgomot de ca
taractă, sint captate de 
poet, care extrage cu cal
mul electricianului esența 
lor, cărbunele alb. lumina.

O sensibilitate poetică, 
hrănită de istorie in pri
mul rînd. de tragediile 
trecutului nu prea îndepăr
tat. de suferințele umani
tății exploatate singeros 
de capitalism sau ultra
giate de fascism, sinceră 
pină la confesiune, te în
văluie, te emoționează cu 
forța adevărului însuși.

Sensul metaforei care 
dă titlul cărții reprezintă, 
după noi. poziția in timp 
a poetului, ca judecător 
aspru al trecutului și cin- 
tăreț al lumii care se 
naște, al viitorului, hota
rul dintre lumi fiind pre
zentul de luptă, de luptă 
patriotică pentru apărarea 
cuceririlor poporului nos
tru muncitor, pentru feri
cire* celor mulți. Motive 
poetice variate potențează 
liric afirmarea ideii de

luptă neînduplecată împo
triva împilării burghezo- 
moșierești, afirmarea cre
dinței in victoria eroicei 
noastr* clase muncitoare. 
Fiu la Griviței luptătoare, 
crescut ți educat in . at
mosfera ei de intransigen
ță revoluționară, parti
nică, Ion Bănuți evocă cu 
o mișcătoare notă de fi
resc și simplitate dîrzenia 
comuniștilor din închisori, 
jertfele lor pentru cauza 
libertății.

Versurile din prologul 
ciclului Cetatea tăcerii 
răsfring cu putere emoția 
abia reținută a poetului 
față de martiriul celor în
chiși : ...Despre luminile 
limpezi ale ochilor / care 
au zburat peste gratii, / 
peste zări / și s-au înge
mănat cu cerul albastru, 
imțns / atunci cind, în 
celule H, / soarele ./ soa
rele întregii lumi, / nu 
putea să se așeze nici 
măcar pe un colț / din 
țolul unde zăceau luptă
torii;

Remarcabile pentru me
sajul lor. ca și pentru pros
pețimea multor imagini, 
cele două poeme cu carac
ter autobiografic Mania și 
Copiii de pe Argeș com
pozițional poate insuficient 
organizate, sint două filoa
ne poetico de certă va
loare.

In ipostaza de neîndu
plecat judecător al forțe
lor întunericului, Ion Bă
nuț* atinge în ciclul Cu 
Dante prin Infern partea 
cea mai înaltă a registru
lui său poetic, poemele 
Peisaj* de iarnă la Bu
chenwald. O păpușă mică, 
Cu Dante prin Infern, în 
special primele, dovedind 
surprinzătoare resurse poe
tice, spontaneitate, putere 
de plastlcizare și interio
rizare lirică. Nimic artifi
cial, abstract. Protestul 
poetului împotriva reîn
vierii fascismului, protest 
care asimilează poetic ho- 
tărirea popoarelor de a 
apăra pacea e sugerat de 
antiteza: Dar fetița
noastră doarme-adînc, în 
humă / Și-a pierdut păpu
șa într-o seară rece. ' A 
trecut-o-n moarte un fas
cist. în glumă— '! Apărat 
ae-o lege, azi la Bonn pe
trece.

Valoros prin c aracterul 
tui patriotic, ciclul Pe 
Valea Peleșulul transmite 
odată cu sentimentul de

venerație și căldură față 
de abnegația și eroismul 
străbunilor, ironia acidă 
1* adresa Hohenzolern-ilor, 
conservatori de ruginite ar- 
chebuze, coifuri, halebarde 
in sala castelului: Zac
— în sala fără nume — ’ 
arme vechi și ruginite ... 
LIPSA-S COASELE STRĂ
BUNE / IN RĂSCOALE 
ÎNROȘITE (s. n.) În
rudit ca viziune cu cunos
cutul poem Țesătorii do 
Heine, poemul Suveica 
dezvoltă idee* după care 
poporul țes* eu ură sfkită 
revolta împotriva cruntei 
dinastii: / Să ști* orișici
ne / că-n mersul lui. ușor. / 
poporul țese bine / cu fir 
ne-ndurător/.

Ciclul Cetatea Soarelui 
grupează o suită de cln- 
tece închinate: libertății de 
care se bucură poporul 
nostru (Cetatea soarelui); 
științei sovietice care a 
lărg>t imens hotarele cu
noașterii umane prin lan
sare* satelitului jn lună 
(Iubind-o pe Selene); 
steagului purpuriu al so
cialismului (La hotarul 
dintre lumi) și altor teme 
majore ale realității noas
tre și contemporaneității. 
Dacă exuberanța și euforie
— fără a fi cum am sub
liniat la inceput, excesive
— sînt justificate liric de 
participarea efectivă a poe
tului la viața nouă care 
se plămădește sub ochii 
noștri, tonul declarativ, 
schematismul și paloarea 
anumitor imagini plătesc 
tribut uneori, în ciuda ta
lentului viguros al poetu
lui, grabei și lipsei de 
adîncire a ide>i poetice. 
Numai acest lucru explică 
pe alocuri caracterul ba
roc, înzorzonat al unor 
poeme (Toate steagurile 
roșii și altele) sufoctnd, 
sub încărcătura imagini
lor, unele idei prețioase.

în pervazul larg ai 
serii, ultimul ciclu al căr
ții, pe lîngă fermecătoarea 
paletă imagistică a poe
tului, desvăluie vaste posi
bilități de concentrare a 
imaginii poetice- Fulgu
rații lirice ca Frunzele: 
„Dezbrăcate și brumate / 
au să cadă toate, toate /. 
Dar veni-va vreme bună / 
să se legene-n furtună / 
și altele. Fata mea cu 
păr de ceai. Clopotul, etc., 
se înscriu între creațiile 
durabile ale volumului, 
Ion Bănuț* dovedind —

cind transfigurează toetic 
lucruri mari sau mici, cînd 
atacă teme grave sau gra
țioase — • sensibilitate
complexă, subliniata cm 
căldură de către tribunul 
poeziei noastre, maestrul 
Tudor Arghezi, In grefați 
«•lumlui: „O sensibilitate 
pe cit de gingașa, pe atit 
de bărbăteasca caracteri
zează poezia lui Ion Bă- 
nuță- O spun cu mina și 
condeiul pe inima emoțio
nată".

nea suferințelor indurate. 
In versuri inspirate Violeta 
Zamfirescu proslăvește vi. 
tejla luptătoarelor pentru e- 
liberarea poporului care, 
crescute și îndrumate de 
către partid, n-au pregetat 
să-și dea și viața pentru 
cauza comunismului. Tona
litatea eroică a poemului 
insuflă fermitate și uu 
elan impetuos versului;

stapm* paste cedri și tran
dafiri”, cu Jnrma în vă
păi", cea care mînuie^te cu 
îndrăzneală „cuvîntul răz
vrătirii" îndreptat împotri
va asupritorilor colonialiști. 
Omagiul poetei este dedicat 
personalității femeii luptă
toare. într-o viziune poetică 
generală care cuprinde di
mensiunile majore ale e- 
pocii.

tre. Violeta Zamfirescu ob
servă. pe rind, în diverse 
poezii, c.ă „...vibrează-n tă
rii poezii", că „in fluviul 
tăriei te miști de milenii", 
că „tăria e ghiceam printre 
pleoape", sau „cu t'me<ulț 
orașe, rachete in tărie..." 
etc. S-ar mai putea cit* și 
alte exemple în care necla
ritatea se asociază unor i. 
magini banale sau graba ie

VASILE NICOLESCU

VIOLETA 
ZAMFIRESCU:

Ceasul 
de slavă

Violeta Zamfirescu este 
o poetă care exprimă firesc 
entuziasmul, încrederea în 
viitor, atitudinea îndrăz
neață a luptătorului.

Ceasul de slavă întărește 
o veche impresie pe care 
ne-au mai sugerat-o versu
rile sale; elanul său liric

este spontan, emoția fiind 
dezvăluită cu simplitate. 
Poemul care dă titlul volu
mului. consacrat luptelor 
femeii pentru demnitate și 
libertate aduce o nuanță 
nouă în înțelegerea perso
nalității poetei. Violeta 
Zamfirescu construiește un 
poem epic ale cărui cinturi 
marchează succesiv cite o 
nou* etapă spre eliberare. 
Atmosfera este dramatică, 
reușind să exprime tonsiu-

rie cuvinte I
„Și dărui munții / D*. 

ruim toate minunile din 
cimpii / Cu cei mai buni și 
rumeni copii. / Strălucirea 
inimii, truda mîinilor, !■ 
pălmuiesc obrajii vrăjma
șilor / ..." Euforia este 
trăită lucid. în versuri care 
exaltă bucuria imensă a 
creației și a demnității cu
cerite.

Imagine* poetică desă
vârșește astfel profilul fe
meii contemporane cu tra
saturi ferme și delicate, dă. 
ruita cu „splendida putere 
a strălucitoarei minți", dar 
și îndrăgostită, pătimașă 
,xu buze fierbinți". Copilul 
feme’i eliberate este „fecio
rul biruinței și-al omenirii 
noi". Marusia din Femeia 
stepei sau Nadia (din ci
clul Cînd răsar stelele) sînt 
două luptătoare eroice în 
al căror portret întîlnim i- 
magini de o reală valoare 
artietică. Fizionomia puri
tății adolescente, elanurile 
generozității se regăsesc 
exprimate în metafora fetei 
„amfora vie d« abanos".

Marile victorii ale con
strucției socialiste sînt cîn- 
tate de Violeta Zamfirescu 
în ritmul unor ode tinerești 
care insuflă optimismul, ce
lebrează măreția creației 
contemporane: „In tot ce 
cream, pătimași, cu miga
lă, / învie armonia univer
sală. / învie luminile-ado- 
lescenței, / învie și rîsul 
curat al iubirii, / și visul 
cu sîmburii nemărginirii".

Sînt versuri care trans
mit emoția unor stări de 
spirit caracteristice tinerei 
generații de cîntăreți ai 
construcției socialiste.

Atunci cînd imaginea 
poetică încearcă să con
denseze abstracțiuni filo
zofice, să comunice marile 
adevăruri ale științei din e- 
poca noastră, sau să ros
tească cu gravitate con
cluzii solemne, spontanei
tatea dispare. Atitudinea 
meditativă nu beneficiază 
încă de expresie naturală. 
Intenționind să cînte ma
rile energii ale vremii noas-

destinate să exprisnr fără 
îndoială, idei filozofice im
portante („Peste necesitate 
au risipit frumosul...". „Se 
Înmulțea mărul cunoașterii 
de pe pămînt..." sau ,.Mi- 
nuim aceleași chei de aur 
ale priceperii*,., etc)

Mesaj'ul politic al versu
rilor este transmis în ase
menea cazuri în chip neco
respunzător. Nu este sufi
cientă declarația de tipul 
„Da, neastîmpărul mi-e Ia
ră leac!“ pentru a sugera 
cititorului o vibrație au
tentică.

Entuziasmul și sponta
neitatea contrastează în 
volumul de față cu ținuta 
rigidă a fragmenterar cîta- 
•te, cu versificarea care pă
cătuiește uneori prin pla
titudine.

Iată de ce se poate ob
serva că de la autoare* u- 
nui volum cu reale merite 
cum este Ceasul de slava, 
sîntem îndreptățiți să aș
teptăm din ce în ce mai 
mult.

MIRON DRAGU

principii.de
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către tovarășul

jurnalele, ma- 
encidopediile.

acțiunea revotațio- 
și a conducătorilor

astăzi 
ș< cei-

președintele 
al L.R.S.S., 
P.C.L S. în

de 
de 

din
au 

entu-

IIOTIItWț

GIN DU RI

nouă sovietică ~ 300
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«colul XVIII, secolul 
r luminilor, a deținut în 

istoria culturii pînă la 
noi primul loc, cel mai 
strălucit în răspîndirea 

cunoștințelor, în stîrnirea curiozității 
omenești cu privire la cunoașterea 
vieții în scopul stăpânirii ei. Acesta a 
fost secolul în care au ieșit de sub 
teascurile tipografiilor 
nualele, dicționarele. 
Initiative, activități 
rodnice și crea
toare. dar indivi
duale și limitate au 
pornit de la spirite
le cele 
nate și dornice de 
cultură ale vremii: 
Diderot. d'Alem
bert, Nicolai. Le- 
breton și atîția al
ții, editori, tipo
grafi, librari, pro
tectori Și încuraja
tori ai filozofilor și 
scriitorilor. Dar cu 
cită timidă uimire 
at privi e< și cu 
cit entuziasm ar 
și Diderot și d’Alembert

► lalți la acțiunile de o îndrăzneală ;î 
de o măreție fără seamăn ale condu
cerii unei omeniri descătușate! Cit 
de palide, de limitate râm in faptele 
lor atft de nobile totuși, ta compara
ție cu ceea ce se petrece azi ta țările 
socialiste, cu acest fenomen modera 
în cel maț înalt sens al curtatului, 
de răspîndire pe o scară nebănuitâ 
a celor mai înaintate cunoștințe, po
litice, filozofice, 
și artistice I

Integrată prin 
nară a poporului 
săi înțelepți în rfndul țărilor care se 
îndreaptă conștient și vertiginos, sub 
îndrumarea atft de experimentată a 
U.R.S.S. spre comună, țara noastră 
trăiește azi primăvara adevărată a 
istoriei ei. anotimpul înfloririi de
pline pe care o dată mai mult l-a 
fixat în țeluri și realizări Congresul 
a] lll-lea al P.MR.

Directivele profilează în zare, po
porului nostru, o imensă autostradă

• prinsă In limitele geometrice, armo
nioase, ale planurilor de șase ai 
cincisprezece ani-

Pentru noi profesorii și oamenii de 
cultură, această perspectivi e impre
sionantă prin lărgimea, prin «Igu* 
ranța sa nezdruncinată care răs
toarnă toate criteriile învechite ale 
măsurării răsptndixii cunoștințelor ta 
mase, cu secolele.

Invățămîntul cu toate rețelele lui, 
elementar, mediu, tehnic, superior» va 
împînzi țara în anii ce vin, c> un 
adevărat plan de electrificare spiri
tuală, tinzînd toi mai mult să eli
mine deosebirile milenare între 
munca intelectuală și manuală și 

, care au stăvilit dezvoltarea armo
nioasă a ființei umane.

C- ■ ■ - t s ‘

In perspectiva yioaă. xteăectoaLta- 
tea încetează de a mai aici..: o pă
tura sociala resfrinsă, fiind pe cate 
să se confunde cu masele. Ml ,ioacete 
puse la îndemiua acesta: scop de par
tid și guvern sint caa.itatv și ca - 
tativ pe măsura ere: noastre* «Școa
la se dezvoltă la nivelai celor bmî 
ridicați indici din întreaga co«simc- 
ție socialistă*.

Și tn legătură cu aceasta, seaa-
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•dată B-a^ s-a pe! da
■ țări:. Clipa dnd, tn 
aplauzele pnteraice ale 
delegațflar și invitațilnr 
ta cei de-al lll-lea Cos

ii PM R-, iBvarășnl Gheorght 
-ghm-Dej a dat cavintal tai 

Mkita Sergheerici Hrușctav, prim- 
sacretar al PC l S, 
CaBsfltalsi de Miniștri

Kătoral ddegației 
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ind la tribuna celui de 
al lll-lea Congres al 
P.fd.R., a apărut Florea 
Flntlnă, delegatul orga
nizației regionale P.M.R. 
sală s-a orodus o oare- 

Delegații și invitații
Craiova, în 
care rumoare, 
au. început să zimbească, iar oaspeții 
de peste hotare s-au 
aitat întrebător unii 
la alții. Nu de alta, 
dar tovarășul Fin. 
tină lâa cuvîntul 
pentru a transmite 

. Congresului salutul 
comuniștilor din co
muna Maglavit...

Maglaoit I Acest 
nume întruchipează 
în conștiința noas
tră întreaga ipo
crizie și tot obscurantismul lumii 
ciocoilor și a preoțimii. Nefasta po
veste a ciobanului, care, chipurile, 
stătea de vorbă cu dumnezeu, cu
prinde nu numai minciunile calcu
late ale bisericii, 
cădere materială

■ porului.
Șl lată că un 

părul negru a urcat la tribuna Con

gresului pentru a vorbi despre oa
menii Maglavitului de astăzi. Ra- 
portind despre felul cum s-a trans
format gospodăria lor colectivă, în
cepută cu 46 de familii de țărani să
raci Intr-o puternică comunitate so
cialistă, cum a sporit fondul comun 

de bază de 160..9P0. lei pînă la ave
rea comună de peste patru milioane 

lei, tovarășul Ftniînă a încheiat cu 

urmăloarelei „Acum oamenii vin la 

Maglavit să vadă adevărata „minu
ne" făurită prin unirea și hărnicia

• r

i

DOMOKOS

oamenilor. Vin să vadă o gospodă
ria bogată, multimilionară, o comisă 
elettrificată ‘și radioficată, cu cine
matograf, dispensar, case de naștere, 
trei grădinițe de copii, cu 3 școli de 
7 ani și un local ce se construiește 
pentru școala de 8 ani și alte lu
cruri*.

Tac-cr toate
Vosn an a ete-n

La faini ocnă* 
citabile un adecă" 
odată, care poartă -la 
mul minunai străbătui in fadorai 
romînesc peste

Geta I> ’»

Renașterea
unui

ci și starea de de
și spirituală a po-

bărbat uscățiv, cu

cuvin!
Am ascultat cuvintele tovarășului 

Florea Flntlnă și ml-am adus aminte 
de o serie întreagă de noi minuni 
comuniste. De fapte care nu o dată 
păreau de-a dreptul de necrezut, dar 
pe care delegații la cel de-al treilea 
Congres 
condeiul 
și cu o 
firească.

Se știe cu cită neîncredere au pri
mit unii oameni ,<de specialitate" 

făurirea celui dinții tractor romi- 
nesc. Dacă, prin cuvintele sale, tov 
Tripșa, delegat al celor ce muncesc 

tn fabricile de tractoare, ar fi evocat 
numai acest moment, atunci n-ar 
fi avut să ne spună prea multe. Dar 
pentru dinsul chestiunea asta n-a 

fost declt o simplă introducere, un 
punct de pornire, pentru a scoate la 

Iveală faptul că astăzi in uzină pot 
fi auzite versurile:

al Partidului le-au pus sub 
istoriei tnir-un mod modest 
simplitate cit se poale de

i ff

pentru viitoarele generații de turnă
tori: ..Șarja nr. 1 — 1 noiembrie 
1946. Fontă 
kilograme*.

Nu greșim afirmînd că fonta so
vietică a stat la baza primului trac
tor romînesc. Da, muncitorul romîn 
știe că „prietenul la nevoie se 
noaște*.

însuflețiți de către planurile 
dezvoltare economică elaborate 
către PM-R.

N S. 
vorbă 
căldări despre priea 

^'PRIETENI 
acesld prietenii: 
„Statem convinși și 
vă încred:: țez, dragi prieteni, 
că în noi, în P.C.U-S-, ați avut 
Ș: veți avea întotdeauna cel mai 
credincios prieten în lupta comună—*

Viața insăși a con,*rmat și con
tinuă să confirme valoarea acestor
cuvinte In clipele cele mai grele

Forțele de producție de care dîsț.jne ța.ra < ©csiză, ere 
constrinț^î sp-cializte o experiențe acum intede ocmenii m^incfi, 
de mrdriePe de r&rr+id șr de stert erirxrrrosn & pvt&rricul avint'fn 
> mm **
murică cu core pcpotul nostru a primii pr&te<tb! de Directive.- ne• 

ea iarre-rufiiî nostru partid că 
s oentru dezvoltare a economiei

< in»va c^BJTer fi înde plinite
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T O A R EB
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I
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trei coatsnente, pre
cum și B*iiKfcse- 
le sale a mai sită- 
luate.

La Congres s-ai 
făcui muite compa
rații. Cale mm nu
meroase sunau cam 
in felul acesta : As
tăzi fabricile șt u- 
zinele din regiunea 
Pitești produc in 
douăzeci și cina de 
zile, cit produceau 

din 1938 intr-an

vorbitori a arătat

ar.

ci
pe

întreprinderile 
întreg.

Unul dintre 
numai angajamentele peste plan
anul curent ale muncitor lor meia- 
lurgiști din regiunea Hunedoara ega
lează o jumătate din cea mai înaltă 
producție metalurgică diotr-un an 
întreg de dinainte de război.

Dezvoltarea Intr-un ritm vertig 
nos a economiei noastre, creșterea 
omului nou. iată rădăcina noilor mi
nuni. Or, dacă co—uniștu au putut 
să înalțe țara pe culmile construirii 
socialismului, daci au putut ridica 
un popor din durerea desnădejdei 
pină la fericirea celui mai străluci: 
triumf, cum să nu poală da un nou 
conținut, o nouă rezonanță unui 
simplu cuvint ?

Da, pronunțarea cuvtniulul „mi
nune" a devenit astăzi melodioasă și 
hotărită. aidoma sunetului de biru
ință al goarnei.»

Ștefan cd 
turtii pentru 
și tapofatvi 

i și de 
februarie 
ii Roaită 

chema proletariate Main «; poporul 
întreg la lupta pentro pfce și drap- 
tate, pentru dreptari poftite, peolr 
tot ceea ce ar fi ridkat pe lucrătorul 
de riad Ia rangul de om ?

Să nu tncapec , totuși, de atunci- 
Să facem, mai btoe. o mcuraiune; 
mi *n tracul- ’ frdepărtat: să ne fa- 
toarcem doar cu o dină in urmă și, 
anume, ta a oui 1959. la taceputta 
lui. In ianuarie. Tramvaiul 6 încă fă
cea cale întoarsă ctad intra ta strada 
Cimp-ieanu.

tatr-o bună zi. s-au oprit pe aici, 
pe linia IntortoduaU a tramvaiului, 
străjuită de cocioabele moștenite de 
la răposatul regim burghezo-moșie- 
resc, un pttc de arhitecți. ingineri și 
tehnicieni cu niște planuri. Planurile 
acestea fuseseră discutate anterior la 
Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Ron In. S-au trai Erai, au 
venit oameni și mașini, văzduhul a 
început să freamăte și, aproape ca tn 
„O mie și una de nopți*, s-au toălțat 
palatele, inșiruindii-se uoete după al
tele, scăMindu-se ta lumina tulbură
toare a neor.uiui ce intaidă cerul și 
se risipește in iarba ca mătasea. Și 
la mijloc, ta marmură, cocoane și ca
tifea, a apărut Palatul Congreselor.

Intrăm ta sală.
20 iunie 1960. Azi încep lucrăr e 

Congresului al lll-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Au sosit mem
brii Comitetului Central și taalții 
oaspeți din străinătate.

.Ascultăm Raportul Comitetului Cen
trai al Partidului Muncitoresc Romîn 

rezentat de tovarășul Gheorghe 
Gbeorgtaiu-Deț Trec orele de parcă 
ar fi secunde.

Raportul s-a terminat Aplauzele 
nu mai contenesc. Am senzația că 
trăiesc In sferele altui univers. Este 
o explozie de bucurie și încredere In 
viitor a poporului eliberat de sub ex
ploatarea capitalistă-

. Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghiu-Dej are. Intr-adevăr, ele
mente de vis. Dar de vie adevărat.

r ’ t

Orele 9: Sc^4rie stat ta ••^rtatato. 
Ordle 9: Schelete k d sodr jt 
Orele : Fțori. Iarbă. Neor
Orele 11: Magai '-». aner ăsatNNfe 

tnn colț de rai.
Certa cate deposedat tară tnU de 

presopueul pared
Orele 12: S-a autat fericirea ir> 

pretai cu noii locatari. Sd-i «mă
rim : Oare ce lac ei anas ? la acest 
caz ne va fi permis, cred, indtocre- 
ția... Încerc să aștern pe hfrtie un- 
presuie. Ală anlec asupra Bei ima
culate și nici nu știu doc a frecat 
roaptea. Iată că s-a făcut dimineață 
și casete s-au gttit și hirtiiie ai <•- 
păruți Unde s-or fi dus camaail *- 
ceștia ? Nki n-am băgat de seamă 
ciad au plecat Dar acun mă gră
besc. Trebuie să fiu acolo Ia fme. 
Azi stat invitat la Congresul ai II1- 
lea ai Partidulta.

Ultimul cuvtat al Raportului a 
fost rostit Undează discuțiile. Sur
priză uluitoare. La tribuna Congre- 
sului urcă și recentele mete cunoș
tințe din piața Romană. d»n Piața 
Palatului Republicii, alături de alte 
cunoștințe mai vechi, de la Bacău. 
Galați. Iași, Tinișoara. Cluj- Con
st an ța...

Și toți aceștia erau în urnă cu ceva 
mai mult de 15 ani, robi ta uzine sau 
pe moșia boierească. Toți aceștia, 
ieri oropsiți aj vieții, e berlodu-se 
de exploatare, au devenit minunile 
timpului nostru. In numai 15 ani! 
Ce ritm extraordinar!

La această întrebare nu este de
clt un răspuns. Unul sit^gur. Acesta 
este socialismul și, pe calea atit de 
sigur arătată de Directivele Congre
sului ai lll-lea al Partidului, marele 
nostru vis se întruchipează pas cu 
pas, ureîndu-se din bucurie în bu
curie, pe treptele nesfîrșite ale unei 
vieți libere și luminoase pe care, 
clipă de clipă, munca noastră birui
toare, călăuzită de partid, ne-o fău
rește.

i - s t

hi calita- 
«M prin 
fi intitait 
să nn fi 
ale aces-

■î- O iarbă iirieapta a 
MSlrn glăsnieș£; .Pr.e- 
nevoie se cunoaște Sa 
■ de ari de secetă care 
Ndil după terminarea 

răzbemtai, de tal setați?. Moldovei 
cart băieas desnădăjduiți dramurile 
țărT Să ae amintim apoi, de va
ga sărit de grin care soseau dia 
Iterates și Cuban. Poporal nostru

oamenii muncii 
țara noastră 
pornit cu 
ziasm și eroism Ia 
construirea socia
lismului. Intr-un 
timp relativ scurt, 
patria noastră a 
cunoscut un proces 
intens și complex 
de industrializare 
socialistă, 
să nu-mi 
de un alt 
plin de 
cații. La 
străvechi tîrg 
mercial, se 
struia o 
automată de țevi. 
Viitoarea fabrică 
avea nevoie de 
cadre cu o înaltă 

pregătire tehnică. Un grup de lami- 
noriști romîni a plecat atunci în 
Uniunea Sovietică, la 
din 
Timp 
torii 
vățat 
automatizării. Reîntorși în țară, 
au fost acei care au pus in mișcare 
laminorul din Roman. La această 
sărbătoare, laminoriștii roininj i-au 
invitat și pe cei din Rustavi. In fe
lul acesta intrarea în funcțiune a 
fabricii de țevi din Roman a con
stituit o sărbătoare nu numai pentru 
muncitorii romini, ci și pentru mun
citorii sovietici.

Da, munca și lupta noastră co
mună pentru victoria cauzei socia
lismului și păcii a întărit și întă
rește prietenia dintre poporul romîn 
și popoarele Uniunii Sovietice.

„Noi constatăm cu satisfacție, 
dragi tovarăși, că legăturile de prie
tenie frățească dintre partidele noas
tre. dintre popoarele noastre, cresc 
și se întăresc necontenit" spunea 
N. S. Hrușciov în cuvîntarea sa.

Directivele Congresului al lll-lea 
a| P-M.R. prevăd crearea în viitorii 
ani a unui puternic centru siderur
gic la Galați. Construirea acestei 
grandioase lucrări a fost primită cu 
deosebită însuflețire de întregul nos
tru popor. Și în realizarea acestui 
centru siderurgic 
ne va acorda un 
dezinteresat. Așa 
Raportul C G al 
Congresului de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, acest spri
jin va consta in transmiterea de do
cumentație tehnică, acordarea de 
consultări, trimiterea de specialiști, 
livrarea unor utilaje importante, 
etc, etc.

Nu pot 
amintesc 
moment 
semnifi- 
Roman, 

co- 
con- 

fabrică

Combinatul 
Rustavi, pentru specializare- 
de șase luni de zile munci- 

sovietici din Rustavi i-au în- 
pe laminoriștii romîni tehnica 

ei

Participanta la. Congres, intr-o pauză

a-a aitat și nici n-are să uite vreo
dată acest act prietenesc dezinte
resat

Tot in zilele acestor ani grei, mun
citorii de la o fabrică din Brașov 
se străduiau să dea viață primului 
tractor romînesc. Presa capitalistă 
din occident iși bătea joc de dorința 
muncitorului nostru. „Tractorul ro
mînesc nu-și va putea urni nici 
măcar propria sa greutate** urlau 
ziariștii americani. Dar muncitorii 
brașoveni, conduși de comuniști, nu 
s-au lăsat intimidați. Ei au făurit 
tractorul a cărui marcă este astăzi 
bine cunoscută în lumea întreagă 
Există la uzinele de tractoare din 
Orașul Stalin un veteran al între
prinderii, un fost turnător în fontă. 
E| păstrează cu grijă un documeijt 
nespus de grăitor. Documentul se in
titulează : „Registru de șarje**. Pe 
prima pagină a registrului, mina bă
tătorită a turnătorului a notat parcă

Iată așadar un alt exemplu de 
felul cum se întărește și se dezvoltă 
necontenit prietenia dintre poporul 
romîn și popoarele Uniunii Sovie
tice. Partidul nostru ne cheamă cu 
înflăcărare la realizarea unui plan 
măreț care are ca obiectiv desăvîr- 
șirea construirii socialismului în țara 
noastră. Cifrele acestui plan N. S. 
Hrușciov le-a asemuit cu o simfo
nie- Fără îndoială că ele vor fi nu 
numai atinse ci și depășite, iar rea
lizarea planului de șase ani va fi 
sărbătorită și de către poporul frate 
sovietic. Căci așa cum spune N. S. 
Hrușciov: ,,...noi vom merge întot
deauna în același pas împreună cu 
toate partidele comuniste și munci
torești frățești, împreună cu în
treaga. clasă muncitoare revoluțio
nară în lupta pentru marea cauză 
a clasei muncitoare, sub steagul de 
neînvins al marxismleninismului“-
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H moroa șl «pocăit oețiune do 
eonstracție a socialismului, ta 
caro stnt angrenate toate for
țate productive ala țări; noas
tre, literatura ia o parte acti
vă. Transformarea socialista a 

pe care o trăim și la care con-tării, t . : r:.- / :__________
tribuim cu toții, muncind fiecare tn 
ramura noastră de activitate sub în
drumarea luminoasă a Partidului, 
exercită o tnriurire adîncă asupra li
teraturii. Această inrîurire se va ac
centua și mai mult odată cu desă- 
vtrșirea construcției socialismului și 
roadele ei vor fi tot mai bogate.

Cum se manifestă această tnriu. 
rir* ?

Prin înnoirea conținutului litera- 
urii șl totodată prin înnoirea obiec

tivelor literaturii. în ce privește pri
mul aspect, care se referă la conți
nutul literaturii răspunsu, ți explica
ția adîncă ni-1 dă articolul lui Lenin 
Organizația *de Partid și literatura 
de Partid, publicat la 13 noiembrie 
1W5. în acest articol Lenin pune In 
chip limpede ți răspicat principiile li
teraturii de tip nou, socialist.

„Literatura, spune Lenin, trebife 
«ă devină e literatură de partid. Tn 
opoziție ou moravurile burgheze, în 
opoziție cu preș,» burgheză, care are 
daraeter de întreprindere aface
rist#, lucrativi, în opoziție cu indivi
dualismul și carierismul literar bur
ghez, eu „anarhismul boieresc- și 
goana dup# > profit, — proletariatul 
socialist trebuie să preconizeze prin, 
c’pîul LITERATURII DE PARTID... 
G« este, continua Lenin, principiul 
literaturii de partid ? Este principiul 
potrivit căruia pentru proletariatul 
socialist literatura nu numai că nu 
poate fi un instrument al unor per. 
soane sau el unor grupuri pentru 
«toarcerea de profit, dar în general 
nu poate fi o chestiune individuală...-

în aceste cuvinte ale Iul Lenin este 
enunțată In chip profetic (dacă ne 
gindim la epoca fa care m fost 
rostite) înnoirea fundamentală, struc
turală, a literaturii în ce privește 
atitudinea ef față de realitate. Atitu
dinea et nu poate fi decit partinică, 
înnoirea literaturii are, așa cum am 
spus, încă m aspect si anume acela 
i ...................................... :
reflectă. Literatura l_„‘ 
cum s» dazvoltă astăzi în 
stră. are drept obiectiv 
realități] eoctaMste.

Acest proces do înnoire 
turii, proces «are decurge 
cipiuf lentatst al literaturii r____
principia aplicat astăzi cu deosebire 
te țările lagărului socialist, «Bt« de
sigur faptul cel mai remarcabil car» 
s-a pnodu» ta istoria literaturii uni
versale din ultimii șaizeci de ani. Iu 
secolul nostru, pentru prima dată în 
istoria literaturii a-a produs o înnoi
re fundamentală attt a conținutului 
de idei cH ți a mijloacelor de ex. 
presto ala literaturii, înnoire cart

referitor ta materialul pe care ea îl 
socialistă, așa 

țara noa- 
ogliadirea

a litera- 
din prin
de partid.

AL. PHILIPPIDE

se efectuează prin realismul socialist ; 
Diametral opus scriitorului burgh 
individualist, creator de opere înte. 
meiate n supremația «ului, a apărut, 
msj întîi tn Uniunea Sevtetieă, apei 
în toate țările socialiste, scriitorul 
care concepe șl creează fa apiritul 
colectivității, adică — mai exact — el 
îți însușește conștiința colectivă, 
creația sa fiind oglindirea realități 
tn care această conștiință se mani 
festă. Lumea socialistă, în veșnica'oi 
framîntare creatoare, către atingere» 
unor țeluri mereu ooi ți luminoase, 
oferă scriitorului un material bogat 
și divers, pe care el, după puterile 
lui ți potrivit cu înclinările lui, este 
chemat să-l oglindească. Un scriitor 
romin. caro a cunoscut tn trecut so
cietatea burgheză, constată cu entu
ziasm, făctnd * simplă comparație, 
cit de fecundă și cit de stimulent'» 
este pentru munca literară realitatea 
socialistă. $1 aceasta pentru că lite
ratura realist-socialfstă se întemeiază 
pe observația rvsflltă și pe reflecta
rea unei lumi ta care se construiește 
socialismul. Ele au ca obiectiv prin
cipal oglindirea omului nou, scăpat 
de lanțurile exploatării, ți scăpai 
totodată de lanțurile individualismu
lui.

Literatura, ca ți arta fa genere, 
oglindește viata. Scriitorul — urmînd 
aceste definiții — eate omul care, cu 
o fire înclinată către acest soi de 
îndeletnicire, dar și cu o îndemînare 
căpătată prin exeicifiu, știa cum să 
potrivească ogffoda in așa fel. Incit 
v;ața sa nu se reflecte fa chip strimb 
ți deformat, c; tn toata plenitudinea 
ei. Această oglindire se săvtrșeșle 
deopotrivă în toți scriitorii și totuși 
in chip deosebit in flecar» scriitor. 
S-ar părea fa prima vedere că atîr. 
mâți a aceasta Cuprinde o contradicție 
S-o dezvoltăm puțin și vom vede» 
cum contradicția dispare. Fapt--' 
constant, repetat tnersu. este acela 
al oglindirii. Oglinzile înfățișate de 
scriitor nu sâni identica înfre ele. Ar 
însamna să dăm o interpretare me
canicistă fenomenului literar dacă am 
lua termenul de oglindire în înțe
lesul pe re II are ta mediul fizic. 
Intr*o societate ta plină transformare 1

-i : A *•
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Horia ZltlERU

POEZIA
j

o calitate pe care marii

acum ctteva mii de ani au mai 
ce căuta, șl rămășițele lor trebuie 
deăăvirțire înlăturate. Cu cit omul 
cunoaște mal adine materia și li 
afla legile, supunfndu.le tn for

■s' ■ 
loclalistă, așa cum este societatea 
noastră, scriitorii reflectă aceaatâ 
transformare, cU toate variatei» ei 
aspect», dar fiecare potrivit firij salt 
și talentului său. Să dezvoltăm >1 
mal mult afirmația.

Ce* se reflectă in chip constant Mtc 
tendința generală, adîncă, fecundă, a 
transformării socialiste. Faptele pe 
care această transformare le cauze», 
ză tint nenumărate ți felurite. Scrii
torii își vor alege pe acelea care li 
se par mai potrivite cu firea și cu 
talentul lor; mai mult decit atit: felul 
In care sînt înfățișate aceste fapte 
va fi. în

tn- 
unl- 
esil 

uni.
in-

rtnd in ferite 
frunte cu Uniu-

do tip nou se 
realismului sa-

a construirii socialismului. Această 
poezie este, tn realizările ei maxime, 
o poezie de mari frumuseți, de fru
museți tonice, viguroase, luminoase, 
care dau emoții estetice profunde ți 
totodată ajută pe oameni să mun. 
ceașcă cu rivnă la construirea unei 
lumi noi. a unei lumi pe deplin fe
ricite.

Altă caracteristică a poeziei 
Mst.sociaiiste este combativitatea 
Poezia reatist-sociaiistă 
militantă. Să ne oprim 
acestei caracteristici ți 
s-o definim, 
astăzi, luată 
de multe ori 
ceasta luptă
o cintă, înseamnă întotdeauna dez
voltarea unei activități intense pen
tru construirea socialismului sau «pa
rarea acestei construiri Împotriva 
piedicilor care ar întîrzia-o, sau com
baterea ideilor retrograde, precum ți 
a tuturor dușmanilor de orice fel, 
dinăuntru și din afară, care încear
că sa submineze măreața operă 
construcție socialistă. Este o 1 
constructivă, o luptă îndreptată către 
scopuri luminoase și pașnice, 
luminii contra întunericului.

rea- 
ei. 

este o poezie 
puțin asupra 
să încercam 

noastră de

Wia“ 
•flfnuc

•wilts
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Lauda rniinil
Cu două palme aspre
• temelie într-o zi inseamnă 
ți vezi unind din piatră ți din var, 
o-ntirziată dalie de toamnă.

Cu o rindea timplerul dintr-un fag 
ce mi-a umbrit in veri lăstuni ți fată, 
ivețte largi ferestre, uță, prag 
ți alb pridvor spre luna fermecată.

Dulgherul vine ți cu tesle scrie 
in stâlpii porții noi adinei izveade 
cu scene de pădure ți cîmpie, 
cind moare frunza galbenă ți cade.

Fierarul pune porților zăvoare, 
iar vraciul florii-aruncă-n lut săminți. 
Ca din senin e casă, vezi, răsare 
de sub c miinii dirză iscusință.
Apei poetul cîntă pe-o vioară 
perechea ce-o să vină îrrtr-o seară, 
cind brad de nuntă sus, pe tăariori, 
s-a înălțat din flacără de dor — 
ți vin ți piine cu parfum de rouă 
aduce-un em in dar, pe masa nouă.

scoate fa iveală aspecte î expresiv» 
ale acestei realități șl jde a le 
oglindi ta creați» lu^ț parcii* , 
cipali a scriitorului esk să ia.ciuli 
cu mijloace proprij lumea socialistă, 
peptru. a scoate în. relief mereu alto 
asptete șl a dezvălui mereu noi sem
nificați']. Individualitatea j se mani
festă tn primul rtnd în teiul personal 
tn care el f»J apropie șl reflectă rea. 
tliatea socialistic Oglinda cu care el 
reflectă realitatea trebui» vă fie a 
tai, lucrată de el însuși și, maț ales, 
el trebuie să potrivească această h- 
glindă tntr-un fel al lui propriu.

A avea o individualitate nu tnseam- 
nă a fi Individualist. Individualitate 
ara orice om. A fi individualist 
seamnă a raporta toată lumea, 
versul întreg, la ființa ta, ta 
tău, faclnd din acest eu cmtrui 
versului. Individualistul așeuă
teresele tul mai pre«us de interesele 
colectivității, pune persoana lui mai 
presus de colectivitate. Eroul celor 
mai multe romane ți al Celor mai 
multe piese de teatru din literatura 
burgheză e un astfel de om. In pee.

,. zia burgheză, această exacerbare ■ 
eulu{ ți această hipertrofie a pers»- 
■alității este foarte frecventa

Marii poeți ai literaturii universale, 
un Shakespeare, un Goethe, uii Hugo, 
au dat poeziei lor un sens general, 
valabil pentru fiecare om Șl aeia din 
pricină că ei nu s-au tnChis în »i 
tnțlșl, nu s-au considerat centrul 
universului, ci au reflectat ih Indi
vidualitatea tor omenirea întreaga.

In articolul despre ..ORgțnizația 
de Pertid ți literatura de Partid", 
din care am mai citat, Lenin caracte
rizează astfel literatura socialista pt 
ear», la data ciad a fost scris artico
lul, In 1905. el o vedea în viitor :

„Aceasta ve fi o literatură liberă, 
pentru c# nu lăcomia și cariertemul, 
ci ideea socialismului ți simpatia 
pentru cei ce muncesc vor face să se 
Înroleze în rîndurile ei noj și noi 
forte. Aceasta va fi o literatură liberă, 
pentru că ea va servi nu unei eroine 
blazate, mu ..celor zece mii de sus- 
care se pi-ctisesc ți șuier# de obez:, 
tate. di ‘tnilioa;telor ți zecilor de mili. 
oane de muncitori...-

Aceste cuvinte s-au realizat întoc
mai. Literatura definită astfel d» 
Lenio, ețt» literatura care înflorește 
astăzi pe e treime a globului pă-

mmteac, (n prunul 
lagărului socialiet fa 
n»a Sovietica.

Literatura aceasta 
dezvoltă ta «iritai
cioltet. Una din trăsăturile eețnțiale 
ale rcaliemulni socialist eete îmbina
rea oglindirii fără greț a realității 
cu visul creator. Scriitorul realist-so
cialist est» na observator atent al 
realității și. totodată, un vizionar 
care, reflcMUl ' bp tre^tBf a 
prezentul, desprind» din actualitate 
JOnturul societății viitoare lî f«ce 
niiotol creatoare, eductad pasele In

1 SQb.lul * * sasiab^i restfu
ționare. T >

Din cele expuse pîna acum, putem

s î’ăWirtttsr^iat'. 
liste: partinitatea, combativitatea și 
tendința educativa. Poezia realist-so- 
cialiștă cete partinică ta înțelesul ge
neral ți adânc pe care l-a dat Lenin 
fa articolul din caro am citat adinea
uri ți din car» mai citez câteva fraze 
esențiate :

t,Literature trto„ie eă dovină O 
PARTE integrantă e ceuzei generale 
« proltlarteîuiui, ,.b rotiță ț! un 
țitrtib- al uuuî mecanism soc.'al- 
deruoc «t unic șl măreț, pus în 
nțișoire de IrWraaga avangardă con
știentă -a trvegii clase muncitoare. 
Munca Ittemiă trabute .să devină o 
parte Integrantă a muncii organizate, 
planificate «I unitare a partidului 
social, democrat-.

Caracterul educativ ăl poeziei rea. 
list-socialiste a fost scoc în evlden. 
ța în repetata noduri în ultima vre
me, ta cel de-al treilea Congres al 
acriiterilor sovietici, anul trecut, ți 
acum ctteva luni de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în ampla sa 
cuvtatare te Conferința Organizației 
regionale de partid Cluj. Poezia rea- 
list'-secialista, așa cum este oa cul
tivata ți dezvoltată în țările socia
liste ti In primul rînd în Uniun»» 
Sovtoltcă. prin' simplul fapt al pre
zenței te viguroa’se ta concertai poe
ziei uaiverkale contemporane, spulb».

' ră șt reduce la nimic a parer» pe 
' care etrtsst» estetică idealistă a «nun. 
ț# cu emfază fi anume oa poezia eu 
scop educativ ar fl nepoeflca. Acea
stă afirmație se dovedește astăzi a fi 
complet graniță. Poezia reahst.socia- 
lislă eete tatemeiata. In totalitatea 
ei, p» principiul educației maselor 
populara fo spiritul conștiinței socia
liste; aceasta ooezie. în ni] da forme 
divers». In mii de stiluri individuala 
diferite, în nenumărate ipostaze indi
viduale bine dilerențiate, cintă bucu
ria da a manei, bucuria de a con
strui societatea comunistă In Uniu
nea Sovietica, iar ta țara noastră 
bucuria de a censtrai socialismul ți 
în cnrînd — mîine chiar — urmmd 
luminoaselor Directive ale celui de al 
lll-lea Coagrea al Partidului, de a 
pași cu uu entuziasm sporit ia reflec
tarea lirică a muncii de desăvârșire

tn poezia 
in ansamblul ei. ’pare 
ideea de luptă. Dar a- 

pe care poezia noastră

i de 
luptă

Pottai eeto ty»nl dia eei căruia II 
revipa îndatorirea d» a tran»Mit« 
raiSoaJnlor ch cifitori mesajul reali
tății riMștre contemporane.

Poezia reaiișt.socîaMstă este tn cel 
mai măre grad comunicativă, imediat 
și direct comunicativă. Aceasta eete 
de altfel
poeți ai omenirii au avut-o. Nu se 
poate închipui, de e-xempfu. o poezie 
mai comunicativă dectt poezia lirică 
a Iui Puțkin. Nu trebuie sa se crea
dă Insă că sarcina pe care o are de 
îndeplinit poetul realist-socialist este 
comodă.ți << rdunca lui este ușoară. 
A exprima In chip încurcat ți obscur 
lucruri limpezi, ca să parț cu asta 
profund ți greu de înțeles, este un 
lucru- foarte ușor. Cit» false profun
zimi -nu.se întîlnesc Tn poezia bur. 
gheză I Ermetismul este o astfel de 
falsă profunzime. A exprima limpede 
lucruri prin firea lor profundă, com
plexe, vâste, ’ este ma, greu. adică 
este o operație-care — pe lîngă talent 
și entuziasm - ereator — cere chib
zuință. organizare, echilibru, econo
mie a mijloacelor^ concizie. Totodată, 
o simțire adîncă, sinceră, ca să fie 
comunicabilă, trobiiie să-ți găsească 
ți să-și afle mijloace de expresie cît 
mai personale ți mai strălucite, evi. 
tind bineînțeles forma goală si ciu. 
dațeniile menite să epateze și să a- 
mețească pe cititor. Pe de aljă parte, 
și cu tot atîta hotărîre. trebuie evi
tate locurile comune, clișeele, șabloa
nele, întrebuințarea comodă a lozin
cilor, fără contribuția stilului indivi
dual. I.ar pentru 
realității, poetul

o

eoMnice. astăzi toate vechita închi
puiri al» «manirii încă nedezvoltate, 
de 
au 
cu 
va 
va
mele clare ți precise, cu attt «I va 
împinge mai departe Jimitele cunoș
tințelor sale deapre realitatea lumii, 
aceste cunoștințe vor tiitrecc chiar 
cele mai îndrăznețe visuri.

ce vise rămînea-var fără trup 
In Cosmosul cu zumzetul de stup 
Și căror năzuînțl fi.o să le 
Aripi ce zboară dincolo de 

Materia ?,

puni 
lună

afir- 
adinc.

Poetul, după pceste- lapidare 
mâții, exprimă un sentiment 
personal, tratfod astfel șl afectiv, cu 
puterile inimii, nu numai cu acelea 
ale minții, tema pe care, ți-a luat.o. 
El exclamă, preamărind materia :■

Ah, fie binecuvintată, fie
Slăvită pentru tot ce-o să mal 

vie !

Imediat după astă vin două versuri 
uțor melancolice, in fața trecerii ire
versibile a timpului:

Doar anii mei, trecuții, n-o să 
poată 

’Napoi ț# mi-i întoarcă niciodată 
Materia !

0, să trăiți un veac vei m'tini gingațe 
ce dăltuiți iubirilor, sălașe I

Elisabeta ORZESCU

P a t e t i c & 9 c

• J

Viziunea unei, femei germane 
timpul marșului de pr&tesi de 
Bremen la Bergert-Hdkne.

Mi s-a părut că vad trecând 
moartea pe aproape

Pe umerii rotunzi ți împietriți ai pamintului 
zac ierburile ofilite
ca niște schelete firave de cepii.
Frunzele se muta
arse,
de pe crengile înnegrite ale pomilor 
pe trupul plin de plăgi al cimpioi.

%
O gură nevăzuta 
îți poartă suflul pustiitor poate lume 1 
se-avintă să-nghită 
stelele de pe cer, 
se deschide să soarba 
apele fluviilor ți oceanelor, 
să muțte cu dinți radioactivi 
din carnea dulce pămîntuluL 
să zdrobească în fălcile-i lacome 
trupuri, trupuri, 
milioane de trupuri 
de bărbați, de feme., do copii, 
ca totul să se umple 
de o liniște fără margini 
unde să nu se audă 
decit plînsu! materiei ce se daoagragă 
In dansul obsedant al atomilor.

Și gura hohotește dement; 
„Tristan ți ișolda 
au murit in lagărele Buchemvaldului I'

Dar iată, 
se aude întii un murmur 
care urcă din adine 
din ce în ce mai puternic, 
apoi o voce care cheamă 
cu glasul celei mal mari dureri 
cu glasul celei mai mari bucurii, 
o voce care cutremură munții 
răscolește apele 
desferecă amintirile, 
o voce care se desface 
in mii de sunete 
pe mii de buze 
apoi se adună in șuvoi 
irr torent 
în fluviu, 
nioiodată nu am văwt 
atiția oameni 
strigînd - uniți — în arațeto Germaniei 
aceleați cuvinte :

Nu, războiului atomic I

dat 
ta

t
t «jr

i

lupta
____ _____  ___________  at afir

mației sănătoase împotriva negativis
mului maladiv. Avînd drept călăuză 
învățătura Partidului, drept principiu 
d» lucru reflectarea actualității, drept 
metodă, metoda realismului socialist, 
poezia noastră de astăzi se îndepăr
tează lot mai mult de individualis
mul anarhic, de subiectivismul ego- 
centrist. de exaltarea individualității 
și de adîncirea sterilă în sine însuți.

In raportul C.C. al P.M.R. prezen
tat de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. la cd tie al treilea Congrtes 
al Partidului Muncitoresc Romin se 
trasează sarcinile care stau în fața 
literaturii șl,artei.:.

„Alintul uriaș al- forțelor cre-atoar-e 
ale. poporuluiîOiet^ o sursă inepuîz-a. 
bilă de inspirație pentru scriitorii ți 
artiștii noștri. Dezvoltînd rezultatele 
pizîtfve ■ dbțfntrte 'în ultimi! an[ în 
lărgirea -teâfraticiF șî îmbogățirea fon. 
ahilal di ider al literaturii, artei, tea
trului, cinematografiei, creatorii noș
tri au îndatorirea de a făuri opere la 
niai.lul -înaltelor exigențe artistice și 

teologice ale partidului și poporului. 
Pentru aceasta se cere tn afară de 
talent, lichidarea a tot ce.l poate în
depărta pe artist de popor — spirit 
de castă, individualism, tendința de 
■ făuri opere pentru uzul unui cerc 
îngust de „aleși"; se cere îndeosebi 
cunoașterea aprofundată a realități
lor, studîeresL lor îndelungată, con
tactul -du. ta^':nauț>flt, al îrS^tBluî 
cu oamenii m: e'i — viitori eroi 
operelor sale. Numai astfel în pagi
nile cărților, în operele de art# va;. 
pulsa din plin vi-ața noastră gțjt de 
bogată, cu faptele ei mărețe, cu 
ideile ei nobile, cu luptele ei victo- 
< ioase'*.

Înțelegerea justă a 
realist-socialist tre- 
temeinică pregătire

poezia noastră nouă 
militantă în sensul că

buie să aibă 
ideologică.

Am spus 'că 
e.sje o poezie
ea luptă pentru- construirea socialis
mului ți pentru propagarea ideilor 
care stau la baza stalului nostru so
cialist, Ideile materialismului dialec
tic. ideile nțarxism-leninispiuldi. Un 
exemplu va ilustra însuți procesul de 
creație al acestei poezii de tip nou șl 
va arăta clar atitudinea de adeziune 
totală a poetului Ia realitatea socia
listă șt la ideile de bază ale con
struirii socialismului.' Mihaii fteniuc a 
publicat acum cîteva luni în Contem
poranul, o poezie intitulată Porumbe
lul. Poezia ește axată pe ideea că 
materia este singura realitate a uni
versului, ți că din ea ți prin ea, 
cosmosul îhfreg există și trăiește :

l

La fiecare pas în Univers
Oriunde.O să-imi fcidrept semețul 
’ , > mers.
Din miezul lume» pînă sus în. cer, 
Mă-ntîmpină cu legije-i de fier

Materia.

Icari, Pegași, ori pajere măiestre. 
Ce triste ați rămas și ce pedestre, 
Vedenii premature, avortoni.
De cînd își duce hora-n ciclo*rotii

Materie I

După cum se vede din aceste două 
strofe pe care le-am citat, poetul a. 
firmă unanimitatea Materiei ți alun
gă de la început, in ch'p limpede și 
hotărît, „vedeniile" mistice, basmele 
mitologice? care nu .."cprhnru altceva 
docil telul n«iv ți copilăresc in care 
ompl primitiv îți explica forțele na
turii care îl stăpineau ți il țnspai- 
mintau. Astăzi însă, cind omul stâ- 
pinește ți chiar transformă natura, 
și cînd a început să exploreze Uni
versul thtreg cu ajutorul rachetelor

Un poet individualist, un poet fără 
orizontul larg deschis al realității 
socialist» »-ar fj oprit aici, isprăvind 
astfel cu o ușoară melancolie poezia 
ți dîndu.i astfel un ton de confesiune 
lirică, fără răsunet. Poetul realist, 
socialist însă nu se poate opri aici. 
Dimpotrivă, după această întoarcere 
în sine înăuș.i, el, fedresîndu-se, re. 
vine I» tema majoră a1* poemului, la 
slăvirea Materiei. AnM au trecut, 
viața nu-i eternă^ asto/doar știm cu 
toții, este, «n lucru firesc, de ce să 
facem speculații melancolice zadar, 
nice. Puțin îmi pasă că anii trec, 
spune poetul, desigur, materia n-o 
să dea îhapoi, dar astă nu m# în
tristează deloc : ‘

Să nu-i întoarcă, n-airt de ej nevoie, 
Sînt ca dup£ potop străbunul N'oe, 
Trimișii.mi-a,, șă.rni facă bucurie. 
Un porumbel în clonț.cți creanga vi» 

Materia I
t j

Acest porumbel creangă vie în 
cionț, care este după cum se Știe 
simbolul păcii, simbolizează aici, de
sigur. legătura dintre conștiința poe
tului ți conștiința colectivă, solidari, 
tătea cu omenirea care, în totalita
tea ei, trăiește mereu și nu moare 
niciodată.' dezvoltînAi-se in chip ne
întrerupt. Omul ca individ participă 
prin conștiința lui la-rconștiința co
lectivă; conștiința lui este de fapt o 
parte din conștiința colectivă și nu
mai ca atare este 
lată așadar cum 
cialiste îndeamnă
tntr-un mod nou o temă veche, tema 
trecerii Iremediabile a vremii, a acelui 
irrepanabile tempus de Mare vorbește 
Horațiu, tema pe care.' a ilustrat.o 
oătrunzător Emtasscu in Trecut-a i 
«oii oa nori - lungi »e- șesuri, ;i care 
face parte din repertoriul tradițional 
al poeziei .universale, din cele 
vechi timpuri plnă astăzi.

Realitatea socialistă înnoiește 
dat chiar cele mal vechi și mai 
folosite teme ale poeziei.

viabilă ți creatoare, 
realitatea lumii sn- 
pe poet să rezolve

mai

ața- 
des

ceea, sânt» <

SOTO ANDRAS

mînios ce

Desen de V. SAVOKEA

N
umele lui Csaloka Mihâly l-»m 
văzut .adesea prin gazeta. A- 
cost lucru se intunpta cam 
în toamna lai 1952, cind facă 

irrai îndeplinea slujba de „curier- la 
sfatul popular: ducea poșta și îm
părțea somațiile ce se trimeteau unor 
gospodari care o cam scăldau cu pre
darea cotelor. Neică Aîihâly era toto
dată și corespondentul nistru lo-ai 
ia;*’ -1:—

ace*a. „ .
cunoștea datoria- la uite — ziceam 

«|pu — cifadtă îadrăzneatik mi )ial 
dtejpaca B&ecrewtil siAAt. fol 
□ was drMriundr * vrWwri ț #■ 
vedeți cu ce apropouri dade» în vi- 
îeag — ș> facă în versuri î — legă- 
turHe pe care acosta le întreținea eu 
citi aburhnea.

A cri eu donam* Mg tei. 
Pe la noi ce di^ac ma vrei ? 
Tot te crezi Napoleon ? 
Și tu ești ,cameieon".

L» chiaburi tot ospaftezi, 
dmcole de im nu -vezi, 
pfn-ți-om fac» vint. măi vere, 
așa cum dreptatea cere’

De ende • fi luat ,,canie'-ecrnri* •! 
Asta si-am putut-o pricepe în ruptul 
capului. Ne bucuram, totuși, văzind 
îndrăzneala cu care era alcătuită o- 
nefă Ini Boe'.ică prin tare îl aemasda 
cind ee unul, cînd' pe celălalt. Pe a- 
cest neică Mihai H'dădeam dreof e- 
xempta coiorlajți - corespondenți care 
erau șl ei destul de combativi/nu-i 
vorbă, dar nu purcede»» atât de j.'coii- ‘ 
creț*, ca să folosșr- un termen tar» 
la* modă prin redacții. Carevavăzică : 
neică .Mihăly. om de 60 de ani și mai 
bine, mereu îl pocnea pe dușman în 
moalele capului.

Cînd acest vrednic sătean a intrat 
în colectivă împreună eu țața Szuzsa, 

o 
e-

Sa arvntri raa^uua. Yeie.
fanirâta l» »»>t : te-i «a aenea Mi
ta. ?

Omului îi ajuosese ți ha la ureche 
cinau», cad tot ului e «aia vorbea 
do.ac.an (auaâra-ți? M eauta „Bucu
reștii" I) și na trânte» următoarea po
ezioara : ■

începea cam așa ? 
momiîntul cel uitat...

consoarta dumisale, ne-a tnrrie 
scrisoare rimată în care comenta 
ventmentul.

Vă dau de știre, așadar, 
că nu mă mai țfn de cotar.
tu întrăt în colectivă, 
nimeni mi-mi -mai stâ-mootrivă.

Ne-a bucurat ți acest lucru (cum 
naiba să r.u ne fi bucurat?) căci, cam 
știam citi foame făcuse bietul osn, la 
zilee tai. știam cita suferință îndu
rase pini să Jjuuga și ei la limanul 
fericirii. Nu ne îndoiam că treburile 
îi vor merge în plin, căci îl cunoș
team de om sirguincios și cinstit pe 
corespondentul rastru.

Insa, versuri nu ne-a mai trimis l 
N.ci bune, ni» rele.

Trocuri saptâmînî, trecură luni, așa 
că — în cele din urmă — secția „co
respondenți voluntari", profund îngri- 
lorată de această îndelungă tăcere a 

.. vredj-l.;ului nostru, corespondent, își 
Duse fireasca înlrebare : C$-o îi, oare 
cu Csaloka Mihâly ? Beteag să fie ? 
Deși... cînd îl văzusem ultima car# 
facă spărgea aluna între măsele, de 
ziceai că ce-i asta. Ne apucarăm, dar 
»ă-i scriem.

L buia pace,
pin-ce poezie-oi facet

kt: consecință, i-ani dat butii pace 
și am făcut rost de alt corespondent 
pentru comuna respectivă, care co- 
-espondent ne trimise pe dată înștiin
țarea că neică Csaloka Mihăly. împre
ună cu consoaita ea, lucrează Ia co
lectivă de duduie pământul : țața Szu- 
zsa e reuponsabi-Ia fermei de gaaii. 
nea Mihai face pe mai.marele oeste 
vacrie mulgătoare și le îngrijește a- 
plictad metode sovietice. Atâtea bu
cate au căpătat la ’Jmpaițeală, că pe 
dată și-au luat pantofi din ăia cu 2W. 
precum și patefon. Acum umblă să-și 
reclădească casa. La gospodărie tra
tă lumea 11 iubește pe neică Mihai,- 
iar el, în &npul repausului de Im 
prînz, ie declamă poezii. Poezii 
dragoste.

— Măi, să tie...! — ne-am zis 
auzind una ca asta. Să știți 
îndrăgostit bătrkml I

A doua zi, poștașul ne aduse un 
plic neobișnuit de gros : erau versuri 
de-ale lui Gsaloka Mihâijx Sâ fi vă
zut emoții tn toată redacția I După 
cum se știe, corespondenții nu ne prea 
trimit asemenea producții literare, 
căci, slavă-domnului. sînt atîtea alte 
chestii mai importante care se cer 
relatate. In afară de asta, nici spațiul 
rtstrîns al gazetei nu prea permite... 
Mă rog ! Mici cum nu-i puteam da 
de căpătâi I ce naiba să facem cu 
poezii ca astea :

de

noi. 
că.

I

Iar alta care 
Mă dusei pe la 
în eare odihnește-a mea iubită...

— Cam tristă nu ? Dacă moș .Mi- 
tari a început să scrie în felul ăsta, 
să știți «a nu-i a bine 1 Doar n-o fi 
pățit vreun necaz cu țața Zsusza?!

Frământați de asemenea t gînduri, 
ne puserăm să-i scriem și-l’întreba
răm așa, pe aeparte. de sănătate, ru- 
gfadu-1 să ne dea de veste, la fel, și 
despre cum se simte iubita-i consoar-. 
ta etc., etc.

Răspunsul ce ne sosi atu înă nu era' 
din cele pe care le pui în fereastră : 
Nenea Aîihai ne critica: cu toată as
primea pentru faptul că. în loc sa-: 
spunem ce.părere avem despre poe
ziile ce ne-a fost trimis, noi umblăm 
cu fleacuri.

Ce era să mai z'icem ?
— Uite, neică Mihai, — i-am scris 

— poegi-iie dumitale nu,-s de lepadat, 
dar nici ,pc$a grozave n-aj1n.ftinea*jsa 
zicem ca ,ar. fi., De .ce. .fa.Cs dumnda;, 
tale pe ' nd ți-at liiat

te și îi expediarăm pe d-ată b aibă 
„priniă“ în bani, precum și cîteva 
cărți de citit.

Din ziua acrea Csaloka Mihăly ne 
fl.iu meeeu lf curent cu. rezultatele 
obținute âa colectivă. Dar 'după » 
șaptea sau a opta scrisoare ne în
trebarăm oareedih ’ngrijați : Bine, 
bine I “ 
merg 
a na re 
cole ?

li
■.Dragă tovarășe Csaloka,

Dar în gospodăria ai» toate 
așa- ea pe note ? Oare nu mai i 
și cîje o midi lipsă pe jici, pe ‘

Au taîlorit toți trandafirii... 
Rămli cu bine, draga mea. 
Crezare nu ai dat iubirii, 
oe-n suflet port, nu mă-ntreba I

ghețărie de calitblc'- <i-ai cumpărat 
patefon si uniblif să-fi1 clădești cas; 
cit pe coio? Ia pofiiui și serje-ne îhai . 
bine ceva despre viața, colectiviștilor, 
despre bucuriile de care au parte, 
deapre recolta îmbelșugată de care, 
s-au învrednicit etc. ,

Ce să mai spun I Șe vede 'treab-i, 
că ornuilui nu i-a prea vtnit la soco
teală răspunsul1 primit de la gazetă* 
căci far se 'înfundă pentru im ear de 
vreme în tăcere. Dar înir-o .bunăiîzi 
— era pe la începutul primăverii — 
nima’ ce ne pompnini cu- vești, d» la 
el s ne urmase sfatul și în ioc de poe
zii amoroase ne descria viața feri 
cită a colectiviștilor. Trăseseră elevtri. 
c>a, duraseră un grajd cît toat zTTelti 
clădiseră hambar nou, iar găinile îș' 
ridicaseră binișor producția de ouă. 
căci lelea Suzana le hrănea după 
carte. Toate astea erau spuse, bineîn
țeles- in versuri. Ne bucurarăm îoar-

trkniserăm iarăși scrisoare: 
, , a: ' - ~ ' ' > rezi1’

tițele dv. ne bucură foarte mult. Noi 
■credem, totuși, că se vor mai fi Ivind 

■ și unele lipsuri și credeau, la feț, că 
printre dumneavoastră se mai stre- 
oară și cite unul care încearcă, poa.

te. să pună cite o piedică.,.“
Peste o săptămînă veni răspunsul 

1 ^șcurt și cuprinzător :

i'Ce mai vreți voi tie ia nine, 
*£wid pe aicea totu-i bine ?

Și se mai aaăuga, în proză : „Nu 
uitați că eu ,,mi-s“ colectivist și ast
fel nu-mi mai bat capul cu bogătanii, 
căci d-aia am intrat în colectivă, ca 
să scap de urîtul lor...“. In ce pri- 

' yeșle lipsurile, omul nu zicea că n-ar 
“,fi, dar era de părere că noi nu-i pu- 

-tem cere ca tocmai el, care-i atit 
,de iubit de toți, să-l supere, pe unul 
.sau pe altul ,,Pe mine nu mă înțea
pă nimeni" — sfîrșea scrisoarea — 
..De ce dara, să mă leg eu de ei ? 
Laș-că chestiile astea le aranjăm noi 
aici, între noi, așa ca-ntre prieteni!".

Eil. Cu. asta î" ruptul capului nu 
"iilâj'p, team Kde acord-’P'roblema fă

cea să fie analizată și rezolvată chiar 
la fața locului, căci cei de pe acolo 
prea o făceau de oaie. Astfel, ne ur
nirăm la drum.

Era vară, prin curtea gospodăriei

puteai da cu pușca. Dar cîntăcul s«- 
cerătonlor se auzea plnă-n sat. Nu
mai neică Mihai ședea, plouat, pe 
prispa grajdului.- ..

— Ce-i cu dumneafale, de ești a. 
tft de posomorit ?

' ■ Se grăbi să-și verse năduful:
— Auziți și dumneiataastră și spu

neți iaci asta-i treabă I he-ntimplă 
pe-aici, fovarași, niște porcării de fe 
ia groaza. Lua-i-ar dracii’ să-i ;a de 
căpcăuni care nu se mai satură t>î- 
na-i lumea! /Mi’- Cît sîrtt eu de boșo- 
rogit, dar tot ntk m»oi ,'ilăsa pînă nu 
le-oi sparge odată capetele...

Ii tremura mustața de
a.

1

— Păi... neică Mthai'1! Parcă toc
mai ddmneataîe ziceai ță nu știu ce 
și nu știa cum... că nici nu prea a. 
veți pe aici chiaburi...

— Nu-i vorba de chiaburi... (n-ar 
ntai fo pomeană. de ei ț) — se bil- 
bii moșul. — Să vezi duiwneata... că 
împarte^ ouăle... și tot 'mai nmît la 
neamurile lui le dă... Da’ ce-și mai 
pune de-o parte!

—' Și pentru dunineâiale nu s-au 
mai ajuns- hai ?

— Păi, de unde să se mai ajungă? 
Inirebați-o, dacă nu mă credeți, ți 

'.pe novasta-niea.
Și prinse a ne povesti cum țața 

Zsuzsa ridicase producția de ouă, 
cum conducerea colectivei hotărîse sa 
se mparta Bin prisos și membrilor, 
(ufjtiia 6, altSia 6, mă rog. după cite 
zile de muncă avea fiecare), dar ma
gazionerul, ce să vezi ? Tot la nea
murile lui. și ]a ăia cart nici nu prea 
veneau la lucru ..

Păi, nu pm ne hirfie ? ex
clamă bătrînul, oțărît de parcă nu el 
era cel ce scrisese gingașele versuri 
de dragoste.

— Păi, nu asta-ți spuneam și noi?
Omul tăCu, se trase sub șopron, 

rupse o foaie curată din caietul lui 
de rime și migăli îndelung asupra 
hârtiei.

— ,.Să stîrpim cu fier și foc men
talitatea chiaburească.,.** — ăsta era 
titlul noului său articol pentru ga
zetă. De data asta scria în proza, 
căci, de mintos ce era,.ua-ar fi fost 
în stare să brodească o singură pe
reche de rime.

Dacă am început-o, hjti să spunem 
totul, pînă la capat, după ade
văr. Magazionerul gospodăriei fu 
pus „pe lfber". După cpm ne scrise 
moș AUhai mai tîrziu, £1 nu numai 
că .avea ^mentalitate de chiabur, dar 
era bogătan sadea, strecurat cine 
știe cum printre oameni, în piele de 
mijlocaș. Scrisoarea corespondentu
lui nostru voluntar Csaloka Mihăly 
se termina astfel: „Rog onor. red;ic- 
tia,_ca poezia: Au. înflorit toți tran
dafirii trimisă anterior, sa fie du- 
blicată cu următoarele modificări :

h ;;

Toți trandafirii-au înflorit.
Ce nu-i al tău de ce-ai dorit ?
Iți va părea c-a fost un vis,
căci cu-a ta slujbă acuin. s a zis !“
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SUTF DE
A fi modern M era un băiat cum'sînt

înseamnă a consemna 
datele noi ale vieții

La această rubrică, in multe din numerele apărute ale acestei 
reviste, s-a căutat să se discute raportul între forată șl eonținut, intre 
clasic ș! modera. Intre tehnica versului clasic ți aceea a versului alb.

S-a mal încercat, ca prin ideile, formulările poeților anal in virată 
asupra fenomenului poetic, asupra curentelor poetice, In timp, asupra 
drumului șl modulul de expresie pe care il caută poesla vremii noastre, 
structurată pe esența vieții noastre noi, să se desemneze tinerilor poeți 
in formare, drumul pe care să se orienteze către o lirică cu adevărat 
nouă, care să exprime vibrația, ritmul și frumusețea epocii noastre, a 
climatului vlefil de transformări, de muncă șl etică umană a sodalls- 
mnlui in drum către societatea comunistă.

Cei care ne așternem cu modestie părerile la această rubrică, na 
ne arogăm misiunea șl titlul de dascăli In ale poezleL Dacă vrem 
intr-un fel să transmitem ceea ce credem, ceea ce știm, ceea ce am 
experimentat șl ce am realizat intr-o măsură, — facem aceasta mal 
mult in sensul unei confesiuni profesionale; cu sentimentul că stăm 
„de taină", cum spune vorbirea veche, cn colegii mai tineri intr-ale 
poeziei.

Dacă ar fi să dăm sfaturi asupra muncii de laborator poetic, asu
pra modului cum se lucrează la vers, n-am aven prea mnlt de apos. 
Neam aminti insă despre preceptul clasicului BoDeaa, eare, după cum 
Moliere a fost marele medic al limbii franceze, a fost la rindu-1 tămă
duitorul bolilor de care suferea poezia franceză — șl care sfătuia aleșii 
muzelor: — „să șlefuiască, mereu să șlefuiască versul**. Acest îndemn 
este valabil șl in cazul rigorilor versului clasic, al venalul ritmat și 
rimat, precum și in minuirea versului liber șl alb.

Dar nu asupra tehnicii vreau să Inttrzlu, dlad tinerilor sfaturi, 
despre moduri cunoscute, despre practici firești, la indemlna cricul 
atinge uneltele scrisului, ale poeziei, ci despre altceva, despre soul 
poetic, despre acuta, despre ardenta nevoie de a fi modern.

întotdeauna au fost poate impulsii, tendințe către modern iute. Și 
in perfecțiunea operelor marilor antici greci se deosebește acest 
„modern” atestat de frumusețea șl autenticitatea operelor. Și Goethe 
$1 Shakespeare șl Dante șl Pușkin și Emiuescn an fost șl au rămas 
moderni cu toate că Istoria literară li așeată ia raftul clasicilor.

Clasicii, moderai pe treapta istorică a manifestării, reflecțiad 
modernul epocii lor șl rămînlud „moderai* prin permanența valorii 
creației lor, nu stnt un exemplu Instructiv?

De cite ori spiritul nou se face simțit șl cerat in imoria cultmrtl 
umane se pare că el vine, cu mal presus de orice, eu moștenirea acelui 
puternic bun simț, acea siguranță a arhitecturii șl adlncimli clasicilor 
șl a clasicismului autenic. Această moștenire, aduce printre altele acea 
forță de cuprindere a lumii, a vieții și a pătrunderii In adincime a 
sufletului omenesc; a acelui simț al datoriei, al datoriei de a exprima 
ceea ce exprimă viața însăși.

Poetul care vrea să fie modern nu trebuie să ae străduiască peatra 
suta numai prin grija de formă; de expresie, de lexic. Trebuie să sapi 
adine, cu fervoare In pămintul, in fenomenul adevărulnl, uman și poli
tie, să dai de vina cea mai bogată In ml ereu de preț a spiritului nou.

A fi un spirit modern, un creator modern, un poet cere reflectă 
noul, ținlnd săgeata privirii asupra culmilor elasiclsmulal, înseamnă a 
unnări dincolo de formă și expresie, de cuvin! esența vremii tale, să 
oglindești realitățile vieții Înconjurătoare.

Pentru noi, aceste realități slnt evidente; ele se afirmă cu forța 
marilor creații, a marilor poeme ale muncii, prin realizările omului 
nou, ale clasei muncitoare condusă șl îndrumată de Partidul Munci
toresc Romîn. A reflecta aceste semne uriașe ale noului înseamnă a 
fi modern; a le urmări, a le consemna, transflgurlnd poetic, cn formă 
șl expresie, a proiecta mai departe ceea ce ta Inteație Încă fiind, nu 
u tradus In viață. A fi modern înseamnă a eonsemoa datele noi ale 
vieții, ale istoriei In mers, a explora viitorul în domeniul imaginației, 
eare va deveni realitate, acea realitate străbătută de marea poezie a 
realității.

Radu Bouraanu

atei
mulți — poate mai tăcut ca 
alții. _
foarte greu i-ai fi găsit un 
cusur despre care^să merite 

într-adevăr a 
trecea in fiecare dimineață pe lingă 
librărie și Matei zăbovea totdeauna 
citeva minute in fata vitrinei. Daca-1 
interesa o carte și avea bani, o cum
păra, dacă nu. era cel dinții dimi
neața cind 6e deschidea clubul. Bib
liotecara se deprinsese cu el, nici 
nu-1 mai întreba : îi arăta maldărul 
de cărți abia sosite, așteptind să-și 
ia fiecare locul în rafturi. Matei ale
gea o carte sau două, — niciodată 
mai multe — și după zece, unspre
zece zile, er înapoi să ceară altele.

Dar dacă față de cărți manifesta 
un interes pătimaș, tenace. — și tre
buie spus că obișnuința cititului o 
căpătase anevoie de tot, — în schimb 
nu-ți intra Matei intr-o sală de spec
tacole, la un film, ori o piesă de 
teateu, decît alunei cind din știute, 
din auzite, din impresia de siguranță 
pe care i-ar fi lăsat-o afișul tipărit 
sau de altundeva, intuia folosul ce
lor două ceasuri pe care le-ar fi 
petrecut acolo. Dacă cele știute 3 
mințeau, dacă cele auzite se dove
deau înșelătoare, dacă afișul se trăda 
ca fiind ipocrit. Matei se ridica și 
pleca repede. Iată pentru ce era 
gata-gate să născocească o ședință 
sau o durere de cap, tind Irina i-a 
spus că vineri seara e concert și are 
bilete pentru amindoi.

— Orchestra noastră antă ..Rap
sodia irtîia*. Mergem, vrei ?

Mai clar nu se putea, dar nici mai 
rău. Lui Matei ti pieri dintr-odată 
tot cheful. Dracu* a pus tocmai vi
neri și concertul ăsta I Să-l fi 
programat săptămina viitoare, după 
ce pleca el In concediu. Dar fata O 
rugase atit de frumos și avea ochii 
atit de albaștri că Matei trebui să 
consamtâ:

— Bine, mergem.

și numai cu greu.

se vorbi. Drumul lui

_. Sala teatrului nou era aproape 
plină Din candelabre și rampele sus-

Mircea ENESCU
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pendate aub plafon, himina cădea 
imbrăcind toiul într-un alb odihni
tor, prietenesc. Matei salută in tre
cere dțiva cunoscuți și, dus de mină 
de Irina, se așeză stîngaci In scaun. 
Locurile ' 
dului și 
trebuiră 
loc.

„Altă 
vreme, să fiu eu primul**, — hotărî 
Matei. Concertul nu începuse.

Orchestra „noastră** ie care-i vor
bise fata, era a uzinei. Ii cunoștea 
pe toți cei care urmau să execute 
acea rapsodie care tl neliniștea peste 
măsură. Mureșan de la reparații 
electrice, 
acorda 
nu l-am văzut cu ocbCari. cugetă 
Matei; Spiridon, furnalistul, sta li
niștit, aprijinindu-și pe genunchi un 
fel de trompetă —; Mibăilă, norma-

lor se aflau în mijlocul rin- 
vreo 

să se
cincisprezece oameni 
ridice și să Ie facă

dată mă bărbieresc din

cu costum negru, își 
contrabasul — pînă azi 

cu ochelari, cugetă

torul, cit era el de mărunte! se lupta 
cu un uriaș instrument metalic, iar 
Eva Kerekes, laboranta, in rochie 
neagră, pieptănată ca o artistă, părea 
că n-a' umblat niciodată cu altceva 
decit cu* vioara, atît de Hn și de fru
mos minuia arcușul. In largul sălii 
se intretăiau sunete de tot felul, unele 
picurate.de strune, altele ceraindu-se 
domol din flaute și piculine, fiecare 
după voia sa. ca în diminețile de 
primăvară tind se trezesc păsărileprimâvară cind 
pădurii.

Luminile se 
al tete. Scena a 
lectoarelor și zgomotele s-au-curm-t 
Dirijorul a apărut emoționat, a sa
lutat publicul și și-a luat locul la

stinseră unele după 
rămas Ia bătaia ret-
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pupitru . Liniștea era desăv»șiti. 
Toate privirile eras prinse parcă de 
mica baghetă albi ce trebuia să se 
ridice

_ Și In liniștea aceea Încremenită, 
tind cornul a atacat limpede Și di
rect prunele măsuri, Matei simți 
brusc și aproape matmioi, ca fulge
rai dud despică berna. in imr 
ciudat

se topiseră parcă și respirațiile. O 
fată din primul rind de fotolii asculta 
cu ochii închiși, cu tîmplele în palme. 
Păvălucă de la furnale își pironise 
privirea pe bagheta dirijorului ș: nu 
ș.-ar mai fi deslipit-o de acolo nici 
să-i fi tras cu tunul în urechi. Alim- 
pescu, frezorul. încremenise cu oche
larii în mină. Marta, normatoarea 
de la oțelăria nouă, se ghemuise în 
scaun și nu mai simțea nimic.

Morile murmurau dulce, flautele 
trăncăneau liniștite ca sear? bătri- 
nele lîngă pîrieaiuri. piculinele șușo
teau, oboiul le ținea hangul. Hora 
prinsese aripi. Matei trăia doar cu 
inima și timpanele.

♦
Matei îndrăgise pe Irina simote. 

fără nici un zbucium, de la out ani. 
La ș—'»lă se cunoscuseră și Irina 
chiar din prima zi il fărașe, pînă uni 
alta, mototol și haplea, pentru că era 
ursuz, uricios și cind fata l-a între
bat cum îl cheamă a pus nasul în 
pănriat și s-a dus. Asta fusese de- 
ajuos. Fata era bălaie, subțire și ne- 
astimpărată. Pentru cei opt ani a: 
lui Matei, pentru suțgu’-itaiea și 
dorul lui după păd^jr șt poind, Irina 
— copil de pădurar pedeosit cu 
slujba în locurile acelea — însemna 
ceru, și pămintul. Irina șt a bine de 
tot florile și pomii, cauustea pe de
gete cum le zice la gize și pâeă-L 
Ș invățase a cînta din frorză ca zeii 
viaturilor Ce mai Irebuia ?

Da, mal frebuia încă un lucru
— Mate! ia spus maică-sa. 

dndva, înto-altă zi. fata pădurarului 
nu-mi place.

— E rea. mamă, a zis Matei.
— Tu vei crește nenorocit și să

rac. băiete.
— Cura sărac, mamă? Eu nu slnt 

sărac.
— Ești prost
— mamă.
— Tu vei crește sărac ca taică-tău 

pi nenorocit ca mine.
— Da. mamă.

* — Ti ® vrei sâ fii bogat?
— Mai bogat de dt slnt?
— Ehe, băiete— ta ești ăl mii 

sărac din bune.
— Nu ie poate, mamă
— Se poate băiete Fata pădura

rului e săracă—
— Și ree_.
— E săracă. Săracii sfnt buni, nu 

răi. Da* fata pădrearulm nu face de 
tine Doi sărad merg fără alt cuvint 
la moarte.

Matei a tăcut speriat Ș tind i-a 
venit glasul a zis:

— Nu știu. mamă.
— S-o ocolești dt ăi putea, m-a- 

uzî ? Să fugi de sărăcie ca de ciumă.
Matei a mai spus doar atit:

Iar de s doua zi nn I-a mai văzut 
nimeni prin sat A fugit, a murit 
înecat In. vreo fîntînă. s-a prăpădit 
undeva sub un mal surpat cine să-i 
poarte grija ? Haică-si, femeie, tru
dită și roasă de nenorociri și belele, 
asta-i mai lipsea ?

— Mimico, știi ceva de Matei ?
— No știu nimic, fetico.
— Nimic, nimic ?
— Roagă-te și tu lui dumnezeu. 

Irinuco. Oamenii tint mulți, da’ dum
nezeu e mare șf poate ș-o potrivi 
să-și aducă aminte tocmai astăzi de 
noi.

Și Irinoca, fragila copilă de pădu
rar, care știa bine din frunză și mai 
știa nume de pomi si gîze, plîngea 
in poala bătrinei.

★
- Acum melodia ee învăpăiase — 

nimic nu mai era ca la început Cli
mei șl lumina făcuseră loc neliniștii 
și furtaml parcă scăpaseră din 
nod vi de fftaghii șl lanțuri stihiile.

Lingă Mata, Irina pusese palma

Ia ochi șl doar mișcarea abia percep' 
tibrlă a umerilor mid arăta viață șl 
simțire. Ii prinsese mîna lîngă în
cheietura degetelor și sta acolo 
lingă el, firavă, cu sufletul prea plin 
și prea tulburat. Matei privea înainta 
cu o fixitate care ar fi putut înșela 
pe mulți, dar privirile sale erau în
toarse înăuntru și-l sfredeleau încet, 
îf desfăceau din lacăte și zăvoare 
tainițele sufletului de nimeni știute.

♦
Trei ani a hălăduit Matei pe dru

muri. S-a împrietenit cu un țigan de 
seama lui pe nume Rusalim și iu 
plecat împreuna spre oraș.

Orașul Ii s-a părut întii ostil, 
aproape agresiv. Au dormit cîteva 
zile sub un castan în curtea unul 
dricar. Mai îndrăzneț. Rusalim a în
trebat din om în om șl pînă la urmă 
au găsit de lucru amîndoi. acolo 
unde se pricepeau mai bine: la forja 
fabricii. Lucrau în tăcere, parcă duș- 
mă-md pe toată lumea. Izbeau cu 
barosul icnind, fnjurind printre dinți; 
negrii de funingine ea niște draci. 
Proștii de ei. nici nu știau cît de 
mult place înverșunarea lor. Cei
lalți care învățaseră mai dinainte 
cum se modelează fierul la flacăra 
focului, mai știau și alt lucru de preț, 
anume cum se modelează oamenii. 
Mai greu decît fierul, ce e drept, dar 
cu aceeași siguranță.

— Matei, l-a ispitit meșterul într-o 
i să-ți dăm în primire o echipă de 
șase lucrători, s-o conduci, ce spui?

— Mie?
— Noi așa ziceam.
— Să conduc eu o echipă de șase 

lucrători ? Păi, crezi că pot ?
— Și noi tot așa ziceam, că nu 

poți zîmbi cumva meșterul. R<isa« 
lim zice că poate, Iui i-am dat.

Cîteva nopți Matei n-a fost ehfp 
să se odihnească. Cu Rusalim nici nu 
mai vorbea. Dar într-o dimineață a 
intrat mai încruntat ca totdeauna în 
atelier.

— Ce ziceai dumneata, meștera, 
că n-oi putea să-ți conduc o echipă 
de șase lucrători?

—• Așa ziceam.
— Așa ? Ia fă bine șl dă-ml-i 

dumneata încoace în primire. Și 
dacă nu ți-o place cum ți i-oi struni 
eu, să nu-mi mai zici pe nume.

_. Se făcuse din nou și iarăși din 
nou primăvară. De la fereastra ca
merei pe care o împărțea cu prlete' 
nul său. Matei privea liliacul înflo
rit pe care, dacă întindea mîna, 
putea să-1 ajungă. Liliacul avea flori 
plăpînde și crescuse acolo singur și 
sălbatec. Nimeni nu se îndurase să-l 
clintească din loc.

Nu simțise intrarea prietenului 
său.

— Te caută cineva.
— Pe mine ?
Rusalim rîse cu toți dinții lui albi.
— Să-i spun că nu ești acasă ?
Matei ieși, coborî scările în curte, 

unde il aștepta o fată. Era o fală 
încă neîmplinită.

— Pe mine mă căutați ?
Fata n-a răspuns. S-a clătinat, și 

dacă Matei n-o sprijinea, ar fi căzut.
★

... Viorile vibrară, arcușurile ae 
prăbușiră pe corzile violoncelelor, 
alămurile fremătară, melodia zvîcni 
în sus și cîntecul ciocîrliel crescu 
biruitor, umplînd scena, sala, inimile. 
Matei închise ochii și respiră adine, 
încet liniștit Simți acum palma 
Irinei cum îi tremură pe încheietura 
mîinii.

Asta a fost tot.
Abia afară, în răcoarea atotcuprin

zătoare a nopții, a scos primul 
cuvint:

— Irina. „
— Da Matei.
— Iți mulțumesc.

f---------------
Gh. Vunvuha

Cintec de leagăn 
pentru visele 
în construcție
Dormi nestingherit puiule de om, 
tnălțlnd vise, f
hoinărind
prin grădinile lor 
imaculate.
Iedera zorilor suriztndi la geamuri 
nu~ți etingherețte tomnul; vitele; 
le dezmiardă, cu eurîsul tatii din pragi 
relnton din tchimul de noapte. 
Visul tău ascultă cintecul macaralei, 
al mistriilor, și ciocanelor tremurlnd euritmle; 
iedera cintecului ce-l etnii zidărița ;
— Cintec de leagăn si ereasci
mare
zidul...
în apele luminii 
ți-ale etntecului dormi, 
si erefti odată cu vitele noastre tnălțaie cicvea.

Pînă tfrdu tn noapte sti, veghează 
— Ostof tn post — da-apururi neclintit, 
Cu eonftunța datei vefnie tree-i : 
Un om da la raionul da Partid.

Arcadia Arbore

v Portre t
II țtiu fi Ărfița fi minele vecine 
Și țapinarii din pădurile de brad; 
Bazinul Domelor ti ftiet fi oricinct 
Tăind prin munte fi prin inimi vad...

In fapte zile eitu-i săptămina
Pe drum bun, răut pe ploaie sau senin;
Unde-i nevoie; pune zdravăn mtna}
In Rutca azi fi mline tn Arin...

In eeasul greu de muncă M incruntâ; 
In sărbătoare ftie bine fi'a rfmbi | 
Pe dufman, drept. In față; U înfruntă. 
Blind, zlmbitor; te-apropie di fopiiaf ,

Grlqora Cristea Nlcolatcu

Subiect 
de rapsodie
Prin cintecul grlidar combinele tree 
De etwe fiămfnde cu brațde-ntînse, 
înoată prin valuri - corăbii tn larg 
Și marea e bnă d clnteeul nota, tot md nalt.

Din dntacul griiolor combinele eorb 
Poemele plinii do-aasm ți de raline.
Aleargă spre z*es -- ețarfă albastră
Cu toate catargele rofu de flamuri tn vtni.

Ifi bate amiaza vitalde-n mirițti
Și ptnza se țest, pe timpuri se țoii 
Și plopii danssază eu soarele-n aejtet 
Ca nițte flăcăi ca saca pe umri trednd»

Și grlide dntă ttrdnd pe combine 
Alături de omeni, de dntecul lor;
Pe core doar zarea tl poate cuprinde-, 
Zarea pe cart au /ăaa-e hotar do ogor.

Griqora Silvania

Fluviul electric
Colind, 
printre corela noi 
din vechiul ara,,
— pieton nocturn —
ți nu mă mai satur privind 
cum atimă do . cer. 
ca i n Iar pion uriaf, 
blocul turn.

La risptntia-aceea 
dintre vechi ți moderni
— mai ieri — 
dăinuiau zidiri mucezite 
in sțmi-lnl'tnrri'.
Iar acum, pm’d seară de seară
vin făclieri 
să aprindă fluidul; 
unui mare fluviu electrie.

Em. Stej’aru

G. Bieneicu

Omului sovietic
Dezcătuțat din ghearele terestre, 
Din lanțuri pămlnteno te-« desprins, 
Și ai deschis spre alte lumi ferestre 
Și noi speranțe-n inimi ai aprins.

Răzbați spre legendare căi lactee, 
Printre planete drumuri nai deschid 
Scriind prin tine-o nouă epopee. 
Și tmblinzind ai cerului bolizi 1

Spre viitorul ce părea departe 
Cu aripi larg deschise astăzi zbori; 
Ne-ai învățat să nu cunoațtem moarte 
Și tn Izbtnzi să fim încrezători I

Al scris un drum neften spre cite stele, 
Te-ai dus, solie-a păcS. pentru noi 
Cu Steaua Rode scrisă pe drapele.
Mesaj al comunițtHar eroL

ai

ESn

Directivele
U» telceaoț țfigandc, precu, 
rupbed sis Baipulia ribe hotare.

Magis&uia smolind peste ape
madsata tub palmă asm freamătă ari I — 

na poartă bucuria In sber printre sonde d brazi 
spre Gamusâmul adus mai aproape.

Perspectivă
Perei s-au des/ăeut din aține 
imense petele i 
tractoarele roțu 
tnotfnd In oreaiul de spice 
d certd tot — 
ptn£-n s^ee de mătase.

Ptr^d de curasbeu 
tml ridică mima 
pe sehrie. tot mal aproape de soare,

Șivi mijloc 
steagurile noastre roții 
ttrgpunglnd universuL

Rechizitoriu
a

Întuneric
tu mi-ai dat, stăplne, 
să-mi duc prin beznă marile dureri. 
Dar pe rind tu trăiai prin azi fi ieri 
eu ți ai mei aveam o zi de mtino.
Și ziua a venit de faimă plină 
stăptn tint pe 
lumini.

Slab
fi-ndoit da vînturi ca o mladă 
tindem că stnt. Tu te credeai o stea. 
Nici nu visai că eu, In țara mea, 
am să mă urc semeț pe baricadă, 
că eu cel socotit pe-atunci nemernie 
am să ajung 
puternic.

Plecat
voiai să-ți fiu, intru robie 
fi să-d țin umbri-n fiecare si 
Credeai ci eu țl d d noi vom fi 
plecați tn fața ta o vețnide. 
Dar viața am luai-o-n piept
~ astăzi, ca ți-atunâ; stau 
drept.

Groază
mi-ai strecurat tn mădulare, 
din cartea de cetire, din amvon.
M-ai îngrozit de tine ți de tron 
n mă-ndemnai să stau tn resemnare. 
Amarnic te-nțdai 
căci eu luptam. Slnt omul de 
curaj.

Singur
tu mă credeai tn lume, poate 
un om însingurat supus la munci. 
Tu nu țtiai să numeri pe atunci 
lectt bătăile de bid pe spate.
Dar astăzi poți să vezi fi si ne-asculți 
ei stntem tari ți 
mulți.

Doi metri
de țărtnă afînati 1... Urla! ca o fiară. 
Atît ne-ai dat. Un petee de pămînt 
tn eare ti ne rlndulm mor mint. 
Dar voia ta de ieri a fost să piară 
că-n loe de-o palmă de pămînt 
eu astăzi am o
țară.

picurate.de


Cornellu LEU

H
olul primăriei, imens, rece, răsunător, 

era cufundat în întuneric. Numai pe 
scările majestuoase ce coborau de ta 
etaj, se prelingea o lumină galbenă șl 
moartă. Se prelingea subțire pe lingă 
două dintre colonițele de marmură 

ale balustradei, căzînd deodată pe-o treaptă 
și-apoi pierzîndu-se în fața ferestrelor prin care 
se vedeau luminile pieții. Se prelingeau odată cu 
zvonul grav al unui cîntec ce răzbătea pe ușa 
înaltă de la cabinetul primarului.

Acolo, sus, totul se întrevedea, totul se subția, 
totul așternea prelungi umbre stranii și tremură
toare, pentru că totul era luminat de-o singură 
lampă.... Oamenii stăteau în mijloc, pe scaune și 
în picioare lingă colțul mesei cu cristal. Erau 
adunați, aproape unii de alții, așa cum se adună 
oamenii uneori în fața marilor întinderi, contra- 
zicînd prin precauție spațiul imens pe care-1 au 
la dispoziție... Erau adunați, aproape unii de alții, 
și cîntau cu glasuri joase, vibrante, bărbătești. Și 
cîntecul, părea că mai degrabă se aduna spre ei 
venind din colțurile întunecate, decît că izvora 
din ei pornind spre colțurile întunecate. începea 
prin a pluti timid, nesigur, abia încercînd să se 
difuzeze în spațiu. Apoi, încet, se așeza, se se
dimenta parcă, și începea să urce spre plafon, pînă 
cînd ajungea să umple toate colțurile, toate firi
dele. înghesuindu-se, devenind mal dens șl mai 
răsunător, căpătînd parcă — exact aceeași formă 
cu încăperea. Și densitatea lui creștea, puterea lui 
se înzecea. Cîntecul se transforma într-o forță

care apăsa pereții. Și pereții riscau să crape sub 
apăsarea lui:

Privesc din Doftana prin gratii de fier, 
Departe, în zare, un petec de cer... 
E cerul sub care, închisă și ea. 
Se mlstuie-n chinuri, tovarășa mea...

Sub răsuflările lor, sub puterea vocilorSub răsuflările lor, sub puterea vocilor lor, 
flacăra lămpii se zbătea-ntr-o parte șl într-alta, în
fricoșată, ca și cum ea ar fi fost încercuită, ame
nințată. Și lumina el se-așternea pe chipuri, le-n- 
gălbenea, le-ntuneca, le făcea una cu-ntunerlcul, 
sau le scotea la iveală.

— Tovarășă Ioana, spuse într-un tîrziu Chiru, 
încet — în continuarea unor gînduri — ca și Dră
gan mai înainte — cînd te-au adus prin piață, al 
văzut fitilul care mergea la dinamită ?...

— L-am văzut! Ioana rămase o clipă pe gîn
duri, încercînd să-și amintească exact, și apoi pre- 
ciză: Da, m-am uitat, îmi amintesc... Auzisem 
c-au pus dinamita sub primărie și-atunci m-am 
uitat.

— Era gros fitilul, tovarășă Ioana ?...
— Cam cît degetul.
— Aha!... Chiru dădu din cap, ca omul care 

știe ceva; stătea drept în bătaia lămpii și mus
tăcioara îi dădea un aer voios, chiar în situația 
asta... Spuse către ceilalți, ca și cum s-ar fi jus
tificat : Știți, eu am făcut armata la pionieri!...

— Veneau două fitile, relată Ioana ; șl pe fața 
el, se vedea străduința de a descrie cît mai exact, 
— din cele două colțuri, adică de sub noi... La 
un moment dat, cam în fața statuii, se uneau...

Toată lumea îi urmărea cu atenție cuvintele. 
Trifu se ridicase de pe scaun și se-apropia cu 
exasperată atenție.

— ...Se uneau, povestea glasul ferm al Ioanei, 
și începeau să pară un șarpe mai gros care venea...

— De ce vorbești la imperfect ?...
întrebarea sună ciudat și neașteptat. Toți în

toarseră capetele. Perfect convins de ceea ce cre
dea Catul se explica :

— „Se duceau", „veneau-, „erau", „se uneau"... 
De ce așa ?... Ele și acum sînt acolo, în piață, șl 
sub noi, și stau gata să ne-arunce în aer; așa că, 
ele merg pînă Ia un moment dat împreună, apoi se 
despart, traversează fiecare-n diagonal cîte-o ju
mătate de piață și ajung la dinamită... Exact ?...

— Exact!... răspunse Ioana.
— Atunci — reluă gazetarul — focul merge în- 

tîi intr-o singură direcție, apoi se desparte, traver
sează piața, ajunge la dinamită și... 
biții mei prieteni !...

Făcu un gest de cinism teatral, pe 
riră prin aer toate privirile. Cînd 
jos, Trifu era lîngă el gîfîind aprig.

— Nu, nu !... Făcea el spume la gură. Nu-1 
adevărat!... Eu nu cred, auzi!... Nu cred ; ești o 
bestie !....

începu iarăși să-l strîngă de gît, îneît trebui ca 
Drăgan să se ridice, să-i despartă:

— Aitîmpără-te, tovarășe Trifu !...
— De ce, smiorcăi Trifu ca un copil, scoateți 

de-aici dementul ăsta diversionist. Eu cred că to
varășii ne vor salva!... El de ce nu crede ?!...

Și se lăsă iarăși tăcere.

de nimic; nict măcar du npă!... Dădu afirmativ 
din cap... Pentru prima R_r» părea adînc tulbu
rat și lăsa să se vadă a*. Da, al dreptate, plu
tește deasupra noastră mnartea. de asta sintem 
nervoși. Ar trebui să Iu* exemplu de la oa
menii mari din istorie, și sâ ne păstrăm firea. Mie, 
de-un lucru îmi pare rău. Bă spun drept, de-un 
singur lucru : Undeva, aici. 1b spatele pieții, cred 
că la ora asta, o bătrinică sĂ ta geam și mă aș
teaptă... Da. Și nu va ști că mo-neagul ei a mu
rit satisfăcut, și-l va plinge — Da. da; nu
mai asta aș vrea ! Să fie c-am murit
satisfăcut pentru că mi-am 
istoriei... Nu spun vorbe 
singura care mă cunoaște 
înțelege... Ii privi răvășit 
fi demonstrat ceea ce spu.v< 
aici, în spatele pieții... Mc 
lingă bancă și faci la stînflK 
iederă și zorele; la al d< fl- i 
la dormitor... bătrinică m^n

— Mergi pe străduța nj lingă bancă ?...
Pe profesor nu-1 mir&jlntrebarea lui Drăgan-; 

se-ntoarse încet și-i răsppnse emoționat .-
— Da!...
— Și faci la stingă ?5
— Da !... răspunse la-'Iel profesorul, uitindu-se 

in ochii lui bulbucați. .»
Lîngă bodega albanezului!... conchise Drăgan.
— Exact !.„
Profesorul era încintat. Parcă l-ar fi apropiat 

cu cițiva pași de casă. Drăgan ii respectă o clipă 
emoția, dar nu se mai puia abține nici el după 
o zi întreagă, atit de Încordată și atit de uscată:

— Ce bere rece are albanezul \ara!...
Vorbele lui plutiră prelung asupra tăcerii. Erau 

mirifice. Aduceau parcă ceva din însuși sensul 
lor.

Catul se apropie încet de ei* șl, cu buzele usca
te. rosti fiecare cu\1nt In ‘perie cit re poale de 
clar;

— Are; bere; re-ee ?_

ca 'și cum asia ar 
!, continuă: Da. da... 

pe rtrăduța aia 
O căsuță mică: 
geam... geamul

de 
cu 
de

ar H trecut în revistă tot ce-ar fi fost în stare să 
facă... Apoi, Iși dădu seama că nu terminase tot 
ee-avaa de spus. Dădu din cap și adăugă, hotărît, 
ga o eoacluzle: Dar Partidul formează în perma
nență oameni noi, tovarăși, oameni de nădejde, 
■ameni de acțiune... Fiți siguri de asta!... Fiți 
rtRuri că miile de oameni care azi dimineață au 
rfapuns la chemarea noastră mîine vor fi ei ini- 
țtatorii chemării, iar poimiine vor fi ei purtătorii 
curintului partidului, din ce în ce mai departe, 
din ce în H printre mai mulți oameni, pentru 
că nimic nu poate opri forța muncitorimii care 
a aazft glasul Partidului ei... Fiți siguri de asta !...

Rămaseră toți tăcuți, fiecare cu fizionomia 
care ’ caracteriza și piuă acum, dar fiecare cu 
ceva îri plus, un gînd trainic, o speranță, o în
credere. Nici Trifu nu mai Îndrăznea sa dea din 

ti. deodată, peste noapte, peste întuneric, peste 

punltt Uniate apăsateare. zeci de sirene înce- 
pms sa ri ane prelung, din toate părțile, din 
luate depărtările. pe tome zlasurile. Răsunau, și 
'baclMiaa noaptea. șl-i dăcevj materialitate, con- 
■teten|ă. uens. Sunetele Iar se adunau, se împle
teau, ae ridicau deasupra și deveneau unul sin
gur. domini nd tot orașul.

'!■ primăria rece și întunecoasă, se făcu liniște 
deplină. Piuă dud, îutr-aee!sși uind, privirile tu- 
turr se nfflniră șl Drfcge.T slrigă:

— E Dinu I... A recș“ . .
Și-n tăcerea ear um; glasul ezitant al lui 

Trifu :
— Am spu.« em Am spus eu că am Incre- 

dere-n Partid T. i
Toți se mișcau, slergau spre ferestre. Cățărat 

primul. Chiru relată :
— In piață au rămas numai ostașii, huliganii 

aleargă !n sas. spre oraș
— Se vor ir .aJer* ’ strigă Tebeică; și apoi: 

o fi găsit Dnrc ces-a arme «f de au 

vă salut tu

care-1 urmă- 
lăsă mina-n

— Tovarășă Ioana, spune, — își aminti într-un 
tîrziu Chiru, — pînă unde vine fitilul ?...

Toată lumea redeveni atentă. întrebarea lui 
Chiru era prea insistentă ca să nu permită vreo 
spera nță.

— Fitilul ?... Ioana se gîndi bine străduindu-se 
din toate puterile să-și amintească... Cred... Nu, 
nu... sînt sigură ; acum îmi amintesc; pînă la o 
cutie; o cutie cu două butoane.

Chiru chibzui atent, atent de tot, apoi spuse 
cu glas incolor:

— Aha!...
Toți îl priveau înmărmuriți, așteptînd. El înțe

lese. Ii cercetă pe rînd, dădu din cap șl spuse:
— E clar. Nu-i fitil; e cablu electric. Nu mai 

e nici o salvare. Explozia are loc în aceeași 
clipă în care se apasă pe buton.

Toți tăcură.
— Ești sigur.? îl întrebă 
Chiru duse mîna la piept

cher jignit și se jură;
— Pe Smaranda mea și 

care... Dar aici buzele 1 se 
mișcate. In ochi îi apăru o îndurerată mirare : 
...Stîrpiturile tatii, că tare mai sînt slabi!... spuse 
el adulmecînd spre întuneric. Se încruntă din ce 
în ce, numai glasul rămînîndu-i duios, ca-n fața 
lor: Șl n-o să mai fie tata să muncească, să-i 
îngrașe... Se smulse de la locul lui, veni în față 
și le spuse tuturor : sînt slabi, dar cînd intru eu 
pe ușă, amîndol rîd... Stîrpiturile tatii!... rîd 
tăcuți, cu ochii mici, cu gura mare și știrbă...

— Tovarăși, tovaaaarășl!...
Strident, glasul lui Trifu îi făcu pe toți să tre

sară. Se făcu liniște ca o suspensie. Privirile se 
îndreptară nebinevoitoare spre ziaristul local.

— Tovarăși... se îngrozi Trifu de propriul său 
glas — nu, tovarăși, n-am vrut să spun nimic 
altceva, dar mi-e sete, tovarăși, ml-e sete...

— Și mie mi-e sete, dar dacă nu-i apă, în
drăzni Catul.

— Da, nu e pic de apă... Trifu era în stare 
să plîngă pentru orice motiv.

Aspru, ca-ntotdeauna, interveni Tebeică:
— Și mie mi-e sete... vorbea repede, sacadat: 

Dar ce contează dacă mi-e sete ?!.., Sînt alții în 
situații mult mai grele!... Noi am reușit să facem 
ceva... Plutește deasupra noastră moartea, de asta 
sîntem nervoși — dar am făcut un pas înainte în 
istorie... Nu-i așa, profesore-?...

Profesorul îl privi cam 
din niște gînduri ale lui:

— N-aș îndrăzni să zic 
vîrsta mea, am învățat să

1 ,

Catul.
cu aerul lui de șme-

cei doi gemeni pe 
albiră, rămaseră ne-

buimac. Părea trezit

nici da, nici nu; la 
nu-mi mai fie poftă

luceafărul

Desene de MIHU VULCANESCU

— Tovarăși, tovarăși, strigă .Trifu îngrozit, eo 
nu sint diversionist, dar ml-e sete? tovarăși, mi-e 
sete!...

Dar peițru c$i toate lumea, îl *0 ista, vorbele 
lui nu ' vură nlcițun fel de'rtsnn4.Numai Chiru 
se mișcă încet, veni lingă el, li puse un deget 
in pieptul slăbănog și spuse:

— Dumitale ți-e sete, dar, copiilor mei. In cu- 
rind le va fi foamt !... Mă-nțelegî ?... Foa-me !... 
Hotărît, se-ntoarse spre Drăgan, spre scaunul pe 
care Drăgan stătea drept, atent, neclintit: Dră
gane... așa-i Drăgane, așa-i Drăgane că ce am 
cucerit noi astazi, nu se mai poate lua înapoi ?!...

Ii răspunse Tebeică, cu certitudine:
— Și chiar dacă ni se ia Înapoi, e numai tem

porar ; oamenii au deschis ochii!...
— Ai văzut cîți au venit aici, la asalt, la che

marea partidului, adăugă Drăgan, parcă văzind 
dinaintea ochilor masele nesfîrșite ce-i aduseseră 
dimineața.

— Da Uragane, ezita Chiru, dar secretarul e 
mort, pe Nlculae l-au împăiat aici? Noi sintem în
chiși... Nu, să nu credefl că mă îndoiesc; dar 
cine, cine va aduna oamenii ?!.,.

— Cine ?... Convins, Drăgan se uită drept în 
ochii lui. Partidul!... 11 trase aproape, îi puse 
mina pe umăr, și vorbi, atent parcă la fiecare 
modulare pe care-o dădea vorbelor sale: Tu, 
poate n-ai simțit pînă acuma. Chlrule, eu însă am 
simțit: Partidul, prin însăși existența lui, crește, 
formează necontenit oamenii.., Uite, gîndește-te 
ce eram eu acum cîtva timp... ^cum, cum să-ți 
spun, cu fiecare clipa care-a trecut, am devenit 
mal tare, mai ‘sigur ne mine... Păcat că, poate, 
prea tîrziu, — își dădu el seama de situația în 
care se afla. Și, cu toată drama forței de om 
activ care se mistuia In el: păcat că n-am să 
mal am cum să întrebuințez această pricepere... 
Ah, ce-aș face!... Rămase o clipă cu ochii în gol, 
cu sprîncenele late adunate una spre alta, cu 
buze’e subțiri'întredeschise, ca șl cum ar fi sa
vurat toată forța de care era în stare, ca și cum

transfigurată, Ioana se apropie de Te-Palidă, 
beică.

— Ce „de nu'*, ce vrei să spui ?... întrebă ea 
tresărind la fiecare împușcătură... Nu cumva te 
gindești că n-au arme?... Și căzu moale la piep
tul lui.

— Tovarășă Ioana, tovarășa Ioana !...
El o luară încet șl-o așezară pe-un scaun:
— Ce-ai pățit, tovarășă Ioana ?!...
Ea sughiță de plîns șl nu era in stare să le răs

pundă. Deodată izbucni :
— Cind a spus Chiru că fug huliganii in sus, 

mi-am amintit cum l-au zdrobit pe secretar... 
Niț!... Nu trebuie să-l prindă și pe el...

— Tovarășă Ioana, tovarășă Ioana...
Drăgan, cu miinile lui mari, nu știa ce să 

facă, de unde s-apuce trupul ei firav.
Cu ochii larg deschiși, cu vorba-nceată, Ioana 

se liniști.:
— Iartă-mă Drăgane, iertați-mă tovarăși... Poa

te c-am plîns șl de bucurie, dar poate... Vedeți, 
de viața mea nu-mi pasă... Dar cînd e vorba 
de a lui... Ah !... E ceva peste puterile mele... Ii 
privi vinovat șl spuse cu glas și mai slab: noi, 
noi... mereu, de cîte ori putem, ne spunem că 
nimic nu ne poate despărți. Și credem în asta; 
sintem siguri de asta. De la el am învățat să 
fiu sigură de asta, și sint!... Se ridică în picioare, 
palidă, cu privirile strălucitoare, și se apropie de 
geam; Fii sigur, Dinule, că sint. Nimic nu ne 
poate despărți, pentru că sintem unul și același 
gînd!...

Rămase dreaptă, nemișcata, privind în depăr
tare, spre împușcăturile care se-auzeau din ce în 
ce mai dese.

Șl, de sub toată tăcerea asta, subțire, țirîltor, 
in cabinetul primarului începu să sune telefonul.

La început nu pricepu nimeni. Apoi nu crezu 
nimeni. Pînă cînd, Drăgan se repezi la receptor :

— Aloi... Da!..^ Dinule, da!... Eu... și. după 
o pauză, spre cel care-1 priveau înmărmuriți : au 
ajuns la poștăj... și, iar în receptor: ai atras și

i *»

soldați de partea noastră!... Bravo... Dinule, ura, 
Dinule... Alo, spune-mi — șl glasul lui tună^— 
sinteți mulți?. 
Mai mulți !...
Dinule, trăiască victoria noastră !... Da!. 
găsit-o, trebuie să fie ea pe undeva!. 
Alo... Alo i.-

Sufia In receptor, dar firul înghețase, ca șl cum 
totul fusese o himeră...

L au întrerupt iar. spuse el. dar nu cu prea 
mare părere de rău. Puse receptoru-n furcă, veni 
la ei și, cuprinzîndu-i cu mîinile lui mari, le 
spuse: tovarăși, ați auzit ? Sînt și mal mulți ca 
dimineață!... Așa cum spuneam!... Da, puterea 
e a noastre, tovarăși... au venit și mai mulți, pen
tru că puterea... puterea e forța partidului nos
tru, puterea e transformarea oamenilor, care se 
face sub Învățătura lui!.. Da, tovarăși, ați auzit 
sint acum și mai mulți ca dimineață, pe mulți 
dintre ei Dinu îi găsise gata strînși, gțita de a 
porni încoace !...

Se opri gîfîind greu, își șterse cu palma 
sudoarea de pe față și, văzînd-o pe Ioana, lasă 
fruntea jos.

— Tovarășă Ioana, îi spuse el încet, apropiin- 
du-se...

Ea veni mută spre el, ca-ntr-o presimțire.
— Tovarășă Ioana, Dinu spunea că nu te-a gă

sit nicăieri. Eu nu i-am spus că ești aici...
Ea îl privi întîi cu surprindere. Apoi cu du

rere.
— Nu l-am spus, continuă Dragan, pentru că 

acum, dlntr-o clipă-ntr-alta, e sigur că noi vom 
muri, Iar mintea Iul Dinu trebuie să fie limpe
de, ca să conducă asaltul.

Ioana continuă cîteva clipe a-I privi cu durere. 
Apoi, fața el deveni doar serioasă:

— Bine-ai făcut, Drăgane. Iți mulțumesc. E tot 
ce-aș fi putut dori mai mult: Dinu să conducă 
cu mintea limpede-eliberarea orașului...

Drăgan Iși simți mina sa zdravănă apucată de-o 
mînă firavă și strinsă cu putere, 
seama, emoționat, îi luă miinile 
mari și 1 le strlnse, i le strînse... 
mi a plăcut odată de ea... îi trecu 
— tot murim acuma ; ce, a fost un 
nu-ndrăzni. Lăsă ochii în jos ca un copil ruși
nat. șl se depărtă...

— Tovarăși... glasul Ioanei era din nou puter
nic. așa cum vorbea ea de obicei și se răcea atît 
de bine înțeleasă... Veni în fața lor. hotărltă, e- 
nergică : tovarăși, dintr-o clipă-ntr-alta vom muri. 
Poate că pînă atunci tovarășii vor mai reuși să 
stabilească legătura cu noi; poate că nu. E bine 
să lăsăm cîteva cuvinte de adio...

— Da, e bine î încuviință Drăgan. Să scrie ci
neva ■*! priceput. Să lăsăm o scrisoare cu fraze 
fniBMie. Se ust< ta toți: tovarășe Trifu, măcar 
asta, poți să faci...

— Cum ?„. Ce să fac, ce să scriu ?...
Trifu, totuși, parcă se mai liniștise. întrebarea 

lui nu suna așa de buimacă.
— Ce-țl spunem noi. Sîntețl de acord, tova

răși ?... Să rămînă mesajul nostru. Peste cîteva 
momente, desigur că ăștia ne vor arunca în aer; 
peste alte cîteva momente, Insă, ai noștri vor fi 
stăplni pe oraș. Pentru că acum, nu noi 
Incercuiții, ci cel care ne-au încercuit pe 
Să lăsăm mesajul nostru, care să fie citit 
pa izbînzii. De acord, domnule profesor.

— De acord !... Profesorul era senin, sobru, dar 
neincruntat.

— Vedeți, spuse el, de asta-mi pare rău că n-o 
să poată afla bătrinică mea ; de faptul c-am des
coperit niște oameni lingă care pot muri împăcat.

— Atunci, poftim hîrtie, scrie, tovarășe Trifu... 
Trifu luă hîrtiile c-un gest hotărît. Le trase-n 

fața lui. dar cînd să se-așeze și el, privirile-i se 
pierdură din nou, miinile începură să-i tremure și 
întrebă:

— Cum ?... 
câți ?...

— Nu mai 
scrie !...

Tebeică era
Trifu se uită la el, întîi drept, cu priviri pros

tite, apoi pe ascuns, ca și cum începea să se fe
rească, îi era teamă să na i se ghicească gîndu- 
rile. Deschise gura, lărgi nările subțiri căutînd 
sa adulmece ceva, trase cu urechea spre ușă, apoi 
spre piață și, în momentul cind nu se mai putu 
stăplni. sări în sos triritind tocul -:î

— Nu scriiiu !... urlă el bulbucind ochii ca un 
cline turbat. Nu vreau șă scriu !... Dădu scaunul 
la o parte, se 'retrase în spatele Iul ca spre mai 
mare siguranță și le spuse gîfîind. cu ură : Nu 
vreau să fac nimic pentru voi!... Idioților, imbe
cililor !... M-ațl sacrificat; m-ațl luat să mor aici, 
cu voi: de ce ?...

Se uită In dreapta. se uită în stingă, ca un ani
mal încolțit șl, cînd găsi momentul, se smulse și-o 
rupse la fugă pe ușă. Numai pașii lui se mai au
ziră o vreme prin Întunericul coridoarelor pri
măriei.

Cei care rămaseră, nu spuseră nici un cuvint. 
Fuga lui Anghel Trifu 
nare mută, dar clară.

O clipă, două, pînă 
lingă lampă, mărunt, 
apăru Catul Bogdan:

— Dictați, dictați, vă rog; dacă-mi dați voie, 
am să scriu eu.

11 priviră cu toții, apoi se priviră și dădură din 
cap, aprobator.

— Bun. scrie... spuse Drăgan, scrie că, asediațl, 
supuși mortii nu ne-am pierdut nici o clipă încre
derea in victoria clasei muncitoare...

— Noi ne considerăm Învingători, alături de 
tovarășii de afară, pentru că sintem siguri că vic
toria e de partea noastră, adăogă Tebeică.

Iar Ioana, venind lingă el, spuse :
— ...Pentru că nu ne interesează care din noi 

va învinge; noi sintem o inimă, un gînd, o voință, 
și indiferent cine dintre noi va ajunge pînă la 
a vedea victoria, se va chema că noi am învins...

— Și scrie acolo, spuse și Chiru, să știe toată 
lumea, să știe șl copiii noștri, că viața noastră nu 
a trecut în zadar, că noi am crezut în această vic
torie, șl-am luptat pentru ea.

— Așa că, adăogă Drăgan cu glas profund... 
în clipa aceea, însă, sună din nou telefonul, și

zl se repezi să-l apuce :•
— Alo, da !... Cum ?,.. Sîntețl lingă liceu, au 

venit șl țărani, mobilizați de tovarășii de la ju
dețeană... Bine!... Stai, ascultă-mă... Aici, în ca
binetul primarului, este o casă de bani... după ce 
veți pune stăpînire pe piață, voi s-o căutați; este 
în ea mesajul nostr” !... Bine, bine I... Veniți mai 
repede !...

încet, încordat, fiindu-i teamă, poate, să nu-i 
tremure mîna, puse receptorul înapoi, în furcă. 
Privirile sale erau fixe în privirile Ioanei, dar nici 
unul nu clinti. Numai o clipă, lui i se păru că ea 
îl întreabă dacă tot cu Dinu a vorbit. Dădu din 
cap, încet, spunîndu-i să fie sigură că da, șl, cu 
glasul gltuit, le comunică:

.. Sinteți cîți am fost dimineață ?!... 
Oamenii erau deja strînși ?!_.. Ura, 

“ ■ N-al 
Da!.,.

toată

Cind își dădu 
în mîinile lui 
„Să-i spun că 
Iui prin minte 
păcat ?!..." Dar

sintem 
noi!... 
în cli-

chiar, într-adevăr, sintem sacrifi-

este tiap să ne gîndim la asta;

parcă mai slab, mai interiorizat.

era însoțită de-o condam-

cind, In fața hîrtiilor de 
transfigurat, emoționat,

I

— ...Spune ca să-l așteptăm fără grijă, că de. 
clanșatorul minelor de sub noi, e-n paza unui om 
de-al nostru. Zîmbi trist: Săracu, vrea să ne dea 
curaj !...

Și sub impresia tonului lui, toți dădură din cap, 
triști, înduioșați, fiindu-le milă parcă, de cel care 
voia să lfc dea curaj :

— Așa... al scris ?... se dezmetici Drăgan... 
Atunci adaogă că, de aceea, acum, puțin înaintea 
lor... Adică nu, scrie exact cum îți spun eu. De
veni solemn, ridică fruntea șl spuse din toată 
inima: De aceea, strigăm acum, puțin înaintea 
voastră, dar, ca șl cum am striga o dată cu voi, 
tovarăși : Trăiască Victoria clasei muncitoare !...

Și rămase cu fruntea sus, ca toți ceilalți care 
îl ascultau. Catul, mai scîrțîi de tîteva ori pțnița, 
trăgînd niște linii, apoi se ridică, apucă hîrtiile șt, 
cu o* mină tremurătoare, i le întinse. Nu mai era 
alb la față, părea însă transfigurat și privirlle-I 
sticleau.

— îmi dați voie... îmi dațl voie, spuse el, re- 
ținînd încă hîrtiile, îmi dațl voip să vă consider 
frații’mei ?.'.. intinșe hîrtiile, i le înmîna lui Dră
gan, și preciza : nu, nu mă priviți cu neîncredere, 
tot vom muri împreună; v-o spun cinstit: vă da
torez foarte mult... Ați făcut dintr-un gazetăraș 
neserios, un om cu gînduri serioase... Ii privi pe 
rînd pe toți să se convingă dacă e crezut, apoi 
ridică mîinile-n sus, a neputință: Păcat!... Pă
cat că... prea tîrziu !... Și apucă mîna mare pe 
care-o-ntindea spre el Dragan.

— Nici o dată nu-i prea tîrziu, tovarășe, spuse 
hamalul... tovarășe, Catul parcă, nu ?...

Ziaristul dădu din mină neputincios :
— Catul, sau altfel; ce mai interesează !... Mie, 

acasă Costlcă-mi zicea... „Catul'' — și asta-i o 
scorneală !... „semnătură sonoră** !...

— Costică !... exclamă aproape voioasa în fața 
amintirii, Ioana — și pe „ziaristul** nostru, tot 
Costică-1 cheamă...

Tăcură toți, surprinși de bucuria nejustificată 
din glasul Ioanei, care, în atmosfera aceea răsu
nase cam sinistru.

Mai tîrziu, Chiru spuse:
— N-o să-l mai auzim pe Costică al nostru stri- 

gînd „ziarre" Victoria Frontului Democrației 
Populare, ziarrre!“... șl oftă.

Dar Drăgan îl mustră :
— Nu spune așa, Chirule... Uite, nici un ceas 

, nu va trece și toată lumea-1 va auzi !.., T ită lu- 
mea-1 va auzi strlgînd... Nu vezi că toată lumea-i 
a noastră ?..'. Nu vezi că ei sint încerculți șl nu 
noi, nu vezi că rlndurile noastre se lărgesc în 
fiecare clipa ?!...

Striga aproape. Poate și din pricina nervilor pe 
care nu șl-1 mai putea stăpînl, poate șl din pri
cina larmei și focurilbr care se auzeau acum lingă 
urechile lor.

In piață se amestecau urale, împușcături, stri
găte, comenzi scurte. Focuri roșii de armă brăz
dau întunericul nopții. Vacarmul se făcea din ce 
în ce mai mare. Lupta se dădea sub ferestrele lor. 
Simțeau cum afară fierbea mulțimea.

Se priviră; încă o dată se priviră ; poate pen
tru ultima oară se priviră. Și, cineva, fără să știe 
cine, poate flecare, poate toți deodată, cu un sin
gur glas, începu să cînte Internaționala.

Și cîntecul se facea din ce în ce mai puternic, 
acoperind totul, învăluind totul redimensionînd 
totul într-o lume de încredere și îndîrjire.

— Îmi dațl voie să cînt și eu, întrebă încet, 
dar cu privirile larg deschise, profesorul.

Nimeni nu-i răspunse, dar toți îl înconjurară.
Mai tîrziu, Drăgan se uită la profesor. Cinta. 

Și, cu toate că aștepta unele cuvinte să Ie audă 
de la ei, cînta cu toată convingerea, cu glas gros, 
adînc.

Și cîntecul îi însenina pe toți, îi făcea să se 
simtă mai aproape unul de altul, să se simtă pu
ternici, să albă în fața lor lumi întregi.

Cînd a năvălit Dinu înăuntru, nu se mai știe. 
Se trezlră-mbrățișați, ținîndu-se strins unii pe 

alții, sărutîndu-se, rîzînd și plîngind, privind cu 
uimire cum în ușa cabinetului primarului răsăreau 
alte zeci și zeci de capete.

Și se dezmeticiră numai cînd Ioana începu 
să-i împingă pe toți la o parte, ca să ajungă la 
Dinu. Dar, ajungînd ea, nu reuși decît să-i cu
prindă gîtul cu mîini tremurinde și să murmure :

— Iubitul meu !...
— Băbuța mea, iubita mea!... El îi mîngtia 

obrajii, îi săruta fruntea, părul... Băbuța mea, iu
bita mea !...

— Da, straniu: la ora asta trebuia să nu mal 
am ce pipăi — spuse Catul Bogdan pipălndu-și 
obrajii — Nu-i așa, profesore ?!...

— Am spus eu că istoria mă-nfricoșează prin 
surprizele ei, răspunse rizind bătrinul.

Și ridea straniu. Ca un om care dezlegase o 
mare ciudățenie.

— Dar, nu-1 așa că uneori îți dă motive să fii 
șl optimist ?... 11 întrebă Drăgan auzindu-1.

In clipa aceea, restabilindu-se contactul, în 
toate sălile primăriei se aprinseră luminile. Lu
mini mari, albe, strălucitoare, ca la baluri, făclnd 
să strălucească trichelurile, geamurile, ușile, mo
bilele, tăbliile de stejar în care erau îmbrăcați 
reții.

Avidă, în plină lumină. Ioana îi cercetă 
Dinu trăsătură cu trăsătură.

— Nu-i așa că nu ne vom mai despărți ? 
trebă ea.

El se-ncruntă, dar nu-i ocoli privirile:
— Ioana, știi, adineaori, am raportat la comi

tetul central situația de-aici... M-au chemat. Mîine 
trebuie să fiu acolo... Mi s-a dat o muncă în rîn- 
durile ostașilor de pe front.

— Cum ?... înmărmuri ea, iar să ne despăr
țim ?...

— Băbuța mea, dar nu știi... el o mîngiie, o 
sărută, o strînse la piept... Noi sintem tineri, ti
neri ca dragostea... Hai nu zici ?...

Ea se reculese, ridică ochii spre el:
— Da, șl dragostea noastră va fi veșnică.
— Pentru că despărțirea noastră va fi 

toare.
— Pînă ce vom desăvîrși lupta și vom 

beri.
— Șl nimic nu ne va putea despărți...

pe-

lul

în-

trecă-

fi li-

— Șl nimic nu ne va putea despărți... Dar, 
după ce spuse asta, el își aminti ceva, sau își dădu 
seama, pentru că se contrazise : Ba nu, știi, m-am 
gîndit: n-are rost să spunem așa; pentru că pe 
noi, nimic, nici o dată, nu ne desparte... Nu draga 
mea, mă gîndeam: Noi sîntem tot timpul îm
preună tocmai prin această luptă pe care o du
cem. Cu dușmanul, cu condițiile, cu depărtările... 
Deasupra lor, noi sîntem întotdeauna împreună, 
pentru că sîntem mult mai tari decît toate astea...

— Și atunci ? întrebă Ioana.
— Atunci ?... Atunci — dragostea noastră nu 

poate fi nici o dată întreruptă...
Ea zîmbi îngăduitoare:
— Îmi place că după ce-am îmbătrînit, ne re

vizuim formularea jurămîntelor.
— Depinde ce și cum !... răspunse el serios, 

parcă mîhnit de tonul ei.
Dar Ioana îi și apucase mîinile strîngîndu-i-le 

într-ale sale.
— Da, dragul meu, al dreptate. întotdeauna 

am simtit că nimic nu he poate despărți...
Pe ferestrele deschise se auzeau uralele mul

țimii de afară.
Deodată, subțire și specific, din tot zgomotul 

acela, se preciză glasul lui Costică, venind în 
goană de la cine știe ce tren de noapte :

— Ziarrre, ziarre!... Victoria “ .2 1 T___
crației Populare în mai multe orașe ale țării, 
ziarre !...

Drăgan ridică 
mină satisfăcută 
plină.

— Auzi, Chirule !... îl spuse 
care-ncerca de zor penița unui toc pe colțul bl- 
roului.

Chiru dădu din capul lui cu mustăcioară mică 
și ochi luminoși.

— Aud, dar spune mai repede, că altfel ordo
nanța numărul unu se transformă-n ordonanța nu
mărul doi.

— Ai dreptate.
Drăgan trecu pe lîngă el, trase fotoliul de la 

biroul primarului și se-așeză greoi, masiv, cu 
toată siguranța omului care are de făcut o treabă 
adevărată :

— Ai scris „Ordonanța numărul unu“ ?..,
— Da.
— Bun, scrie mal departe: în numele clasei 

muncitoare din oraș...
Chiru scrise, apoi înălță capul privind Ia tova

rășul său care căuta cuvintele. Chipul Iul Drăgan 
dovedea un om hotărît, încrezător, pus pe treabă 
serioasă, șl-atîta tot.

Frontului Demo.

o clipă fruntea 
se așeza pe fata

Șl ascultă. O lu- 
lul ca o lună

el hamalului

Epilogul romanului „Puterea".
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P artinitate

V
trecut 
ți t-i

nivela tâmplarilor, în mli- 
zidariior anonimi. Snobis- 
unor edili ai trecutului, a- 
de boierimea trindavă ori

Am înălțat spre cer, din Huneducra, 
- precum rachetele, in cer, izbind 
furnalele ce transformară țara 
in râsul nostru cu aripi de'-argint l

Și lacrâmile munților, albastre
- asemeni stelelor, pe firmament — 
spre slava noastră si a țării noastre, 
le-am prefăcut in fir incandescent I

Orinduind grădina pămintească, 
In pline-am prefăcut un bărăgan I... 
L-am smuls din mina dăruind, cerească, 
e secetă in fiecare an I

Creăm... Și lumea-ntoeagă 
Și nu-i o vorbâ-n vint i™-

(Dia Rapănul C.C. *1 P.M.R. prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghio-Dej ia 
eel de-al lll-len Congres al partidului).

Tu desenezi pe hartă cu gesturi creatoare 
Imogina izbinzii în timp ți în idei 
Și-n fiecare mină ce suie către soare 
Găsesc incandescența aceluiași condei.

Pe drumurile vieții mi te-mplinesc, iubire 
Ce-aduci in mine lumea să dau prin tine glas 
Tulburătoarei forțe din pana ta subțire, 
Muiată in cerneală de visuri pas cu pas.

..Iubim. Visăm, 
a noastră e I—
Că nu cunoaștem „poate**, nici pe „dacă* 
d numai 
comunismul pe pămint I

Da L. Omul și-a-nâlțat spre stole mina 
sistară sboruri ample prin eter.» 
Manele, cu aripa in țarină, 
iți află azi noi

A
 trec ăi--' o jumătate de

mileniu de la întemeie
rea Bucureștiului și e- 
venimențul a fost săr- 

bătorit îq loata țara cu strălu
cirea. cUYeriâtă- ^-a șters dân 
upu^colbăr de pe vechi hrisoave, 

lui Man «c-a fost pentru 
ctl&a z’«e. prefăcut într-un lă
caș de petrecere in care lăutarii 
își 'ncercau strunele pe melo
diile lui Anton Pann. o caieașcă 
neagră, ca o gigantică rădașcă 
a străbătut străzile și trimișii 
nnor n-ari orașe au venit sa sa
lute orașul drag, a cărui inte- 
nsriere pGpecu? și-o imagina cam 
așae

perpetuat mereu mai proaspă
tă, mai yie, sub dalta pietrari
lor, în licărul picăturii de aer 
din k 1 
ni le 
mul 
Ieși 
de negustorima hrăpăreață, a 
știrbit mult această frumusețe 
dar n-a putut-o întuneca. Mul
tă vreme, nemulare sa. recep; 
teze măcar •’ fărimă din des
toinicia și înțelepciunea crea
toare a poporului, acești edili 
au dispus dăritnerea unor clă
diri de efect urbanistic,, ițotni-

patefoane hîrîind doine pe care 
poporul le-a scris cu lacrimi.

Să apărăm adevărata frumu
sețe a orașului I

Ințeiegînd acest lucru, minu
nați- constructori ai vremurile 
noastre care au răspuns la che
mările Partidului de a îmbo
găți orașul cu noi monumente 
ale muncii pașnice, s-au între
cut pe sine. Arhitecții și_-;ngi- 
nerii, meșterii și zidarii au con
struit. în termene uluitor de 
scurte, splendide meta.ore ae 
piatră, blocuri licărind sub ce-

DRAG Ol
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II 
II
II

Aga Bălaceanu aicea 
Să facă Bucureștii la Ba.aci, 
Sâ sînt ziduri jaccf ite 
F’ate ș: oeisarăvle...
Ș Gen ■* oveanu

Bj^r*r i mu
Zice* sa facă București: 
Pe Dtabc ța.
Că e apă de spălat 
Ș« s > ture d^alergat-,

*•
sîradan’T.or meșterilor 

ve3*, casele albe, cu pridvor 
!~atț ș-: >eres:re largi, fintinile 
fe p ttrâ ți hansrile care iă- 
ceau rrJudr:a Bucureștiului nu 
mal sbit Orașul a căru- istorie 
se confundă cu însuși istoria 
paulei, a iost iu dese raiduri 
ars, năruit 'de tunurile asedia
toare. In nenumărate războaie. 
Dar frumusețea orașului, aceas
tă frumusețe ciudată și evetă 
care E face iubit de călătorii 
care-i trec p-agurile, t 
peste toate prăbușirile

I 
iII

Dezbaterea proiectului de Direc
tive, caracterizata printr-un înalt 
simț de răspundere, a demonstrat 
adeziunea unanimă a întregului po
por la programul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale, elanul si hotă
rârea neclintită a oamenilor muncii 
de la orașe și sate de a realiza sarci
nile mărețe trasate de partid.

FONTA SI FLORILE
5

H
ala xiroase a fontă incan- 
des:ntă și a soare.

Dectteva zile steagul dt 
frtmișă pe uzină a trecut 

h brjgad; a 11 I-a.
Pe nn ptiou albastru cu ramn 

vepsite înminiu, atenția mi-e 
ndicitata de litere scrise cu 
gr.jă :

,4n cih«a celui de-al treilea 
Longres aP.M.R,, Brigada lll-a. 
de calital „Cel de-al IlMea 
Congres* ondusa de tovarășul 
DAVID ILE ie angajează ;** 
Apoi, lac’ot și concret, urmea
ză angajannlele;..

La turnabia de fonta lucrează 
noua briga. Toate de tineret. 
Brigada nu-i nouă. Prima 
brigadă utelsia de La turnato
rie a ' ... ...1 . _ '
lunci, șeful era Șteîan S‘a- 
nescu, — ’ •
multă 
Astăzi _______ „.
de bază P.M_ și controlor.de . 
calitate. Șef. i brigăzii a de.e- 
nit cel mai P'eput membru al 
ei : Ion Conahtui. A venit de 
la Stiubei-Orăi, de la țară. De 
ce a venit ? D aceleași simple 
motive ca șl njoritatea tovară
șilor lui de mică :

— Era greunatru frați, pă- 
mînt puțin. Zicm să-mi încerc 
norocul cu o rserie.

B„ie*andru da5 ani a venit la 
Lemaitre. la inputul lui 1947. 
Era nevoie de etiiei. Munca la 
cazangerie, la tjă sau la topi
torie era grea, iiajele erau ru. 
dimentare, Corgiile de muncă 
inumane. Nu lerea ardea pe-a- 
tunci patronijoi de producue».» 
Apoi, aosolvent: scolii profesio, 
nale de lîftgă ină. iar peste 
cîțiva ani, șefuărigăzii a III-a.

— La începu aveam muke 
greutăți. Virstrii nu aveau în
credere In noi: la turnatorie nu 
se poate lucra n i>rigaoa“, zi
ceau. Nu prea Han cum să ne 
organizăm, disctlint lăsa de do
rit, rebuturile eau ese. Fiecare 
nereușită le dada aP la moară: 
,. Am spu6 noi a n ae poate**. 
Numai „bătrinub ie încuraja 
mereu, ne ajuta săne organi
zăm...

„Bătrînul* nu.f ilar bătrin. 
Are 57 de ani, dar întrece pe 
mulți tn tinerețe. Nuărnl cărunt 
e cauza că i s-a lit această 
poreclă. Poate nici i-l avea că
runt, cînd 1 se spaea „bătrî- 
nul“. Ton Țărăngoi bărbatnl 
înalt în cămașă «iriiată, 
ochi nestatornici, mobil 
ca argintul viu. printre 
oametiui, formele și oa
lele de turnare tcandes- 
cente ale halei, o istorie 
vie a uzinei, in ®I7 lucra 
în maghernița t maca
rale de Ierni, «treia i se 
spunea pe ;tu~t turnăto
rie. In ’18 îipreună cu 
muncitorii vîiitnici de la 
Lemaitre «atifestează in 
piața înriiti >n singe a 
Teatrului Vițional. La 15 
ani, prinl contact cu ce
lula umiă a închisorii. 
Dar nudtimul. Jilava... 
Proceside la Dealul Spi
rei... Ai de șomaj... A- 
jutorul roșu... Apoi din 
nou Uiaître. Grevele din 

'28, ’2t’3O. încă un mort:
~ ' lonescu, 

jandarmi 
uzinei.

t utelsia de La turaato- 
luat.Wță In 1»5d. Pr a.

u*1 bit e’ trgic și ^u 
științăn arla topitoriei, 
e secBir al organizației'

— Discutam despre greutăți, 
despre indisciplină — îi reamin
tesc lui lan COiistaatin, care după 
ce-a dispărut uri timp * printre 
membrii brigăzii sale, se rein, 
learce lingă mt ne.

— II vedeți ? »- jmi arata un 
tînăr rmișch’iulos, bine legat.’iur. 
nind cu mișcări repezj nisip In 
forme. Căutiș... Cită bătaie de 
cap nu ne-a dat * Lipsea netnUi- 
vat, dădea rebuturi cu grămada. 
Am discutat cu ei, l-am criticat 
in <*ons atuiri.-Nimic. Coodncepea 
sectorului n-a mal avut răbdare: 
sa-1 scoatem imediat die,.urigad— 
Brigadă a cerut îheă urr termen. 

. Ultimul.
- Și? — întreb’ nerâbtfălor. 

. Vad că lucrează...
— Cautiș : ’ — statei puternic 

Constantin. Țînărul in rasio ți 
pantaloni' albaștri d« uoc vine 
spre noi privinduxie întrebător, 

.cu ce oțjc negri; pre» apr 
Diațl Je rădăcină nasului?

— Cil. lorșie ai tăcut, 'teri-?
— Dnaazeci șl patru.

3 SUtOtȘ"™*” w»
— Și azi ?
— Am pină acum șaptespre

zece.
Arătătorul ceasului ind oa două

sprezece treizeci.
Dar brigada a lll-a nu e numai 

primi în producție. Lozincii .a 
munci hi mod socialist** brigada 
i-a mai adăugat și : „a trăi ta 
mod socialist**.

Transformarea lui Căut.ș e una 
din izbinzile brigăzii. Haioaretii. 
obrăzniciei, lipsei de ră-nnndo*' 
„umblatului după fete*. le-a

o-

c

vad. A plecat de citeva 
concediu. Dar. oricum, 
tot n-aș fi reușit să-1 cunosc 
bine decît așa cum ml l-au rn- 
gravit cuvintele pline da draB*«- 
te ți stimă ale tovarășilor săi de 
munca.

— Șl uM-ți pare rtu de brigada 
a lll-a ? — |l iscodesc pe inter
locutorul meu.

— hni pare rău. Dar de ce 
IX-a* să fie mai prejos?

Comunistul Ion Constantin 
putea să răspundă aMel. El vrea 
să fie mereu acele retee-i reni 
greu. Ața La Invațat Partidul. 
Ața l-a Învățat ți Ir- Țărăngota

Grădinița din fața cărei de pe 
Sergunt Flereuca M e pliea de 
flori. Dopa orele de mnacă, dopa 
repetiții sau spectacole, leu Ct î- 
sianUn e printre fterile sate. Le 
îngrijește cu pasiune. Peatra loa 
Constantin fonta ți florile fac 
pare din același univers. Ara. 
bele trebuie să facă viața omului 
mai ușoară, 
l-a învățat 
faci, trebuie să pui un dram de 
pasiune.

Fără pasiune, fonta devine 
amorfă și florile se veștejesc.

In întrecerea In cîrstea Can. 
greș»lui. Steagul Mnncd de br. 
gadă fruntașa ;e oarei a trecut 
la brigada a lll-a.

Hala r-'rease e fante incandea- 
ceula și > seare.

T. G. Maiorescu

zMe te 
cred ca 

tai

,a

■■

mai frumoasă. Așa 
„bătrînul" : m orice

menit i» ■ istoriei și au autori
zat construcții pestrițe, pttmrite 
în alcovuri circiumâreșii cn la 
niese’e de ruletă. Gjnd-t:-vă h 
casete galbene, cu un cat cd 
două, cu intrarea căruțelor stră
juită de e inscripție neajMrzt 
romană, eu frontoane încărcate 
de siîuetele unor amerași de 
gips Și a unor fiiooreie cn 
coapse a bunder te. GiDdiț.*-vă i 
balcoanele semânind cu grla- 
iurile funerare, la tartina re. - 
v:t* în anacrur» re viyaS. P* 
bună cpgitete uitaL
că acest. - 4 tcLeeldr
negustr-reav n-a far recea; ^n- 
zat n-a fost !uea4*cat, r-a fost 
evocat in cîu?ece. G:nc.ț:-vâ a- 
poi la cuele construite ..ca în 
apus* în preajma râzboiuîu:, cu 
multă risipă de : armură ți mo
zaic. cu’ terase de beto=. case 
cu „puț ’ aaatriean-. cu garaj ți 
sonerie, cn lațauete d spuse a- 
□apoda. sfidind or.:e încercare 
de sistematizare-

Cu un cinisr’ fără șeaaun, 
preocupați de efecte deccrat*ve 
ieftine ș exot'ce. prima**': aleși 
In bătălii electorale cu bite, 
mardeiași și tulburel, reconst;- 
tuiau la expozitive de la Paris 
așa-zisul București de altădată. 
Lumea a fost inundată eu cărți 
poștale înfățișând bietul tom al 
Culta (er-dent. fsarnie de dărt- 
atare' totala) citeva biserici ți 
mănăstiri. La Paris, in timp a 
creațrite ha: Via:cu nu erau ex- 
p^re ara < ■ meritau, se . ex
puneau* tradiționala -
g*',ă*. s t tei. „Ea*,«aoa'â* ți

rul Bucureștiu si ca r Sie imen
se transatlantice. Srittn caiiu- 
tiv al construețiih * este de ase
menea izbitoț, unpres.rsanț. Ai 
senzațâa certă că se ceas4r» rpte 
pentru eternitate. Fiecare colț 
aî orașului so sctarnbâ, tecu- 
rile virane dispar, armata vege
tală a parenrifer inconj&râ ca
sele albe cu discreție. Poezia a 
fost adusă să ilumineze, noap
tea. animind reflectoarele ckk*- 
ptee. să-ți spună cuvântai aqș * 
“i’orile te trebuie ata* »L : e 

«reogiea agnma ta cMr
ca sdte'cte ud le. dospi so ft 
zMrrQ • Mâibje^ra sa (Wa 
dî di rea terentate.

«Acum, 
creație de 
un înțeles 
ilustrarea
r:; pentru ridicarea cnotinuă a 
niveiu’.ui de trai al oameoâlor 
rr-uncii, ea relieclă avin.u! spo
rit dezvoltarea pe plan etic ți 
estete a înțelegerii mari Ier ma
se de oamen; 
ciaiismui.

Construim 
ne-a învățat 
preocuparea
pentru izbânda deplină 
x. , a fost de t: idea un» 
tă fa pfeneHle co—an d 
Sub ochn nojtr„ ț4

că, vilripele viii .arelor maga
zine nu se vodeair iiând aeqpe-' 
riie deocamagtâ d^ * iele. La 
11 nu -mai erau schelele; maca
ralele dispăruseră* ultimii cen- 

, tunetri de fațadă erau gata, jar 
cărămizile ți n.sipui tic drum 
nu mai eruit pici ele. La 12. a- 
coîo unde cu elteva ceusnri îna
inte erau grop: sau monte de 
vat. existau ,acum trotuare de 
beton, ia ferestrei» acoperite 
pînă da curiod fiifnbb nuri per
dele albe- Cărând, -se atea *eoâ j 
un fotograf *1 Scinteii. Trebuie, 
au r.unui să cuaoșiî tainele 
meserics,in tot ce au ele mai 
subtil, t-ebt ■. r.n ntimai să fii 
cuprins de gândul că IndepE- 
ne: o obligație asumată, dar
trebuie să-fc mbețt: pat* a ne
măsurat de until ca sa poți rea
liza asemene* rr ntini.

11 Piața Palat Jet, unde drep
tunghiul țirari'or i*e h’-scur ih- 

.cMoe ca-r-r-o casts renl’.jcoie- 
- r-i tocitoarea peria a Sălii Con- 
• gre^cc. oăftuătâ cu aîgaiâ, 

cu accpensM bc* t ca o :men- 
pp sa lacrimă de bociu-e. Jfima 

ptesă:« ar_sati!b?*-mi ari tecto
nic — bîocui-t^ra — era gata.

Evoc^rd cu un humor „«nea
tent* deși cn to’uî pe. > * plan. 
„U«nien“-j! lui Caragiate. ne*- 
r7teac4atori Cap.-taâe au snotet 
ncoi cwnphtx I rests zr an \ caic 
braserie) ..Uaion* S ac. ste- 
rioai-aie sânt o {renăra** a nu- 
seâor pizsL^e. Un bar salend^d, 
ca o <htevetaare panopF.e de 
—.-t cSr- > *Bi *’ 

șezate s *Wr te»e scaunelor 
teatie. răsplătește pe viwutor. 
Lăoorîe cn asme stranii siașâ- 
na de caiea f-vă tată de atari 
par ■:•&»?„ se oglindesc parca 
Ic ~prafețeâe lisdeose ale pere- 
V’cr și ate coJeaneicr.

Pe J’oial Mogoșoaiel* nn 
acu bloc se arăta privirilor 
terestre, de cisceîo de hlamida 
*de naoM. *ea un safir tvta- 
du-se c -’ pa?cra nEuâ îic oe 
prreste 

ti zi

Tu imi străbați ființa cu singele odată,
Cu degete de sculptor mă prinzi ca pe un lut, 
Fiorul modelări il simt cum mă imbatâ
Cu fiecare strofă, cu fiece-nceput.

£e 
are 

este

uriașa operă 
.ospătate, 

deosebi Ea 
vie a preocupă-

ce c-'struâesc

astfel fiindcă așa 
Partidul,

pen*ru
fiindcă 

frumos, 
a lum - 
prezen- 

p*aner>le coc-rars-rCor. 
noștri. h It iunie 

s-ar petrecu* a-levarate rain- 
coîe. Am trerat de "e or,, ta- 
tr-un teUr. ai de te, ure țtafcî- 
F*is Ea.nese» La ML kw >»-. 
cras teci b««dazere, lamste de 
:;e. — uvzczraâeâe se roteai La-

M »U țc să 
zf desfășor are i 

icestv proces de 
a Bocnroț sta 

rief’i rscasire noi, 
—e’.«merfoz» be

ci r tec
sâ poți tznr.5-

sa urmăreșt.
e. infleziunile de

,..!e ileru.. forjai
r. t::ul. Dar nu ai răgaz. Rit-

te depășește- Am văzut 
de turiști străini ală- 

de cetățeni ii caț tutei n:-
gnspt. 
ter

deooctrivă de noile eon- 
atentîii. Nu poți să fiț ii curent 
cu u»tM ț atur.ci, țn fața unor 
minuni care se LT.pFnesc sub 
ochi: tăi ți oneort ți din tru
da ta. rămîi Ia fel de uluit ase
menea vizitatorului care se in- 
tMnește ab:a acum cn Bucu- 
reștsuL

E ■■' ÎKeȚufat MBui dram. 
Ua 4*ue oe »aei ți d« ▼ > 
țar - care poecește de ai=, dr»

Tu 
G 
In
G

nu ețti doar scinteie sau vers sau rapsodie 
căpătâiul lumii ți aripile ei.
cinteceie tale nu doar un glas imbie, 
mii ți mii de glasuri de oameni ți idei.

De-oceea nu sint astăzi supus al neputinței I 
Cu mmlea bintuită de căutări mereu 
încerc s-ating adincul din 
Și lumii ei de gmduri să-i

Romulus VULPESCU

Proiect Je

țarina ființei 
dărui glasul meu.

fericire
E-un sens latent in cifre și-un ritm 
Precum în filosofii străvechi se mai susține... 
Dar serifle-acestor metafore virgine 
Permit doar in algebre de

etern in numeri

»is să le enumeri.

ftd velte-H ecuații - pier
Aceasta-, dezvoltarea dind 
Pulsează -■ Directive sinteze de elanuri 
ce ou rigoarea faptei ți grația algebrei I

urmele tenebrei i 
rod în strung ți lanuri I

ut-eci-sl 
împuat 
chiarîn 
Sabtțjul 
boiui... 
tonii de la turnătorie tn 
timd unei prealarme, 
dețntrarea obuzelor, 
„z-ăr* în benzina tancu. 
ril—

iii au trecut, săpîndu-l 
cr adine, în obraji, dar 
s.ranța nu i-a dispărut 
ti strălucirea ochilor. Au 
.•nit și zilele însorite ale lui 
ist. Luptele brigăzilor patrioti- 
: de la Lemaitre la Podul Iz. 
or... Naționalizarea... Constru-- 
ia— A doua tinerețe a lui Ion 
fărăngoiu... Vechea uzină devine 
de nerecunoscut; în locul ma
ghernițelor se înalță o modernă 
hală de turnare, hală de montaj, 
cantină, bibliotecă. Uneltele meș
teșugărești sînt înlocuite cu uti
laje și mașini de înaltă tehnici
tate... in *54 „bătrînul* e pen
sionat. Dar cum să plece din uzi 
na lui ? Ion Țărăngoî e și astăzi 
la turnătorie. Tinerii găsesc în 
el un părinte. Și el e mereu ală
turi de ei, cu experiența lui de 
viață, cu neobositul lui sfat ca 
membru al organizației de bază, 
al comitetului de Partid...

Petre 
de 

incinta 
din vremea răz- 
Dărîmarea cup-

pr.s cer»

Gziat>“ ta

£

I a* F 
Mid C

In ;e

tm p.
nelipsit vizitator aî bftlioleca In 
februarie brigada i-a verbal ■■■- 
ta... lata cum s-a încheiat ..^H| 
Cauliș-. brava brigada a Iii-a j

Membrii brigăzx, a lll-a «dPr^ 
împreună la spectacnte de saalru 
și împreună vizionează 
lima «ara au fost la „Scrisori de 
dragoste- și la .VaMfa —* 
riiu). Dezbat păttaian euMte «*. 
tite. unii participă Ia car. ai;ii la 
echipa de dansuri, și loM. ea m 
singur om, sint suporterii aipei 
de fotbal a nzinei».

Nu unui dintre membru brig i. 
zii mi-a spas plin de sigtraalJ:

— La ar i intrăm te catego
ria B.

— Dumneata ești Mbaiăsl 
am IntrebaL

— Eu,.? Nu— Verbesc de 
pa noastră.

In brigada a lll-a

In .doi rirgu.ă unu* nasc fabrici uriașe, 
Plesnește scoarța cifrei și semnul aritmetic I 
Anezfan, țițeiul țișnețte-n cer desmetic...

știe taina ca huma să se-ngrașe.

I

■ ode KAti SefTt.

irtanzi 
recialrMun*

ta de 
mcane

Dosestv „noastră 
mal reuM -loe
„meu*.

La 1 aprilie „brigăzii a lll-a de 
producție** i s-a conferit tftlnl de 
..brigadă de cantate**. Șeful bri. 
găzii a devenit comunistul llie 
David. '

— Și dumneata nu mă« lucrezi 
in bngada? - îl întreb mtrat 
pe Ion Constantin.
- Nu Am cerut să trec la bri-' 

gada a IX-a
— De
— Nu

Iar acolo treburile nu' mergeau 
tocmai bine, llie David crescuse 
frumos, putea să'conducă singur 
brigada?

Pe Hie David n am reufit să.1

A

ce ? • t

mai aveam ce- face aici.

«.
ae iacă 

, .riad un 
eu vi» In- 

kvMit rin- 
cak cu uivte- 
pasului, a că- 

era confirmată deruj vitalitate 
dalele matematicii. Ca si vă 
sugerez cit de cit amploarea 
acestui via ingineresc elaborat 
luni de-a riadul uj fața planșe
lor de proiectare, vi pot spune 
că el se compunea din aproxi
mativ 8009 de planuri, care au 
căpătat apoi viață prin efortu
rile sudorului, mecanicului, lă
cătușului. timplarutai. forjoru
lui, electricianului, cazangiului, 
vopsitorului, tapițerului — in
tr-un cuvint prin cele o sută de 
meserii care se cuprind In ter
menul vag de „constructor de 
nave'*.

a de rrvSea bond

r v c—.-m de 
tat *a-<ni re- 
reema tatn 

GMaii.
lese de um-c tenaj in- 

Fipte la neeiih apei ni reiese 
uratele de ețri pe snb cerul 
■■aii Milnd *tar-un tec Iu 
nilul ansete renal.cu care intră 
ta carpul «ii aurefar ■*««: lim
bile riutete ate aparatelor de

cat* ariiitactară a vaseter. eii- 
ciiud reari operații chirurgicale; 
respeudarî la înălțimi ameți- 
tcare, ori cakați pe spate sub 
bsaL* vnpuare gata să fie date 
ta aga vopsitorii iți agită bi- 
dljțMe Iar uniiate in miniu. 
eureulnd migăloasa toaletă a 
cutailbr. Pe e arie de aproxi- 
mat™ două milioane de metri 
pătrați grupuri de oameni, prac
ticed cele mai diverse meserii, 
alcătuiesc așadar enorme scoici 
de oțel pe care, rind pe rind, 
le arunca pe apă, ispitiți parca 
să umple fluviile și mările pă- 
mîntului cu această ciudată fa
ună care pasionează statornic 
firea omenească. Șl cargoul de 
care vorbesc este un exemplar 
splendid al acestei faune, pri
mul dintr-o serie ce va avea de 
sporit mult prestigiul țării noa
stre pe mare.

Un sumar portret al navei : 
Numele: „Galați**.
Locul și data nașterii i In o-

Vbrîte : Fără.
Farcâie harnici j muncitori ai 

tei naval de la Galați. 
l^arteBcoia: Industria so-

cuMti.
CeWereâa: R.P.R.
Stamra: Atletică: impunătoa

re *i rveltă («proxim.»iv IM 
ae reetr' lungime. 14 lățime ți 
peste metri înălțimea capra- 
sTi m teri sale).

Ser—ufaiente particulare: Are. 
Este pe de-a întregul de con
cepție autohtonă și exprimă in
teresele comerțului rominesc. 
P le călători pe multe mări 
ale ternii (e prevăzut cu întări- 
turi pe*—-n ghiață. precum șl 
cu instalații speciale 
condițiile de navigație 
pice).

Daci a călătorit In 
taie: Nu încă, dar are 
Cînd ? Mereu, pînă la 
bitrinețe. Unde? In „ 
de-a lungul unor itinerant 
aceste*: Marea Neagră — Me- 
diterana — Orientul apropiat — 
Mările Nordului. Scop: sa spo
rească prestigiul flotei comer
ciale a Republicii Populare Ro
mine. făcind cărăușie export
import. purtind in burta sa, în 
general, mărfuri cerealiere, che
restea. piei, minereuri, uleiuri 
vegetale, mașini și altele.

Pașaportul : Roșu, eliberat în 
Rominia.

Și-acum citeva informații cu 
privire la starea sănătății navei. 
Datele radiografiei interioare o 
indică drept excepțional de bună. 
Inima : puternică, motor de 
2500 C.P. Creerul: electric și 
electronic. Nervii : de oțel. Sto
macul: imens (capacitate de 
4500 tone), incompatibil cu ul
cerele de orice fel (pereții ma
gaziilor au întăritori metalice), 
hrănirea cu ajutorul macarale
lor. Regim alimentar: bogat și 
în sortimente variate, 
ria îmbrăcată în plăci melami- 
nate, sobă de gătit electrică, 
robot electric de tocat carne... 
Țesăturile: din material plastic. 
Pereții tapetați cu țesături de 
fibre artificiale în culori va
riate. Văzul : periscopic. Auzul : 
pe bază de radar cu rază mare 
de acțiune. Vorbirea: T.F.F. 
radio-emisie. Respirația t bună,

pentru 
la tro-

străină- 
de gind. 

adinei 
general 

i ca

Bucătă-

vei.t'iațle cn dispezi-
tiie de incaizjre si nubu a ae
ra lei Mcr tete, 13 noduri 
ți jumătate pe sră_

In clipa ciad transcriu aceste 
date pe ‘ 
tier — 
tulesc, ia serie, 
de metalice de 4599 
parte din această 
prestigioasă faună 
ca a tatorul careta ae 
si concn rare pe armatorii stră
ini. itrtrecind hi toate privințele 
vasele comerciale de a^ot gen. 
turcești, germane, grecești-

Navei noi ce pleacă in larg i 
se urează dia străbuni .vint 
prielnic-, spre a ieși nesfârî- 
mată din mijlocul. dezlănțuiri
lor oarbe ale mărilor. Pentru 
nava modernă „Galați- cea mai 
potrivită urare mi se pare acea
sta și vreau ca ea să devină 
mesaj: „Succes deplin in lupla 
economică pe mare !-

■■ep. vatra — san
de la Gatați ie akă- 

atte feta- 
tooe, făcind 
cfadată și 
industrială.

Pop Simion

Ce foșnet geologic sub stei ți roci I Auzi : 
Stat k ■ororii - cirbțe oarbe, ancestrale I 
Pein Mrantai de neguri le taie omul cale. 
-Ce după faceri, munții răsuflă greu, lăuzi.

Pricefi te ootema din cei I
SmM gustul piteii albe crescind din glii spre tine I
„Mai mult' din planuri, miine - egal cu „mult mal bine* ț 
Pe mina ce-ți dă griul te-nd.nă ți-o sărută.

Șt să-ntrevezi agapa Comunei viitoare
Gnd, degustând din vinul cu-adinci semnificații, 
Pfndind, spre zori, clipirea a somn, de constelații, 
Vom saluta prozodic explozia de soare 1

Cum rouă dimineții va potopi pe umeri, 
Atunci, in zorii-aceia cu ritmuri mlădioase, 
Vom celebra-n poeme, pe marile terase, 
Poesițul din cifre ți pulsul viu din numeri I 
Metaforo se coace in cînt rotund, lucind : 
Profundă mulțumire părintelui Partid I 
...Și versul se va scrie pe filă de mătase^.

vo- 1

.,4< Om':A

Un nou vas lansat la Șantierul naval Galati

controlor.de


CRESCUȚI O DATA
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Dorin P. MANÂȘTUREANU ...Miinl albe, delicate, do femeie 
Rari răiădiră-aici, de frumusețe, 
Sate ale nopții mii de curcubeie...

III

Apartenența Iar paimala ce c-e nîenire durâ 
Strunesc riuri de foc : în diminețo 
Mingii* flori din men, împart căldură

- » ■ • - . i -

I
n mod firesc, literatura noas. 

tră nouă se îmbogățește an 
de an, cu forțe tinere. In re. 
viste, în vitrinele librăriilor 
apar mereu semnături proas
pete care devin apoi familia

re publicului. Pentru a înțelege mai 
profund mișcarea literară, e nece
sar să urmărim cum se desfășoară 
acest proces vast șl complex de 
promovare a noilor cadre scriito
ricești. Acum, cînd fac primii pași, 
viitorii mîfluitcri al condeiului 
simt cel mai mult nevoia ajutoru
lui competent, a îndrumării atente 
din partea criticii.

Consfătuirile regionale de la 
Constanța, Craiova, Bacău, rela
tate în numerele trecute ale Lu
ceafărului, au demonstrat limpede 
că în momentul de față asistăm la 
afirmarea unei noi promoții, ma
sive, de poeți, prozatori șl drama
turgi.

Una din trăsăturile caracteris
tice noii promoții de scriitori o 
constituie legătura cu realitatea 
concretă dintr-o anumită regiune 
a patriei. S-a întărit astfel consi- 
derabll aportul literaturii la-viața 
culturală locală. Pe de altă parte, 
tinerii scriitori, provenițl,In majo
ritate din cercurile literare, aduc 
o mare varietate de teme, aspecte, 
probleme specifice, completând 
simțitor sfera preocupărilor bele
tristicii romSneștl contemporane. 
Fără îndoială, deocamdată ne a- 
flăm în fața unui fenomen în ger
mene, ce nu s-a justificat încă 
prin mari realizări, prin opere de- 
săvîrșlte. Dar există deștele indicii 
ca într-un viitor apropiat să le 
putem aștepta.

Consfătuirea cercurilor literare 
din regiunea Hunedoara a demon
strat o dată în plus acest lucru. 
Aici s-au afinnat mulți tineri scrii
tori provenițl direct din rândurile 
muncitorilor, și ceea ce e intere
sant și demn de subliniat e că 
nici unul dintre ei nu a părăsit 
producția. Tendințele de profesio
nalizare timpurie au fost perma
nent combătute.

Irlmie Străuț și Ana Șoit sînt 
fii de mineri, Mircea Tuță este 
muncitor siderurgist, Petre Țîrău, 
activist de partid, Catinca Spătaru, 
operatoare la stația de radlo-ampli- 
ficar© Hunedoara, Tratan Flllmon 
— muncitor — etc. La Casa reglo. 
nală a creației populare Deva s-»au 
editat pînă în prezent trei cule
geri : Flori de foc. Flăcări nestinse 
și Am crescut cu tine, Hunedoară. 
Lucrările publicate aici vorbesc 
despre viața muncitorilor oțelari, 
minerilor șt constructorilor hune- 
dorenl.

Iți sint dator pa viață, ca un pom 
țarinii generoase, plină-n seve, 
Și-mi simt crbscind mîndria de-a fi om, 
Iți sint dator, că visul mi-e aieve.

Cu tractoarele pe-afarâ, 
Cu minerii-n fund de mină 
Și albinele-n grădină ;
El ne-a scăpat de boieri 
Și de
Ne-a 
Viața

jalea cea 
făcut țara 
dulce ca

de ieri — 
mai dragi 

o fragă".

Traian MOLLER

(Auzită 
Chitid-Hunedoal.

„Am crescut
odată cu schelele zvelte
— săbii de foc înfipte-n cer — 
odată ..............................
odată 
șl nu__
să fl purtat pe buze-alt clnt 
decît nunlnlle ți strînse n voal

Cu tine. Hunedoară, 
cu frămîntul tău de fier — 
mă știu

imens 
șl pulsul furnalelor tale, 
pulsul pînă-n depărtări răsfrânt", 
apune Victor Niță în poezia: Am 
(crescut cu tine. Hunedoară-

Schițele lui Irlmie Străuț înfă
țișează momente din trecutul și 
prezentul Văii Jiului — fosta Vale 
a Plîngerll. Trebuie remarcată vi- 
jgoarea cu care tânărul prozator 
istte să creioneze situații, să dea 
(viață personajelor, — totul spus 
sobru șl laconic, fără conflicte 
melodramatice confecționate stân
gaci. Caracteristic schițelor lui 
Străuț nl se pare a fi tocmai nota 
<de naturalețe, de firesc. Nimic din 
pitorescul ostentativ al altor nu- 
iveliști și povestitori tineri.

Ana Șoit, în poezie, observă, 
iot la fel, elementele aparent ne- 
reprezentative pentru un peisaj cu 
etîtea contraste puternice, cum este 
(Valea Jiului. Versul pare șoptit, 
îngînat. totul se contopește într-un 
lirism cald, discret. Cîckil Să cînte 
privighetoarea, constituie un zgu
duitor protest împotriva războiu
lui

Trebuie remarcate apoi schițele 
lui Mircea Tuță. îndeosebi Deasu
pra prăpastie!, publicată în Am 
crescut cu tine, Hunedoară, vă. 
dește un talent robust și promiță
tor. Cercul literar din Hunedoara 
va trebui să îndrume cu grijă for
marea intelectuală a acestui tînăr, 
viitoarea lui pregătire scriitori
cească, obișnuindu-1 să fie cît mai 
exigent cu propriile-i producții.

Versurile lui Tralan Flllmon 
conțin Imagini cu totul deosebite 
și vădesc o siguranță, o stăpînlre a 
ritmului care ne poate îndreptăți 
iarăși la speranțe.

In general, tinerii scriitori din 
regiunea Hunedoara Intervin ope
rativ în problemele majore ale 
vieții.

Ziarul Drumul Socialismului pu. 
blică lunar o „Pagină culturală", 
unde întâlnim, alături de I. Străuț, 
Ana Șoit, Catinca Spătaru, numele 
Iul Constantin Clemente, Ion Dră- 
gănescu. Dorin Mănăștureanu, 
Radu Selejan, etc. Poeziile și schi
tele publicate în Drumul Socia
lismului sînt de multe ori recitate 
pe scenele Căminelor culturale, la 
cluburile muncitorești, la stațiile 
de radio-ampliflcare.

Atunci cind am comentat Con
sfătuirea cercurilor literare din 
regiunea Bacău arătam că ziarul 
local Steagul Roșu nu s-a achitat 
pe deplin de sarcinile ce îi reve
neau tn îndrumarea cercurilor lite
rare. Avem ocazia de astă dată să 
prezentăm cititorilor un aspect po
zitiv. Drumul Socialismului este 
unul dintre ziarele regionale ce 
publică regulat în coloanele sale 
poezii, schițe, folclor contempo
ran. articole de critică. Șl dacă as
tăzi putem vorbi despre 
tânără promoție 
tați, ridicați în 
doara faptul se 
măsură șl grijei

această 
de scriitori talen- 

regiunea Hune- 
datorește în bună 
cu care ziarul re-

luceaFărul

gional s-a preocupat de creșterea 
actualilor săi colaboratori.

O specie literară care deține un 
loc important In cadrul culegeri
lor editate de Gasa regională a 
creației: populare Deva șl în pagi
nile zlaruluh Dnmul Socialismu
lui este reportajul literar. Catinca 
Spătaru, Mlrcea Neagu sînt re
porteri solicitați și de ziarele șl 
revistele centrale.

Discuțiile purtate la Consfătui
rea cercurilor literare din regiu
nea Hunedoara au scos în evidență, 
pe lîngă laturile pozitive ale mun
cii cercurilor literare, și unele in
suficiențe. Atît în referatul susți
nut de tov. Corneliu Cismaș, șeful 
secției de învățămînt și cultură a 
Sfatului popular regional, cit și în 
Intervențiile pe marginea lui s-a 
luat atitudine împotriva Insufi
cientei exigențe față de cuvîntul 
scris.

Legat de aceasta, se pune pro
blema pregătirii estetice a tineri
lor scriitori din regiunea Hune
doara. Mal dăinuie în rândurile 
unor membri ai cercurilor literare 
spiritul eclectic, tendința de a în
văța istoria literară, noțiunile de 
teorie a literaturii — după ureche. 
Tovarășii Spătaru Catinca, Iliescu 
Ion, Ivașcu Elvira, Boitor ®heor- 
ghe, Toma Petru au arătat că *n 
cercurile literare hunedorene se 
simte nevoia unor cursuri de teo
rie șl estetică cu un program bine 
precizat.

Comisia centrală pentru îndru. 
marea cercurilor literare va lua 
măsuri în acest sens. Nu-1 sufi
cient însă a programa conferințe, 
fără ca fiecare membru al cercului 
literar să înțeleagă necesitatea în
sușirii culturii. In sală s-au dat 
exemple de tovarăși care nu vor 
să citească de teama de a nu imita 
pe nimeni, de dragul de a fi ori
ginali. Evident atari atitudini tre
buie combătute. Paralel trebuie 
dusă lupta împotriva înfumurării, 
a paradei de cultură, concretizată 
uneori în lucrări evazioniste, rup
te de realitate, în simboluri 
absconse.

In general, cercurile literare 
din regiunea Hunedoara au dove
dit suficientă maturitate politică 
în activitatea lor, nelăsînd posibi
litatea elementelor carieriste, stră
ine de idealurile noastre să se a- 
firme, să se cuibărească printre 
tinerii cinstiți.

In cuvîntul său, tovarășul Lazăr 
David, secretar al Comitetului re
gional de Partid, a lămurit pe larg 
necesitatea ancorării în actualitate 
a creației scriitorilor tineri din 
regiunea Hunedoara. El a vorbit 
despre principiul partinității în li
teratură. „Pentru proletariat lite
ratura nu poate ft un instrument 
în folosul unor persoane sau gru
puri, ea este parte Integrantă a 
cauzei generale a clasei munci
toare”. Tovarășul Davtd arăta, pe 
bună dreptate, că numai o poezie 
izvorâtă sincer din idealurile tie 
luptă ale clasei muncitoare poate 
emoționa publicul, poate deveni 
utilă, eficientă.

La Consfătuire au fost prezente 
peste 250 de persoane. Dată fiind 
situația specifică a cercurilor lite
rare din regiunea Hunedoara, unde 
alături de tinerii scriitori mai cu
noscuți se ridică ceilalți, abia ve- 
nlțt în cercurile literare, era nece
sar să se analizeze temeinic expe
riența bună, succesele dobîndlte 
pînă acum, șă se țină seama de 
condițiile proprii existente aici, 
pentru a se putea pomi pe viitor, 
în mod hotărât, la o muncă temei
nică. Raportul tovarășului Cismaș 
a făcut acest lucru. Nu Ia fel se 
poate spune șl despre o parte a 
discuțiilor care s-au mărginit Ia 
chestiuni lăturalnice. E bine că 
s-a vorbit despre situația fiecărui 
cerc în parte, despre felul cum se 
muncește acolo, despre modul cum 
cercurile literare hunedorene aju
tă munca de propagandă și agita
ție din regiune. Insă dincolo de 
acest aspect general, credem că ar 
fl fost Indicat să se țină seama de 
ceea ce constituie specificul cercu
rilor literare hunedorene.

Ar fi fost interesant să se dez
bată, de exemplu, mult mai pe 
larg, problema aceasta — specifică 
cercurilor literare din regiunea 
Hunedoara — a atragerii spre li
teratură a muncitorilor, a tinerilor 
scriitori talentați provenițl din rân
durile clasei muncitoare.

Concluzii fructuoase puteau fl 
trase șl 
cercuri 
nedoara 
Jorttate 
gați de

Aici am întâlnit o grijă deosebită 
pentru folclor. Drumul Socialismu
lui publică în flecare din paginile 
sale culturale șl un colț al „folclo
rului nou hunedorean". Analiza 
unor texte poate duce la obser
vații utile. Prelucrarea materialu
lui folcloristic în cercurile literare 
ar ajuta mult la ridicarea nivelu
lui artistic al încercărilor prezen
tate spre lectură. Binevenită ră- 
mîne sugestia de a se programa 
spre sfîrșltul anului o a doua Con
sfătuire, cu conducerile cercurilor 
literare din regiune, în care să se 
analizeze ce s-a realizat din ac
tualele obiective propuse. Este 
vorba de întărirea cercurilor lite
rare existente șl de înființarea al
tora noi la Simeria, Zlatna, Cuglr, 
Vulcan. Lonea Telluc, Țebea, de 
publicarea, în continuare, a pagi
nilor speciale, închinate tinerilor 
condeieri. în ziarele din Deva, Hu
nedoara. Petroșani.

Pe viitor, Comisia centrală pen
tru îndrumarea cerourllor literare 
șl Casa centrală a creației popu
lare sînt datoare să vegheze ca o 
acțiune atît de importantă cum este 
aceea a consfătuirilor regionale 
ale cercurilor literare să nu 
transforme ta ceva pripit, slab 
ganizat. Consfătuirile regionale 
cercurilor literare au sarcina 
dezbată concret și detailat întreaga 
experiență dobîndită pînă acum de 
cercurile literare, fără a omite

ceea ce flecare regiune are spe
cific.

Ziarul Drumul Socialismului a 
publicat de curînd o amplă ana
liză a problemelor dezbătute la 
Consfătuirea cercurilor literare din 
regiunea Hunedoara.

In ansamblul ei, Consfătuirea 
cercurilor literare din regiunea 
Hunedoara șl-a atins scopul urmă
rit, acela de a da un nou impuls 
mișcării literare de amatori. Nu 
încape îndoială că problemele dis
cutate la consfătuire vor sta mai 
departe în atenția Casei regionale 
a creației populare, a secției de 
învățămînt și cultură a Sfatului 
populare regional șl a tuturor ce
lor ce răspund de creșterea și pro
movarea tinerilor scriitori din ca
drul cercurilor literare.

Al treilea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Romîn a pus în 
fața întregului nostru popor sar
cini mărețe. Scriitorilor le revine 
misiunea de a oglindi în lucrările 
lor uriașul avînt al forțelor socia
lismului, eroismul oamenilor mun
cii în înfăptuirea planului de șase 
ani. Cititorii doresc să întâlnească 
în cărți eroi de dimensiunile ce
lor pe caro-1 oferă realitatea, — 
oameni Înaintați, ca preocupări 
multilaterale, luptători activi pen. 
tru tot ce este nou, înălțător, fru
mos, — modele de conduită etică, 
E de așteptat ca noua promoție de 
literați, ieșită din rfnaurlle oame
nilor muncii, să se impună. In 
primul rîod, pe acest plan major.

RED. K.

din faptul că în cele 13 
literare din regiunea Hu- 
frecventează în mare ma- 
numal oameni strict le- 
producție.

se 
or
ale
să

Oricind tu, din in rinduri mă tocoate, 
Pe schele și pe baricadă stind cheiaș, 
Sub flamurile tale-mourpurate...

- I :

Partid ne-nfrint al clasei muncitoare, 
In marșul tău 
Te insoțesc ca

spre lumea viitoare 
muncitor și-oitaf...

. 1 ■ i

Purtăm in noi un foe mistuitor, 
îngemănat din inimile toate - 
Vulcan de năiuinți împurpurate... 
Noi risipim lumini in viitor, 
Iar comunismul, mindrul vis, 
O poartă aurită ne-a deschis...

o

Traian FILIMON

Flori FOLCLOR 
HUNEDOREAN

a

Printre coloși metalici, în uiină, 
Acolo-n preajma asprelor metale, 
Deschid spre soare proaspete petale, 
Aleile do flori, ca-ntr-o grădină.

Gl clocot surd, alături, tn furnale, 
Se plămădesc torente de lumină 
Și sub puterea omului deplină, 
Curg, ascultind de gesturile sale.. i

cules do I. MARINESCU

Face-m-aș

crenguțâ-n vînt
Face-m-aș crenguță-n vînt
Ca partidul să iii-1 ciut,
Să ni-1 cînt din zori în sară —

J

3
n urmă cu patra ani, luam 
parte pentru prima oară la 
consfătuirea pe țară a tine
rilor scriitori. In clipa cind 

maestrul Sadoveanu, încărcai de ani 
ca un pom de roade, a deschis șe
dința, am simțit o emoție de nedes- 
cris șl toată recunoștința mea sin
ceră mi-am îndreptat-o către partid.

Tovarăși, am scris mult despre nori, 
stele și lună și despre o dragoste în- 
chipaiiă, dar acum mi-e rușine și ro
șesc pentru fieoare vers in parte. A2if 
cind am căpătai convingerea fermă 
că datorez numai partidului totul, am 
pus dragostea de partid tn centrul 
creației mele.

Pentru mine el a rămas asemeni

Ana ȘOIT

Locul nostru firesc
Cine altul, dacă na partidul, mi-a 

dat această posibilitatea ? M-a smuls 
din inerția treburilor mărunte, urcin- 
du-md pe o treaptă cum nici în vis 
nu îndrăzneam să visez I

Veneam dintr-o comună îndepăr
tată. dar ușile Casei Scriitorului e- 
rau prietenos deschise, veridică do
vadă că puterea populară a creat 
condiții de dezvoltare și in literatură, 
aceasta nemai fiind In mina unei cla
se de privilegiați, ci a întregului po
por.

Eram singura din familia mea, 
care, de la podeaua de lui din casa 
unde am crescut, atingeam cu pi
ciorul scările de marmoră ale Uniu
nii Scriitorilor. £ oare un lucru ne
însemnat, peste care se poate trece ?

Cred că și aceasta contribuit la 
făgașul unui drum nou in Creația mea.

stelei polare după care marinarul ișî 
cirmuiește barca.

Dacă am putut, transmite ceva di fi 
fiorul liric in creația mea, datorez 
faptului că scriu ceea ce simt, imprim 
o parte din sufletul meu, versului, a- 
dică așa cum a spus Mihail Șolohov 
la cel de-al XX-lea Congres al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice : 
Trăiesc traiul poporului, sufăr cind 
va suferi și mă bucur de bucuriile lui.

Cea mai mare parte din viață 
mi-am petrecut-o între mineri și mun
citori.

De la ei am învățat două lucruri 
mari: munca și modestia.

Cu adevărat.
„Extragere de radium e poezia, 
Un an trudești la gramul de metal,“ 
ne învață și Maiakovski.

In ce constă această muncă ? In a

răspunde (în fața conștiinței, bineîn
țeles), de fiecare clipă irosită în za
dar, a fi pătruns de pasiunea lui Pa
vel Korceaghin oare și-a închinat toa
tă viața șl toate puterile celui mai 
minunat țel din lume: comunismul.

De aceea, mă revoltă atitudinea u- 
nor tineri condeieri, care după prima 
poezie mal izbutită se vor publicați 
numai de revistele Uniunii Scriitori
lor și la cea de-a doua vor să fie 
socotiți consacrați.

Astfel de începători care cotcodă- 
cesc ca găina care a făcut o măr
gea în loc de ou (din basmul lui 
Creangă), cu greu vor ajunge scrii
tori. Ei fug de truda nopților șl-a că
utărilor migăloase, de ucenicia atît 
de necesară din cercurile literare, si- 
tuindu-se la marginea vieții, nu în 
clocotul el, unde e locul nostru firesc.

Fac parte din generația fără tine
rețe. Mă mai obsedează încă trenurile 
care treceau printr-o gară apropiată 
copilăriei mele. Prin gara aceea, nod 
de cale ferată, au trecut sute de tre
nuri cu armament greu spre răsărit, 
să ucidă oameni nevinovați și eu 
le-am auzii șuieratul nespus de apă
sător. Cird merg acum, la Hunedoa
ra. entuziasmul în fața voinței comu
niste se schimbă Intr-un cintec pen
tru marele oraș, un elogia pentru o- 
țelarii hurtedoreni, iar tind văd blo
curile din Uricani unde, la fiecare fe
reastră visează o mușcată roșie, u- 
riașă. am certitudinea că abia acum 
îmi trăiesc adevărata mea tinerețe și 
slnt datoare să tint ou toată puterea 
inimii mele.

Emanoil PETRUȚ

ra aproape de miezul nopții. Ne
vasta și copiii dormeau. Prin 
ferestrele deschise străbatea 

din cînd în cînd zgomotul cite unui 
automobil care trecea în goană.

Maistrul fon Popescu stătea în pat. 
alături de nevastă și privea afară. 
Vedea ferestrele cu luminile stinse 
ale blocului de vizavi. Și el ar fi tre
buit să doarmă. Dar nu-î venea 
somnul. Ii venea să aprindă o țigară. 
Renunță.

Din camera de 
copil s-a întors 
ceva, apoi iar se 
cald. Se sculă și se duse tiptil 
fereastră. Un vînticel mătură strada 
ridicînd mici virtejuri de praf. La 
blocul de vizavi se aprinse o lumină. 
Prin fereastra deschisă văzu un om 
în pijama. Inginerul —- zise în sinea 
lui. Nici el nu are somn. Și zîmbi. 
După un timp lumina se stinse. Mai
strul Popescu rămase Ia fereastră.- 

...Văzu deodată strada cea veche. 
Nepavată. Picioarele goale stimeau 
valuri de praf. Casele erau mici, cu 
geamlîcuri, cu rufe întinse la uscat, 
cu cîini de pripas dormitind în fața 
portițelor de lemn. Pomișori anemici, 
copii, mulți copii, goi și flăminzi. 
Vedea un copil de vreo 12-13 ani, 
slab, obosit, cu o șapcă slinoasă, cu 
pantalonii ferfenițați. Picioarele-i 
goale frămîntau praful galben ce se 
depuse peste toată mahalaua. Copilul 
intră pe una din portițe, dînd 
cior cîinelui ce-i sta în drum, 
intră în casă. Era o cameră 
unde trăiau: maică-sa și cei 
copii: doi băieți și două fete, 
șeză la masă. Mămăligă. Ca în fie
care zi, li e foame. Țipă, Cere de 
mîncare. Mama se întoarce la vatră 
și-i cîrpește două palme. Are mina 
grea, lese plîngînd din cameră. La- 
crimile-i croiesc dire albe pe obrazul 
negru de funinginea atelierului..,

... Jos era strada cea nouă. Pava
tă, străjuită de clădiri înalte șl fru
moase, In ele stau oameni la fel ca 
el...

... Strada ce* veche înecată în no
roi, Șuvoaie negre curg la vale du
rând bucăți de ziare, resturi de min- 
care, bucățele de lemn pe care o fe
tiță murdară le pescuiește cu răb
dare. Un tînăr înalt, deșirat, trece 
strada bălăngănindu-se. Intră pe por
tița casei, împinge ușa și se trîntește 
Pe pat. Bătrîna femeie il privește 
plină de spaimă. O privește și el 
o clipă, apoi cuvintele țîșnesc:

—< Au tras în noi, Mi-e frică.

alături, unul din 
în somn. Mormăi 
făcu liniște. Era 

la

un pi- 
Apoi 

joasă 
patru 
Se a-

de la Grozion

ai lumina

cînd

din grădina

floare, 
ai lumină, 
cină', 
poftești

Foicica
Sara, colo pe la cină, 
S-aprind becuri lucitoare 
Și sătucu-i ca o 
Fain mai e cînd 

Sata, colo pe la 
Poți citi ori cît
Far' să te mai chiondărăști, 
Și-asculți radio cum răsună, 
Cum ne cîntă viața bună.

(Auzită (de la Pop Luce* 
țla din Nădăștla Inferlote).

Aș dori ca-n cintecul sufletului meu 
să cuprind răsuflarea fierbinte a vre
mii șl rara frumusețe ce crește sub 
ochii noștri. Brațul întins al lui Le. 
nin îmi arată că nimic tui mă împie
dică să m-avînt pe drumul unei lite
raturi Intr-adevăr libere, legată de 
popor.

V ..
Pe lingă lucrurile apărute n regi

une, am predai de curînd Ediirii Ti- 
nereiului un volum de versul.

Prin munca mea aș vrei si răs
plătesc o parte cît de mici din dra
gostea șl ajutorul a l-am primit din 
partea Partidului, cire ne-a creat cele 
mai largi posibili tăț de zbor, _
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Partidul și statul nostru desfișoară o 
munca vasta pentru a transformacultura 
intr-un bun al tuturor, aloca mardonduri 
pentru dezvoltarea bazei materide a ac
tivității culturale. Este de datora sindi
catelor, organizațiilor de tineret i a altor 
organizații obștești, a sfaturilor populare 
și organelor Ministerului Invdțimîntului 
și Culturii, de a folosi din plin pternicul 
instrument de educație socialist pe care-l 
reprezintă așezămintele de cultură și 
artă, de a organiza în fiecare cîb, cămin, 
casă de cultură, o activitate bogată și 
atrăgătoare, avînd o sferă de:uptindere 
din ce în ce mai largă.

(Din Raportul C.C. aP.M.R. prezentat 
de tovarășul Gheorghe heorghlu-Dej la 
cel de-al Ill-lea Congres! partidului).
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LINIȘTE
Pe urmă adoarme. îmbrăcat, cu 

bocancii atîrnînd grei de noroi... 
.... Jos, strada cea nouă. Felinarele 
fluorescente împrăștie lumina lor 
calmă. Acoperișurile sint pline de 
antene de televiziune. In dosul fe
restrelor deschise dorm oamenii cu 
nevestele, cu copiii lor. La fel ca și în 
casa lui. Frumoase sint casele aces
tea. Și toate sint ale lor. Da, ale lor. 
Muncitorii nu mai sint nici săraci, 
nici singuri. Au case, uzine, fabrici, 
școli, teatre. Au ogoare, cirezi, tarlale 
și pășuni. Au o țară. Și țara e a lor...

... iar văzu vechea stradă. In 
curtea căsuței nu erau rufe atirnate 
și nici un ciine nu dormita la por
tiță. In curte era o masă lungă cu 
bănci. Veneau oamenii în haime de 
sărbătoare, cu pantofii lustruiți, cu 
pălării negre. Veneau cu nevestele 
cu pantofii scilciați, in rochițe înflo
rate, ținindu-și copiii de mină. In 
capul mesei stăteau doi tineri. El, 
înalt, slab, cu ochii negri; ea. mică, 
oacheșă, zimbitoare, sprințară. Era 
gălăgie. Copiii țipau, bărbații cintau, 
femeile sporovăiau, și ei doi se ți
neau de mină sub masă. Mama ser
vea ajutată de cele două fete. Uite, 
acum iese din casă cu o tavă încăr
cată. Ii zimbește băiatului. Apoi de
odată ochii I se dilată, îl privește, il 
privește, îl privește Cu ochi care nu 
mai sint pe această lume. Apoi cade. 
Tava face zgomot, bucatele se îm
prăștie, iar mama zace pe pămînt și 
e foarte liniștită, e moartă...

... Jos e strada cea nouă. Șirul 
lung al luminilor albe dau un senti
ment de siguranță. Departe, luminat 
de jos de reflectoare, se vede capul 
enorm al unei macarale turn. Se ră
sucește încet la dreapta, dispare, ca 
pe urmă să apară din nou cu o piesă 
prefabricată, ca un gigant cu prada 
in dinți. Se clădește peste tot. Oa
menii vor să stea comod 
lor. Și vor sta comod. De 
grijă partidul. Partidul...

... E iarnă. Strada cea 
acoperită cu un strat gros
De după un colț apare un bărbat 
înalt. Aleargă parcă. Din'cealaltă 
direcție vine un alt bărbat. Ajung 
aproape în același timp la portiță. 
Intră grăbiți în casă. In cameră arde 
o lampă cu gaz. Se așează. Se pri
vesc. Tac. Așteaptă. Portița scirțiie

din nou. încă un om s-a așezat la 
masă, apoi incă unul, apoi o femeie. 
Gemulețul este acoperit cu o pînză 
neagră. Nimic nu se vede de afară. 
Orele trec. Părăsesc casa. Unu| cite 
unul. Fiecare o ia in altă direcție. 
Lumina se stinge. In zori, un fluie
rat prelung străbate mahalaua. Alte 
fluierături îi răspund. Se aud pași 
alergători. Apoi polițiștii se opresc 
și se privesc. Zidurile caselor sînt 
acoperite cu litere mari, albe;

„Jos fascismul !“, ,Jos războiul !". 
In tot cartierul, lipite pe ziduri, ma
nifeste semnate : „Comitetul Central 
al Partidului Comunist Romîn "...

...Strada cea nouă. Trece agale un 
milițian. De undeva Se aude un plin- 
set de copil. Milițianul stă de vorbă 
cu un ceferist Rid. Apoi dau mina și 
fiecare trece mai departe. Ceferistul 
intră pe poarta unuia din blocuri. 
Milițianul tși continuă rondul...

—Pe strada cea veche casele 
sînt ruinate. Oamenii trec cu priviri 
rătăcite. Copiii nu se mai joacă in 
praful străzii. In ochii lor lucește 
foamea. Se opresc femei cu broboade 
negre. Iși duc pumnul la gură. O 
astupă, să nu urle. Casa cea mică 
a scăpat

piii lui n-au cunoscut și nici nu vor 
cunoaște casa cu gemulețe, cu igrasie, 
cu lămpi de gaz, cu boli, cu foamete. 
Oare băiatul său, ajuns la maturi
tate, ce priveliște va avea de la fe- 
treastra casei lui ? Și mai frumoa
să. Că totul devine din ce în ce mai 
frumos. E bine să trăiești. E bine 
la atelier, e bine acasă. Ce liniște 
e! Și afară, și în sufletul lui. In su
fletul lui care atit s-a zbuciumat 
pină ce a căpătat această liniște 
mare șl bună...

...Iar vede strada 
rele aruncă raze 
peste crincena mizerie a 
Ciinii cu limbile scoase, 
curgind, stau nemișcați 
caselor- Strada e pustie, 
în cind trece cîte o femeie 
pline cu apă. Un bărbat in puterea 
virstei împinge cu precauție portița 
unei căsuțe, aruncă o căutătură age
ră m jur, apoi intră in casă. La 
masă stă femeia și alăptează. Se pri
vesc. Fără vorbe. EI se culcă îm
brăcat. Din buzunar scoate un pistol 
și-l vîră sub pernă. Apoi doarme... 
Și in noaptea aceea pistolul său 
scuipase multe gloanțe. Pistolul său 
și armele celorlalți. Șî in noaptea

cea veche. Soa- 
albe, nemiloase 

mahalalei, 
cu balele 
în umbra 
Din cind 

cu căldări

nevătămată. Doar feres-

Desen de Liana Petruțiu

w *
? » • ?
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r.

în casele 
asta are

veche e 
de omăt.

trete s-au spart și portița se bălăn- 
găne pe un rest de balama. Cind su
flă vîntul, scîrțtie. N-a mai rămas 
cine s-o 
soldat, 
oprește, 
în casă. 
Portița
leagănă pe restul de balama...

„.Strada cea nouă. Strada lui. A 
vieții Iul, Acum o nouă. Totul e nou. 
Și orașul, și clădirile, și oamenii. Co-

dreagă. Pe drum trece un 
Rupt, slab, înfometat. Se 
Privește in jur. Apoi intră 
Mai tirziu iese cu o lădiță. 
a fost dreasă, nu se mai

aceea
una nouă. Era în august *44...

-Jos e strada cea nouă. Trece in 
goană un automobil cu farurile 
aprinse. Apoi altul. In fața blocului 
se opresc două camioane Unul des
carcă blocuri de gheață, celălalt, lă- 
dițe cu lapte. Muncitorii poartă ha
late albe. Unul fluieră. Celălalt îi 
face semn .* Pst î Lumea doarme 1 
Continuă să lucreze în tăcere. Au 
terminat. Mașinile demarează. La

te sfirșea o eră și începea

marginea troarului au rămas două 
stive: una cdădife, alta cu gheață. 
De sub blocule albe curge o șuviță 
subțire de ap; E cald...

...Pe strata ea veche viața ți-a re
luat cursu Fee ani de luptă, ani 
frumoși, tanitorii au devenit stă- 
pîni. Acum afelierul e al lor. Oame
nii invață icet, Încet abecedarul vie
ții noi: abucuriei, al conștiinței, >1 
răspunderifață de ei și față de cei 
ce vor vensă-i Înlocuiască. Și oa
menii crestfalnicl în această nouă 
școală a vjîj în care Partidul este 
marele tnyător. Crește 
Mașini nc hală' nouă, r____ ...
nouă. Case oi, străzi noi, oraș nou,_
țară nouă .argă e calea ce se 
terne în fațawastră !

...Gindurile zboară peste ani șl 
peste spafiu. e strada cea nouă e 
liniște- E ncpfe, e bine. Sîntem 
mulți și nimic nu ne poate sta în 
cale. Dacă vrent0| și aștrii îi vom 
atinge. Mă cat avînt — își zise. 
Totuși asta e reltatea.

...Strada cea veh a devenit șan
tier. Nu mai sînt tțîf oameni mun
citori și mașini. Multe mașini, 
mulți oameni. Veche stradă nu mai 
e. Nu mai sînt ca» mărunte, nici 
praf, nici noroi. Totue altfel. Viața 
cea nouă a învins Și >|, cum va în
vinge peste tot. Altfehu se poate...

Maistrul Ion Popescifă |a fereas
tră. Privește afară. /V^e e dumi
nică. Va dormi mai thu Apoi se 
va duce dincolo, la ingiir șj va dîs- 
cuta chestia cu brigada’Nu e ne
cesar să-i dea oameni m Vor face 
treaba atâția cîți sînt cum. Vor 
pune la punct noua otțnizare a 
muncii. Va merge. Vine ongresul 
Directivele vor deveni le,. ș; le
gea noastră trebuie resptafă. Se 
frecă pe tîmple Inginerul t fj bu. 
curos. De zile întregi își b capul 
cu problema aliajului. Pies* se pot 
face și dintr-un metal grjfat. E 
ușor, mai ieftin și mai rezistei Oftă 
adînc și cu mulțumire. Apoi. , bă
gare de seamă se strecură în g

— Ai stat mult la fereastră -zise 
calm femeia de lingă el.

— Am stat.
- Și?
— Cred că am găsit o soluție.
— Cu brigada ?
— Și cu brigada... Hai să doran 

acum.
— Bine. Noapte bună.
— Noapte bună.
Femeia se întoarse și-și puse cal 

pe umărul lui. Apoi adormiră am- 
doi. Maistrul Ion Popescu zîmk 
in somn.

atelierul, 
producție
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A CAVALERULUI
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T
îrîtn «u noi peste 
plile joasa din M 
ria, fantoma unei batrî- 
ne doamne voalate gtr- 
bovă dar încă în «■ 
teri. Aici, imperiul 

trăiește de aproape uri mft- 
niu. Doamna voalată păș^e 
grav, uneori calcind cîmpla 
cu demnitate, alteori căutind 
sâ-șt faca mersul cit mai pu
țin auzit, locurile isesle egre 

t trecem au consemnat in me
moria timpului, la fel de nu- 

jmeroase, vitejii, și ticăloșii: 
•Am început asfecHeteă cetății 

. Marienburg cu o mașină 
‘„Warszawă" — 1958, trecînd 
*nal intii’ peste morrfeintul pui 
lemiculul ordin teuton. — 
tâmpla, de la Grunwald. Acolo, 
sub lanurile de secara, sub 

, pletele răsfirate, plingatoare.
aie mestecenilor cu trunchiu
rile bandajate în aib, ca niște 
picioare de invalizi, sta în
gropata de o Jumătate de mi
leniu una din celfe mai cum. 
plite bătălii din istoria raz- 
hoa:elor europene. Doafhna 
voalată dalcă de astă dată cu 
dirzenie; aproape tinerește, — 
a ei ea nu are deeît 500 de 
arii, e deci aproape o copilă. 
Iar oasdl el -saltă îndemnat de 
«colfl cavalcadelor; de zânga- 
nitul armurilor, de iureșul su
lițelor care spintecă,văzduhul 
și al paloșelor îrtvlrtite in 
aer, ecou pe care 1 urecWa-i 

-bruia. întinerită 41 percepe, ca 
pe’ceva cejl ajunsese de cind 
ea’ a apărut pe lume ca fiica 
a urtd bă4rîhe șt mâi voalate 
— pfeiătoria. un lucru apro- 
șvat ba chiar’ farh4fai\ Locul 
aeesfa ăfîJf Kt apr&rote 
mii de kilometri depărtare ce 
Dunăre șl Carpați lingă marea 
Baltiiă, eu dedesubturile lui 

■pline dĂiarmurt Vuglrrle’și de 
oase albe, ne înrudește cti
doamna voalată. Căci iă Grmj- 
Vald, alături de oșttrile Ml 
■țVlaăislaw Jagello, s-âu bătut 
’cu .cavalerii teutoni oștenii' 
moldoveni trimiși de Alexan
dru cel Bun. a cărui flipâ, pur- 

fMoarea domnescului nume
RTngala. se măritase cu fecio
rul regelui de ia Cracovia. Și 
peste cipci .veacuri,,, în Jarma 
slngeroaSei' bătărli,'ecoul ne 
ațjuce ...___J ...
lupiă ale moldovenilor 
mtntul

■ cailor, 
care 
format din'armurile cavalerl- 

Tor. îl foarfecă. îl împrăștie, 
ti stropește în iarba spălată în 
sjnge. unde, căzînd, teutonii, 
prinși în carapacele de metal, 

^șe zjjat culcați, pe spate, ca 
’nl^te gînd^ci greoi ale căror 
picioare, prea scurte și prea 
slabe, uu îi mal pot ajuta Sa 
se ridice. Rîdem șl noi și ri
de șl doamna voalată — a jîs 

.mult, neîpch/pult de mult în 
lunga el viața — dar larma 
locului nu e stîrnită depit 
de vîntul nordic pornit din- 
tr-o data pentru a arupap zar
va in mijlocul lanului de se
cara și aJ .face, să șoptească 
cu mii de glasuri, iar lunca de 
plopi și mesteceni, răscolită, Și 
despletită, să.vuiască. șa 'stri
ge. să geamă, să hohotească, 
Prlvtm' obeliscul înfelțrft în 
mijlocul fostului cîmp de lup
tă. In marea de piine. verde, 
zbuciumată, el pare un catarg 
cenușiu. întunecat de vreme 
și furtuni, *

..Fortăreața fortărețe lor" — 
așa cum a fost supr&nuutit 
Mariepburgul — cuiiiul Ordi
nului Cavalerilor Teutoni?'co
los de piatră și cărămida ro
șie. atît de masiv și compact 
Incit cu adevărat (>aie invin
cibil. își oglindește turner le 
Și ferestrele castelelor înflo
rate cu vitralii medievale în 
apele molcome ale Nogatului. 
uii rîu care îngroașă, cu trupul 
sau mătăhălos, vărsarea Vjs- 
tulei în mare.

La început a fost ..Vogel
sang" (..Cîntecul păsărilor ) 
un mic fort, aproape neînsem
nat din punct de vedere stra
tegic, construit în 1226 de 
cohortele cavalerilor teutoni 
aduși aici tocmai din Transil
vania. de prin împrejurimile 
Sibiului, de către Andrei Ja
gello al Poloniei, cu scopul 
creștinesc de a-1 atrage spre 
credință pe slavii de pe coas
tele Balticei. Curînd însă,

în urechi chiotele de
25- 

e scuturat de goana 
sprinteni muntenești 

saj'jqază zidul de fler

X

pricinațil trebuiau sa ramina 
acolo, fără nici o torță, in 
echipament de lupta, fața in 
față, la cincizeci de pași unul 
de altul. In ^:zna de nepă
truns cei doi aveau voie să și 
aprindă cite o țigara. O data 
chibritul stins cind in întu
nericul de smoala nu se mal 
vedeau deeît licuricii vii ai 
^gărilor, duelul putea începe. 
Fiecare avea dreptul sa țînâ 
țigara aprinsă. în orice pozi
ție ar fl vrut. Deasupra ca
pului. între degetele miinit 
întinse lateral, putea sa se 
culce pe pamint șl sa înalțe 
cît mai sus țigara, s-o mute 
dlntr-o mina în alta ori să se 
cațafe pe zid și sa-și țină ți
gara In cea mai aeroba:ica po
ziție, Totul era ca adversarul 
lui — șl după primul foc ro
lurile se inversau, bine înțe
les'daca mai era caAil — să 
ghicească după lumina țigării, 
twide anume trebuie să tragă. 
„Lupta" dura pina cînd unul 
din el era ucis.

O senzație mai tare, oferită 
între noii cruclațl pe ascuns, 
atunci cînd vreunul din ei 
culcau în vreun fel consemnul 
ordinului teutonic din cel 
de-al treilea Reich, se con
suma lot în beciurile fortă- 
r«țelor, dar im între doi inși, 
wșl fața in față, ci separat, 

»-* _ - ■— flecare în bezna lui. Li se da-
fomaTîn tirî?t tetiton” aspri? cite o cască șl o grenada,
gutural. înfiorător ca un ecou ‘ '
al cavernelor. Numai la cinci
zeci tie ani de la sosirea „cru
ci feților- MM.Upe malul N<ț*a4 
tulul s-a început construcția 
unei adevărate citadele, o for
tăreața gigant sau. după cum 
spun letopisețil vremlf. uh o- 
raș al fortărețelor.' 1n 1280 
construcția era de acum ter
minată,- dar anii următori au 
fost cei ce i au ades podoa. 
bele neasemuite. Stucaturi ar
tistice. fresc", Vitralii și... pri
mul bordel pentru slujitorii 
doihnului 
Slujirea 
dărnicie i 
de sus. ' 
ce'or de 
la 83 de 
mulul ---------
Prusie :Orlentală- să fie trecu
tă prin foc șl sabie, sfîrtec'ta, 
culcată la pamint, apăsata de 
călcîiul de fier pe care cu ni
mic nu 'if mal putea ușura 
crudea de scamă. In acel an al 
domnului mal a,es a' cru' 
etăților, Maiborkul a devenit 
„Sanct-Marienburg"? cap'-ta’a 
Anu! effemerlc Vatican a!
Nordului.

Deasupra zidurilor ’ineseat- 
dablle s-a‘înălțat sfeagȚjl cn 
cruce. Cetatea „(lomnuiir" era 

aproape pe neUșt^Male. dțipă 
ce oferise hpar^el In armuri 
casa șl masa, pu țcjst scoși,rite 
pe prqpriye, lor paminturî. 
1 |B de,ani a exisțat . F 
reața-Fortărețe lor* ca simbol 

tal prfgpajxi și'tiraniei înfipt 
fu frupurițe Mazurîeik Și Po- 
merauiei.' CrbcUe magre d* *** 
pc'erinUe albe ațe leufqnllo. 

■ au fost înșa irirofcUe de singe 
pe «impui de lupta de Ia 
Grunwald. A fort una (Un ceje 
mai mari bălâlik ăU e\u]ui 
med.u. Știu» emu s-a te: mi
nat.,. Ș-au păstrat stampe ale 
timpului ilustând asaltul 
Sana-Marieabnrgu!ui. iaptek 
pentru fiecare bastion, pentjru 
flecare turn și contrafort, * 13 
ani a țiurat războiul. 6 mai 
1457. in zori, fortăreața a fost 
parașita‘de ultimo! e. coman
dant suprom. laidulk von 
Ehrlicliausen. In aceeași zi, 
pe puntea r dintre zădur sub 
care se ca»eaii o suta de metri 
de prăpastie trecea spre iui- 

. țna MalbarUuiui. steagul Po
loniei.

-î ttușinarea teutonilor n-a 
mai pțitut 4j spâiața nici de și 

.mai rușinoasele împărțiri ale 
Poloniei, și nici de nerușina
tul tratat de la Versa lies din 
1918 Cai deal tpellea Reich, 
a lăsat perAjfraurii aceeași cru
ce. doar ca i-a incîrligat pu- 

•țtn brațele.- A- făcut din Mai- 
bork din nou Sancfe-Marien- 
burg și in vasta aataâe. »ejon 
strulta, au instalat muzeul 
., Drang Nadi Qsten".

In sălile castelelor cu .stră
moși" pictați pe pereți apoi 
corectați conform trăsăturilor 
ntsel „pure , s-a auzit din nou 
pașul teuton. Garniaoaaeie a- 
ristocratice cazate Me Hitler 

•aidf, aJ contaminat repede 
•morbid (dfsrtncrlM ariene. OfI 
țeri-T fii'tie mari iatlfonxhari 
fasciști, trimiși sa .,fartl“-*az- 

1 botul, lâ umbra ztdurllor feu
dale. au simțit că respira un 
aer natal, și Că brusc sint cu
prinși de ticul unei a doua 
naturi. S au înfășurat în pele
rine all>e și și-au pus pe 
pîeot șt pe spinări crucile 1n- 
cîrllgate Au început sâ ofi
cieze în capela marelui 
mae’tru" liturghii negre șl în 
bordelul reînființat eu tot fas
tul feudal, orgii demne de vin. 
joseni a strămoșească.

Atuncj cinil sș ciondăneau 
pe ciolanul trîhțe;’ehtrîei din 
depozitele Tuenulzahile ale 
Auschwttzului. noii cruclațl 
re7otrau conflictele între ei, 
prin sinistre rtifelurî In be
ciurile cetăți!, adevărate ca
tacombe întinse în tot subte
ranul fortărețe!, la lumina tor
telor. avea loc judecata. Sen
tința era una din două. Im-

CL*ta poloneză. Mazuria șl 
^wnerania atr începui să ro. 
iasca de pelerine cu cruci 
negre, -lungi de ia umeri pina 
la «<*. cte arwuL de caacle 
țffelc ale cplohiâțilcrgermani. 
„ClBtecul oasărnor s-a tears-.

t a-----J------------ J_..

.ta ptolonezfi. Mazuri a șl

în sutane de fler, 
aceasta a fost cu 

răsplătită, ■ căc: cel 
ori poate slăbiciunea 
jos, a făcut ca numai 
ani de la sosirea pri- 

teuton aici, întreaga

Casca oe cap. grenada alinia 
din bolta >beciulul, agățată cu 
uțj lănțișor de Inelul care sa 1 

l'djclanșeze focosul. ,,Cavale
rul" intra aici șl, la un semn 
dat, trebuia.să traga grenada 

>și sa și-o pună pe creștet, în 
vîrful, căștii de oțel. Avea la 
dispoziție cinci secunde! Daca 
mina nu-i tremura, dacă gre- 
nada mi 4 aluneca la. picioare 
de.pe fundul bombat al căștii, 
atunci se chema ca a învins. 
Explozia se producea deasu
pra eapnlui; șl metalul căștii 
proteja viața din tivga umedă 
de sudorHe spaimei. Se ale
gea cu o contuzie a craniului, 
sau un umăr rănit. Dar de 
cele mai multe ori era găsit 
sfintecat. cu gura plina de 
pamjnt. In locul unde căzust* 
grenada, o groapa. In ea era 
înmormîntat „viteazul".

Aceasta a fost ultima aven
tură a cavalerului teuton con
sumata la Sanct-Marienburg. 
In .1945 katiușele sovietice, 
batînd în poarta ..crucialilor* 
hitleriștl au reinserts în zidu
rile fortarețet cvvmtul polo
nez Maibork.

întunericul becurilor ații 
de îndrăgit de cirmii crucii 
negre, inctrllgate, a mai ținut 
toni'i o vreme, tovărășie ul
timilor cavaleri ai lui Hitler 
Kaztoiul so |ern>ln»e Dunăre 

anfocasa rtchila m sfavtk 
afumate de deasupra Reichs- 
tagolui ivan se întorcea acari 
rind de aid, de zidurile 
noelltoec utere săiiAtfdți. I» 
-real'ca ntste oeotii, au teșit ia 
lumina zilei ultimii teutoni 
Au descnls focul din mitra
liere dip pislodte Automate, 
din revolvere Au fost sece
rau de cei ce li astep-rau cu 
rabdam șl în locul unde au 
tndrazrtît să împuște din nou 
lumina "zilei, zidii cotați! e 
mușcat adine de uKlmol cin- 
tee al Ka*insei

In Dreajma locului aceluia 
dia xMMâ.cati* a cete iii. se 

teatru. In de-
1 vast

află o scenă de

crețe«c de fora abatizelor. 
vețitoO >
Am spus ca aceasta a fost 

ultima aventura a cavalerului 
teuton ? Revin. La cinci sute 

.și un an de. la Izgonirea cru
țărilor din cetatea Malborku 
Jui, Herr Konrad Adenauer a 
ținut să devină... cavaler al 
ordinului teutonic. N-a putut 
oficia acest act în „Strămoșes
cul Sanct-Marienburg" dar 
s-a mulțumit eu catedrala me
dievală din Kolonia.

Procesiunea e elocventă. O 
putem cunoaște din două Iz
voare: din romanul lui Hen
ryk Sienkiewicz, pentru evul 
mediu și, din revista vest-ger- 
manâ Quick, prentru prezent. 
Sa le dăm cuvîntul pe rînd :

Henryk Sienkiewicz:
„Intre timp ajunseră la ca- 

■ patul călătoriei. Poliția bine 
organizată a teutonilor se' vede 
că anunțase din timp orașul 

,îț .retalea deșpre sosirea Ma
relui Maestru, așa .aă ...la. ,de- 

. bwcader așteptau, în .afara de 
cițiva călugări. trîmbițașii 
orașului, care de obicei anun
țau plecarea și sosirea Mare
lui Maestru. Pe mal. așteptau 
căit gata pregătiți. Incălecind, 
alaiul traversa orașul prin 
poarta Cizmarilor, lingă Tur
nul Vrăbiilor șl pătrunse în 
foburg, adfca în partea din 
fața cetății. In poarta Marele 
Maestru iu salutat de Marele 
Komtur Wilhelm von Helfen- 
stein. care dealtfel purta nu
mai titlul, deoarece de cîteva 
luni atribuțiile sale erau exer
citate de fapt de Ktmo Ll'ch. 
tensteln, trimis In clipa aceea 
în Anglia: apoi de • Marele 
Hospitalier Konrad Lichten 
steln, ruda lnț Kuno. Marele 
Șambelan Rumpenhein. Ma
rele Vistiernic Burghard von 
Wobecke, șl însfîrșit de micul

komtur, dregatara. 
șt administra: ei 
fara de acești * 
mai aflau acolo vr<x> 
ciacispre/ere 'rr c 
care adnsiEtstrfc Wx- 
sericeșt: d‘r. ^Pntla : 
oprimau 
clerul oWțr. •! » adu-: e 
sa ia uart-e ta ccîKru.rea 

jfl*1

' cu el 'jt __
laici, adtca oe Ce- ateist eare 
nu erau obij/aU sa : deoll- 
neasc* .maia" 
tura lor înalta șt 
slăbănogi au ei 
teuicMiH. umerii !■* bărbi e 
încâlcite și privirile încruntate 
făceau ca ei să semene ma! 
mult cu tilharii de ia gra
nița — cavalerii germani hră
păreți — decit cu niște călu
gări pașnici".

(..Cavalerii Teutoni* voi. 2 
pag. 344).

Ik-'li Ster 1

Quick:

„In acea diraiBeaț» martie, 
în Kolonia ningea și ara frig. 
Mulțimea a umplut totuși Ko- 
modienstrasse, așteptînd în fa^a 
bisericii Sf. Andrei sosirea 
procesiunii cruciaților. Dar în 
locul caleșlilor din evul me
diu șl.au făcut apariția limu
zine sclipitoare. Cavalerii, în 
pelerine de măta«e ău venit 
la Kolonia pentru a asista la 
primirea lui Adenauer în 
rîndurile lor. Ordinul teutonic 
înființat în timpul cruciadelor 
șl-a schimbat ia decursul se
colelor caracterul. Accesibil’, 
înt trecut numai aristocrației 
care trebuia să-șl revendice 
acest drept prin demonstrarea 
arborelui genealogic, a ajuns 
astăzi exclusiv al burghezi
lor (...). Cu toate acestea car
dinalul Wendel n-a avut de
loc o sarcina ușoară cînd a 
trebuit să facă apel la marile 
tradiții ale ordinului. Putea 
să se încurce și atunci s-ar fl 
putut produce vreo neînțele
gere. Îndeosebi polonezii, re- 
prezentați prin corespondenții 
lor, au primit cu suspiciune 
faptul că doctorului 
nauer l-a venit pe 
așteptate ideea de a 
uns ca membru al acestui 
ordin. De-a lungul multor se
cole. cruciatii au trecut răsă
ritul slavon prin foc șl sabie 
ca apoi să-l germanizeze. Nu-

P.tr. VINTILĂ

Arie
ne- 

fi

care se profi seau pe w Zju* 
era luminoasa ș: ha 
c?' se eoea rft se 
tMQC. IM <
dnd roriWlfie se
straluctra ți mai mult cupoiele 
biserici: oe la castelul iaaiisi 
zidurile uriașe, care ae ridi
cau unele deasupra ceioria ie 
— iq parte de cutoarea cir»- 
mizii. dar ceie mal multe a- 
cpperKe de tencuiala aceea 
faimoasă, alo-cenaște. pe care 
știau s-o prepare numai zidarii 
teutoni. M^rbmaa tor cepa?ea 
tot ceea ce vaniarri caxalerii 
polonezi in v iața lor S-ar fi 
părut că acolo clădirile cresc 
unele peste akele. formînd ele 
insele un fel de munte al c i- 
ruf pisc era aieitalt din cas. 
telul vechi iar partele din 
csstelul mijlociu și din cele
lalte întarlturi mai mici. Din 
cuibul acesta uriaș al caluga- 
rllof înarmați radia; o for.a a- 
tif de nfeobl.șnirttă, Âncit. chiar 
șt fața tungnla^ *t de obicei 
mohorîta a Marelui Maestru 
se însenină la vederea aces
tei priveliști.

— Eece luto Marienburg — 
lată Marienburgul de lut — 
zise întoreîndu-se spre Zyn- 
dram — dar lutul acesta nu 
poate fl sfărîmat de nici 
teie omenească.

Zyndram nu răspunse 
cuprinse în tăcere cu 
toate turnurile și înălțimea 
zidurilor întărite cu uriașele 
lor contraforturi.

Konrad von Jungingen a- 
dăugă după o clipă de tăcere : 

cavalere, 
cetăți, ce 

fortăreața

— Dumneata, 
care te pricepi la 
părere ai despre 
aceasta ?

— Mi se pare

o pu-

— Șl 
ochii

„e.j&hila. -japi—rr cavalerul 
polon Irrixdunt. dar..

— Dar ce Ce cui-r ii 
poți ga»i

— oar fiecare fgtureațâ 
îți poare scbusha sigpinii*.

t.Cs*-2tef»i Teutoni" voi. '2.
34>: *.

Quick :
. Marienburg Măreț, ou 

forme telurice șl sobre, mat 
curind asemanator cu o mă
năstire decit cu o reședință 
de s:at, cetatea Marienburgu- 
lul se inalța șl astăzi pe ma
lul Nogatului în Prusia Orien
tală ca o mărturie a epocii de 
înflorire a ordinului teutonic, 
ai carul membru de onoare a 
devenit astăzi Konrad Ade
nauer. Înapoia acestor ziduri 
roșii, și-au avut reședința 
marii maeștri ai ordinului stă- 
pinitor peste Prusia. Letonia, 
Lituania șl Estonia pe care, 
cu sabia și cu crucea le,a 
creștfnizat dîndu-le cultura a 
puseariă. Vreme de 122 de ani 
și-au construit cruciațil capi
tala (...). Apoi ordinul a de
căzut. Cetatea s a pustiit, au 
distrus-o incendiile și tăzbo»-

•trma a a-keta ti In cale din 
iuna o siiap'.a bariera de pia
tra. Abia sure sfirșitul seco
lului trecu: a fost reconstruită. 
Dar in 1943 din nou a fost 
distrusa. Polonia, populara a 
reconstruit in ultimii ani fai
moasa forureața oare cindva 
a aparținut celui mai mare 
inamic al sa *.

(Quick: nr. 12 pag. 121

Henryk Sîenkiewfcz :
„In armura’, cn crucea pe 

piept, in mijlociii căreia. în- 
ir-un pătrat, er» țesut vultu
rul negru, cu pelerlna-i marc, 
albă. împodobita eu o cruce, 
avea înfățișarea unui om im
punător. maiestuos șl trist. 
Konrad fusese cîndva un om 
vesel și-i plăcuseră glumele, 
chiar și acum nu se dădea în 
laturi de la banchete, specta
cole și turnire strălucite : dim
potrivă, el însuși le organiza, 
dar nici in învălmășeala ca
valerilor străluciți care ve
neau ca oaspeți la Malbo-rg. 
nici în zarva plină de voioșie 
in mijlocul sunetelor trîmbi- 
țelor și zangănitul urnelor, șl 
nici în fața cupelor pline cu 
vin dulce, grecesc, niciodată

nu se înveselea. Atunci cind 
totul în jurul său părea eă 
irumpe de putere, strălucire, 
bogății nemăsurate, forță ne
clintită, atunci cind ambasa
dorii împăratului roman șl al 
celorlalți regi apuseni strigau 
cu înflăcărare că Ordinul sin
gur poate ține locul tuturor 
regatelor și puterii lumii în
tregi, — numai el nuTși "fâcea 
iluzii, șl el singur. Marele 
Maestru. își amintea de cu
vintele funeste din revelația 
sfintei Briglda: „Va veni 
timpul cind vor fl zdrobiți 
dinții lor și le va fi tăiata 
mîna dreapta și piciorul sting 
ca să-și recunoască păca
tele..."

(..Cavalerii Teutoni" voi 2 
pag 341).

Quick;
in stravecliea biserica Sf. 

Andrei din Kolonia 
care prin sobrietatea 
sa mănăstirească 
mintește de 1 

cruciațlior din 
Orientala. Marele 

estru. oater Marian Tumler 
oficia liturghia. La iconos
tas. cucernic, cufundat in 
rugăciune — cancelarul Ade
nauer in cinstea caruia se 
oficiază aceasta festivitate. In 
fund, sub baldachinul purpu
riu — protectorul ordinului 
teutonic cardinalul Josef VVen- 

vea Miinchen und Grei-

QMmalul Wendel a subli
niat cu insistența faptul că as
ii l ordinul are în vedere nu
mai scopuri religioase. Din 
noment ce Prusia nu mat 
«îs:., el e obligat să ducă o 
viață’calmă. Lichidat in 1809 
de către Napoleon, ordinul s-a 
mai menținut in Austria sub 
conducerea exclusivă a arhi- 
prinților oină în anul 1923. 
După ce 'i-a pierdut caracte
rul elltar ordinul s-a preocu
pat doar de chestiuni 
gioase șl caritatlve. Din < 
moment din el a putut 
:»rte oricine poseda o 
zlție soclah marcantă și 
tea demonstra 
tă creștinesc 
fost primit în 
de râzhoi al
Strauss și cunoscutul rege al 
magazinelor universale Hel
mut Horten

După liturghie, Marele 
Maestru Tumler care patro
nează ordinul, a înminat nou
lui cavaler, de onoare distinc
țiile sfințite : pelerina albă cu 
crucea neagră, insigna cu 
■inur si cruce de fler..."

(Qtiick nr. 12 pag. 13).

• Reporterul:
Se spune că după această 

procesiune care l-a dat ulti
mului . cavaler al ordinului 
teutonic sfînta cuminecătură, 
„fratele" Konrad Adenauer ar 
fi suspinat:

— Eh, altfel ar fi fost ca
drul și fastul, dacă totul s-ar 
fl desfășurat 
strămoșesc.

La care, 
voalata, în 
am pornit spre aceste locuri, 
a inceput să rîdă în hohote. 
Intr-adevăr, ultimul cavaler al 
ordinului teutonic nu este 
demn deeît de risul lumii.

i a- 
hise- 
Pru- 
Ma-

rcli- 
acest 
face 
oo 

i pu- 
; vla-un mori de

Nu de mult a 
ordin ministrul 
R.F.G Franz

în Marienburgul

bătrîna doamnă 
tovărășia căreia

C
u duuazKi de ani in urma, 
Intr.un reportaj despre Do. 
brogea, Geo Bogza scrii, 
nu Fâra un vădit sentiment 
de tristețe ți nostalgie, ca 
turcii de pe țărmul dobro

gean al marii se repatriaza, in 
lorcindu-se la ei «casa tn podi
șul torid ți sărac ai Anatoliei, 
sub soarele de cositor iitcairdes- 
cent al Asiei minore Plecau fe
regelele. plecau ochii triști ți 
umezi ai turcoaicelor, se călăto
reau pentru totdeauna rnelopeeie 
pline de o gingașa poezie ele 
daulei. După ce secole intregi 
micul popor de țarani ți crescă
tori de vite de la Dunarea romi- 
neasca se cutremurase la striga
tul de groaza „vin turcii", unul 
din cei mai mari reporteri ai Ro. 
mlniei contemporane scrie plm 
de întristare ți de compasiune 
„pleacă turcii*. Cine nu l-a cu. 
noscut pe turcii dobrogeni intre 
cele doua mari războaie mon
diale I Buni frați in suferința ți 
Mizerie cu localnicii roiaini, ta- 

bulgari |i lipoveni, toți deo. 
pdlrdia robeau pe un pitnint să
rac. erau snopiți In bătaie ia 
posturile de jandarmi, erau chi- 
nui(i intr-o munca istovitoare pe 
pământurile chiaburețti ți moșie
rești. Săracia n-avea naționali
tate. ea avea aceeași inlațițare 
dramatica ți dezolanta, multipli, 
cată pina la obsesie, deopotrivă 
in bordeiele mizere ale țăranilor 
români ți bulgari, lipoveni ți 
turci.

★

Atunci cind in primăvara aces
tui an am holarît sa cunosc via
ța Dobrogei noi și să scriu o 
carte despre ea, cițiva colegi, 
care o cunoșteau mai de mult, 
ml-au spus :

— Să cauți neaparat sa mergi 
la Fîntina Mare. E singurul sat 
cu u populație compacta turceas
ca, e singurul luc din Dobrogea 
unde se mai păstrează vestigiul 
vestimentar de întunecimi ți ev 
mediu al feregelei. Dar grabeș- 
te.te. pentru ca nu peste multa 
vrane n-ai sa mai găsești fere, 
gele nici la Fintina Mare. Oame
nii se schimba ți acolo 
asaltului vieții noi.

Eram intr-un „Gaz" al 
tului raional de partid 
Vodă, in tovărășia secretarului cu 
Propaganda al raionului. Lipu. 
vean tinar. cu înfățișarea unui 
adolescent, blond, cu o voce re
ținuta ți cumpănită, tovarășul a- 
cesta. Condrat, îmi povestea tot 
ceea ce socotea ca m.ar interesa 
cu privire la satul spre care ne 
îndreptam. înaintam pe drumuri 
pierdute in marea de grille, tre
ceam prin sate unde nu mai cal- 
casem nicicind și povestea orta
cului meu de călătorie ma cuprin
dea pe încetul iit țesătura ei stra. 
nie, vie ți cuceritoare. Și atunci, 
deodata, ca și cind am fi pătruns 
pe neașteptate intr-o lume cu to
tul nouă, inir-uu peisaj drama
tic, selenar, ni s a deschis explo
ziv in fața ochilor o vale uluitoa
re in amănuntele ei geologice. 
Închipuiți.vă o călătorie cu ma
șina pe un drum plat, in niște 
locuri ce ți se par tot timpul ca 
sint un bărăgan imens și deodata 
vezi că ai călătorit la citeva zeci 
de metri inălțime, pe un podiș 
plat, trezindu-te la marginea unei 
văi cu pereți stîncoși, ca într.un 
canyon. Ripele văii sint de piatră

in fata

comite 
Negru-

Inex-
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descoperita, de o piatra în care 
scoicile erelor geologice stau în
cremenite ți stratificate probabil 
de milioane de ani. Stîncile aces
tea dezgolite ți abrupte au fost 
biciuite de ploi ți viscole, au fost 
infierbintale de canicula, iar mi
lioanele de ani le-au imbatrinit. 
le-au ciuruit ți au sapat in ele 
grote ți găuri in care stau liliecii 
ți bufnitele. Peste pietrele fler, 
teunți alunecă țopirle verzi, șerpi 
ți totul pare a fi un colț surprin
zător, de peisaj lunar. Sentimen
tul că ai pățit intr-o lume iren la 
e mfrit ți mai mult de cele doua 
vechi mori de vint. ancorate fața 
in lața, de o parte ți de cealalta 
a văii, pe creasta dealurilor a- 
brupte. Sint doua mori de vint. 
donquichotețti, ți seara, cind le 
privețti ața cum se ivesc profi 
late pe cerul spuzit de stele, par 
nițte păsări uriașe. preistorice, 
înviate ți ieșite din grotele de 
sub ele.

Cînd am ajuns la Finlina Mare, 
peste satul strîns In vale aluneca 
lumina crepusculara a soarelui 
coborit la asfințit. Satul părea 
inca toropit de căldură zilei ți 
dacă in ușa deschisa a bibliote
cii locale n-ar fi • iețit un tinar 
curios sa vada cine a venit cu 
mațina, ai fi crezut ca satul e 
nelocuit. Dar iluzia n-a ținut de- 
cît o clipa, fiindcă exact în același 
moment, din partea cealalta a 
satului s-au ivit, intr-un vuiet 
grozav de motoare, doua rutiere 
moderne ce trageau după ele cite 
o remorca de tip S.MT. Oprisem 
in fața sediului gospodăriei co
lective ..Tatar Bunar- și rutierele 
se apropiau de noi intr un gigan
tic nor de praf. După pereții inalii 
ai remorcilor se zareau îngrămă
dite zeci de capete ți am bagat 
de seama ca în prima remorca 
erau numai bărbați, iar in a doua 
numai femei. M-a izbit aceasta 
împărțire netă ți definitorie a co
lectiviștilor care veneau ața de 
la lucru de pe un lot îndepărtat 
al gospodăriei. Rutierele au oprit 
lingă noi. scuturindu-se nervos ți 
pe ușițele din spate ale remorci
lor au început sa coboare colec
tiviștii. Aproape toți erau tineri 
ți îi priveam ușor dezamăgit.
Eram Ia Flntina Mare de cîteva 
minute ți nu văzusem inca nici 
o feregea.

— Astea nu mai poartă, fiindcă 
sint tinere, iar unele sirii ute- 
miste. Bătrinele poartă feregea, 
mi-a spus bibliotecarul căminti 
lui cultural Dar ți Adife lusuf 
e din Finlina Mare, ori ea a le
pădat feregeaua cit colo. Nu c 
singura. Nu mai poartă feregea 
nici Anife Ismail, ți nici Ruzie 
Eiup. Această îmbrăcăminte feu
dală care arăta condiția umili
toare a femeii turce din trecut, 
a fost aruncată deocamdată 
numai de cîteva femei din Fîntîna

Mare. Dar nu peste multă vreme 
feregeaua va trece cu totul la 
muzeul de vechituri al istoriei, 
așa cum au trecut cravașa moșie
rului. plugul de lena al ?araca< 
lui. fesul, grapa cn cremene ți 
botnițele de sirma pe care erau 
siliți sa le poarte lacratorit din 
viile regale și moșierești ca sa 
nu mzinince din struguri. Viaja 
iți cerc dreptul ei cu o forța in- 
[rfacabila ți de nebiruit. Li Fîn
tina Mare se mai poarta feregele, 
dar se pel rece un lucru cu totul 
gra.tor in elocvența lui. lată de 
pilda, femeile din Finlina Mare 
cind au drum la Independența, 
ori la Cobadin. merg cu fere
geaua pe cap numai plna la mar. 
ginea satului. Ncolo se opresc, 
iți dezbrăcă feregelele ți le as
cund in tufițuri ți in lanul de 
porumb Președintele Sfatului 
popular al comunei Independența 
mi.a spus rizind cu mare pofta- 

de 
lan

— Dacâ ai ști. tovarășe, 
cite ori am găsit ascunse in 
mormane de feregele •

Anul trecut x-a organizat 
către gospodăria colectiva 
sat o excursie pe litoral. In doua 
elegante ți spațioase mașini. 
Cha:." ale O N.T -ului au luat 
loc peste o suta de colectiviști 
din Fintina Mare. Moi bine de o 
jumătate din ei erau lentei. Fe
mei care umbla cu feregele la 
Fintina Mare. Dar plecind In 
excursie și au lasat feregelele a- 
tasa. Multe din ele nu trecuseră 
niciodată in viața lor pina din
colo de hotarul comunei. Nu vă
zuseră marea, nu văzuseră lu
mea. Așa era și batrina Abibe. 
mama tinarului colectivist Seit 
Memet

Constanței.
— Asta-i 

stanța ?
— Abibe 

văzut în excursia aceea ?
— Oh. in autobuz era cineva 

care vorbea la un fel de radio a 
nume pentru noi. Stătea In pi
cioare și ne arata: aki c portul, 
acolo e saporul Transil-ania^ 
alea sint silozurile. Am fost țl 
la cinematograf. Am mmcat la 
un restaurant ce-i zice CgntHien. 
tal. borș de pește, tocana de car
tofi. ne-au ospatat și 
gingirlă și cu sarailii 
vale Oh. n-am sa uit 
călătoria aceea.

Dar intimplarea cea 
zava in legătura cu femeile din 
Fintina Mare s-a petrecut In- 
tr-utia din zilele lunii ianuarie 
IHhO. S-a ținut adunarea generală 
a gospodăriei colective Tatar Bu. 
nar din sat. Gospodăria s a în
ființat in 1950. dar. vreme de 
zece ani. la nici una din adunările 
generale n-a luat parte vreo fe
meie. Și iată că la ultima adu
nare generală, In ianuarie I960, 
pentru prima oară in istoria gos-

de 
din

Uimita de Irumusețea 
ea întrebase ;
orașul nostru Con.

Manet, spune ce-ai

cu cafele 
ți bacla- 
niciodata

luai gru,

podar iei au venit la adunare ți 
femeile, dar nu cîteva. nu două 
trei, ci peste cincizeci. Au venit 
ca feregelele pe obraji, dar fere
geaua nu le-a împiedicat sa vor
bească. Oh. inchipuiți-va ca acest 
lucru < cu totul ubițnuit in oricare 
aftâ parte a țarii șj n-ar inira pe 
nimeni, dar ceea ce s-a petrecut 
atunci In adunarea generala a 
gospodăriei a stupefiat din prima 
clipa pe inșițl bărbații - ale căror 
femei au prins pe neațteptatț 
glas Ce iorța ți ce neașteptata 
energie a fost atunci descătușată,*

Și alunei, pentru prima oara 
în isteria gospodăriei, a fost a- 
leasa in consiliul de conducere « 
femeie, Usern Ruzie. Și lut atunci 
au fost numite ca șefe de echipe: 
Mustan Șeriie. Emine Amet, Mi. 
rem Ismail și Firder Zuleher care 
e și membra in comitetul orga
nizației UT.M. Șl tocmai echi 
pete conduse de «te sint și cete 
mai bune, sint fruntașe în între
cere.

Ndîfe lusuf nu mal poartă fe- 
Tegea. Au ascuns-o in lada și 
Bozie Eiup ți Anife Ismail.

★
In 1*51. atunci cind. probabil, 

ia lamea artistica a Capitalei s-a 
vorbit pentru prima oara de ne
cunoscuta Fintlnă Mare, corul 
căminului cultura] H’kmet
din acest sat a cîștigat premiul 
doi la finala pe țara a concursu
lui căminelor culturale. Dar co
rul era alcătuit din 25 de batrini. 
Numai din barbați. Atunci era cu 
neputința Inca sa urci o finiră 
turcoaica pe scena, sa cânte și să 
joace, sa recite și sa danseze in 
fața publicului. E sigur că încer
cări s-au făcut ți alunei, dar în
veți felele vor fi privit stupefiate 
la invitațiile acelea ezitind nu 
numai de frica bătăii părintești, 
nu numai de oprobiul grțagqasei 
opinii publice din sat. ci ți din- 
lr-o prejudecata veche -de molie 
generații care -s-a adunai in ele 
cum se ațeaza nămolul gros, to
rențial, pe fundul unei mari a- 
dinci, Din toate aceste pricini, 
poate ca nicăieri ca la Fintlna 
Mare conținutul cuvintelor ,.re 
soluția culturala** n-a fost mai 
plină de atîlea semnificații ți de 
ati»u ‘explozivă bucurie.

Și nu exagerez de fel cind afirm 
ca. in momentul in care tinara 
colectivista Mustan Șerlfe s-a ur. 
cat biruitoare ți fericita pe scena 
căminului cultural din Finisa 
Mare, a fost repurtată una ‘ efin 
cele- mai mari victorii ale revo
luției., noastre culturale.

Eu am ajuns la cițiva ani după 
ce această prima și superba 
talie a fost ciștigala. Și, in 
dinții seara petrecuta acolo, 
văzut la căminul cultural 
dii serbările cele mai frumoase 
din cite mi-a fost dat sa văd in 
uitimii ani. A fost o serbare în 
totul memorabilă și, datorita 
poate iaptului ca eram inlr-un 
sal cu o compacta populație tur
ceasca, am avut din primele cli> 
pe sentimentul ca ma găsesc în
tr.un basm din 1001 de nopți, 
tineri localnici se urcaseră 
.Balik Baytre*. pe „Dealul 
lor", ii vedeam la lumina de 
vechi a lunii, profilați pe 
și-i ascultam cu lotul cucerit de 
scena acea unica și emoționanta, 
cum strigau, intr-un glas:

— Hei butun millet gelsin 
Eim no Serbare olacâk I Hei, 
loata lumea sa vina la camin I 
Va ii verbarc I

Serbarea a inceput cu filmul 
rominesc ...Moara cu noroc" și in 
sala plina pina la refuz de bar
bați și de femei cu feregelele pe 
cap era u liniște cum numai in 
sala Ateneului mai este in serile 
marilor concerte. După film, abia 
după film, am avut revelația a 
celei neașteptate serbări. Echipa 
de teatru a jucat (mi s-a spus 
ca pentru a zecea sau a cinci
sprezecea oara!) piesa intr-un 
act „La vrăjit". Femeile din sala, 
care inca mal purtau feregea, se 
scuturau de ris privind jocul unei 
femei ce mai credea inca in vrăji. 
Nța cum le vedeam rizitid sub 

poclitul negru al feregelelor, iini 
dădeam seama ca zilele acelei 
ciudate imbrăcăminți medievale, 
de orient întunecat, erau la Fîn
tina Mare numărate pe degete.

După piesa au urmat corurile 
ți dansurile ți atunci am desco
perit-o pe mica Șerife. șefa de 
echipa la brigada de cimp a gos
podăriei colective, care prășise 
toată ziua la porumb și care 
atunci, la lumina acelei rampe 
modeste, dansa Elmaiim. in su
netele de o stranie muzicalitate a 
trei instrumente ce se numesc 
Zilli mâța (un fel de clește cu 
clopoței}, da re (un tel de toba) 
și Dprtrjke (tot o toba, dintr.o 
pieie întinsa pe gura unei oale de 
pamint smălțuit). Cum am sa 
pot uita vreodată meiopeea aceea 
dulce, legănătoare și plină de o 
poezie proaspata. care se cheamă 
Karanfil ?

ba
ce» 
am 
una

Doi 
pe 

vii- 
aur 
cer,

Garpti(a Unt. sadește-mâ
Șl pune.ma in ghiveciul de fiori 
De voi înflori frumos
Pune-raa pe fesul tău.

Garofițâ jiț trei buchete 
Iubita mea în odaie doarme 
Nu dormi, iubita mea pe jos 
In pat cine o să se culce ?

A doua zi dimineața, trezit de
vreme ca sa. prind răsăritul soa
relui. am zărit pe mica Șer.fe 
urclndu-șe cu echipa ei In remor 
ca unui rutier cu cauciucuri 
enorme. Primele raze ale dimi
neții cădeau pe părul ei de căr- 
buîșe. pe i^ța ei rotundă. iar 
ochii ei priveau strălucitori ți 
surizători, ei înșiși ca o expresie 
direct^ a fericirii de a trai.

luceafărul
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Prezentăm revista
IVlolodaia Gvardia este o.revistă literară care.se adre

sează, așa cum arată și titlul, în primul rînd tineretului. A 
apărut în 1922, sub forma unui almanah. In paginile ei a 
fost publicată prima povestire a lui A. Fadeev „împotriva 
curentului", „Așa s-a călit oțelul* de N. Ostrovski, „Ciuk 
și Chek“ de Arcadi Gaidar, ca și alte lucrări literare de
venite cunoscute in toată lumea.

Apariția revistei a fost intreruptă de război, iar din 1956 
„Molodaia Gvardia* apare într-o formă nouă, mult îmbo
gățită. Comitetul de redacție a definit astfel profilul revis
tei : „Molodaia Gvardia* descrie în paginile sale visurile 
tineretului contemporan, romantic și entuziast, cum mun
cește, ce iubește, împotriva căror idei luptă, ce vrea să 
afirme în viață*. Tineretul vrea ca „revista lui* sări vor
bească despre tot ceea ce este non: despre brigăzile' de 
muncă comunistă, despre călătoriile in cosmos, despre con
strucția hidrocentralei din Bratk, și.despre nenumărate alte 
lucruri. In același timp cititorii caută temele care pot adu
ce răspunsuri la întrebările pe care și le pun: cum trebuie 
să trăiască, ce drum trebuie *ă-șj aleagă fiecare, in viață. 
Astfel, pe lingă paginile de literatură, revista publică nu
meroase însemnări luate ,,pe viu*, ‘din cele mai variate do
menii ale vieții obștești, aducind o însemnată contribuție 
la educarea comunistă a tineretului.
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iască copilăria în anii grei ai 
războiului, 
complicat și cu faptul că 
Său s-a întors de pe front 
lid. După ce a terminat 
dlase, Nicolai s-a înscris 
școală tehnică de con
strucții de mașini, apoi a 
plecat militar. Demobili
zat din armată în 1955, 
e| a intrat la uzina de 
ceasornice nr. 2 din Mos
cova. E în virstă de 25 
de ani, — comsomolist și 
Student in anul patru la 
Institutul tehnico-econo- 
Aiic „Ordjonikidze" din 
Moscova.
- Drept autocaracterizare 
profundă a tinărulul 
maistru ne poate servi 
însuși documentul intitu
lat de el cu grijă și cu 
modestie : „Angajamente
le maistrului Papanov N. 
A.** E intr-adevăr un 
document omenesc, im
presionant, deși nu ne e- 
ffloționează printr-un sen
timent puternic și direct, 
prin forța lui artistică sau prin-1 
tr-o întîmpîare dramatică.
r Exprimarea angajamentelor 
socialiste Intr-o formă scurtă și 
precisă a devenit la noi de mult 
pn fenomen de masă obișnuit. 
Dar această formă simplă in
clude întotdeauna Un conținut 
adine și creator.
; Angajamentele lui Nicolai 
Papanov sînt pătrunse de spi
ritul vremii noastre, poartă pe
cetea zilelor noastre, aduc ceva 
nou in viața 
muncitori.

lată despre ce 
Ca răspuns la 

greșului al XXI 
brigăzile fruntașe de la uzina 
de ceasornice nr. 2 din Mosco
va au început să lupte pentru 
titlul de brigăzi de muncă co
munistă. Un asemenea scop și-a 
propus și brigada, condusă de 
maistrul Papanov.

Și tot discutind cum să asi
gure mai bine îndeplinirea și 
depășirea indicilor pentru care 
șe hotărîse să lupte brigada, 
Nicolai Papanov s-a gindit și 
la rolul pe care îl are el, per
sonal, în această cauză comună. 
t „Cine din conducătorii pro
ducției îi conduce nemijlocit pe 
oameni ?“ și-a pus el întreba
rea. Și a răspuns: „Maistrul". 
„Dar, în zilele noastre, continua 
el să-și spună, sprijinindu-se 
pe experiența vieții, pe lîngă 
rezolvarea sarcinilor de produc
ție, maistrul este răspunzător 
pentru creșterea nivelului poli
tic, tehnic și cultural al bri
găzii sale**. Acest raționament a 
fost exprimat in limba angaja
mentelor sale proprii, concrete. 
Omul s-a 
ajute pe 
studieze 
asamblare 
să-i informeze sistematic despre 
noutățile din industria ceasor
nicelor din țară și din străină
tate, să țină lecții despre rațio
nalizare și inovație.

Apoi a prevăzut ca pină in 
șnul 1962 toți membrii brigăzii 
șâ termine școala medie de 10 
clase, iar cei care au studii 
triedii să urmeze un institut de

icolal Papanov este șef 
de brigadă, lată citeva 
date din viata Iui. S-a 
născut și a crescut intr-o 
familie de muncitori. A 
avut nefericirea să-și tră-

copilărie care s-a 
tatăl 
inva- 
șapte 
la o

învățămint superior. Papanov 
s-a gindit ce să întreprindă ca 
învățămintul să fie mai atrac
tiv, mai aproape de viață. Și 
ei șl-a îndreptat atenția asupra 
dezvoltării muncii, asupra stu
dierii marxism-leninismului, a 
istoriei partidului și a comso- 
molului.

Dincolo de textul acestor an
gajamente practice apare însuși 
omul, Papanov, cu caracterul 
lui profund, cu sentimentul co
lectivității, cu optica lui largă 
asupra vieții și a viitorului.

îmi amintesc de o convorbire 
avută cu o studentă. Caracteri- 
zindu-l pe unul din colegii ei, 
studenta a spus despre acesta 
zîmbind insinuant: „Este un 
tovarăș de filei". Aprecierea stu
dentei avea o nuanță de ironie. 
Dar nu-și dădea seama că nu 
este îngăduit să folosești aceste 
cuvinte in sens ironic 
că omul, pe care ea îl 
riza astfel, nu merita 
atitudine ironică.

Nicolai Papanov 
văr un tovarăș de 
sta este însușirea
deosebită. Angajamentele lui 
sînt în adevăr angajamente 
socialiste, deoarece aceasta nu

și nici 
caracte- 
această

in ade- 
și acea-

este
idei
Iui cea mai

— E foarte capabil. E chiar 
talentat. Un om cu adevărat în
zestrat de la natură.

E un om talentat.
Asemenea oameni s-au bucu

rat întotdeauna de un mare res
pect în sinul poporului nostru. 
Se spune că Alexandr Vasiiie- 
vici Suvorov, care nu era res
pectuos nici față de persoanele 
sus puse din anturajul țarului, 
îl saluta și 
ori în fața 
Kulibin, un 
om talentat 
se adresa, așa cum avea el obi
ceiul : „Mă inchin respectuos 
în fața demnității, onoarei, mă- 
rinimiei dumneavoastră".

Este 
panov 
sornic 
bin, a 
in adevăr o relicvă istorică și 
n-a inventat nimic care să potftă 
să stea măcar alături de cea
sornicul acestuia. Dar el are 
viitorul în față și nu e vorba 
aici de renume, ci de prezența 
unei înzestrări de la natură, pe 
care o văd toți din jurul său.

Noi am -spune că Nicolai Pa
panov împrăștie în jurul său 
farmecul talentului, talent, care 
nu

~—
Mirza GHELOVANI

Din Mtațmirda la Smolensk

L RUSACOVA

0 înaltă
demnitate
omenească

colectivului de

este vorba, 
hotărîrile Con- 
al partidului,

hotărît mai întii să-i 
membrii brigăzii să 
toate operațiile de 
de pe banda rulantă,

se închina de trei 
lui Ivan Petrovici- 
simplu mecanic, un 
și celebru, căruia i

adevărat că Nicolai Pa
n-a inventat vreun cea- 
deosebit, ca Ivan Kuli- 
cărui invenție a devenit

ci 
în 
de 
lui 
de

nu conduce- 
specială, 

morală,
ci 

ob-

seama de a-

Din Mtațminda-n Smolensk drumul lung am bătut 
Peste munți, peste cimpuri, cum frontul o cere. 
Parcă văd cum in cimpul de mine-ai căzut 
Sub un foc ce nu cruță, de mitraliere.

Niprul ca zorii mi-l amintesc,
Toamna frunze-aștenuse-n tot locul... 
Ca un medic, 
Ogoia grabnic,

...In război să 
Le-am spus eu 
Insă tu, vinător din Pșavl n-ai cedat - 
Fiindcă inima unui prieten nu moare.

Inima, ca soldatul, nu piere nicicind ;
Mie-mi pare că-n iureș luptind cu dușmanii 
Două inimi aud azi in pieptu-mi bătind 
Și la anii mei, ți se adaugă anii.

Pe front, 1943

In rominește de ANTON A. ILIESCU

al Gruziai cor părintesc 
rănilor, focul.

so-ntimple orice este dat 
aior tăi, in scrisoare...

Nicolae SOCOLOV

Așa va fi
Știu și cred : 
muncitorii vor preface 
zilele de lucru-n sărbători. 
Destul I Destul I
Cu tainele naturii 
de veacuri te-nfiori I

este o sarcină a maistrului, ca 
să zicem așa, în sectorul lui de 
muncă. Ele vin ca ceva peste 
ceea ce este prevăzut în obliga
țiile lui de serviciu.

La drept vorbind, în primele 
clipe cînd faci cunoștință cu 
Nicolai Papănov, s-ar putea să 
ai impresia că imaginea vie a 
acestui tînăir nu este identică cu 
aceea care se desprinde din an
gajamentele lui mari și cura
joase. Papanov nu face impre
sia unui om modest, sau a unui 
om sfios. Nu. El este un om 
obișnuit, nedeprins să-și scoată 
în evidență propria lui persoană 
sau să-l scoată cineva la supra
față.

M-am întors mereu la această 
idee a necorespondenței, a ne- 
identității dintre cele două ima
gini, cînd am făcut cunoștință 
cu oamenii din brigada lui. Să 
începem, de pildă, cu faptul că 
în brigada lui sînt fete, care 
au studii mai înalte decît mai
strul lor și care-l depășesc chiar 
și în privința culturii generale.

Dar, e ceva curios. Dacă vor
bești cu oricine din brigadă de
spre Nicolai, ochii omului devin 
mai luminoși, tonul mai cald, 
și ceea ce este mai important 
e faptul că toți recunosc, 
autoritatea care decurge 
funcția lui, ci autoritatea 
morală, atotcuprinzătoare și 
discutabilă.

De unde a venit, cum 
creat această autoritate ?

— A, Colea al nostru ! începe 
cu entuziasm preopinentul, apoi 
adaugă următoarele : — Cînd a 
venit în uzină, într-o lună și 
jumătate a învățat toate opera
țiile care se fac pe bandă ru
lantă, pe cînd alții nu și le pot 
însuși nici într-un an.

— Dacă se strică vreo mași- 
își bat 
nu reu- 
îndată. 
o pro-

nu 
din 
lui 
in-

s-a

nă în atelier, inginerii 
capul cum s-o repare și 
șese. Nicolai o repară

— Dacă vii la el cu
blemă, pe care n-o poți rezolva, 
el o rezolvă îndată.

Și încheie caracterizarea ast
fel :

luceafărul

poate avea niciodată un ca
racter strimt, profesional, 

exprimă personalitatea 
totalitatea ei. lată 
ce membrii brigăzii 
Papanov îi recunosc 

bună voie și cu plăcere
conducerea, 
rea tehnică 
conducerea 
ștească.

Dîndu-și
ceasta, Papanov privește 
această conducere Ca o 
obligație morală proprie, 
ca o răspundere proprie, 
ca o îndatorire proprie-

El nu s-a îndesat, n-a 
căutat cu tot dinadinsul' 
să devină un ;.dascăl al 
vieții** oamenilor din bri- 

Dar cind oamenii l-au 
l-au ales, cînd au

gadă. 
propus^ 
dorit $i au cerut să le ridice ni
velul tehnic, politic și cultural, 
Papanov n-a putut și nici n-a 
vrut să refuze marile răspunderi 
care i se impuneau. Și Nicolai 
Papanov iși Îndeplinește cu 
cinste angajamentele socialiste.

De ce să pleci genunchii-n fața vremii 1 
E lung al evoluției nou drum. 
Crează soiuri noi de plante 
Tovarăș biolog, acum I

Pe constructori să-i scutim 
de calcul integral, da aritmetică. 
Voi, creatori iscusiți 
de mașini electronice 
de cibernetică, — 
minuni electronice ne făuriți I 
De ce să stea-nțelepți și temerari 
oamenii grămadă pe planetă I 
Să populeze emisferele, 
apele să curgă-n pustia Sahară, 
să-nvie tundrele, oceanele, 
să fie cald pe-ntinderea polară I

E timpul și morții să-i punem capăt, 
sâ intre-n front neinfricați vuHani. 
Vom invinge chiar miine 
al vieții scapăt, 
să trăim pină la două sute de ani I

Spre constelații, 
in adincul mărilor de azur I 
Și, dacă-i necesar, să accelerăm 
bătăile inimii de două ori.

In rominește de VLADIMIR CAVARNAU

^gr^țrebuie să ne prezentăm
K ca să știți cine sîntem 
K și unde lucrăm. fSîntem
K studenți în anul trei la

facultatea de biologie 
a Universității de stat 

din Moscova și lucrăm tn gos
podăria de stat cerealieră din 
Vozvișensc, secția IV-a, regi
unea Kazahstanul de nord. Bri
gada noastră — tn total șaizeci 
de comsomoliști — a venit aici 
cu o tună înainte de seceriș.
AȘA E PE PAM.INTURILE 

INȚELENITE!?
Evident, multe depind și de 

modul in care ai fost primit. 
Veneam îhtr-un sovhoz bogat, 
unde, in secția mai iinără, cum 

'este ânodstră, trăiesc aproape 
a mțe de 
o tabără, 
marginea 
din doțtă 
furgoane.
erau așezate mese, acoperite cu 
fețe de masă albe. Borșul abu- 

■ rea tn farfurii. Alături de ta
bără era un club, clădit de cu- 
rind, cu o sală mare, bibliotecă, 
sală de biliard. Ne-au predat 
cheile. Citeva jele, intre care și 
eu, rie-am instalat într-o odăiță 
curată; mirosea încă a vopsea 
proaspătă. Am întins așternuta-, 
rile pe paturi, am spălat geamu
rile. Nu ne venea să credem că 
siniem in stepa Kazahstanului, 
la trei mii de kilometri departe 
de Moscova. Eram veseli, bine 
dispuși. Totul era pentru noi o 
descoperire. Umblam de colo 
pină acolo și ne întrebam: 
„Așa-i pe păminturile înțele- 
rute ?“ Și cind au luat sfîrșit 
discursurile, prinzul, cînd a 
amuțit orchestra și ni s-a spus: 
„Poftiți la baie I", eram entu
ziasmați. Primirea a dat tonul. 
Totuși, aici, ceea ce interesează 
mai mult sînt înșiși oamenii.

NOI TREBUIE SA FACEM 
TOTUL SINGURI

Sint recunoscătoare tovarăși
lor mei că aici am început să 
trăiesc o viață antrenantă 
și de neuitat. E greu să 
spun cum a început. Aici 
nu s-au spus cuvinte de 
prisos și nu „s-au luat 
măsuri de activitate con
form planului". Singura 
hotărire a conducerii a 
fost că noi trebuie să 
jacem totul singuri. Noi 
siniem stăpinii vieți noas
tre...

Și noi am începui 
ne jacem viața singuri 
păminturile înțelenite.

In fiecare dimineață 
trezește goarna cu cînte- 
cul bine cunoscut încă din 
copilărie „Hai scoală-te, 
scoală-te, prietene!" Vo- 
lodea Orbanski stă pe 
treptele jargonului și sună Să 
audă toată lumea că aici a în
ceput ziua de muncă. Iar la ora 
nouă se apropie de tabără un 
camion și sub prelata lui intră 
două echipe de băieți și fete, în
armați cu furci.

— Dă-i drumul I
Lucrăm la fin. La început ni 

se părea — o treabă ușoară. In 
primele zile am lucrat numai 
ctte patru ore.

— Poftim, ne-a(i adus aici 
înainte de a se coace griul și 
acum n-avem ce lucra, ti repro
șau oarecum băieții noștri direc
torului sovhozului, car» venise 
si vadă cum s-a instalat bri
gada noastră.

— Nu vă grăbiți, tovarăși, 
spunea el, zîmbind sub mustață. 
O să aveți de lucru destul... Nu 
se face iotul deodată.

Bine că nu se face totul deo
dată I Cînd eram încă la Mos
cova, țipam înainte de a pleca 
că sîntem trimiși prea devreme; 
pină la seceriș mai este încă 
mult, am putea să mai zăbovim 
o lună. Dar fără această peri
oadă de aclimatizare, n-ar fi 
fost bine pentru noi în timpul 
ireerișului. Asta am înțeles-a 
noi mai tlrziu.

Acum trebuia si adunăm fi
nul din brazde, să stea grăme
zile la tind, ca să le poată lua 
ușor mașina de string și trans
portat fin.

oameni. Ne aștepta' 
’ întinsă tn stepă, ta 
cătunului, amenajată 

corturi mari și patru 
în mijlocul taberii

să 
pe

ne

PRIMA CAPITA

t

tăndtă cu grijă, dar, fie vorba 
Intre noi, căpița era, totuși, pu
țin aplecată. Mai tlrziu am în
vățat și noi să facem, fără prea 
multă bătaie de cap, căpițe , fru- 
moașe. Dar deocamdată- pentru 
fiecare căpiță cheltuiam foarte 
mult timp și foarte multă ener
gie fizică, și psihică.

Ne uitam cu invidie la viteza 
cu care Alia și Liusea constru
iesc căpițele cu furcile lor. Anul 
trecut ele au avut multă bătaie 
de cap cu finul din regiunea 
Kustanai și ,acum merg înaintea 
noastră cu o viteză cu adevărat 
uimitoare.

Dimineața se lucrează' bine. 
Soarele nu ' e attt de fierbinte. 
Furcile par ușoare, finul nu te 
înțeapă attt de tare. Stepa e 
uimitor de frumoasă, o frumu
sețe nouă pentru noi, locuitori 
al Moscovei. Eu iubesc nespus 
de rițult pădurea și niciodată nit 
nii-arn putut imagina cum poale 
fi frumoasă natura fără pădure. - 
Aici am fost impresionată de 
orizontul 'extrem de larg al ste- 
pei.

STEPA SE ÎNCINGE

Soarele 
dreptul din 
spre seară 
dincolo de 
îndepărtate.

La prînz, 
douăsprezece, stepa se încinge. 
Atunci, nu-i mai vezi frumusețea 
și timpul începe să se întindă și 
să ciirgă dureros de

Finul ie înțeapă 
Picioarele ți-s pline 
furi, sudoarea curge 
vine să arunci și cămișuța de 
pe tine. Furcile devin grele, te 
dor șalele și mîinile, te usturi 
bătăturile. Ai impresia că uite- 
acum o să dai dracului toată 
treaba.

Allei și Liusei nici nu le pasă. 
Furcile lor se mișcă In același 
ritm și au și început să cinte.

se ridică 
lanul de 

alunecă tn 
stogurile

aici de-a 
grlu, iar 
zare, — 

cele mat

cam pe la orele

lent.
fără milă, 
de sgirie- 
șiroaie, iți

Maria CERKASOVA

trimis să curățăm gropii» pen
tru nutreț. Pereții unei aseme
nea gropi (lungă de 25 de metri 
și adîncă de 3 metri) trebui» 
răzuiți de resturile de nutreț din 
anul trecut. în fundul gropii s-a 
adunat apa, devenită acum un 
lichid cleios, care pute. Trebui» 
să lucrezi, stînd pînă Id ge
nunchi, cu picioarele goale, tn 
noroi și să faci exerciții de a- 
crobație, ca să nu aluneci. După 
ce curățim pereții, tractoarele 
trag pe fund un căuș și scat 
noroiul afară. Groapa e gata și 
^hțlată se umple cu siloz proas- 

■ păt.
E o muncă brută și grea. La 

început tie-am certat, apoi ne-am 
obișnuit și am lucrat cu plăcerș. 
în prima zi, ne-a supravegheat 
stăruitor brigadierul. Agi nu 
sî?if norme și e' se îndoiește 
probabil de corectitudinea'noas
tră. Este un cazah în vtrstă, 
stă turcește, nemișcat, pe mar- 

. ginea gropă și ne urmărește 
fiecare mișcare. începe Să ne 
plictisească această supraveghe
re inutilă. în capetele noastre 
se nafte repede un plan năstruș
nic.

VA RUGAM SA NE ARAT AȚI 
CUM SE LUCREAZĂ

Viață de 
muncitori
(Din jurnalul unei studenta)

E cu putință oare să nu fi obo
sii de loc?

Inga are buzele complect us
cate de arșiță, părul tn vălurele 
s-a lipit de frunte, 
grozav cu o negresă: 
acoperă fața nădușită, 
jos, groasă, e trasă 
afară de atîta rîvnă.

— Tu poți să te

Trecem la o nouă groapă, 
foarte umedă, cu mult noroi 'a 
fund și aruncăm lopețile: „Nu 
știm cum să lucrăm I Nu ne 
pricepem !" spunem noi. Briga
dierul încearcă să ne explice 
mult timp, apoi face un gest cu 
mina, ia lopata și intră singur 
tn groapă. Asta și așteptăm. Ne 
așezăm pe marginea gropii și-l 
privim cit insistență. „Ei, ați 
văzui? Ați înțeles?" strigă el 
de jos. „Nu. n-am înțeles! Mai 
arăiați-ne f A • curățat deja o 
porțiune destul de mare: Sin- 
tem entuziasmați. El ridică 
capul și vede fețele noastre cum 
rid. Nu spune nimic, iese din 
groapă și pleacă. Și n-a venii 
toată ziua. Abia spre seară a 
apărut și a semnat fișa de lu

cru. A doua zi dimineața, 
la birou îi spune adminis
tratorului: „Să nu-mi dai 
douăzeci de băieți, să-mi 
dai zece fete..."

Ne aflăm din nou in 
fundul gropii. Deodată mă 
trec niște fiori: pe perete, 
exact lingă capul meu, se 
tîrîie un. uriaș păianjen 
negru; abia iși mișcă 
picioarele păroase- Mă 
sperii cînd mă gindesc că 
aș ji putut să-l calc cu 
picioarele goale. Nu-mi 
plac in genere păianjenii 
șl mai ales ăsta, care e 
un monstru. La țipetele 
mele vin fetele.

— Nu mușcă, mă liniș
tește Alla. La Kustanai, 

trecut, erau foarte multi-

Seamănă 
praful ii 
buza de 
puțin In

odihnești 
puțin, eu nu sînt obosită, spune 
ea, ridietnd ochii limpezi spre 
mine. Ce naivă el Crede că nu 
aud ce greu respiră I

— Nici eu nu sînt obosită, 
răspund ți eu cu o minciună, și 
vtr furca mai adtnc In brazda 
răvășită. Acum brazda e foarte 
grea; aici e o flșie de pelin 
cosit, care-ți dă de lucru, nu 
glumă t Pelinul aici e (nalt, de 
statura unui om. Tulpinile us
cate te zgîrie ca niște cuie. Se 
spune că oilor le place pelinul 
și chiar se îngrașă dacă miniru ă 
mai mult. Nu înțeleg cum poți 
mînca niște bețe ascuțite și 
amare, groase de un deget. Cred 
că numai un mamut le poate 
rumega.

anul
Te așezai pe fin și îndată înce
peau să umble sub tine. Și nu 
s-a intimplat nimic, nt-am 
obișnuit. De ce trebuie să țipi 9

Alia iși ia lopata și se duce 
la locul unde lucrează. Lăsăm 
păianjenul în pace si el pătrun
de liniștit în gaură. Ne reluăm 
lucrul. Și totuși, de ctte ori simt 
mișclndu-se sub talpă un firicel 
de iarbă ,sar In sus.

„N-AM CONDIȚII..."

nu lucrezi ? o in- 
Alia.

CIT C1NTARBȘTE IARBA

îmi aduc aminte de prima că. 
piță, făcută cu prietena mea, 
Inga. Lucram ctte doi. Ne venea 
mai ușor să împingem brazda 
de fin. Prima căpiță a fost o 
adevărată operă de artă, piep-

"'"Să iubiți tot ce este frumoși
asile Dmitrievici 
Sitikov. elev al ce
lebrului pictor Va
cile Dmitrevici Po- 
lenov, a fost pro
fesor de desen la 
școala noastră.

Deși în vlrstă, era totuși un om 
încă tlnăr. Umbla întotdeauna 
îmbrăcat îngrijit, era corect și 
amabil. Picta tn acuarelă. Ta
blourile lui erau peisaje vii și 
însorite din oraș șl din împreju
rimi, pline de vioiciune și fru
musețe. învățam să privim pro
pria noastră viață 
torului.

Dar a venit o zi 
a trebuit să plece.

$i atunci, elevii 
dunat în clasa __ __
fioasă. Luîndu-și rămas bun 
sile Dmtirievici ne-a spus ;

— Copii, să iubiți tot ce 
frumos l

Parcă a cioplit cu dalta 
vintele în mintea noastră, 
fost ultimele lui cuvinte, fiindcă 
n-a mai putut să spună altceva. 
Iși ștergea mereu ochii cu 
tista. Era emoționat și 
lui ni s-a transmis și nouă.

Chipul bătrtnulul profesor mi-a 
apărut în minte ca o vedenie 
cînd ascultam procesul lui Vla
dimir Fedcenko și al lui Boris 
Semenov. Doi oameni tineri și 
frumoși. Dacă i-ai întîlni pe 
stradă te-ai uita la ei cu plă
cere. Votodea are optsprezece 
ani. A terminat șase clase și, 
după moartea tatălui său, a in
trat să lucreze la o uzină a in
dustriei radiotehnice. Ce poate 
fi mai frumos I
' Boris e mai înalt și mai în 
vîrstă cu un an decît Votodea. 
A terminat șapte clase șl este 
tîmplar de categoria a cincea. A 
lucrat la o fabrică de mobile. 
Nici el n-are tată, aproape că 
nu-și mai aduce aminte de el.

Intr-un cuvînt sînt doi flăcăi 
sănătoși, bine legați și puter-

cu ochii pic-

cînd Sitikov

școlii s-au a- 
cea mai spa- 

\ Va-

este

cu- 
Au

ba- 
emoția

nici. Ar fi putut să lucreze fru
mos, cu plăcere și elan, așa 
cum știu să lucreze oamenii so
vietici. Dar ei sînt acum pe 
banca acuzaților, zbîrliți și poso
moriți, ca niște vrăbii intr-o zi 
ploioasă. Ce i-p adus aici ?

Era într-o sîmbătă. Vladimir 
Fedcenko s-a întors acasă de la 
lucru. Ce să facă ? A privit în 
jur: exact la doi pași de el se 
află clubul muncitoresc. Nu deo
parte de aici e un muzeu inte
resant și un parc frumos, cu 
statuia unui mare scriitor. Sau 
poți să te duci la bibliotecă și 
să iei o carte, prietenul cel mai 
bun și mai inteligent al omului. 
Nu-i așa că n-ai citit prea multe 
cărți, Votodea Fedcenko ?

Dar nu, el s-a comportat în- 
tru-n fel propriu, s-a purtat 

la ci- 
lîngă 
Dacă 

ar fi fost altcineva, ar fi trecut 
pe lîngă bicicletă, fără s-o ba- 
ge-n seamă. Fedcenko a ieșit pe 
stradă, s-a uitat la ' 
la stingă; nu era 
tunci l-a chemat pe 
nov, i-a spus să 
Sașa Medvedev și 
acolo. Fedcenko a venit 
cletă la locul hotărît.

— A cui e bicicleta ? 
bat Medvedev,

— A mea, a răspuns 
ko, fără a clipi.

— Dă-mi-o să mă plimb pu
țin, se rugă Medvedev. Și după 
ce s-a plimbat, i-a propus 
Fedcenko :

— Vinde-mi bicicleta.
— O vind; spuse Fedcenko. 

Numai să nu te plimbi cu ea pe 
strada noastră...

— Medvedev n-a dat nici o »- 
tenție acestei observații și a 
cumpărat bicicleta cu o sută de 
ruble.

N-a fost deloc plăcut să aseult 
depoziția martorului Alexandr 
Medvedev, care știa că Fedcen-

, propriu, s-a 
urit. A hotărît să se ducă 
nematograf. La intrare, 
scară, a văzut o bicicletă.

dreapta fi 
nimeni. A - 

Boris Seme- 
se ducă la 
să-l aștepte 

pe bici-

a tntre-

Fedcen-

lui

ko avea o bicicletă veche „Tu
rist". 1 se propusese însă să 
cumpere o bicicletă nouă, „Pro
gres", cu recomandarea de a nu 
se plimba pe strada lui 
cenko.

Deși prietenii lui se află 
banca acuzaților. Medvedev 
bește nepăsător și-i spune jude
cătorului :

— Bicicleta a stat la mine cam 
o lună, apoi am vindut-o cu o 
sută șaptezeci și cinci de ruble, 

Asta înseamnă 
gat din speculă 
cinci de ruble. E 
cut, parcă ar fi făcut o faptă 
eroică. Mai mult, el însuși l-a 
rugat pe Fedcenko să-i procure 
o bicicletă'. Să-i procure! Ca și 
cum n-ar fi biciclete în magazi
ne. De unde să-i procure Vla
dimir Fedcenko o bicicletă lui 
Medvedev ? E o rușine, o mare 
rușine pentru un om care pro
cedează astfel, dar mai ales 
pentru un comsomolist!

După această afacere „reu
șită", Vladimir Fedcenko l-a in
vitat pe Boris Semenov la can- 

erau trei sticle de 
au mîncat și au 
a costat 86 de ru- 
i-a spus tovarășu- 
vîndut o bicicletă

da N. Golițav

Fed-

pe 
zîm-

•»
că el a ciști- 

șaptezeci ft 
foarte satisfă-

unel asemenea legi ■ fost publi. 
cat ți discutat pe larg te fabrici, 
tn colhozuri. în instituții. Proiec. 
tul merită aprobarea noastră. Aș 
vrea să atrag atenția în special 
asupra articolului 10 din proiect, 
tn care se spune:

„Tribunalul, procuratura, 
ganele de 
alte 
buie 
niei 
și a 
{iile 
delictelor, precum ți pentru 'des. 
coperirea delictelor ți căutarea 
delicvenților".

Și mai departe:
^Conducătorii întreprinderilor, 

organizațiilor și 
potrivit hotărtrii

Ce este hectarul? Aht E ceva 
care se întinde p» ctteva mii d» 
metri, — zece mii mi se pare, 
— veți răspunde dumnea
voastră. înainte și noi am fi 
răspuns la fel. Propriu zis nici 
măcar nu ne glndeam la așa 
ceva. Dar acum, eu ți Inga, 
trebuie să facem cinci hectare, 
adică trebuie să pipăim cu mi- 
nuțele noastre cit cintărețte 
Iarba d» pe aceste cincizeci de 
mii de metri pătrați. E nespus 
de plăcut să știi, că la urma ur
mei, așa ceva stă în puterile 
tale, s-o auzi pe Inga cum res
piră greu. Nu, asta nu este fe
tița bălaie, pe care o cunoșteam 
la Moscova!

Mai încolo, doi băieți fac sto
guri de fin. Unul din ei duce cu 
furca o căpiță întreagă. Mi se 
pare că e Sevka. Hei, rup! Și 
Leoșa, car» stă tn vîrful stogu
lui, a și prins căpița. Dacă te 
uiți după un timp în partea 
aceea, in locul grămezii fără 
formă, cum era finul înainte, se 
înalță acum un stog frumos și 
zvelt, mlndria băieților noștri. 
Ei reușesc să facă Intr-o zi ct
teva norme. Dar ce negre stnt 
fețele lor! 5« acoperă cu un 
strai de praf tn cursul zilei^.

Apoi vine la rînd o groapă 
uscată. Nu era propriu zis o 
groapă, ci ceva foarte frumos! 
Am coborit in ea cu plăcert ți 
am început să lucrăm t Deodată, 
Galka iese din groapă ți, cu 
mutră de om jignit, se așează 
pe iarbă.

— Tu de ce 
treabă mirată

— N-am condiții t
— Da’ ce condiții îji trebuie ?
— Nu put» în groapă! zic». 
Soarele coboară tot mai jos. 

S-a încheiat ziua de muncă. 
Tabăra, pustie toată ziua, inoie 
la ora asta. S-au întors băieții, 
cenușii de praf. Au venii fetele 
care lipesc grajdul cu lut, stro
pite ți revoftate. Luptă cu mun
citorii, care nu dovedesc să l» 
aducă lutul necesar. L-au încer
cuit pe brigadier ți se plîng. 
Lingă lavoar s-a format o ade
vărată coadă, lată-l ți pe Vo- 
lodea: a ieșit din furgon, pune 
goarna pe buze și sună. Din 
cazan se ridică aburi. Zornăie 
lingurile și farfuriile. Un vițel de 
pripas linge căldarea cu care 
aducem cafea.

LA SFIRȘITUL ZILEI

. . \ or-
cercetare, miliția și 

organe anchetatoare tre
să folosească ajutorul opi- 
publice pentru a dezvălui 
înlătura cauzei» fi condi- 
care favorizează sivtrșirea

CIND VIATA DEVINE 
MAI UȘOARA

Echipa de serviciu a spălat 
vesela, a curățat mesele. Acum 
vin orele cele mai plăcute: 
odihna de seară. Fiecare ie 
ocupă cu ce-i plac». 'Sașa înha
mă iapa și se duce să cosească 
o leacă de ovăz pentru ea. Lev- 
ha și Valerka incalță cite o pe
reche de cisme mari, iau armele 
de vlnătoare și se duc să vî- 
neze. Au adus cu ei o cantitate 
astronomică de pulbere, alice și 
gloanțe. Dar aici n-ai unde 
vina, dacă faci abstracție de ia
zul nostru .unde uneori din gre- 
șală mai bate din aripi, cîte-o 
rățușcă sălbatică. Deocamdată 
accesorii lor sini folosite pentru 
nevoi pirotehnice—

Fi

tină. Pe masă 
vin. După ce 
băut, ceea ce 
ble, Fedcenko 
lui său că a . 
furată. Semenov nu s-a revoltat. 
Bănuise el mai înainte că la 
mijloc e ceva suspect. Și, pînă 
la arestarea lor, timp de zece 
zile, conștiința lui n-a tresărit 
o clipă. La întrebările judecăto
rilor, Semenov răspunde brusc, 
fața i se acoperă de pete roșii. 
Dar cînd au mîncat și-au băut 
banii luați pe bicicleta furată. 
Iul Semenov nu i-a fost rușine 
nici pentru el, nici pentru tova
rășul său. Poate că numiți asta 
o viață frumoasă ?

Rolul opiniei publice de a 
lupta împotriva încălcării legilor 
sovietice șl a regalelor de con
viețuire socialistă este un fapt 
cerut de însăși viața. Proiectul

instituțiilor, 
colhozurilor.
tribunalelor, la propunerea pro
curorilor ți a organelor miliției, 
precum ți din inițiativă proprie, 
vor lua. cu participarea opiniei 
publice, măsurile necesare pen- 

și con- 
săvlrți-

tru înlăturarea cauzelor 
dițiitor care favorizează 
rea delictelor".

După părerea mea. 
subliniază tocmai ceea 
mal important. Este mai 
să prevenim încălcarea regulator 
de conviețuire socialistă, dacii 
să scriem mai tlrziu caracteri- 
zări și tn felul acesta, vrind-ne- 
vrtnd, si apreciem cu indulgență 
delictele săvtrșite.

Dar cum se pot preveni delic
tele ? Ce înseamnă a înlătura 
cauzele și condițiile car» favori
zează delictele ? Aceasta este o 
problemă care privește întreaga 
activitate a organizațiilor noas
tre economice ți obștești, 
crul cel mai important aici 
munca educativă, care si-i 
vețe pe oameni să iubească 
ce este frumos In viață și 
disprețuiască ceea ce este 
tred și monstruos.

aici te 
ce este 

bine

Lu- 
este 
tn- 
tot 
să 

pu.

Sunetul plăcut se aude întot
deauna mai bine: sună căldă
rile, s-a adus apă! Toată lumea 
aruncă furcile și se adună în 
jurul butoiului pUn. Sacagiul 
ne stropește cu furtunul, toți se 
bagă sub șuvoiul de apă rece, 
care te răcorește.

Viața devine acum mai 
ușoară. Dar începe alt chin. Liu
sea trebuia să aducă mai de 
mult prlnzul. Te uiți tn zare cu 
speranța că vei vedea căruța, pe 
care o cunoști attt de bine.

— Ura, vine căruța !
Toți întorc capul In direcția 

de unde trebuie să apară Liusea. 
Dar nu e ea. E brigadierul cu 
șareta lui.

tn sfîrșit vine și clipa cînd te 
așezi în fața farfuriei plină cu 
borș, un borș nespus de gustos. 
Și după ceai, tind pierzi capa
citatea de a ie mișca și te în
tinzi fericit la umbra stogului 
de fin, viața iși întoarce din nou 
spre tine fața ei cea mai fru
moasă.

IN GROAPA PENTRU 
NUTREȚ

Am cules ultimele hectare de 
fin. Băieții mai au de lucru. 
Cară finul In cătun și fac niște 
clăi lungi și înalte. Noi, fetele, 
nu mal avem ce face fi ne-au

CE PUNEȚI PE CAL

La masă se joacă acum „de-a 
gură-cască". Pasiunii» ard vîl- 
văiaie. ’Sînt în joc prosoape!» 
eelor prtșzenți. Dacă ai pierdui, 
ai să speli prosopul. In schimb 
ai dreptul să pui pt cal toi ce 
vrei. Tanea pierde, — ea o să 
spele prosoapele. Eu trebuie să-i 
clrpesc cămașa cadrilată a lui 
Valerka. El a și scos-o deja ți 
zburdă ’de bucurie. Te bucuri 
prea devreme, prietene I Vei 
fac» și tu focul în cuptor. Levka 
ar» să fiarbă laptele. Liusea, 
bucătăreasa noastră, e mulțu
mită, poate să plece și să tra
gă, liniștită, un pui de somn.

P» cuptor se înalță un bidon 
uriaș, plin cu lapte. Ne așezăm 
toți grămadă. Ungă foc. 0 să-l 
ajutăm pe Levka ca să nu se 
plictisească. In întuneric se aud 
rîsete, chicoteli. Acolo continuă 
încă mult timp jocurile noastre 
preferate: „Plraiele", „De-a 
v-ați ascunselea", „De-a prin- 
selea", ,^4i treilea-i de prisos".

In tabără se face liniște. In 
corturi .băieții sforăie tn cor.„.

care.se


KIm jeno

Cuvîntul meu
h» pare*X:e butea te-ap pvt I 

E taap te tec » $f-rart a tetei oare »

Mu I Ou-o dacă tec*, goi de nM 
|i ari de pteaun te ttetoec to e« 
evetato agi <• ——■-amateM*' 
te se deriecd preaspeta pr »rea.

la toarne «oaiira - a addtor deph**> 
cum ee putea prta w ap ta bear»

Saw l^ie cere iac pm awae 
ri-n ptoki te to sag gat numai au. 
cuvinte sint pe care nimeni altul 
nu le-ar putea rosti in locul meu

Si o pdmintul - e pămintul cărui 
otita- tint dolar, atit mi-o dat, 
e omenirea care vrea să-i dărui 
si-un veri) al meu. uman, adevărat.

Nu m-am indus in mine, riduri grata, 
chior deci moi cărunt sint tot moreu. 
n parenteze-eți pus buzele mele, 
dar nu ți gura și cuvîntul meu.

In rominețto da 
VERONICA rORUMIAGU

RELIEF
■ Ldree contutwrii unit brigăzi 

comune a tinerilor scriitori și 
ărtițtl cer» si prezinte In făța 
tineretului «tîn -Capitală scurt» 
programe ortfstio* s-a născut la 
CaRterința orășănteacă a U.țM. 
Propunerea a venit din partea 
organizației U.T.M. de la Uniți. 
n6a Scriitorilor si ea a fost îm
brățișată fi de ceHalti tineri de 
Pa tărîmui artelor. Cu toții au 
căzut de acord ca această briga
dă șă poarte numele lui Vla’d’- 
rrrir taiakovskî, marele pokt 
care a proclamat drept condiție 
indispensabilă a creației artisHce 
contactul nemijlocit cu masele.

“aptul că tinerii artiști ?1 scri
itori au pornit la realizarea i- 
ctetei' dorințe a lor în preajma * 
celui de al tll-tea Congres al 
Partidului Muncitoresc Rom'.n 
capătă o semnificație deosebită. ' 
Șî p'rin aceasta ei și-au expri
mat încă odată dtagos'.ea și -e- 
cunoftința fa.ță de partidul cU- 
ței muncitoare, datorită grijii că
ruia visele ffr s-au ftnptl-îit.

Prima tnulnire cu publicul » 
brigăzi! ..Vladimir Maiakovskt** a 
fost fixată pentru joi 16 iunie la 
Casa, de cuttvră a tinere dui din 
raionul 23 August. O p’.daie tb- 
*en^a’ă care » incepnt'îr Jurul 
țir’ttZL'lui părea să împiedice a- 
tesi prim .pas al tin arului colec
tiv. Tinerețea nu s-a desmintit 
LnsăJ CU ev* sb.e,4e tineri mun
citori -ne la 'uzinele* .,23 August". 
„Republica**. Filatura Romină de 
Bumbac șl de'la alte întreprin
deri din raion au tinut să parti
cipe. tn ciuda' pUi. ia această 
mmifestare. St se poate spune 
că programul brigăzii a satis, 
iku:. în mare mărură. cerințele 
10 r
■ Alături | de tineri artiști și 
s<efi4to/f pe. Dorina Goga,. -Glj. 
Toutazei. . Corina Barbulescu, 
Steli,. Pîrvulesjtu, Lambru Fărî- 
mță.. Niculae Sipianv Aure! Ga- 
'■jgafl; Roza Petrov ' Adriana 
G'igore.’ și-auA dat'"cotitursul și 
artiști.de la Teatrul de Onereta : 
Virgin ca Rbmano\«k». Bimbo 
Marculeecu șt pianistul' și com- 
poJtoru! TneoJor Sibțceanu.

Programul sS deschis cu poe- 
’ziV Ot’orrtăne ' a* lui Vladimir 
MaiakOvșki. Au urmat după a- 
yțe» poezii închinate partidului 
hostry de tinerii noeți din bri
gadă. precum și numeroase cîn- 
tfcre romîneș'.i și' sovietice, arii 
d'n operetele (.âsafi-mă să cint 
ț i'int de libertate.
- Din «ceastă confruntare cu ti- 
apratuj din București,, membrii 
brigăzii și-organizatorii ef au 
iyut. fără îndoială multe de în- 
yățșt. Ca primă necesitate se 
impune 'o mai btțtta alcătuire a 
progr mulul, asigurîndti-use i- 
caetuia o unitate ‘tematica. Ti
neri' .scriitori, membri ai bri- 
ga zii vor trebui să scrie uncie 
:axțe -destinate .în mod 'specia' 
brigăzii, anumitor manifestări 
ala ei. Pe lingă această tema
tică programul trebuie să capete 
șl o unitate artistică, să se 
bucure de o buna rpg’ie. lucru 
Imk 4* realizat" dacă gverr în 
vedere că printre finiri se nu- 
măe» cîțlva regizori-talentat'.
. Aaeaati brigadă ere datori- sa 

Revină un frumos exemplu pen
tru brigăzile de agitație țle ti- 
tițretiijuf. Salpiînd așadar ini
țiativa tinerilor artiști și scrii
tori, brigada1' „Vtoăimtf iMeia. 
fcjvskf- nfffh "atî .sub egide Co
mitatului Orășenesc U;T;M.; ne 
exprimăm dorința ca «a aă de
vină: în- ecurt timp u.1 colectiv 
artistic «profesat de tineretul din 
Pipiwik

treprind retrospectiva: Destin-: 
anul Oraș de Mfhail Dav-dogii.’ 
descrii realizări î:'recta* ti 
Poarta .tn tcolelo' do l^roop 
Ș**bu fac Mlaaiwi: I» aarwi 
chimiei da V. Birîaeeanw sau 
descriu pe ce. care caa riața tu
turor a as lor iniioi ușri ; moîSiG- 
torii - Cunoș^nțe sM ia 
Timpuri noi de Veronka 
bacu. Oamev: dfn regiunea Ti'ni- 
șoarn de NicOlae Tautu.

Fantezia scriitorului imaginea
ză aapecru de miine ai țării — 
Satul de miine al lai Derâo». — 
Botez sau. foarte Interesant ș> 
plin de mișcare, reg'-’tajjî 1— 
Al. I. Ghilia Cu toată -.iirza.'

O iowreaania inițial-vă legau- 
de procesul mnimetr iaz. a 
mistijor de la nzjone .Esrt: 
Inăiminn* ctt imptjraiâl de Mie- 
rattiră le aventuri, ne rvte re. 
latatâ de Al. Mirodan ia Cau- 
:ătarii de comori. A sper M nou 
al.școlr largi deschisa <aaw 
o^menitor muiK.i. prilej utețle
surprize de tipul cele, dai re- 
portajt! !W Ștefan Luca l'na 
școli: ’un mtiiKPor care la taaia- 
tata vfrstă de 54 de m Ittvafl 
sirguincios Mntfu ■ șierge ru
șinoasele urma ale trecitfafai.

<Ac*-stea sint doar o mică pane 
din numeroasele aspecte alo rea
lității noi cart cer scoase :a 
iiimiBă. înregis: ne. csmeosa < 
Alteia iși așteaptă cu nerăltifa-'e 
reporterul.

Trebuie remarca: -că 'aporia,. 
presuiuue o seamă de exigența 
stflistice și de conținui. De 
multe ori auiorîi reportajelor 
citate -se Iasă furați de reverie, 
folosind abuziv tonul liric și 
imagini banz'e de tipul : -.O 
gară este o chemare și o poartă 
spre un necuprins de iaină și de 
bucurie" . (leroniru Șerbu 
Poarta miracolelor} sau punc
tează reportajul cu efecte, de 
surpriză, insuficient motivate ca 
îVw la Bi'ed al Iui Al. Mirodan 
Aglomerările citrioat și etpa- 

ier ea te<egraiică a u.vor lrse . 
naia raaliz4ri nu pot i»loc_ 
laptele pe care-.aporter .-i « che
mat sa n* le relev e.

C

♦ • Jy -â

DinamismuL neobișnuit aides, 
fășarărfl evenimentelor în* viața 
noul a stâtului nostro democrat- 
popular. pune din nou și cu o 
exigența sporită in fața scriito
rilor sarcina legăturii tot mai 
strînse și mai profunde cu rea
litatea.

Literaturii noastre' noi i se 
cere o tot mai vie și mai repe. 
lată ..coairuntare cu viața**'(cum 
spune tov. Pau! Georgescu în 
Gazeta literară din 16. VI).

Succesele dobînd'te sînt evi. 
dente: „Literatura noastră
(spune Paul Georgescu în arti
colul citat) bogată in. varietatea 
formelor ei de expresie, s-a o- 
rientat masiv spre temele ma
jore ale realității socialiste iar 
lozinca noastră de luptă: A C- 
WALITATEA Șl PARTINITA
TEA a obținui o victorie hotărî- 
(M"“. Evenimentul de impor
tanța cruciale în viața statului 
nostru. Congresul al Ill-lea al 
® M.R., prin bilanțul excepțional 
â realizărilor pînă tn prezent șl 
prin luminosul plan de perspec. 
tivi, a deșchis noi orizonturi 
scriitorilor.

Apreciem Inițiativa Gazetei 
Literare, care a acordat reporta
jului un larg spațiu în numerele 
din ultimele săptămîni.
. în reportajul Cu toată viteza 
(nr. dta 23 iunie) care descrie 
succesele Griviței Roșii, Alecu 
■lYÂn Ghilia ține să remarce (în- 
t’-un stil metaforic specific ge
nului) : ..Reporterul e un aparat 
s-vsibil de detectat zonele dense 
(te radiații umarte ale evenimen
telor vieții contemporane. Ochiul 
vede, inima simte -și condeiul 
transmite febril ca un ac de ma
nometru palpittnd agitat pe ea. 
dranul alb al htrtiei".

Reportajele, semnate cu nume 
cunoscute ale scriitorilor activi în 
frontul socialist al literaturii, în

Saptanrir-alul v țuciurl cl> 
jan tco-dă in pagimle atee a 
spațiti destui de intias prozei. 
Faptul e deosebit de îmbccură- 
’.0.-. O discuție aeupia «cestu- 
actor • totdeauna binevenită ș: 

uuSă. La eei ce ne privește hi 
iași limita ia fiuva bucăți io 
o roză (reportaje și fragmeate l- 
terare) apărute în ttnimeie nu- 
were. Cucerește interesai poves
tirea ini Mibai Noricov AFope- 
ttd univereal. din nr. 21 al re. 
viștai. Ca și in volumul Pe 
costili despre Dofiana. autorul 
relatează un episod din 
cq®tuiiștî’or în jnfi de crogiă 
teroare ^ii regimului b*jrg.:țro- 
moșlereec. Povestirea e scrisă 
într-o formă vioaie șl atrăgl- 
toart Personajul principal — 
nn.-aeta*«e cu dezinvoltură. Mă
turi ■ de •> trăipște intens in 
fața noastră și-alt pawn.-aj — 
fratele povestitorului — gp tf-j*r 
ciprfet, fantast, — care se x'u- 
pi eu descoperiri .p-tginalr- te 
toat? kMuanlile șt;“*țeioj. iar *tt 
ceje 4in urma n scocește im al- 
iabe' .universal. După părerea 
liatair putea fi deosebit de lm- 
pașfont pentru pacea tuni. 
Priniz-un concura de ' ■'areje 
rări aceaștă inofensivă și na ă 
născocire afunge să He conslde- 
r-tă 'de călăii "'justiției fasciste 
□n. „cifru secret^ al eomunișt:- 
or — -apt pentru care coatisa- 

ruî regal cere nedepse maxi ne 
pentru ..incuflaofil” comunist' 
(printre care se afla și poise 
torul] Zbkii justițial ating cul- 
meș ridicolului în scena iep>- 
zipei fratelui care a teswne* 
alfabetul «niveraal. E? nu sta: 
în stane să-și mențină acuzațiile 
adusa comuniștilor — cu soaie 
acestea vor condamna cp muifă 
asprime pe comuniști — p««tru 
că? ața cian domoastraaiă Iaca 
odată scriitorul M. Nevicor — 
o 4eviral și c rentate» «cau duș
man!! J’Mtttiet -eicț'onare D£a* 
fragmente ee rorr-n foarte in
teresante și promițătoare »aML 
că în celalalt* numere ecr'ftowl 
V’asile Rebreanu. Fragmentul 
intitulat P'oba de oțel far 251 
înfățișează aspecte din Moța ■«- 
n’jf. erou contemporan. eoansMt- 
tul lan Dura- Scriitorul a urmă
rit să înfățișeze fizionomia mo
rală a ornuluT nnp. Un om cres
cut de partid care poate trece 
cu succes orice ..probe de oțel* 
i.« «npune viaț» D-nă pâre ea 
noastră , iinaluî fragmentului 
este oarecum confecționat, ne
semnificativ. Gestul de bravură 
a’ lui Ion Dura — care țir-e in 
nriitu lingura încinsă arzînfu-și 
piele* — -apare gratuit. Xu a*a 
o necesitate ca nersonaiuî «* 
fie supus nnei asemenea ..pro
be1' neutru a se evidenția s.'ee- 
riojitatea lui morală. Este ad*- 
vărat eă în flecare acțiune, e- 
roiil comunist pune o par*« din 
ființa lui. diR sufletul ltd. așa 
cum spună și Dura. Dar împre
jurările din fragmentul cu pri
cina nu-i cereau atit de mult 
’■>eraont*-jluL Fragmentul celă'att 
Despărțire ne poartă în lumea sa. 
tului șî anunță corfliete ințere- 
aahte. Am dori ca autorul să 
pătrundă adînc în realitatea so- 
cișlistă a setului colectivizat și 
să arate țn paginile romanului 
său viața actuală » gospodăriei, 
cu toate n^oblerre’e cemp’exe pe 
care le oferă.

tear’țîb dcui nou n-.-năr al 
Peziste Je Fiioiog^ Roman
ei ți Germanică, cu un cu
prins bogat și varia:, constituie 
încă o dovadă a preocupărilor 
nudtilaterale ale cercetătorilor 
noștri în domeniul lingvisticii »' 
literaturii. Mărturia prestigiului 
pe care și i-a cișligât peste ho
tare această publicație academi
că o constituie semnăturile unor 
personalități știifttitice cum arii 
atiad. Wolfgang SUipita. v:ce- 
sraședinie al Acșdem.'e.' Ge.-wa- 
n» de ȘtEnț* din Berlin, -’aa- 
cnăr. <j. B-oeckh. savanrM olan
dez Paai Zarourar. Herm» 
diu Dehreț- .

.Ic foankianu! Tudc* Va 
publ za uri amplu «nd ■ ititi.*- 
iat Fc'moroa fde.i de Steretura 
sni •raaU. *n ra « urmărește, tn 
lumina iaz voi tării ecoaa ro 
pattirce ți cuharale a societăț? 
* l lui al Tt'ITÎ-'.ea. lărgirea 

rrtoootnfal litera? ptnl la fo~rn- 
laaea eoaetet'Jaî go*' Jan da 
KteiRmmgr — Fiar«tr.-ș aaive.*- 
uift. Asaaau! aubliniaza. rntea-e- 
at pe o fȚofțnf] a-ati’ză a e. 

■soaiecaim .el apariția acestei
K zwgggm dta sftsțfa bur. 

gLorri rrwr . are. dctelloă 
gear xlo P'oqcx ¥*.«ra:-ir! r_a- 
(maai* pășește ‘.s cadril ma* 
fa-'g a. Weratart b—egi> Imui.

Sui snmărora aurie ăd. 
Itâ. Io:g torteu. a aporut 
atod bogat joc- mascat, a. ca
rul titlu • Pa'alr’t ^.-.■Skr.-ie 
romanice. Corrtinutod iieSe tm*z: 
articol n&l vechi. *-to:Vde- 
mgnnrmrl Tstr-o ariti **▼*'* 
extrem d sto'nsl, eă ster ie-

Ina

a-

EMhseuJ prezintă o interesa-** 
■terpr^re jriinț tu a 
istorice aoeiaie e’TA’i'ra a* 
toraic: |bi Do** Curtos-

Un ..>* vrednic a fî ssbf;-i<T 
m prorocvsrea de cătrc redai -

a' uarr i-.ieresaate coctrib: _j 
i-kAogce. loan sret Preda iz- 
baAaate o sistematizare 
tete teorer pn 
stStacJ'-e -rio^a* 
ilper pronur

AI. Drtu a *.**mărit cu 
țioe-we, 'eoxa-^a și ggn-
■gte ale' L*- Co;-5je In '-rze a- 
rau poetul FVrfo* ae tort e daA 
la veala acea legalaWă *!•- 
tnictre a Drrâ* âăaMgi.

Srt'odrw l*ti Mar*rț SaTa 1*e;e- 
ri seripz-tatea cercetătoru'.x.

Provoacă ta^ar.er1^ arifodlta 
Privire emspru eoezieî hispeno- 

a«r apari dud ltd Pași 
Alexa ViGeingacj. Larte te- 
șțra;rc ăe vm«ri. riagteată ca 
cite a ex> caț: o* ordtr istoric, 
nu izb^tșie sa oea o imagj.e 
ca tact eristic 1. concludentă,
unora Jfa cele ’Ttal .~*eres»n:e 
și crigjnal* pr I din lume.

Bine oonită. Mliog*rfia sui- 
dfjor de «tamL aar te re «i ger
manice. *ub. ită la eeirșitt *e» 
vislei D *» păc> :a, liprai r cueva 
tocrări capahiie să înt țgeusca 
iiusig'neg preo:Jj>tri1or șffiniHce 
a> cer cetitorilor uoșt* Cităm 
din memorie: Anna Maria O*, 
țese (E.S.P.L.A. — I&M1. He. 
miaguay (ES.A.LA - IBM), 
remarcabilul >oan in proza al 
Iui Geo Bog2a dodicat lui Whit
man. s.udiul lui Ovldta Drimha 
despre H. C. Aadorsen.

La un îo<lt nivel șl'toțific, ra- 
vlsta arț meritul de a prezenta 
numeroase probleme de mare 
importanță pentru fifologia ro- 
manico. germană.

r.

Hoc^nta AIBU

Epilog la 
morile de vini

mau d:n Gfzeto â ar—rd socotim 
un să.: teem c-anacxte păre- 

r'.e "jnu* e tAof aan s-a: pn- 
.ea să-î imlDesțeză. *.» b’»e ta 
sSME ctad vor î rai -aia sau în 
cazai dad se JB’ește să se 
cerea*ea aici.

l'tcepToc. dacă ta oe toșelkw. 
d*a taoa decembna a anal* tre- 
est Dvk J*3 steOMo pablwă 
•s-'oope in ffeenre număr a! 
tiaarto Ete~sre o r^~kă sati
rică. dadicaiă aeeniurijor scrii- 
nrais O ți w'rateîai st' 
Purici Pre*es:r«l figuri ^că'a:- 
'âriKee pentru teti-ieria vieții 9- 

cmn M*tza ta nota ce 
tea ba J fla >rî:n«se irile. 

toana (7 i^uaâe IMD1. autarxl 
satirizează raarastel învechite 
z*e .Jte ea damage dealt leo- 

ș. 'iri ecM“. Fără îndoiala 
că ey-s:er*ța ■«? năravuri în. 
vecA.lfo. u'dedtoe de epoca pe 
care o trăim. tr*^râe să atrage 
oppebrui orîcIN *n cam tos de 
■p* cnor atari men*s-
lîtăfa s»**prezesa:" e pentru 
pro ’ d etic al icriikr-jJui dir 
țara aaastră.

X: se para însă nepotrivită 
sfârzrirte cu rare unArcl critL- 

preocupat aproape permi- 
-rant de aresta pe* son a je izolate 
* 'are. Fapt e că. m această 
ur.gJ p*"’oa ă. semnătura lui 

Dcni’.iru Solomon r.-a mai apa
rul dec it in jaau! unu: singu: 
articol dezbătind problem. Ic. 
tnale și centrale ale literaturii 
noastre (Clase muncitoare tn 
p-oza noastră, în Gazeta hte- 
'ari din .-8 aprilie i960). Cre. 
dam că p*ezența sa In acest sec
tor al publicisticii literare ar ti 
fost mult mat necesară, răspun
zi m. unc necesități mult mai 
mari dec:t cele dictate de o 
„lume periferică a literaturii". 
așa cum recunoștea tînărul cri
tic în nota citată.

Din nefericire, subiectele no
telor sale cu pretenții satirice 
nu **nt prea va*ia*.e șî pun la 
mdoială 
c_* ca*e 
eleașl 

parazitare s. stupide.
.Acesta ..personaj* peruarKe* 

u par r fi chiar atit de pasive 
ia capitolul ..crjațîe*. Așa s-ar 
ș! jnsriTxa perseverența critică 
a lui D. Tateimn Ele tipăresc 
volome. cclaborează în pagir :t 
'■terara 
punctul 
doar șl . 
ro-r..’ăttae cu multă hotărire. De 
ze ataad azeasfă discrete de ne- 
rațefea ? C*ede autorul că mai 
e patrii it stHe! aluzfv. d’.xire 
are urechi de auzi- ? 
<i Punct *eeraztotă o 
iafituă ș! .—te ntj 
noi rea anei Jirulnțt 
pește pe D. Sateno- 
rife criticilor «tastați

doJe retail a* umbte, moacă-to I

Ang! saetatiss. state d secere, 

ia sori p^seoM vom duce ta teici I

Huo, meri de vmt, cme i-escwte 
bpătel vostru. de engă fnwt* !
Vă-agvop m văsduh fonta mărunte.

necesitatea stăruinței 
sint ilemascato cam a. 
aspecte sie unei vieți

ale publicațiilor. D n 
acesta de vedere. ză*4 

•>a*.e eă ele Irebu'e

Se u 0 
minoritate 
merita o- 
ea*e' *ă- 
d*n *:rdu- 

. să durute 
•■ebleme de ruai mare iusemaa- 
tate. em. sint erponențfi ane 

aw.aiităv sal rtsp'ndrie șl a- 
tunei se impose o atitudine cri
tică ural ascuțită, o adresa d>- 
'CCX

Nu cu ..apropouri- car* ating 
uaeerr triviahd (de pildă fo"e- 

ro-tooul E roman sau nu e 
*r*i'*;. sch'ritad esmănări tu
re i terahiră ți... ghiveci, 
roata:* o atare li«să de tnțee- 
ger» față de originalitate. Nu 
tater adversarii atnort 

dă- credem că un articol ni 
aniu ar ii avat darul de a eta- 
~*da. argcroe-‘at, cu maf marfă 
"ogicâ. problema. înt'-un alt 
foDetoa. Punct fi dragostea, bi 
să s’ calitatea amorului Iasă de 
dorit.

Impresia noastră e că D. So. 
’Maon a •«*''. fittr-o rtesuta. 
sjȚavtu propriei sale maniere. 
rAfîtr.e cin ace’eașt probleme 
ae tonuri iniufietent diterențîa- 
te foe*, id banalitatea, tiaărui 
critic cade e’ Însuși într-o g*e-

Kcsre o combare 
cnvinL

se

«iii pe 
d-ep: 
* Xț credem.că r
&oon e de proprfBe
darații și că vrea să vizeze 
cava decît periferia literară, 
cnfeem că vrea să sugereze că 
tn îi:eratura noastră ar p'jtea fi 
■.M^rificVți indivizi corespunzind 

* eu'cei a! faune! 'prezentate de
el. Dacă perseverența se jest!fi:ă. 
înseamnă că nu avem de-a face 
e» cazuri cu totul particulare * 
Ta acest caz. atitudinea criticu
lui ar fi într-adeiăr oor-iamna- 

. bita Nu credem că ’ofleuonul
Cum a apărut revista „Clocotul 
literar" nlimuc eu pagina /. care 
si<erează eă pe Fngă scriitorul 
1.- -stupid și orgolios, lista de 
colaboratori ei amintitei reviste 

-cuprinde și alte nume ce nu se 
resemnează să apară altfel de
cît în pagina întîi din diverse 
motive, ar vrea să Insinueze că 
totuși O și Punct sint altceva 
doeft niște cazuri izolate. Și a- 
tunci imaginea despre literatura 
noastră care ș-ar desprinde d'n 
foiletoanele safe ar fl cu desă- 
virșire dîformantă.

Oricum, eredem că proza umo
ristică a lui Dumitru Solomon 
nu e dome aiul in care talentul 
Usărului critâe iși dă măsura a- 
aevarată- Nu merită ca, dsdi- 
ciodu-se acestui gen de foile
toane, să neglijeze problemele 
majore tn discutarea cărora a 
fost prezent "pînă acum șî in 
care dorim să-1 vedem mereu

*«• 
•tt-
Sn

Profitând de • pauză intar'e- prezent 
nită în însemnările lui D. Solo- D*N GRIGORESCU

Cântec pentru 
cei 10 ani 

ai Ânușcai
Se nsereeză pe canalul Maggiore,
se inserează.
Intre lujerele nuferilor,

cupă albă-rtftorețte, se leagănă linițtoa.
Rizi, rizi, Anuțca.

Ce lin se apleacă spinarea pe rame,
ea lin cade visla, ce lin sună seara I
Trec pescăruși pe canalul Maggiore.
Rizi, rizi, Anușce I

Aproape-i pădurea Letea, pădurea,
pădurea de fote schimbate-n stemri
și sint lăcrămioare, lăcrămieareto tetator.

Să-ți înflorească tisul In Letoa,
riri, Ana-Anușca-

Delta, ce tinăr pămintul acesta,
cu seve năvalnice in stejari g ie niden.
ce tinăr ți-e tisul, hei, Ane-Anușco.
Ce tinără-i lumea I

Care o cintecul să coloreze nisipul, 
care gest să mițte-ncremenirea, 
care aripi să taie corul, 
să miie catargele, 
s-aducă in radă catargele f

Treci mai departe 
pe țărm, pe nisip, 
pe tăceri 
parcă treci cu poteca, pe moarte.
Si - deodată, marea - 

marea I
Se vede, se-aude,

te cutremuri simțind-o 
p-alergi -

picioarele zboară peste nisipuri, 
vintul iți prinde grumazul, 
mirosul de sare iți biciuie sîngele 
auzi cintecul mării 
ți-o vezi - puternică, 
frecindi>ți coama de soare 
p-i vii apeoope, 
să-ți moaie buzele, 
să-ți curețe de pa* retine, denuța.

- Hei, inerție, 
hei, inerțiiee I 

Ecoul se duce departe-n ruine 
si ararea vuiațte, cu slrigătal tău 
ți liniști se datină, nisipuri si datini

Meduzele pilplie argintii, respiră,
vintul bate nisipul, 
pleacă algele portocalii, le resfiră 
ți-e lum-nâ albastra 
curge printre palme, 
printre hohote, 
printre chiote.

Hei, inerțiee I

Și marea înaintează pe țărm, 
să-l trezească, 

inaintează să-l trezească 
ți vin/ dinspre mare, in amurgul roșu - pescarii 
trec legănindu-se in urma vaporului, 
eu lotcile negre, 
ițind miros de catran ți de sare, 
ți marea, pescarii, 
pătrund in Sulina, in rada portului, 
la ceasul cind soarele 
arborează steaguri joții 
in pridvoarele caralor de lemn, 
in care se ivesc nevestele pescarilor, 
ca basmalele Ier albe ți proaspete.

Seceriș in deltâ

Sulina
Petece se adincea in nisip, fn Acari.
Tăcerile erau țărm mărunții, 
era viață mărunțită, 
lupta mărunțită...

Poteca se adincea in nisip ți tăcoti 
ți-ecole, aproape de fluviu, ruina 
ți percul-ntinâ,
fieri care nu mai au miras 
ți-n basoreliefuri

ingeri cere nu-ți mai pot ridica aripile 
ți colb peste toate
ți moarta -
a moarta incoloră.

Dorm sub blazoane-n nisipuri, 
anonimi, in nisipuri - alți oameni, nit tiara - 
sepide se-ncălzesc pe morminte 

in lumina incertă .

Are să-ți întindă arătătorul spre miază-zl 
țirul cocorilor 
si-au să plece apoi, după ei, 
lebedele, egretele 
ți-au să romină apele, 
clipind mărunt, 
cu nuferi mari ți «roți, 
detchiți spre diminețile taantnoi.

Stuful - rid ridicat de tăcere,
intre cpe ți cer,
ere să se deține, cu foșnet uscat 
și-are să vină in cuiburile pezcăruților, 
să-și scoeta pui, singurătatea.

Pteă-Rtr-e zi, aproape de vremoo zăpezii, 
ciad au să răsară dinspre MaHue 
tractoarele plutitoare, combinele 
ți-o să incoapă secerișul

recoltai da ituf dintog apa.
Și-n toamnă tirzie, 
cu vist care biciuia, 
cu piei mărunte pătrunzătoare, 
eu să vină oamenii, 
strigătele lor ou să-ți taie poteci prin stuf 

arin tăcere 
ți risut are să mțargă 
mare țl alb, ca un urs,

alături de ei, 
să la țină tevărăție 
prin delta ațipită, mahmură.

Șezători literare în cinstea Congresului 
al Ill-lea al Partidului Muncitoresc Romîn

fn cinstea cehn de-a! Ill-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romm, Uniunea 
Scriitorilor din R.P.R. a organizat mai multe 
șezători și manrfertări culturale în capitală 
și procmde. Cu acest prilej scriitorii au citit 
lecturi din operele lor sau au conferențiat 
despre diferite aspecte ale revoluției cul'u 
role

Astfel, la Cota Scriitorilor din București 
« acut loc un festival de poezie închinat 
Partidului, la care au citit versuri: Maria 
Banuș. Ton Bănuță. Demostene Botez. Nina 
Cassian, Dan Deșhu, Mihai Gavril, Eugen 
Frunză. Eugen lebeleanu, T. G. Maiorescu. 
Veronica Porumbacu, Alexandru Sahighian. 
Alfred Margul Sperber, Szeniler Ferencz, 
Niculae Stoian La Teatrul Tineretului, acad. 
Mihai Beniuc a vorbit despre poezia parti 
nici. In cadrul matineelor literare organi
zate de Teatrul Național ,.l. L. Caragiale". 
poetul Al- Philippide, membru corespondent 
ol Academiei R.P R„ a ținut conferința in
titulată „Poeții eîntă Partidul".

Tntîlniri cu cititorii au avut loc în orașele

lăți. Bacău. Timișoara. Craiova. Sibiu, Or. 
StaLn, Ploețti. Tg. Mureș. Cluj. Oradea. Bu
zău. Constanța. La aceste intilniri au parti
cipat : Dumitru Corbea. Nicolae Tăutu, 
Frencisc Muuteanu. Ion lstrati. D- Alsnaș. 
Serbau Nedelcu- A. G. Vaida. V Rtpeanu 
ri alții.

In Capitală au avut loc intilniri cu ciUto 
rii si festivaluri de poezie în următoarele 
întreprinderi și instituții: Stația C-F.R 
București-Triaj. Comitetul dg Stat pentru 
Muncă și Salarii, Casa de cultură a tinere
tului din raionul Tudor Vladimirescu, Bi
blioteca Ștefan Gheorghiu, Biblioteca Ion 
Păun Pincio, Liceul Niculae Bălcescu, Com
plexul -școlar 23 August. Uzinele 23 Au
gust, Casa de cultură Vasile Roaită, Clubul 
complexului C.F.R. Grivița Roșie. Sfatul 
popular al raionului Grivița Roșie. Casa de 
cultură a tineretului din raionul Gheorghe 
Gheorghiu Dej.. Casa de cultură din raionul 
l Mai, Uzinele Republica, Teatrul de stat 
de Operetă. Uzinele Timpuri Noi, Ministe
rul Agriculturii, Fabrica de confecții Gh.

Gheorghiu-Dei. Biblioteca Petru Maior, In
stitutul de Proiectări miniere. Institutul de 
Proiectări hidroenergetice. Institutul de 
lingvistică. Teatrul național-Studio, etc.

La aceste manifestații au participat acad. 
Al- Rosetti, acad- Mihai Beniuc. Mihail Sor
bul, acad- Victor Eftimiu, Alexandru Caza- 
ban, Niculae Dunăreanu. Eugen Frunză, 
Ion Bănuți, Victor Tulbure, Mihai Novlcov, 
Mihu Dragomir, Tiberiu Utan, Maria Banuș, 
Ion Brad, Dumitru Corbea, Alexandru Șa- 
highian. Haralamb Zincă, Dimos Rendis, 
Ștefan Luca, Nina Cassian, Șerban Nedel- 
cu, Szemler Ferencz, Gheorghe Talaz, Mi- 
hai Gavril, Traian lancu, Toma George 
Maiorescu. Al. Gheorghiu-Pogonești, Florian 
Grecea, Violeta Zamfirescu. George Dan, 
Niculae Stoian. fi alții.

Miile de cititori care au participat In a- 
ceste intilniri, au aplaudat cu căldură ver
surile închinate Partidului Muncitoresc Ro
mîn. conducătorul oamenilor muncii pe dru
mul socialismului în țara noastră.

arti%25c8%2599ti.de
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(Din Raportul C.C. al P.M.R. prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al III-lea Congres *1 partidului).
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Fizica atomică și tehnica

IB SE 2

părea — cel puțin la 
Ime vedere că fizica 

nucleară s-a bucurat, prin
tre toate celelalte capitole 

ale fizicei, de progresul cel mai 
rapid. întrecînd în ceea ce privește 
viteza de sporire a cunoștințelor 
specifice el, domenii ca ^ectrici- 
tiuea, optica sau chiar fizica pătu
rilor electronice ale atonului, în 
ep idle de efervescentă maximă 
ale acestora. Ne las# această im
presie, raportul Intre actual-ul nos
tru volum de informații asupra nu
cleului atomic și cel din Jurul anu
lui 1930. de cînd s-au inițiat pri
mele metode de transformare arti- 
r»rUls a structurii nucleului, ra- 

fărs Inlbiâte — consldeW 
mai ales .plk ații le atit 
ite la care «-a ajuns ax- 
mărul loig.jn cBrtlnuă cre^L 

tere, speranța unanima de a rea
liza pe această cale una din tranș

eele mai funde ale

mod
Prof. univ.

FLORIN CIORĂSCU 
director adjunct țlUnțiflc 

la iMtltatwl de Hcicâ Atavici

cleare așa cum procedăm azi 
cele electrice. De ex., să proiectăm 
dispozitivele In care ele intervin 
așa cum facem azi pentru apara
tura electronică. Date fiind insă 
aspectele total deosebit», -e&to clar 
că pentru a ajunge aici mfi este 
necesară o'iiescoperlre fundamen
tal;’ de eceafci valoare cu cefe mal 
mari s<Jturi*ealltatlve ale geniului 
uman In știință.

Dacă totuși electrotehnica, ca și

cu

»

e r n a

anumi- 
tehnlcl de 
tehnica vl.

Partidului

locul «octroi «imboiico omonzo mulțime caro s-a r«vărsat ea 
un șuvoi continuu, Încă din prima 
zi a expoziției sovietice era condu
să de un singur sentiment: să pă
trundă, fie șl pentru citevo ore, in

viitor, să privească în față acest crimpei din 
comunism. Istoricele cuceriri științifice ale 
oamenilor sovietici, ritmul nemaiintilnit in care 
crește nivelul de trai in cursul îndeplinirii pla
nului septenal, au făcut ca viitorul comunist 
să se contureze din ce in ce mai clar, in vă
zul întregii lumi. Pentru constructorii socialis
mului din țara noastră, acest viitor, care este 
pe cale să devină o problemă de cea mai 
strictă actualitate, reprezintă o imagine a 
drumului nostru de miine. Deschisă cu o zi 
inainte de începerea celui de al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Romin, cînd 
toate forțele constructive din țară luaseră 
cunoștință de Directivele planului economic 
pe șapte ani, și de schița de dezvoltare pe 
următorii 15 ani, expoziția sovietică se inte
grează perfect în munca și planurile de vii
tor ale oamenilor muncii, contribuind la creș
terea entuziasmului nostru creator.

Ceea ce izbește, de la prima vedere, in ex
poziție, este contopirea științei celei mai avan
sate cu munca de toata zilele. Automatizarea, 
mașinile electronice, nu mai sint de mult, 
pentru oamenii sovietici, domenii ale expe
riențelor teoretice de laborator. Munca a fost 
eliberată de exploatare, prin Revoluția din 
Octombrie, datorită singurei concepții științi
fice asupra dezvoltării societății. Eliberată, 
munca s-a apropiat tot mai mult de știință și 
astăzi, cind oamenii sovietici au trecut la 
consfrucția desfășurată a comunismului, știința 
nu este numai un bun al întregului popor, dar 
schimbă, treptat, caracterul muncii, trecind-o 
in rindul creației. încă inainte de deschiderea 
expoziției, am auzit discutindu-se despre 
strungul automat cu șase axe. lată-l, in ștan
dul mașinilor, atrăgînd ciorchini de vizitatori. 
Literatura științifico-fantastică s-a întrecut in 
a prezenta mașini electronice care vor scrie 
versuri, vor compune muzică, vor concepe și 
vor construi alte mașini. Nu știu cum vor arăta 
aceste mașini, dar strungul acesta, cu coman
dă electronică, execută automat tăierea, 
strunjirea, filetarea. Nu este, in aceste operații 
miraculoase, o adevărată poezie a muncii î 
Mai este nevoie ca mașinile electronice să 
scrie și versuri, cînd viața pe care o întreve
dem, cu ajutorul lor, gilgiie de poezie? Alături 
de această mașină care muncește in locul o- 
mului, - mașini care ii economisesc munca 
intelectuală, ca instalația electronică de mo
delare neliniară, care rezolvă probleme cu 
ajutorul unor ecuații diferențiale. Eliberat de 
această „corvoadă" a calculelor, matemati
cianul se poate avinta la descoperirea 
noi raporturi, traduse in cifre. Astfel se 
putea construi și mai multe mașini, din 
in ce mai perfecționate, care la rindul
vor ușura și mai mult munca omului. Aceas
ta imagine in lanț este una dintre cele mai 
strălucite imagini ale comunismului, societate 
in care munca se imbinfi organic cu arta și 
știința. Ciocanul simbolic al muncitorului a 
generat mașina electronică.

Dar imaginea cimpului de miine ? Mă voi 
opri la o singură mașină. Are un nume ciu
dat: stoguitoare. Umbra stogului este legată 
de copilăria multora dintre vizitatorii expozi
ției. Ne-am obișnuit cu miile de tractoare, 
știm prea bine ce înseamnă cele 150.000 de 
tractoare ce vor brăzda cimpiile noastre in 
1975. Ne-am obișnuit cu secerătoarele și se
mănătoarele. Dar stogul, acest con banal in 
care se adună atita trudă a brațelor, rămî- 
nea, parcă, în afara mecanizării. Și iată aici 
o mașină simplă - ca tot ce e frumos - care 
va indeplini această muncă istovitoare, in lo
cul țăranului. Un pieptene uriaș, 
coară la suprafața pămintului și, 
paiele, le rinduiește, fără efort, 
perfect, ca o figură geometrică.
lesne: in locul furcii străvechi, o furcă acțio-

de 
vor 
co 
lor

care se stre. 
ridicind ușor 
intr-un stog 
Pare atit de

natâ nxconicl în ____ _____ w-w » t

țăranului muncitor, a apărut știința mecani
zării.

Bineînțeles, zecile de mii de vizitatori se 
înghesuie mai ales in jurul platformei undo 
sint expuse machetele sputnicilor ți tunicilor. 
Aici se află, concrete, la o întindere de mină, 
corpurile cerești create de mina omule! so
vietic, imaginea reală, din metal, a biruinței 
asupra cosmosului. Cind, in noaptea de 4 oc
tombrie 1957, posturile de radio au anunfat 
lansarea primului sputnic, iar semnalele lui 
argintii s-au revărsat in jurul Terei, penele 
poeților au fremătat de imagini noi, iar astro
nomia a devenit o știință de masă, latc-l, 
deci, pe acest prim sol al omenirii in eter, 
inspiratorul atitor poeții Nu este decit o bilă 
de metal, dar antenele lungi ii atribuie o ele
ganță demnă de marea lui misiune. Peste 
mii de ani, macheta aceasta, a cărei fotogra
fie se va întilni pe prima pagină a manuale
lor de cosmonavigație, va produce aceeași 
puternică impresie pe care o produce asupra 
noastră, vorbind despre uriașele forțe ale 
științei sovietice. Alături, containerul in care 
a călătorit in spațiile cosmice prima ființă 
vie de pe pămint, Laika. Și totul pare atit de 
simplu I Dar tocmai pentru a ridica, cu vite
zele cosmice, aceste obiecte simple și fragile, 
știința sovietică a trebuit să se ridice la un 
nivel fără precedent in istoria lumii. Acești 
leari făuriți de mina omului au înfăptuit toate 
legendele ți visurile străvechi, dovedind și su
perioritatea societății comuniste, și temeinicia 
filozofiei materialiste, unind știința cu poezia 
și cu viața de fiecare zi.

Alături, ultimele tipuri de televizoare. Nici 
nu puteau fi rinduite altundeva. Sputnicii vor 
folosi, intr-un viitor nu prea îndepărtat, drept 
antenă planetară de televiziune. Deocamdată, 
ne mulțumim să privim aceste minuni ale teh
nicii moderne. Un aparat de luat vederi func
ționează, deasupra capetelor vizitatorilor, și 
pe ecranele aparatelor oamenii se recunosc, 
pe rind, scoțind exclamații de bucurie.

Nu este oare și acesta un simbol, să te poți 
privi in față, așa cum ești î Sintem intr-o lume 
unde omul stă mereu in fața lui însuși, ți in 
fața societății, — ți aceasta înseamnă că 
viitorul a pătruns in prezent. Deasupra plat
formei unde sint instalate machetele sputnici
lor ți tonicilor, se răsucește o bandă argintie, 
urcind spiralat spre înaltul tavan al sălii. Mai 
sus I Toate realizările din această sală vor
besc despre ce va fi miine. Nimic nu are aerul 
a-ți spune : de-acum inainte, eu voi strunji, 
eu voi calcula, eu voi străbate cerul. Mașinile, 
industriale și agricole, complicata aparatură 
medicală, țesăturile artificiale, toate expona
tele vorbesc o altă limbă, aceea a căutării 
neîntrerupte. Nivelul de c li iți vorbește despre 
nivelul de miine, totul se prelungește intr-o 
perspectivă nesfirțită, perspectiva ..comunismu
lui. Izotopii radioactivi, macaraua pentru cons
trucția podurilor, eleganta limuzină Ceaika, 
scuterele de transport, microbuzele, mașinile 
electrice de uz casnic, aparatele de fotogra. 
fiat, instrumentele muzicale, toate exponatele, 
pină la cel mai mărunt, se asamblează firesc, 
creind imaginea armonioasei societăți pe care 
o construiesc oamenii sovietici. Incordindu-ți 
forțele creatoare, pentru traducerea in fapt a 
Directivelor Congresului al III-lea al 
toi, oamenii muncii din țara noastră 
miine, acestea vor fi ți pentru noi 
Exemplul sovietic, ajutorul frățesc ți 
teral pe care l-am primit și-l primim din par
tea prietenilor noștri de nădejde, oamenii 
sovietici, apropie tot mai mult ziua de miine 
de cea de azi. Drumul deschis de popoarele 
sovietice este drumul fericirii pentru toată 
omenirea.

partidu- 
știu că, 
realități, 
multila-

Mihu Dragomir

redacția I B-dul

cerea de la abur la electricitate.
Ei bine. In duda Justeței aces

tor constatări șl a temeiniciei sț».- 
ranțehr noastre de viitor, pogre- 
sul cunoștințelor fundamentale a- 
supra nucleului atomic trebuie 
considerat desul de lent In com
parație cu ceea ce s-a realizat de 
exemplu in domeniul structurii 
atomului tot In 30 de ani. și anurve 
Intre 1900 și 1930. interval ce 
s-a dovedit suficient pentru lămu
rirea tuturor aspectelor ce-i sint 
caracteristice. Ținind seama apoi 
de numărul mic de oameni can* lu
crau In cercetarea științifică in se
colul trecut, trebuie să admitem, 
de asemenea, că și In electricitate 
și in optică progresul a foet mal 
rapid.

Intr-adevăr, am ajuns să cunoaș
tem azi exact multe cars leristlcl 
globale.ale nucleului, să știm cu 
destulă siguranță care sint particu
lele lui constituente, cum putem 
să intervenim din afaij pentru 
a-i schimbe structura (adică numă
rul șl natura acestor constituent!) 
— in unele cazuri aceste schimbări 
de structură pot merge pină la sfă- 
rlmarea nucleului inițial, — știm 
apoi să identificăm nenumărate 
procese nucleare provocate de noi 
in diverse feluri și să le analizăm 
in amănunt. Am ajuns aici pentru 
că tehnica. împinsă Înainte de pire» 
greșul științei a putut pune la 
indemina fizicienilor utilaje capa
bile să transfere particulelor atomi
ce energii enorme. în dispozitive 
potrivite pentru detecția radiațiilor 
adesea foarte slabe emise de nu
clee. aparate adecuate pentru ana- 
i a fenomerșeîor care se dWă- 
șoară in : tur.ak de timș atit de 
sc :rte. incit miere secunda este o 
unitate de măsură prea mare. Ma
terialul astfel cules a permis fizi
cienilor să lămurească modul de 
desfășurare a multor fenomene nu
cleare șl condițiile în care ele pot 
fi provocate, dar numai în mică 
măsură el sînt capabili în acest 
moment, să prevadă alte fenomene 
noi. Motivul: în concepțiile noas
tre asupra nucleului lipsește ele
mentul esențial de prevedere; nu 
știm decit prea puțin despre for
țele care asigură legătura dintre 
particulele nucleare Intr-un mod 
care conduce la formidabilele den
sități de materie, ce ating ordinul 
unui miliard de tone pe centi
metru cub. Ne dăm seama cu ușu
rință că numai în momentul In 
care ne va fi limpede care este na
tura lor și căror legi se supun 
aceste forțe uriașe, vom fi In stare 
să procedăm cu fenomenele nu-

nini cunoscute azi, nu au 
o dexvoliM mare dedt 

după ce au fost lămurite cel puțin 
principiile științifice pe care ele 
se sprijină, fizica nucleară a con
dus la aplicații remarcabile mai 
înainte ca această condiție să fie 
Îndeplinită. De aici a rezultat ne. 
obișnuita împletire Intre cerceta
rea științifică de bază șl cerceta
rea tehnică, la care sîntem martori 
azi. Bineînțeles că uriașele impli
cații de ordin economic ale apli
cațiilor fizicei nucleare, descope*

Țrebu e îmbunătățită si la gitd, cu ac.iva pârtiei» 
pere a oamenilor d^știinta și cultură munca de răspin- 
dae^q’.,fiunoștințeJor științifice, de popula izarc, pe 
mteiesul maselor larg a concepției materialiste des 
pre lume, de combatere a vederilor înapoiate, supersti- 
țfifâr, prejudecăților și misticismului.

'Vie.to-iule n&aitie.
V

ictoria reprezentativei 
noastre de handbal fe
minin. asociată splendi- 

■ dului record mondial stabilit 
de Ioli, vine sa ne consoleze 

parcă pentru cele trei eșecuri 
consecutive ale fotbaliștilor (nu
mai tre> ?).

Pentru prima oară in istoria 
sportului romînesc, am urmărit 
pasionanta întrecere a fetelor 
la campionatul mondial de 
handbal cu certitudinea că vic
toria nu ne va scăpa. Intr-ade
văr fetele noastre au surclasat 
toate echipele intilnite :

Rominia — Austria 6 : 2 
Rominia — Danemarca 6 : 3 
Romînia — Olanda 9 : 4 
Rominia — Austria 10 : 2 (in 

finală).

Premiul transmisibil, o sta
tuetă care a stat la București 4 
ani, se reîntoarce la noi pentru 
alți 4. Victorie a voinței, a spi
ritului de echipă, a temeinicei 
pregătiri tehnice și tactice, iz- 
bjnda echipei noastre de hand
bal a fost categorică Și decla
rațiile oficialilor participanți la 
campionat au confirmat aceas
ta. In plus a fost o izbindă a

modestiei. Să nu uităm că in 
urmă cu un an, un fotbalist de 
la Rapid declara ci echipa sa 
merge la titlu. Rezultatul: Ra
pid pe locul 10 din 12 echipe. 
Handbalistele, deși evident cele 
mai bune din lume, n-au făcut 
declarații sforăitoare.

din nou Voinescu (harnicul 
uluitorul Voinescu).

Patru recorduri

An* Ipâtaicu or. 15, telefon 11.51.54, 11,38.51 t ADMINISTRAȚIA : Șoseaua KlseleH ar. 10,

Reflectoarele
...au inundat cu lumina lor 

gazonul Stadionului Republicii 
in seara meciului de campionat 
(ultimul in Capitală) C.C.A.—

•4^ llfij
Știința. Am urmărit un meci 
plin de promisiuni, in care stu
denții clujeni au desfășurat un 
joc rapid, combinativ, de mare 
și subtilă inspirație- Credem că 
acest meci, prin factura lui 
tehnică, e un bun punct de ple
care pentru viitorul campionat. 
Evidențiați: In primul rind Ma- 
teianu, Ivansuc, Popescu, Petru 
Emil și Voinescu, Constantin ți

voltate în Institutul de Fizică Ato
mică pentru cercetările sale, sînt 
oiteva care se pretează la folosirea 
directă în industrie, la moderniza
rea proceselor tehnologice. Este, 
în primul rind, vorba de foarte 
multe dispozitive electronice, mai 
ales pentru automatizare, apoi de 
metodele radlospectroscopice, de 
exemplu la determinarea 
tor impurități, unele 
spectroscopie nucleară, 
dulțri etle.

Urmîn* îndemnul
nostru, cdtcetătorii Institutului tre
buie să meargă ei înșiși In între
prinderi și să se preocupe nemij
locit de punerea în valoare a aces
tor metode,, ca șl,.a cunoștințelor 
’lor generate.

In sfirșit, trebuie să nu scăpăm 
nici un moment din vedere cerce
tarea fundamentală, adaptarea ei 
la acele aspecte ale problemelor 
care par a prezenta prin consecin
țele lor cel mai mare interes pen
tru economie, extinderea ei la do
menii noi. Realizările noastre de 
pină azi ne permit să avem sigu
ranța că de acum înainte vom pu
tea construi noi utilaje de cercetare 
din ce în ce mai dificile, caracte
ristice studiilor de fizică nucleară^ 
Aici colaborarea cu industria noas
tră merge în sensul invers, ca aju
tor dat cercetării. Progresul ei re
marcabil din ultima vreme va asi
gura desigur succesul nostru și în 
această direcție.

Cadrele noastre actuale, cres
cute în Imensa lor majoritate în 
anii regimului nostru, cele ce se 
vot ridica între timp, trebuie să se 
străduiască serios și cu elan crea
tor pentru aducerea la îndeplinire 
e tuturor acestor sarcini, precum 
și a acelora pe care ele înseși vor 
găsi între timp că merită atenție.

rite pină acum, sint cauza princi
pali a acestei situații.

Rolul actual al fizicei nucleare 
în introducerea tehnicii noi in eco
nomie se desprinde astfel a fi ur
mătorul: Pe de o parte ea oferă 
de pe acum o sursă nouă de ener
gie capabilă să suplinească micșo
rarea in următoarele decade a re
zervelor de combustibili clasici, 
pune la dispoziție izotopii radio
activi. precum șl elemente chimice 
cu altă compoziție izotopică decît 
c«a normală — șl unii și alții în- 
fățișlnd domenii largi șl variate de 
aplicații, multe puse la punct mai 
mult în perspectivă —, In sfîrșit 
f Mizează industriei alte tehnici 
noi pe care ea le imaginează pen
tru cercetările fundamentale. Prin- 
tre cele din urmă, electronica in
tervine cu o pondere foarte mare. 
Pe de altă parte, fizica nucleară 
este — din motivele arătate — de
parte de a-și fi epuizat toate posi
bilitățile ; este în afară de orice în
doială că progresul el in anii ur
mători va continua să sprijine de 
aproape progresul economic, prin 
aplicații de mare importanță.

Din acest tablou general, nu lip
sește însă nici țara noastră cu rea
lizările ei concrete în ultimii ani 
și cu perspective mai mari pentru 
anii următori. Dispunînd azi de 
o bază serioasă pentru cercetări a- 
tomice moderne, avînd înregistrate 
în trecutul apropiat succeserereale 
privind atit cercetările științifice 
cit și unele aplicații cu efecte eco
nomice neneglijabile, toate fructe 
ale grijii înțelepte cu care Parti
dul nostru Îndrumă în mod perma
nent dezvoltarea științei romînești, 
putem privi cu încredere în pu
terile noastre sarcinile pe care Di
rectivele Congresului al III-lea ni 
le pune azi în față.

Trebuie sa subliniem însă că. în 
lumina acestor sarcini, lucrătorii 
Institutului de Fizică Atomică și 
cel din alte organizații de cerce
tare din țara noastră, cu preocupări 
legate de aplicațiile fizicei nu
cleare, au de realizat lucruri mult 
mai importante decît pină acum. 
In primul rind, alegerea oarecum 
la Intîmplare a problemelor de stu
diat, practicată în trecut, trebuie 
înlocuită printr-o tematică axată 
pe direcții clare, strîns legate de 
problemele mari ale planului nos
tru economic de șase ani.

Sub aceste puține cuvinte se 
ascunde In fapt un front larg de 
activitate cu aspecte foarte va
riate, In care inginerii de toate 
specialitățile, chlmlști! șl econo
miștii sint chemați să aducă, ală
turi de fizicieni, un aport conside
rabil

Aplicațiile radioizotopilor, de 
care ne-am preocupat șl pină acum, 
trebuie mult extinse. Avantajele 
economice ale acestor aplicații sint 
azi evidente; ele pot duce In 
multe sectoare la o «cădere im
portantă a prețului de cost. Avem 
posibilități de creștere a producției 
noastre de material radioactiv. Iar 
experiența, acumulată In ultima 
vreme in colaborarea eu industria, 
este o bază serioasă pentru acțiuni 
viitoare. Totuși, nu vom ajunge cu 
aceste aplicații la un nivel satisfă
cător decit dacă vom adopta solu
țiile cele mai recente șl vom lua 
măsuri de modernizare a soluțiilor 
vechi. Reușita automatizării unor 
părți importante din multe procese 
de producție este atit de strîns le
gată de aspecte foarte noi ale folo
sirii radioizotopilor în operațiile de 
măsură șl control incit nici un 
efort nu poate fi precupețit tn a- 
cest domeniu.

Trebuie să grăbim apoi termina
rea utilajelor de separare a izoto
pilor stabili, pentru ca în aplica
țiile acestora — care se Impun 
acum din ce în ce mal mult — să 
nu mai fie dependente de import.

în ambele sectoare, cercetătorii . 
noștri au șl adus contribuția lor 
originală, Sîntem datori să conti
nuăm și pe această cale. întrucît 
volumul aplicațiilor viitoare, a- 
flate încă în stare embrionară, se 
întrevede a fi cu mult mal mare de
cît cel actual.

v 'Printre procedeele tehnice dez-
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Sadoveanu. 
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opera 
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Cel mai 
tuit dintre 
flSS este 
Nt.e demonstrează 
rusule traduceri
sa (apărute nu numai in 
ruși, dai și In alte limbi ale po
poarelor sovietice, cit și faptul ca 
lui i-a fost închinată prima mo
nografie în limba rusă despre un 
scriitor romîn. E vorba de mono
grafia afărutl nu de mult în edi
tura SoVblikii PUatel (Scriitorul 
sovietic) și al cărei autor e Va- 
silii Sugoneai.

ft

...la atletism s-au Înregistrat 
in ultimele săptimini: Io la ri
da Balaș (Înălțime), Lia Mano- 
liu (disc), Barabaș (S.Mt m.) 
și Vamoș (I.5M m ). Ultimul a 
stabilit cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului I 
Dup* victoriile toi Soeter ți 
Savel, iată că un alț atlet ro- 
mln se impune — după o pe
rioadă cam mare de timp — in 
rlndurile celor mai buni. Noi
le recorduri naționale sint de 
bun augur înaintea Jocurilor 
olimpice. Dar... ce ne facem 
băieților cu acele discipline ți 
probe la care sîntem foarte 
slabi ? E vorba de 100 m-, 200 
m„ lungime, țiafete, triplu salt, 
greutate, disc ți chiar ciocan. 
„Performanțele" la aceste probe 
la recentele Internaționale sînt 
echivalentul unui 0-2 cu Ceho
slovacia la București, la fotbal. 
Și aci se pune întrebarea : „Un
de ne sint juniorii ?“

Cronicar

Monografi* lui V. Sugoneai ur
mărește concomitent diurnul vieții 
>i p« cel al creației Iul Mihail 
Sadoveanu, dezvoltarea personali, 
toții umane fiind prezentată fn 
atrinil legătură cu creșterea scrii, 
torului, a artistului. Cercetarea 
este axată pe cîteva momente 
nodale, ce au grupat în jurul lor 
materialul faptic, distribuit in 
țaae capitole. Criteriul specificu
lui literar, perspectiva dezvoltării 
literare a determinat împărțirea 
la etape a’ drumului de viață ai 
creație al scriitorului romîn, cri
ticul sovietic fiind continuu 
preocupat de a defini caracterele 
proprii operei sadoveniene ca fe
nomen do artă. Astfel, capitolul 
trei al monografiei este consa. 
crat analizei romantismului lui 
Mihațl Sadoveanu, cu specială 
considerare a Șoimilor, Iar capito. 
lui patru urmărește dezvoltarea 
realiainului critic In creația scrii
torului romîn de la Ion Ursu la 
Fecal boieresc. Capitolul cinci a- 
nnllzaază evoluția lui M. Sado- 
veanu in anii dintre cele două 
războaie mondiale, insistînd _asu
pra unor scrieri ca Strada Lăpuș. 
Beann sau Baltagul, iar ultimul 
capitol intitulat „în drum spr® 
realismul socialist* 1|1 concentred, 
ză atenția îndeosebi asupra roma
nului Mitra a Cocor.

Firul conducător, urmat de 
V. Sugoneal în cercetarea crea
ției Iul M. Sadoveanu, i.a fost 
impus de însuți specificul operei 
scriitorului romîn, de acea ,,»dln. 
că iebtre pentru oameni,... de în
crederea !■ geniul creator al po
porului, de sentimentul sincer de 
patriotism, ce l-au însuflețit În
treaga activitate literară ți soci a. 
la*. Pătruns — după propria lui 
mărturisire — de un adine res
pect „pentru măreața viață a *~ 
cestui scriitor umanist, care s.a 
devotat marelui adevăr al artei 
realiste, apărării idealurilor no
bile ala oamenilor de rînd« păcii, 
libertății ți democrației*, criticul 
sovietic a urmărit conturarea per. 
son*Utații umane ți literare a lui 
Sadoveanu în ceea ce are senin, 
luminos ți cu adevărat impunător 
fi viguros. Fără a trece 6ub tă
cere tributul plătit poporanismu
lui, _ care a limitat uneori forța 
critică a scrierilor lui Mihail ~ 
doveanu, expliclnd originile 
manifestările acestor mărginiri 
opera marelui nostru clasic, 
Sugoneai a urmărit încontinuu 
devărul vieții, adevărul poporului, 
a vieții țăranului romîn, oglin
dită în creația scriitorului ți de
venită tema majoră a povestiri
lor, schițelor sau romanelor sale. 
„Drum] literar al Iu! Mihail Sa- 
dovaann ■ fost complex — afirmă 
criticul sovietic. El a cunoscut pe. 
rloade de ascensiune, de înflăcă
rare creatoare; a cunoscut si umle 
Ins accese, care l-au abătut de la 
drumul drept al artei realiste. Dar 
întotdeauna, chiar tn sail cel mai 
frai al vieții sale, Mihall Sado- 
mai a rămas fidel „părintelui 
sân spiritual* — poporului, în a 
cărui istorie eroică a cântat tot
deauna răspuns la problemele ce.l 
trămlntau“.

V. Sugoneai, în prima încer. 
care monografica asupra vieții *i 
operei lui Mihail Sadoveanu, a 
reușit să înfățișeze un tablou ge
neral interesant șl pregnant al 
evoluției omului și al dezvoltării 
scriitorului romîn.
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