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Ion BRAD

U
na din temele cele mai 

îndelung dezbătute în 
literatura romînă este 
aceea a satului, a ță

ranului. S-au scris multe pagini 
nemuritoare despre viața celor 

truditori ai pîinii și robi ai pă- 
mîntului muncit cu dușmănie, 
pămînt de care ei își legau visul 
de fericire, stropit cu lacrimi și 
udat adeseori cu singe din bel
șug. Nu-i nevoie să numim căr
țile respective. Toată lumea Ie 
cunoaște- Avînd în suflet și 
unda de amărăciune închisă 
în paginile lor — prin contrast, 
tabloul satului de azi și mai de
parte al celui de mîine capătă 
pentru noi o strălucire rară și se 
încarcă de o neobișnuită forță 
emoțională.

In Raportul C.C. al P.M.R. pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al III- 
lea Congres al partidului nostru, 
cadrele acestui tablou sînt con
turate în cuvinte puține, strălu
cind însă de mîndria unei victo
rii uriașe: „Profunde schimbări 
social-economice au avut loc în 
ultimii ani în viața satelor. Sec
torul socialist din agricultură 

.cuprinde peste 81 la suta din

TRIBUNA SCRIITORULUI TlNĂR
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la Bicaz <a z<«a d« I 
iu3e. Kcoperfa le Fi
deaua transparentă a 

unui amurg vinețiu, B strița. legen
dara, uă’uluita Bistriță a lust de- 
rinitiv stăvilită, după ce, ta rftimii 
doi ani, a tost de cit ev a ori— pur
tată pe drumuri, diutr-o albie de 
beton intr-alta. Sub veghea Ceah
lăului. ta fața porților zărarie ale 

prefăcut in lac, 
car^arf'-n, ce se 
tind li*
cu ur*“”.

CRI ATI
5

E I

4r r-» ci »îe«’> a

luptei

barajului, rial s-a 
ce! mai ttaăr lac 
umple — expresia 
t< exactă: văzind
roasă temă de reportai. Cr 
pregnant, mai izbitor element 
popas In Bkazul de astăzi. Dar 
a^ind repetatul pri.ej

ai laze, am pătat talc taft 
amteatd )a care am p 
ziua I ialia 
■ ceaall ^ehnabi
barca e fractal, expresia 
faceri de adincime: a 
Bicazului

Ceea ce la începuturi, ta 
cu ci ți va ani dur, Însemna iacă 
lipsă de experiență, cântări, ener
gii risipite, tirnăcop primul pas că
tre insu firea unor meserii — in
tr-un cnvint: adolescență — a de
venit, ta urma complexului proces 
constructiv in toate sensurile, 
călăuzit de comun'ști, maturitate: 
on colectiv puternic, cu o bogată 
experiență, guvemindu-și lucid e- 
nergiile. In donă cuvinte: .universi
tatea** Bicazului. Cele înfăptuite și 
acumulate aid reprezintă in viito
rul aprop:at a bază puternică pen
tru realizarea cu succes a sarcinii 
stabilite de Congres in domeniul

focetar i 
tul cm divagația, profil 
trăsătură nebuloasă. Parai 
Insafloenta cnoașlere 
tații.

Iară de ce. 
Congresulm. tar apoi, în zilele i 
dial următoare, văzindo-i la b 
și stmd de vorba cn numeroși ■ 
citari de la .23 ăogwsr, .Mac Țze- 
dun", .1 Mai" și Bicaz ta legătură 
ca gindur le și energule stimulate 
de perspectiva trecerii la desăv Ieși
rea construcției socialismului am 
ințeles ao't mai exact cerințele 
deosebite ce se pun reportajului. Fi
rește, tuturor genurilor literare, dar 
intr-un anume sens, mai concret, 
mai direct, — reportajului. E vorba

bitacm

a lemnului,

VICTOR 
VÎNTU

a virilă, 
msușirea ți răspiadirea ■!- 

fîaS_i cnvmt a! tehnicii in această 
materie — iată nivelul care-l 
cită pe reporter. La acest nivel 
te fi mUlnita ți infe'easă. Ia 
mensinmle ei exacte, creația 
mai buni dintre contemporani

înțelegerea, așadar, a acestor zile 
ale creației, dinamizate de obiecti
vele mărețe, precise a căror reali
zare înseamnă înflorirea personali
tății umane a socialismului. Nu e 
vorba de a sugera sau de a îm
prumuta teme — ele smt fără nu
măr ți la indemina tuturor — dar 

de interesant se manifestă acea- 
inllorire in cadrul unor brigăzi 
producție in care sarcinile

sali-
Pa«- 

<n- 
ceior

cit 
stă 
de
producție merg mină in mină 
creșterea și educarea in colectiv

Obiectivul principii ai pianului economic pe anii 1960—1965 este dezvol

tarea bazei tehnice-materiale a sodaiismului, încheierea procesului de fțnirire a

relațiilor de producție mclaliste in întreaga economie, in vederea

trucțM socialismului.
(Dm RjtW C.C. al P -'f H. cxesăr.W M 

CJiec’Xha CAeoilA* Dti !c C«*țratd ai

creșteri energiei electrice: in 1965 
de 2,7 ori față de 1959. Cifra acea
sta, ca ți exemplul Bicazului, nu 
redau decit un aspect al amplei 
maturizări exprimate astfel in Ra
portul prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la cel de-al lll-lea 
Congres al Partidului: Obiectivul 
principal al plamilui economic pe

I960—1965 este dezvoltarea ba- 
tehnte-materiale a socialismu- 
inebeierea procesului de fău- 
a relațiilor de producție socia

liste ta Întreaga economie, in 
derea desăvîrșjrii construcției 
Cialistnului*1-

Ca prim cercetaț ce se află, 
însuți specificul său, reportajului — 
ceț ma< operativ gen ai literaturii 
de actualitate — ii revine răspunde
rea de ■ vglindi imediat imagini 
ale vastelor înfăptuiri care angre
nează. taleatuL |i .energu întregului 
nostru pnștor, angajat cu însufle
țire la traducerea in viață a obiec
tivului, stabilit de Congres. Ultimii

ve
st»-

prin

desăvlrflrll

de a pătrunde mai adine, cu mal 
multă hotărire ți îndrăzneală, in sub
stanța lucrurilor. Cred că a sunat 
ceasul reportajului călduț — turis
tic, de vizitator c« delegație in bu
zunar, piimbindu-se naiv ți desuet 
cu aer de Columb care descoperă 
in 1960 cit de tare dogoresc cup
toarele intr-o oțelărie, că uite, ce 
om deștept e inovatorul, că strun
garul merge la teatru ți că, in sfir- 
șit. „ehei, cite ar mai fi de spus 
punct. Or tocmai dincolo de 
„punct--.

Viziunea reporterului care năzu
iește să înscrie o pagină contem
porană nu poate fi alta decit a ce
lor mai înaintați, mai lucizi, mai 
clarvăzători dintre contemporani. 
Constructorul căruia Partidul ii în
credințează sarcina de răspundere 
de a zidi 300.000 de apartamente in 
viitorii șase ani, nu e stăpinit nu
mai de satisfacția cifrei. Mindria lui 
de a construi cele 300.000 de 
tamente, se asociază firesc.

de
cu 

a 
oamenilor, cu aduce
rea printre fruntași a 
celor ramași în urmă, 
cu o viață înzestrată 
în care invățamîntul 
și însușirea culturii se 
află la loc de cinste. 
Un confrate reporter 
imi mărturisea cu oca
zia unui schimb de 
experiență ad-hoc, in
tre patru ochi, că s-a 
„legat* de o brigadă 
de tineret aflindu-se 
mereu, la scurte inter- 

mijlocul lăcătușilor „săi“.vale, in
Dar aceste zile ale creației pe care 

le trăim (creație fiind petrochimia, 
lacul de la Bicaz, inovația prezen
tată la cabinetul tehnic, valorifica-

rea complexă 
nota zece ta școala medie 
ser-li după ziua petrecută 
la rabatezi, finețea relonu- 
lai, efectul de stereorever- 
berațîe din noua sala a Pa
latului R.P.R., care-țj re
velă o nouă dimensiune a 
muzicii, o stradă pavata 
intr-o margine de oraș, fos
tă împărăție lacustră cu 
hotar de mătasea broaștei, 
„miracolul* recoltelor din 
Dobrogea colectivizata) 
impun nu numai adîncirea 

substanței reportajului ci și o mai 
vastă cuprindere. Orizonturile largi 
ale sectoarelor și problemelor — 
așa cum le desctvde Congresul — 
oferă, pe planul actualității ime
diate, posibilitatea creării unor re
portaje de amp'oare, monografice, 
generalizatoare

Imaginea celor de astăzi a căror 
muncă e o confnuă creație dind 
strălucire nouă unor străvechi avu
ții, astăzi ale intregului popor: o- 
țetarii Reșiței și ai Hunedoarei, mi
nerii Văii Jiului, petroliștii, con
structorii de mașini cei care luptă 
pentru tinerețea lemnului, cei de 
miine — pionierii — iată un prim 
ciclu, Generații: Hidrocentrala de 
la Bicaz și laminorul de la Roman, 
Săvinețtii și Borzeștii, perimetrul u- 
nei Moldove noi, industriale pe 
„locuri unde nu se infimpla nimic“, 
reunite sub titlul Cetăți; sate trăind 
procesul transformării socialiste a 
agriculturii Dobrogea marilor pre
faceri, Țările (a Moților, a Hațegu
lui. a Oașului), scoase din străve
chea lor izolare și mizerie, cuprinse 
in Păminturi; Dunărea cu Porțile 
de fier și Galații Șantierului na
val, Delta eroicilor pescari și ■ Ca
riera extraordinară a stufului, adică 
Lumea Dunării; oameni ți locuri pe 
care le-am cunoscut în anii din urmă 
și în aceste zile — mă străduiesc 
a le cuprinde in cartea la care lu
crez „Rominia in haine de lucru*, 
in cinstea aniversării a 40 de ani de 
la înființarea Partidului.

apar- 
indiso-

Victoria Ana TAUȘAN

îemn
de mulfurnite
Iau lutul cuvintelor in miini și-l frămint 
și-abia izbutindu-i o formă, o alta îmi trece prin minte

numărul gospodăriilor țărănești 
și din suprafața arabilă a țării. 
A fost lichidată chiaburimea. 
cea mai numeroasă clasă ex
ploatatoare, desființîndu-se ast
fel ultimele forme de proprieta- 

■ te capitalistă în agricultură .
Adică, in* J locul harapnicului 

boieresc — zumzăitul zecilor de 
mii de tractoare ale noastre, in 
locul sărăciei lucii și foamei cro
nice — belșugul celor 16 mili
oane tone cereale, la care vom 
ajunge în 1965, în locul zbaterii 
chinuitoare, fîșia îngustă de pă
mînt zgîrcit — rodnicia ogoare
lor fără margini, brăzdate de 
mașini moderne, stăpînite de oa
meni ce și-au luat în ajutor ar
mele științei; în locul dijmei, al 
lucrului „pe trei" sau „pe cinci" 
la chiabur — deplinătatea mun
cii libere, în puternica familie u- 
nită a colectiviștilor. Adică de 
la mizeria „eminamente agrico
lă" — la o viață nouă îmbelșu
gată, a țărănimii, ajutată de cla
sa muncitoare, sub conducerea 
partidului. Fără acest ajutor, 
nici nu ne putem imagina stră
baterea unui arum atit ne hota-

ritor pentru izbinda deplină a 
socialismului in țara noastră.

Să ne gindim numai ce mun
că răbdurie, măestritâ in exac
titatea ei științifică, au dus 
activiștii partidului nostru pen
tru a aduce cele aproape 3 
milioane de familii țărănești 
de pe făgașul vechilor con
cepții spre o înțelegere nouă a 
muncii și vieții de fiecare zi, de 
superioritatea căreia însăși țără
nimea muncitoare s-a convins. 
Cine cunoaște mai bine, mai in
tim, întregul păienjeniș de men
talități țărănești, de relații fa
miliare statornicite de veacuri, 
schimbate mereu însă teribil de 
conservatoare totuși, va înțele
ge mai bine forța înnoitoare a 
politicii partidului nostru, care 
a știut să despartă, cum s-ar 
zice, apele de uscat — să ajute 
țărănimea muncitoare să smulgă 
buruiana exploatării din rădăci
nile ei adinei, să înlăture rela
țiile economice capitaliste din
tre oameni și să dea ființă idei
lor cooperării și socializării a- 
griculțurii.

Orice scriitor găsește aici un 
inepuizabil tezaur de subiecte 
noi și adinei, — o problema
tică de veche tradiție în li
teratură, care și-a schimbat în
să perspectiva, odată cu satul 
nou, cu oamenii noi. Lucrările 
noastre literare care au oglindit 
autentic acest vast proces înnoi
tor și-au cîștigat, pe bună drep
tate, prețuirea milioanelor de 
cititori. Nu putem spune totuși 
că avem prea multe romane, nu
vele, schițe, povestiri, poeme și 
piese de teatru care zugrăvesc 
cu măiestrie profundele schim
bări ale satului de azi, foarte 
originala experiență dobîndită 
de activiștii partidului nostru în 
această migăloasă operă, nemai
cunoscuta pe aceste păminturi. 
Chipul țăranului educat la școa
la nouă a muncii colectiviste, 
militant pasionat pentru dezvol
tarea proprietății obștești, deci 
a omului care și-a ridicat privi
rile din răzorul lui îngust spre 
orizonturi deschise tuturor își 
așteaptă zugrăvirea încă mai bo

gată in paginile cărților noas
tre.

Vastitatea planurilor, pe care 
le-a deschis și in fața agricultu
rii Congresul partidului, este 
splendidă și prin aceea că, in- 
făptuindu-se cu certitudine, va 
ridica la lumină noi milioane de 
țărani, va consolida definitiv 
forța nouă a satului colectivist, 
a oamenilor educați la școala 
noilor relații de muncă, a noilor 
convingeri și statornice menta
lități.

După cum s-a subliniat, spre 
mîndria noastră, la lucrările 
Congresului, literaturii îi revine 
și pe mai departe o îndatorire 
niciodată epuizată: aceea de a 
fi un factor activ în educația 
comunistă a maselor. Mai mult 
ca oriunde, în satele noastre ce 
se pregătesc să tragă în fiecare 
căsuță firul de aur al luminii e- 
lectrice, cărțile trebuie să fie 
azimă și blid, cum ar zice poe
tul. Cărțile noi, puternice, dogo
ritoare prin forța de convingere 
a vieții din paginile lor, cărțile 
ce fac să înflorească ideile și 
sentimentele țăranului colecti
vist rodind asemenea pămîntu- 
lui lucrat nu cu vechea dușmă
nie, ci cu dragostea și pasiunea 
omului liber.

Cărțile pe care trebuie să le 
scriem...

ca-ntreg și măreț să te cînt, 
imbold al mersului nostru-nainte, 
Partid neînfrînt.
Mi-a fost dat să te simt, să te știu, 
răsufletul viu
din miezul de foc al visărilor mele, 
și n-am mai ajuns curcubeu 
fără sfîrșit peste zare, 
destrămindu-mă-n primele raze de soare, 
ori în norii cu tunetul greu; 
Anii mei tineri n-au mai ajuns 
șipote slabe, subțiri, 
clipocind sub frunzarul căzut, de-amintiri 
netezindu-mi cărare, am dat de lumină, 
de albia ta și de curgerea-i plină. 
Partid neînfrînt.
Și iată-mă : viu 
cu nepotolita mea tinerețe, 
mă aplec spre slovele tale rostite de la tribună, 
înscrise in palmele, în privirile noastre 
iar slovele tale le cuget, le știu: 
sînt caldele cuiburi din care zbucnesc 
mult căutatele păsări albastre 
pe-aceste meleaguri.
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UN DEBUT
PROMIȚĂTOR

j" n fiecare seară se așează pe masa redacției ma- 
I nuscrisele începătorilor. Și in fiecare seară, cu 
1 aceeași proaspătă nerăbdare, redactorul par

curge paginile care ascund poate un nou ta
lent, o nouă speranță a literaturii noastre. Firește, 
bucuria aceasta nu se poate împlini în fiecare zi, dar 
impresionează totdeauna nivelul general al scrierilor. 
Se poate măsura de la an la an creșterea pregătirii 
intelectuale și ideologice a tineretului, dezvoltarea 
unei sensibilități deosebite față de fenomenele so
cietății contemporane. Acuratețea manuscriselor, con 
ciziunea frazei, simțul tot mai viu al valorii cuvin
telor, sini, fără îndoiala, roadele revoluției culturale 
din țara noastră. Orientarea aproape exclusivă către 
temele majore ale actualității dovedește nu numai 
un mare interes pentru uriașele transformări pe care 
le trăiește poporul nostru și omenirea întreagă, dar 
și conștiința gravei răspunderi cu care se împovă
rează cel ce pășește șovăind pe drumul artei literare.

Devine din ce în ce mai evident adevărul de ne- 
clintit că în zilele noastre nu se mai poate face 
literatură din birou și câ talentul cel ^nai viguros se 
încurcă în ițele fanteziei proprii, cînd IVpsește comu
nicarea directă cu viața, cu realitatea.

Nu întîmplător lucrările cele mai izbutite mărtu
risesc cunoașterea nemijlocită a problemelor, a oa 
menilor și faptelor pe care le înfățișează. In aseme
nea cazuri talentul nu dibuie, cuvîntul nu se umflă, 
fantezia nu face ocoluri obositoare, imaginea sur
prinde prin plasticitate, în fiecare cuvînt palpită 
viața, asemenea sunetului într un instrument bine 
acordat.

Astfel de calități credem să fi aliat în lucrările 
tinărului Ion Ilie Mileșan, publicate în numerele 
noastre din 1 și 15 iunie a.c. Este vorba de schițele 
„în sat e o ședință* și „Ropotâ". în ambele schite 
feroul este un țăran rămas încă în afara colectivi
zării. Prizonier al unor concepții vechi despre pro
prietate, eroul acesta trăiește drama însingurării, 
face eforturi să mențină echilibrul familiei, dar coe
ziunea tradițională, ea însăși este șubrezită. Vechile 
afinități se subțiază, oamenii vorbesc în doi peri, fac 
aluzie la niște fapte care au devenit obsedante, sta
rea lor este anormală. O furtună mocnește în sinul 
familiei și amenință în orice clipă să izbucnească și 
să spulbere așezarea care părea clădită pentru veș
nicie.

Darul cel mai de seamă al lui Ion Ilie Mileșan 
ni se pare a fi forța discretă a condeiului sau de a 
subordona toate elementele aduse în scenă, de a le 
sili să colaboreze la limpezirea ideii centrale. Mișcă
rile aparent necontrolate ale eroilor, vorba lor, chiar 
chipul lor, obiectele casnice, uneltele de lucru, na
tura, participă la desfășurarea unui proces sufletesc, 
măsurîndu-i intensitatea.

în schița în sat e o ședință de pildă, bucuria întoar
cerii acasă a feciorului din armata este umbrită, o 
supărare nelămurită apasă asupra familiei. Sînt să
nătoși, beau cu toții vin, se odihnesc, dar pe înserat 
se aude glasul străjii: „în sar-asta după cinăăă este 
adunare-.." Toți știu despre ce adunare e vorba. Tac, 
se frămînta, au izbucniri mînioase, simt nevoia să 
spună tot, să-și scape sufletul de o povara grea. Au
torul nu apasă prea tare asupra acestor atitudini, nu 
ni le explică, nu teoretizează, dar noi știm câ aici 
se va petrece ceva de seamă, că soarta acestor oa
meni se va schimba curînd. Și intr-adevăr, peste 
puțină vreme, tatăl va pune problema cu prudență și 
înțelepciune. Spiritele încordate se relaxează, eroii 
se liniștesc. Tatăl se îmbracă și se duce la ședință, 
va spune câ s-a hotărît să intre în rindul oamenilor.

RopolG este clădită cam pe aceeași idee. Aici dra
ma se consumă pe cîmp, afară, sub cerul care poate 
fi amenințător cînd ești singur și neajutorat. Și aici 
tatăl și fiul nu-și spun exact 'ce gîndesc, dar simțim 
aceeași tensiune, aceeași suferință a izolărij. Nori 
grei se apropie, furcile lor nu vor izbuti să clădească 
finul pînă la căderea ploii. Colectiviștii care lucrează 
pe un ogor vecin se odihnesc totuși. Lor le vor trebui 
doar cîteva minute ca să înalțe căpițele și să și sal
veze fînul. Așa se și întîmplă. Fînul lui Plazu va fi 
răvășit de vînt și murat de ploaia torențială. Dincolo 
colectiviștii au isprăvit lucrul și se adăpostesc în 
corturi. Aparent nesemnificativă și măruntă, situația 
este totuși definitorie. îndărătnic, orgolios, neîncre
zător, Plazu își va recunoaște greșeala și vorbele lui 
au valoarea unei adeziuni: „Da, lor le vine ușor și 
cînd au o muncă de făcut în pripă... Au dreptate că 
mG cheamă lingă ei*.

Cu asemenea mijloace simple, proza lui Mileșan 
este convingătoare pentru că e țesută pe o psiholo
gie firească, pentru că alege din gîndirea și din miș
cările eroilor, exact acele elemente care pot lumina 
o idee de cea mai mare importanță politică și so
cială. Este aici ceva din subtilitatea artei lui Marin 
Preda, dar e departe de a fi o simplă influență de 
lectură. Este, cred, rodul observației atente, este 
disciplina cuvîntului și fidelitatea fața de realitate, 
daruri cîștigate, de bună seamă, prin lecturi bogate 
și printro temeinică pregătire ideologică.

Este de bănuit că tînărul prozator își va lărgi 
curînd aria de inspirație și va păși în mijlocul acelor 
oameni care au trecut pragul îndoielilor, care își 
făuresc în mod conștient bunăstarea familiilor lor, 
care au scăpat pentru totdeauna de povara singură
tății, de nesiguranța la care îi condamna cîndva ca
priciile naturii și accidentele de tot felul. Acolo îl 
așteaptă procese sufletești de mare amplitudine, acolo 
observația sa fină și nuanțată, darul descripției și al 
portretizării, își vor 
șurare.

Nu ne îndoim că 
vremea la folosirea 
redusă, pentru care
Oricît i s-ar părea frumos și cuprinzător, îl asigurăm 
că un cuvînt necunoscut scade valoarea frazei și pa
ralizează emoția estetică la care are drept cititorul.

încheiem aceste observații sumare, cu certitudinea 
că arta lui Ion Ilie Mileșan va ține pasul cu vremea 
noastră de adinei prefaceri și și va urma îndeaproape 
eroii pe drumul lor necontenit înainte.

Nicolae Jianu

afla un vast spațiu de desfa-

Ion Ilie Mileșan va renunța cu 
unor regionalisme de circulație 
arata acum oarecare preferință.
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D
ezvoltarea litertaurii noratre 
actuale, efortul celof mal ti- 
lentațl scriitori de a crea 
opere profund originale, care 
să oglindească frumusețea ți 
bogăția morala a eroului con

temporan. reclamă forme de cerce
tare dintre cele mai diverse, capa
bile să evidențieze varietatea stilu
rilor șl a personalităților artistice, 
afirmate in cadrul metodei unice de 
creație a realismului socialist. Căci 
strădania pentru desăvârșirea valo
rii artistice a operei, menită sa edu
ce calitățile etice și estetice ale cons
tructorilor socialismului, nu poate fi 
Indiferenta nici unuia dintre cri 
care, sub o forma sau alta, pătrund 
cu preocupările lor in cimpul bele
tristicii. Și cum — după observația 
Iul Gorki — materialul oritnordial 
al literaturii este limba. UngvIștH 
sint, alături de criticii și istoricii 
literari, cei dinții chemați sa «subli
nieze pentru matele de cititori sen
surile adinei ale frumosului, inclus 
în opera literară De aceea, n-am 
spune decit aiievarul, aratind câ mai 
ales In ultimii ani. unii dintre ling 
viștii noștri ca acad, lorgu Iordan, 
acad. Tu do.- Vianu. acad. AL Rcue’ti. 
Boris Cazacu. AI. Mculescu au adus 
o contribuție prețioasa in cercetarea 
unor scriitori clasici sau contempo
rani, studUnuu-l din punctul de ve
dere al valorilor stilistice, dezvălu
ind, rtregte. și valorile de con- 
ținuL Deși, observația dnpa care, 
prin intermediul limbii unui scriitor, 
ajungem sa cunoaștem cel mai bine 
însăși personalitatea și natura talen
tului sau e destul de veche — amin
tim pentru conclziunea șl plasticita
tea ei axkxna lui Seneca ..arațio vul- 
tus animi est- — mal sint încă șl as
tăzi, atit in rindul lingviștilor dt ți 
al criticilor literari, oamer.1 care 
neagă valabilitatea studiilor de țf- 
Itetică ți limbă Bteparâ Așa tacit a- 
ceaetă nouă disciplina s-a afirmat la 
no* în toiul onor polemici aprige, 
pline de pasiune.

tări în privința datării și a obiectului 
limbii literare.

a) Unii socotesc că limba creații
lor populare romîneștl e o limbă li
terară și împing originile limbii lite
rare înainte de secolele XV—XVI; 
b) la extrema cealaltă se găsesc, cei 
care consideră că limba literară ro- 
m’neasca s-e lormat în perioada con
stituirii națiunii, deci în secolul el 
XIX lea mai precis in a doua Jumă
tate a acestui 6ecol): c) în sfirștt, alți 
cercetători opinează că originile lim
bii romlne literare dateaza din pe
rioade primelor texte nominești, le- 
gind începuturile limbii literare In 
special de apariția primelor texte ti
părite :secolut al XV-leaj.

Autorul volumului Studii de limbă 
literara — Probleme actuale ale cer

lea celui ce cercetează aspectul lite
rar al limbii: raportul dintre studiul 
stilistic șl critica literară, dintre va
loarea de comunicare șl valoarea 
expresivă a cuvîntului.

Utilă pentru mase largi de cititori, 
elevi, studenți, profesori, scriitori, 
critici șl istorici literari, lucrarea 
are meritul de a discuta la un înalt 
nivel științific și cu un evident 
gust estetic, problemele unui do
meniu de cercetare deosebit de im
portant. După ce in prima parte, 
printr-un număr de studii cu ca 
racter teoretic, sînt prezentate pro
blemele esențiale ale cercetării 
limbii literare, în partea a doua a 
lucrării, autorul, aplicînd unele din
tre principiile și metodele discutate 
mai Înainte, trece Ia cercetarea con

ta realizarea acestei creații. O astfel 
de poziție, pe planul Istoriei limbii 
literare, ar duce în mod inevitabil 
pe cercetător la imposibilitatea de a 
cuprinde integral obiectul cercetat, 
l-ar constrînge să se limiteze numai 
la constatarea faptelor legate de evo
luția aspectului normativ al limbii 
și I-ar sili să excludă din cimpul cer
cetării sale urmărirea modului tn 
care se realizează șl se dezvoltă va
lorile estetice ale limbii".

O atare studiere de către lingviști 
a limbii operei literare constituie un 
ajutor prețios pentru scriitori, dar 
mai ales pentru critica literară care 
adeseori evita cercetarea operei în 
ansamblul structurii ei artistico- 
stilistice. Căci analiza parțială care 
urmărește numai anumite elemente.

BORIS CAZACU:

Studii de limbă literară...
cetării el, se înscris In rindul celor 
ce susțin ultima teza din cele enun
țate mai sus, așa numita teza a „școlii 
de la București-, acceptata de ma
joritatea Ir. .ațațllor noștri. Chid 
Densușianu spunea, de pilda în mo
numentala sa Hlatotre de la langue 
ravaalae ca ..■*! ales cărțile Ini 
Coresi aa foot ace sa care au avut 
cea mal raare lafluea'ă *1 care au 
coatribuit latr-o larga masară la dez- 
* citarea ulterioara a raalnei lite
rare-.

Anallziod critic arganeniele fie

cretă a unor „aspecte ale limbii șl 
stilului" cltorva dintre scriitorii re
prezentativi ai literaturii noastre: 
Miron Costin, Mihail Sadoveanu și 
Zebari a Stane u.

Sprijinlndu-șl cercetarea pe cele 
mai recente studii ale lingvisticii so
vietice șl pe cele mai de seama cu
ceriri ale lingvisticii mondiale, Boris 
Cazacu socotește Justificat, că deși 
„conținutul operei exprimat prin mij
loace lingvistice și stilistice nu con
stitute obiectul studiului lingvistic", 
totuși așa cum susține șl V. V. Vino

Stadiile privitoare la limba lite
rară au stirnit interesul multora și 
au iscat discuții aprinse între spe
cialiști. ta ceea ce privește ori
ginea. datarea și dezvoltarea limbii 
romlne literare. Atit pentru bunul 
mers al discuțiilor cit 7i pentru a 
înlesni cititorilor interesați urmări
rea lor, se simțea nevoia unei di
viziuni sistematice, cuprinzătoare. 
Este meritul incontestabil al 
lingvistului Boris Cazacu de a 
fi înfățișat cititorilor cu o remar
cabilă limpezime și obiectivitate cele 
trei teorii contradictorii privitoare 
la formarea limbii rom ine literare.

In linii mari — spune Boris Ca
zacu — se pot distinge trei interpre

cărei teorii, privind geneza limbii 
roarine literare, Boris Cazacu susține 
teza ultimă, pornind de la idaea mar
xistă după care limba literară este a 
categorie ieeo.rică și. deci, cooțlnu- 
tui ei se schimbă jgfș. gta-se și lm- 
bogațindu-se de ia o pet XMda ia alta, 
ca o urmare fireasca a faptului ca 
dobîndește funcții noi -i se consoli
dează prin scris. Este petiția cea 
mai plauzibilă și cea '■»' conforma 
cu adevărul istoric.

Discutind cu sonde argumente 
științifice șt potemtrina academic 
neabandonind nldodat rigoarea ți
nutei științifice — Boris Cazacu elu
cidează convingător, nenumărate 
probleme care se ivesc tsereu în ca

gradov, pe lingvist „11 Interesează 
procedeele folosite pentru exprima
rea acestui conținut..."

Boris Cazacu este de părere că 
lingvistul trebuie să-și extindă cimpul 
cercetărilor, ss se ocupe atlt de as
pectul corectitudinii limbii, de culti
varea formelor el îngrijite, cît și de 
stilul individual al creatorilor. 
„Ținînd seama de caracterul creației 
artistice — spune autorul — lingvis
tul nu se poate limita la studierea 
faptelor specifice funcției primordia
le a limbii — aceea de COMUNI
CARE a Ideilor ți să Ignoreze aspec
tele, de asemenea importante, legale 
de funcția EXPRESIVA — a mijloa
celor lingvistice șl stilistice utilizate

fie de conținut, fie de formă, sepa
rate de ansamblul stilistic, nu va 
putea sublinia satisfăcător adevărata 
valoare a operei. Colaborarea mai 
strinsă dintre lingviști șl criticii li
terari cu mai multă Încredere in a- 
cest domeniu delicat și pretențios 
s-ar solda fără îndoială cu realizări 
de o importanță remarcabilă pentru 
dezvoltarea literaturii noastre realist- 
sociallste șl pentru interpretarea ju
dicioasă a literaturii din trecut. Pro
fesorul sovietic A. Efimov a expri
mat nu o data părerea că discuția 
despre măiestria scriitorului se cade 
să pornească de la studiul limbii. 
Talentul scriitorului de a folosi ex
presia artistică trebuie să stea In fo
carul atenției criticii, căci de ea de
pinde realizarea imaginii artistice. 
Literatura beletristică se distinge in 
primul rînd prin arta redării con
crete cu ajutorul cuvîntului.

Acest lucru este demonstrat șl de 
analiza la obiect pe care prof. Boris 
Cazacu o face în studiul intitulat 
Considerații asupra limbii $1 stilului 
din Nicoară Potcoavă urmărind cti 
acuitate evoluția limbii șl stilului lui 
Mihell Sadoveanu de la Șoimii la 
Nicoară Potcoavă, valoarea artistică 
a elementelor specifice folclorului și 
vorbirii populare, stilul oral și ac
tualizarea dramatică în celebra ope
ră sedovenlană.

Urmind o metodă riguros științi
fica. autorul confruntă versiunile din 
Șoimii, scris în 1904, cu cele din 
Nicoară Potcoavă scris în 1952, sta
bilește gradul de dependență a ope-

rei față de izvoare Istorice precum 
Letopisețul lui Ion Neculce șl Cro. 
nica lui Grlgore Ureche și altele, 
identificate pentru prima dată de 
Boris Cazacu, ilustrînd documentat 
procesul de maturizare artistică a 
scriitorului, evoluția lui ideologică și 
stilistica: „In Nicoară Potcoavă, Mi- 
hali Sadoveanu — se constată în con. 
cluzllle studiului—a renunțat la llris* 
mul tinereții, a înlăturat digresiunea 
romantică și a eliminat retorismul; 
urmărind realizarea unei unități ling, 
vistice și stilistice a operei, autorul 
— care stăpînește perfect resursele 
de exprimare ale limbii din trecut 
șl din prezent — a procedat la o 
selectare atentă a mijloacelor de ex
presie — și în special a materialului 
lexical — in funcție de specificul te
mei tratate..." (pag. 131).

Studiul privitor la„Cîteva aspecte 
ale stilului din romanul Desculț" de 
Zaharia Stancu, reprezintă o remar
cabilă contribuție originală la ana. 
liza unuia dintre cele mai de seamă 
romane ale literaturii noastre ac
tuale. Vibrația lirică, atît de proprie 
prozei iul Zaharia Stancu, redarea 
acută a dramatismului vieții țără-< 
nești, psihologia autentică a perso
najelor, valoarea estetică a stilului 
indirect liber, sînt cercetate cu per
tinență tn expresia lor stilistica.

Constatăm cu părere de rău, însă, 
numărul prea restrîns al studiilor 
cere aplică în practică, la literatura 
actuală, teoriile generale ale metodei 
de cercetare stilistică. Sîntem con
vinși că priceperea șl competența 
autorului se va îndrepta cu mat multă 
insistență asupra valorilor stilistice 
din creațiile cele mai de seamă ale 
literaturii noastre realist-sociallste, 
dînd noi lucrări, menite să înles
nească receptarea de către masele 
largi de cititori a frumuseților artis
tice contemporane.

ION PETRACHE:
Diminețile
patriei

Cu cea de.a doua plache
tă de versuri. Diminețile pa
triei, (prima Aripi apăruta 
tn 1953). Ion Petrache iși 
lărgește simțitor sfera tema
tică.

Frumosul îndemn din 
Rapsodul’ pe care poetul 11 
adresează generației sale 
artistice ctt și sie.șf, ni-l -a- 
rată ca pe un artist In de
plin consens cu dialectica 
socială a vremii sale:

„Să-ti fie nervii harfe 
ți viori

Vibrind prelung la glasul 
vremii tale

Să-ți fie termometre 
sociale

Poemele și zbor 
de meteori"

Universul intim de simță
minte și idei ai poetului e 
frămîntat. incandescent, o- 
rientat precis însă spre „al 
clasei țel“„. spre idealurile 
de luptă ale clasei munci
toare. Mișcarea neobișnuită 
a \ reni ii noi se dezvăluie Vi 
toate împrejurările: în fie
care cucerire pe plen eco
nomic : „dă lumină fiecare 
șut" sau pe acela al trans
formării conștiinței umane : 
„e-un miracol fiecare om / 
ce-nvingind s-a depășit pe 
sine" (Dialectica), așa că 
timpului „un contabil girbo. 
vit": „din mina firul vieții 
i-a scapat / Incandescent 
catapultat de fapte / și cin 
tărește un singur an cit 
șapte / și șapte cît un secol 
încheiat" (Metamorfoza 
timpului).

Vorbeam de o lărgire a 
sferei tematice a poetului. 
Intr-adevăr Ion Petrache ni 
se dezvăluie ca un scrută
tor cu un ochi atent al 
transformărilor ce se petrec 
în jurul său. neignorînd 
faptul mărunt dar semnifi
cativ căruia îi găsește o a- 
bilă plasticizare. Așa de 
pildă Muncitor la Ateneu, cu 
cadența solemnă a versului 
și atmosfera de incantație 
pe care o sugerează, foarte 
potrivită locului, adresată 
„titanului“-muncitorul, ade
văratul stăpîri din totdeauna 
al acestui templu al muzi
cii. Pe aceeași linie se În
scriu și poeziile: Inscripție 
pe un zid nou. Lansarea na
vei, Casă nouă...

Omul nou e sugerat în 
primul rînd prin ambianta 
generală cu totul schimbată

care yXo-*_ 4*; e »: 
parre:’'za: direct cv «raită 
□ ca Directorat
■șinei.

Imagini a!e trecutuiu: de 
luptă ai clasei muncitoare, 
străbat ciclul Tnfrnntare, 
poate ce! mai unitor a’ 
lumuiui, avlnd In ceairu 
Grivița. tn Clalccelt satu
lui ne toiimptnă o tonali
tate deosebită Pa»te-:ul o- 
cupă un loc de seamă, na
tura fiind surprinsă tr «j.. 
verseie anotimpuri. On ui 
la?ă doar o urmă in „Ză
pada pură- fndreptlndu-șe 
spre căminul cultural. Tn 
genere, kisă. poezia «cestui 
ciclu nu este scutită de oa
recare idilism.

Tn ciuda vizibilelor stră
duințe de den r. re a pers-j- 
nalității artistice. Ion Petra
che e adeseori tributar unor 
clișee, unor tendințe peri
mate și. surprinzător, unele 
poezii a!e sale trimit prin 
tonalitatea lor la piese ale 
liricii secolului al .XlX-lee.

Folosind predilect forme 
prozodice clasice, încercă
rile de abordare a unora 
mai noi eșuează. în începu
tul și Ravaș prietenului 
Sergtoei. în care poetul fo
losește versul aritmie și în 
prima versul alb, iontl e 
obosit, lipsit de suficientă 
tensiune lirică. Epitetele 
„gindire îngusta", „bruta 
modernă", ..rafinate unelte", 
„flăcări sinistre"... sînt 
șterse, nu spun nimic și nu 
sint animate nici de contex
tul liric : „Cu moartea in 
circă / pățea omenirea in 
lanțuri, , pe piața fascista I 
minuți. genți, albume..." 
(începutul).

Poeziile ciclului cu un titlu 
care nedumerește Tranșeele 
văzduhului, se înscriu pe li
nia tematicii mai vechi a 
poetului din Aripi, dar nu 
rc(in în mod deosebit aten
ția și sint inegale. Planu
rile : cel terestru și cel ae
rian nu par a fi prea net 
delimitate. Și aici prozais
mul e prezent. Sînt versuri 
ușor transponibile In proză, 
mesajul nemodifieîndu-și
valoarea (vezi Pilotul de 
poșta).

In alegerea termenilor de 
comparații există o incon
secvență vizibilă, ceea ce 
duce ia efecte distonant. 
Pe lingă „termometre so
ciale", soarele se joacă în 
undele mării oa un „balaur 
chinezesc", valul se răsu
cește însă, spre muncitorul 
care se află pe malul mării 
cu imaginea uzinei prezentă 
în conștiință „ca șpanul" 
(Intilnire cu marea). De la 
„contabil girbovit" ia Poli-

!«■ a o ăe>is«-SLz de nnars*
l dteto»tă ta titra 

I Wtoamarieiza Umpatai). Ora 
■raaotar 'acera cu o me- 
’.ciori neoelșfluifl In con
te eotortarte «»oeili:
..Deapaaa pe roate un tram
vai tăcerea...". Aceea*! poe
zie nu e unitară și obosește 
prin imagistica e= luxurian
tă : .Jerbele sonore ve-mpk- 
toK In aer / *e deachid în 
soare fagurii flamînzi (!) / 
Viata-și toarce firul faptelor 
din caer / Ziua-ți țese plnza 
noilor izbînzi."

Aceste cîteva observații 
eu Încercat să surprindă o 
serie de trăsături oaracteris. 
rice poezie lui Ion Petrache. 
e cărui confesiune sinceră 
din Dorința :

„Eu nu rtvnesc e gloriei 
beție 

Și nu visez să port cununi 
de Laur 

Ci lupt să fiu un om
de omer;e 

Și-un cintaret al vremilor 
de aur 

poate fi socotită de bun 
augur.

CLEMENT MIRZA

ȘERBAN NEDELCU:
Drum deschis

Dacă o operă literară 
scrisă cu talent tratează fi 
probleme care sint de strin
gentă actualitate, capătă o 
adeziune mal promptă fi 
mai categorică din partea 
lectorului. Romanul Drum 
deschis de Șerban Ne- 
delcu — recent apărut la 
E-S.P.L.A. — prezintă o u- 
semenea temă — actuală și 
bogată in sugestii. Subiec
tul ne introduce in viata 
satului romirtesc contempo
ran, unde relațiile socialiste 
(economice și spirituale) 
și-au spus un cuvînt hotă- 
ritor. deși încă treburile nti 
se află totdeauna oe făga
șul cel bun. De unde la 
început ai impresia că în 
Gospodăria Colectivă de la 
Ștefănești totul merge de 
la sine într-o atmosferă a- 
proape idilică (liniștea și 
bunăstarea sint tulburate 
superficial de fapte neîn
semnate, care nu vizează 
conținutul lucrurilor) ajun
gem treptat, printr-o acțiu
ne captivantă, la înțelege
rea frămîntărllor de sub
stanță, la priceperea d;o- 
blemelor majore care stau 
azi în fața țărănimii colec
tiviste. După cinci ani de

l0rG-'â;eascd. coîec- 
aa descooer-.i ar

gumentul invulnerabil că 
manca tn comun e net su
perioară celei individuale: 
actualul lor nivel de trai nu 
mai suportă comparație cu 
cel altădată. Sărăcimea 
satului, care nu avea după 
ce bea apă. și-a făcut case 
noi, încăpătoare, in care 
cintă radiouri șl unde poți 
fi oridnd invitat la o masă 
îmbelșugată. Angheluș Ca. 
taramă, fost „funcționar cu 
grad de argat" pe moșia 
lui Dumbrăveanu. are cu
rajul, după cinci ani de 
muncă In colectiv, să se 
măsoare In privința realiza, 
rilor cu orice om cu gos
podărie individuală, dar nu 
găsește concurenți. Superio
ritatea '•'oducții socialiste 
a devenit in Ștefănești o 
certitudine fi pentru „indi
viduali*. („Sincer să fiu, 
e-adevărat". recunoaște ste
reotip Petre Pelin, intr.o 
discuție)

Dar dacă prosperitatea 
economici este mai mult 
decit evidentă. revoluția 
socialistă la sete are încă 
multe de realizat. Oamenii 
s-au îmbogățit materiali
cește. dar formarea unei 
conștiințe socialiste este 
încă In stadiul său inci
pient.

Absorbit de ideea obți
nerii unor rezultate econo
mice din ce in ce mai bune. 
Ion Damian — președintele 
gospodăriei — ca și orga
nizația de bază, uită sa se 
preocupe de formarea oa
menilor care gtndesc mai 
mult la ce este „al meu?' 
decit la ce e „al nostra". 
Din această cauză, cunos
cuta gospodărie, care obți
nuse rezultate economice 
remarcabile, are in față 
probleme grele de rezolvat. 
Un egoism îngust, agresiv, 
tl mină pe brigadierul Iu
lian Trandafir să rivnească 
posturi cit mai inalte (pre
ședinte de gospodărie sau 
chiar membru in biroul ra
ional), fapt care îl impinge 
la acțiuni ce dăunează gos. 
podăriei (reducerea fondului 
de bază, dezbinarea colec
tiviștilor etc).

Riposta nu vine imediat 
și categoric, fiindcă perico
lul e subapreciat de con
ducere. iar oameni ca Ta- 
rabega „nu sP bagă (deo
camdată) undp nu le fierbe 
oala"; dar colectiviștii cu 
conștiința înaintată (Anglie- 
luș Cataramă, Ilie Pașol. 
Lisăveta) formează treptat 
o poziție sănătoasă și vor 
atrage In jurul Ibr noua 
masă a membrilor gospodă
riei.

Tn această ciocnire din ce 
tn ce mai deschisă aintre 
elementele înaintate și cele 
înapoiate din G.A.C., se în
tăresc convingeri și — lu
crul cel mai important — 
se nasc noi convingeri so
cialiste. Caracteristică pen
tru aceasta esie evoluția lui 
Florican Tarabega, inițial 
om naiv, necomunicativ și 
cu o poziție neutră, nedefi-

tată, dar continuu ascenden
tă a conflictului), cit și in 
folosirea adecvată a disimu. 
larii. $i ea nu e folosită ex
terior, ci izvorăște clin con
ținutul operei.

Drum deschis este o reali
zare a literaturii noastre 
actuale și ar fi fost una de
plină, dacă n-ar fi evidentă 
inconsistența unor perso- 
naje care ocupă loc de sea.

reconstituire pitorească și 
documentată a cadrului is- 
torico-social al Tomisutui, 
ceea ce lipsește in bună mă
sură din lucrările străine în
chinate lui Ovidiu.

Cartea evocă veridic viața 
poetului și realizează într-o 
bună măsură o analiză judi, 
cioasă a operei sale. Stu- 
diul minuțios și obiectiv 
al mediuDil social, al lite.

seama
nită. care acum începe să 
înțeleagă că străduința ego. 
istă a lui Iulian Trandafir 
pentru obținerea conducerii 
servește nu gospodăriei, ci 
intereselor chiaburilor la 
care el, Florican, argățise 
odinioară. Atașamentul său 
rudimentar (o poetică dra
goste de cai il face să apere 
interesele gospodăriei folo
sind chiar forța) se trans
formă calitativ prin înțele
gerea politică a luptei pen. 
tru întărirea colectivei. Prin 
autenticitatea sa. acest per
sonaj este o reușită incon
testabilă a cărții.

Această problemă de o 
sti.ngentă actualitate — 
dezvoltarea unei conștiințe 
superioare in plină bătălie 
a construcției socialiste — 
este dezvăluită in roman 
printr-o acțiune captivanta 
și convingătoare și cu mij
loace artistice care relevă un 
talent matur, un scriitor fa
miliarizat cu viața satului 
actual. Autorul se mișcă a- 
bil în universul material și 
spiritual al țăranului, sco- 
țlnd in evidență, prin amă
nunte semnificative, adevă
ruri adinei despre oameni. 
(Mă gindesc la discuția lui 
Tarabega cu plutonierul de 
miliție, sau la pregătirea și 
tinerea „discursului" de 
către Angheluș Cataramă).

Există in acest roman o 
tehnică asemănătoare celei 
magistral folosite de Marin 
Preda in Meromeții. atit in 
ceea ce privește arhitecto
nica (aparenta liniște de la 
început și dezvăluirea trep-

mi tn dezvoltarea acțiunii 
(Ion Damian, Ilie Pașol) 
și întrebuințarea cam abuzi
vă a anecdoticului de supra
față. De pildă, încercarea 
de retragere din Q.A.C. a 
lui Nicolae Zbanghia pen
tru că i s-a tăiat o gloabă 
bătrină, pe care o adusese 
ca zestre gospodăriei, face 
parte din categoria povești, 
lor picante ce estompează 
cauzele mai adinei care-l 
determină să facă acest 
gest. Asemenea pasaje te 
scot din sfera veridicului 
de ansamblu al cărții și 
umbresc valoarea incontes
tabilă a romanului.

GH. CIOMPEC

0. DRIMBA:
Ovidiu

Colecția Oameni de seama 
s-a îmbogățit recent cu incă 
un volum: Ovidiu. Cartea 
este semnată de O. Drimba, 
autorul unei alte meritorii 
lucrări, Leonardo da Vinci. 
editată cu doi ani in urmă 
tn aceeași colecție.

Autorul subliniază că In 
cei nouă ani de exil la To
mis, Ovidiu a găsit in acest 
oraș scit ceea ce nu i-ar fi 
putut oferi nici locuitorii din 
Sulmona, orașul lui natal: 
o caldă simpatie și un pro
fund respect. O. Drimba a 
încercat — pe baza noilor 
descoperiri arheologice — o

raturii timpului șl al operei 
poetului i-a permis autoru
lui să creioneze profilul psi
hologic al lui Ovidiu, într-o 
lumină nouă, atestată de 
texte pină acum nevalori
ficate îndeajuns.

In cele douăzeci de capi
tole ale cărții, Ovidiu 
Drimba reconstituie cu e- 
xactitatea istoricului o pe
rioadă îndepărtată, pentru 
care i-a fost necesară stu. 
dierea unui însemnat număr 
de izvoare. Interesant ales 
este și materialul ilustrativ: 
monumente romane, scene 
din viața zilnică a antichi
tății, figuri ale personali, 
taților cunoscute de Ovidiu, 
monumente de artă din ora
șele pontice, reproduceri 
după tablouri puțin cunos. 
cute de Delacroix. Multe 
din ilustrațiile cârtii sînt 
publicate acum pentru pri. 
ma dată la noi.

Ne-am fi așteptat, ca în 
evocarea biografiei poetului 
Metamorfozelor, O. Drimba 
să precizeze mat clar pro
filul etic al poetului, mesa, 
jul artistic al operei sale. 
Dacă latura pozitivă o ope
rei fui e pusă in valoare, 
autorul nu a insistat în mă
sura cuvenită asupra limite, 
lor operei poetului. Ovidiu 
Naso, tributar concepțiilor 
clasei sale, n-a fost recep
tiv întotdeauna la ideile 
înaintate ale vremii. 
acest fapt ar fi trebuit dis. 
cutat pe larg. Re de altă 
parte, credem că izvoarele 
sociale ale versurilor ovidie- 
ne s-ar fi cuvenit uneori mai 
precis indicate.

In ansamblu, Ovidiu este 
o carte utilă, bine docurrten. 
tată, fiind o contribuție la 
cunoașterea vieții și operei 
marelui poet.

V1RGILIU ENE
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n zori, toată colonia se adunase sub uria- 
șui clopot vioriu ce ținuse loc de cer în 
răstimpul a douăzeci de evoluții. Oamenii 
se adunau aici pentru ultima oară. Afară, 

J • strălucea corpul zvelt al astronavei în care 
• urmau să se îmbarce, nu peste mult, por

nind spre îndepărtatele, margini ale lumilor, spre 
Noua, unde îi așteptau ceilalți. Această dimineață 
era ue mult însemnată cu o dungă argintie, pe 
marele cadran astral încrustat în centrul plafonu
lui. In timpul ultimei evoluții în jurul soarelui, 
cînd 'indicatorul se apropia tot mai mult de dunga 
argintie, membrii coloniei îl priviseră nerăbdă
tori, cu un sentiment copleșitor de bucurie. In 
sfîrșit, aveau să fie din nou printre ai lor, pe 
Noua, trăind sub cerul liber, făta această cupolă 
ee le. amintea mereu că dincolo de ea este vidul 
cosmic, moartea. Cind, cu douăzeci de evoluții în 
urmă., locuitorii planetei stinse plecaseră, lor, ce
lor rămași pe cei doi sateliți artificiali, timpul cit 
trebuia să mai rămînă aici li se păruse o veșnicie. 
Acum, cînd clipa plecării sosise, îi cuprindea to
tuși tristețea părăsirii unor locuri unde trăiseră 
atîta vreme. Clopotul vioriu, atît de familiar, va 
dispare din viața lor. pentru totdeauna... Nu vor 
mai urmări mersul încet al indicatorului către 
dunga argintie ce arăta plecarea. Iar planeta 
știnsă...

Es, conducătorul coloniei, ridică mina.
— Prieteni, peste puțin vom părăsi acest copil 

al planetei vechi, zburînd către marea familie. Am 
îndeplinit tot ceea ce ni s-a lăsat în grijă. Acum 
clipa plecării este aproape. Ai, urmărește oprirea 
ind ai .uluj, ;

TofU. ■ ionla
■

_ j____  Keta. Ad tpăși pe podiumul din 
centruTsâln;‘unde’se''aflau mecanismele numără
toarelor astrale. Se auzeau numai bătăile ce mă
surau timpuțjdupa•mișcările soarelui. Și, deodată, 
șirul bătăilor vfegul a te înfrerupt’de un șuier me
lodios, crescînd pînă spre notele Înalte ale unul 
strigăt de izbipdă. Era semnalul Încetării activi
tății în colMi^. Pe 'marele «plafon, indicatorul se 
opri pentru" totdeauna*' urmînd să arate — deși 
poate nici un ochi nu-1 va mai privi vreodată — 
clip., •rad râiejunea coloniei se terminase. în 
aceeași : llip£ Vi&dB' in astronavă, un alt indi
cator își pornise mersul. Acolo va continua viața 
micii colonii, pînă cînd astronavă va ajunge pe

Erau aproape douăfeci de oameni. Astronava, 
construită încă în timpul vieții pe planeta stinsă, 
putea cuprinde de trei ori mai mulți. incit nimeni 
nu încerca sentimentul unei încarcerări. Și ce deo
sebire este, de altfel, între a trăi sub un clopot și 
a trăi în sălile și cabinele unei astronave ? O. era 
mult mai liniștitor în astronava ce va goni către 
marea familie...

Fiecare dintre el cunoștea, cu ochii închiși, toate 
amănuntele astronavei. Timp de douăzeci de evo
luții o îngrijiseră atent, zburaseră cu ea de atî- 
tea ori, în jurul planetei stinse, incit le era mai 
mult decît o casă părintească.

Cînd toți erau instalați la locurile lor, Es vorbi, 
din sala de comandă, cu o veselie nereținută:

— Plecăm, prieteni ! Intîi. vom face un ocol 
planetei-mamă. după străvechiul obicei, apoi ne 
vom îndrepta către noile și necunoscutele noastre 
așezări !

Cu zumzetul cunoscut, astronava se desprinse 
de satelitul artificial. Se înălță, mai întîl, drept în 
sus, apoi se apropie de planeta stinsă, din ce în 
ce mai mult. Pe ecrane se vedeau, mereu mai 
aproape. întinderile pustii. Coborînd aproape de 
suprafața planetei, astronava făcea ultimul ocol.

★

Cind. cam cu treizeci de evoluții în urmă, se 
hotărîse evacuarea planetei, o activitate febrilă 
cuprinsese toată populația. Semnele prevestitoare 
apăruseră cu mult înainte. Mările, dintru început 
prea puține, secaseră, cu încetul, atrăglnd după 
ele. în dispariție, și fluviile Uzinele nu mai fă
ceau față fabricării de apă. Era frig, mereu mai 
frig, deși o rețea d^asă de curenți calzi, pentru 
care se cheltuiau energii uriașe. învăluia globul. 
Undeva, în păturile de sus ale atmosferei, se pro
duceau schimbări pe care știința le explica, în 
parte, dar nu le putea împiedica. Aerul devenea 
din ce în ce mai rar. Prin crăpăturile invizibile 
ale straturilor superioare se cernea ca printr-o sită 
ucigașă. vidul cosmic. Atunci, consultul general 
al populației a hotărît evacuarea. Planeta care cu
noscuse viața timp de milioane de evoluții, urma 
să rămînă pustie. A patra planetă a soarelui, in 
care oamenii fuseseră atît de mîntfri de realizările 
lor, rămînea moartă, ca îndepărtatele planete gla
ciare de la marginea lumii solare.

Timp de cinci evoluții s-a pregătit marele exod. 
Intre timp, pe cei doi sateliți artificiali așezați pe 
orbită încă în perioada primelor încercări de zbor 
interplanetar, s-au construit așezări unde urmau 
să rămînă colonii însărcinate cu studiul planetei 
după evacuare. Prima colonie rămăsese zece evo
luții, apoi plecase. Acum, după alte zece evoluții, 
plecau și ultimii oameni. Plecau ci bucuria reve
derii unei lumi rîvnlte, lumea lor, dar și cu tris
tețea poate neînțeleasa a despărțirii definitive de 
planeta care fusese pînă atunci tot a lumii lor.

Astronava își încheiase ocolul, dar nu se de
părta de planetă.

— Es — strigă Ad — deconectează ! Nu pot să 
dau direcția !

— N-am uitat, Ad, — răspunse Es. Dar vreau 
să mai aduc un salut bătrînei...

Și, pornind în cel de-al doilea ocol, astronava 
dădu drumul tuturor sirenelor, care sfișiară văz
duhul mort. Sirenele cintau cele trei note ale ve
chiului ..cîntec al plecării“. vechi de cînd lumea, 
de pe timpul cînd oamenii abia Începuseră să-și 
cunoască planeta.

— Ești sentimental, Es, — rîse Ad — dar te în
țelegem...

Și astronava, repezlnd din toată puterea sirene
lor cele trei note, pentru ultima dată, se îndreptă 
spre hăurile văzduhului. In urmă, mai sclipi o 
clipă marea boltă viorie de pe satelit, apoi totul se 
pierdu în întuneric. Ultimii oameni plecau din lu
mea Soarelui.

★

In astronavă nu erau decît bărbați. Condițiile 
grele ale rămînerii pe satelit, în răstimpul a două
zeci de evoluții, nu puteau îngădai prezența fe
meilor, obișnuite cu altfel de ocupații. Dar ce în
semnau douăzeci de evoluții ? Un om trăia două- 
trei sute de evoluții, și pentru colonie fuseseră 
aleși numai tineri, abia trecuți de treizeci. La 
vîrsta asta, apropierea de femeie nu-și spunea încă 
cuvîntul. Acum, după munca istovitoare pe pla
neta părăsită, avînd în față lungul drum al regă
sirii marei familii, pe Noua, planetă pierdută un
deva în norul cosmic de lîngă marea dîră albă a 
galaxiei, astronauții întrevedeau parcă, o altă 
viață, mai bogată și mai frumoasă, șl undeva. în 
inimi începeau să se legene dorinți încă necu
noscute.

Drumul trebuia să dureze, după indicațiile pri
mite din Noua, cam opt evoluții galactice, adică 
15 evoluții ale planetei stinse. Mersul astronavei, 
condus de creierii mecanici, era controlat de cite 
o echipă de doi, iar timpul celorlalți era împăr
țit în perioade de somn provocat șl studiul datelor 
culese pe planeta stinsă sau în timpul zborului.

Se instalaseră în fotolii, trăgîndn-și căștile nar
cotice pe ochi. După cîteva clipe, toți dormeau, 
respirînd încet.

In sala de comandă rămaseră numai Es șl Ad.
— Am plecat, Es.
— In sfîrșit am plecat, Ad.
— Ne vom mai întoarce vreodată ?
— Nu cred, Ad. Dacă cei din Noua ar fi găsit 

mijlocul de a zbura mai repede ca pînă acum, ar 
fi venit. Dar abia ne-au trimis două rachete de 
mesaj, în douăzeci de evoluții...

— Și totuși, trebuie s£ se depășească o dată 
viteza asta îngrozitor de înceată.

— Da, trebuie... Dar o vom mai apuca noi ?
— Nu pot să-mi închipui altfel...
Astronava zbura lin, nelăsînd să se simtă cu 

nimic viteza cosmică, ocolind roiurile de plane- 
toizi rămase din explozia unei planete dispărute 
înainte de apariția omului în lumea soarelui. După 
acest ocol, care o apropia de Soare, urma să lasă 
din sistemul solar, îndreptîndu-se spre Noua. Dru 
mul era dinainte înscris pe harta astrală ce îm
brăca pereții sălii de comandă.

Ad se aplecă asupra cadranelor de direcție, in-

cercind să-și concentreze toată, atenția. Ceva se 
sfîșia in el, nu ști'a bine ce. Ce neclar și nou sen
timent să-țl pară rău că părăsești o planetă moartă, 
dueîndu-te spre cea vie... Ar trebui să fie inundat 
de fericire. Și totuși... Dar omul nu este sfișiat de 
durere cînd îi moare un prieten, deși are în jurul 
lui atiți alți prieteni vii ? Și apoi, dacă oamenii 
s-au obișnuit cu înmormîntarea celor dragi, cine a 
Încercat sentimentul înmormîntării unei planete 
întregi ? Asa plecau ei, acum, ca de la o înmor- 
mintare, lăsînd în cimitirul sistemului solar, pla
neta moartă, ce le fusese mamă. Și cîte lucruri ne
așteptate, se gîndi el, vor găsi pe Noua ? Cele 
două mesaje primite de acolo descriu o viață în
floritoare. Condițiile erau asemănătoare celor de 
odinioară pe planeta a patra, în vremurile fericite, 
șl era apă, multă apă... Nu fusese nevoie, spuneau 
mesajele, să se instaleze nici macar o singură 
uzină de apă. Asta însemna o economie uriașă de 
energie, care putea să fie întrebuințată altfel. Fără 
îndoială, pe Noua viața se dezvolta tumultuos și 
oamenii erau fericiți. Erau fericiți pentru că ome
nirea putuse preîntîmpina distrugerea, mutîndu-se 
din timp de pe planeta a patra, intrată în comă. 
Dacă dezastrul s-ar fi produs cu două-trei mii de 
evoluții inainte, toată populația ar fi fost condam
nată pieirii. Dar lumea în care trăiau. în care to
tul era al tuturor, în care forța cea mai firavă era 
înzecită, printr-o organizare și o tehnică fără 
greș, știuse să înfrîngă încercuirea morții cosmice. 
Dar sentimentul pe care îl încerca Ad nu-1 stă- 
pînea oare și pe cei de pe Noua, această tînjire 
după planeta mamă ? Și cum sună oare în muzica 
lor, pentru cei de pe astronavă încă neauzită, do
rul după meleagurile părăsite ?

★
11 trezi din gînduri un curent înțepător, din 

casca de comandă. Un zig-zag roșu Ii trecu prin 
fața ochilor. Mecanismele intraseră in alertă. Tre
sări speriat și privi 
brâu ușor, semnalînd 
prezența unei atracții 

cadranele. Indicatoarele vl- 
undeva, departe, in spații, 
aproape imperceptibile. De

cind. după ■uite alte evo

Privi harta as-V reua planetoid rătăcit ?unde ?
trală și, fără să vrea, sări in picioare. Indicatoa
rele simțeau, deși foarte slab, suflul celei de-a 
treia planete. Blestemata planetă albastră...

Suri eu putere direcționalele, pentru a corecta 
poziția. Dar alerta nu Înceta. Atracția devenea 
mereu mai perceptibilă. Es strigă, fără să se in- 
toarv de la tabloul de calculatoare:

— De ce-1 alertă. Ad ? Meteoriți ?
— E mai grav. Es. Se simte planeta albastră.
— Cu neputință! Drumul norira trece mult 

prea departe de ea.
— E totuși planeta albastră. Es.
— Ne-am redresat ?
Ad privea. încordat, cadranele.
— Da, dar prea puțin. Sintem atrași pe curbă. 

Să comand m impuls suplimentar ?
- Imediat!

Motoarele se încordară, mugind Înăbușit, și as
tronava ae cabra, o clipă, incerdnd să-și schimbe 
direcția.

— Ne-am redresai ?
— Prea puțin.
— Nu putem repeta impulsul suplimentar atît 

de repede. Trebuie sa mai așteptăm.
Indicatoarele vibrau din ce in ce mai speriate. 

După un timp. Ad repetă mișcare*. Atracția de
venea. însă, din ce în ce mai intensă.

— Nu ne rămine să încercăm decit un impuls 
total!

Era soluția cea mai radicală dar prezenta peri
colul unul prea mare coasum de energie. Totuși, 
cum indicatoarele arătau că pătrundeau in atracția 
certă, nu mai aveau altceva de făcut. Impulsul 
total insearaa un suit brusc ai arirooavei. ia lături, 
zvirlind-o de pe direcție in unghi cfrrpt. ceea cc 
ar fi scos-o din atracția oricărei planete de mări
mea celei stinse.

Zvîcnirea fu extrem de dureroasă. Vn val negru 
11 fură, pentru o clipă, urmat de o lungă ame
țeală. Cind iși reveniră. Es și Ad se holbară la 
cadrane. Pe ecranul sălii de comandă, planeta 
albastră se vedea mereu mai clar.

— Nu mai putem ieși din atracție...
— Și acum ?
— întrerupe somnul și cheama-1 pe toți la un 

consult general!
Es II Îndepărtă, cu un gest ușor, pe Ad de 

Ungă direcționale și împinse astronava pe curbă.
Peste citeva clipe, se roteau, ca un ratelit, deși 

la o distanță enormă, in jurul planetei albastre. 
In sala cea mare de comandă, astronauții își înce
peau consultul

★

mult, cu multe sute de evoluții inainte, cind 
începuseră să pipăie spațiul dimprejur,

De 
abia 
oamenii planetei a patra Își îndreptaseră în mod 
firesc privirile către planeta albastră. Era cea 
mai apropiată și condițiile de viață erau, probabil, 
cele mai asemănătoare. Celelalte două planete, mai 
apropiate de soare erau Încă in stare de incandes
cență, iar cele dinspre marginea lumii soarelui 
erau de mult înghețate. Cercetaseră planeta albas
tră, încă înainte de epoca zborurilor cosmice, prin 
toate aparatele. Ceea ce îi atrăgea, mai ales, era 
apa. Planeta albastră avea mal multă apă decît 
pămint. Pe planeta a patra, oamenii duceau o 
luptă necurmată de milenii, pentru apă, și aproape 
jumătate din forțele planetei erau cheltuite pen
tru obținerea acestui lichid prețios, fără de care 
viața nu poate exista. Prima expediție plecată 
spre planeta albastră — o, asta fusese cu multă, 
multă vreme înainte — se pierduse fără nici o 
urmă. Oamenii nu știuseră niciodată dacă ajun
sese măcar in preajma planetei albastre, sau dacă 
o înghițise spațiul cosmic. E drept, insă, că pe 
vremea aceea astronavele erau atît de prost prote
jate Incit angajarea în spații era o adevărată 
aventură. După un timp, cind zborurile deveni
seră ceva mai sigure, plecaseră alte două astro
nave. Nu s-au mai întors nici ele. Reușiseră să 
trimită un singur mesaj, închis în cunoscutele 
suluri metalice. Mesajul era prost imprimat, se 
mal păstra și acum in muzeul planetei, acolo în 
Noua. Din el nu se înțelesese decit cuvîntul „ca- 
laclism", iar savanții timpului l-au interpretat, 
punîndu-1 în legătură cu alte observații, ca măr
turia unor. cutremure gigantice. Ceea ce s-a și

confirmat oarecum.
lății, prima astronavă a reușit să se apropie de 
planeta albastră. s> zboare in jarul ei și să se 
Înapoieze. Avusese consemn strict să nu coboare. 
Planeta albastră era în perioada unor continue 
frămintări ale scoarței, totul se mișca asemeni 
mei mări, nimic i părea stabil Atunci M 
hotărît interzicerea cercetării planetei, din astro
nave. pentru un timp determinat, calculat ca fiind 
suficient pentru așezarea scoarței pe planeta al
bastră. Mai ttrziu cercetările au fost reluate. Apa 
ii atrăgea, cu o forță irezistibilă. Dar astronavele 
plecate intr-acolo — un convoi de cinci astronave 
de cea mai atentă construcție — nu s-an mai ina- 
pclat. la rindul lor. Au trimis doar un mesaj din 
cire străbătea disperarea. Mesajul vorbea despre 
ființe și apariții uriașe, strivind cu ușurință orice 
ccstym de protecție. Viața pe planeta albastră 
luase ferme necunoscute și primejdioase. Astr> 
nauții își anunțau în mesaj plecarea. d3r navele 
nu se mai Întorseseră niciodată. Și atunci, savanții 
au socotit, și după observațiile spectografelor, că 
toate cataclismele despre care se vorbea, nu erau 
numai mișcările scoarței, ci șl mari erupții de 
energie, poate nucleară, pe care formele vieții de 
pe planeta albastra — dacă existau forme ale 
vieții conștiente — le foloseau In scopuri neștiute. 
Se scriseseră biblioteci întregi de literatwă alar
mantă. in care se vorbea despre posibilii năvăli
tori de pe planeta albastră, ființe monstruoase, 
evoluate în cu totul alt sens, poate contrar celui 
de pe planeta a patra. Dar cum fotografiile din 
mesaje nu înregistraseră nici un fel de așezări 
omenești, s-a socotit, apoi, că planeta albastră 
locul unor explozii nucleare libere, ceea ce 
piedica pentru totdeauna coborirea pe ea. 
atunci, planeta albastră a fost însemnată cu 
nus pe hărțile astrale. Iar cind marele exod a

este 
îm- 
De 

mi- 
fost 

ho țări t, oamenii de pe planeta a patra, obișnuiți 
de multe generații să socotească planeta albastră 
drept loc al morții, nici nu s-au gîndlt că ar putea 
s-o populeze și au ales o planetă îndepărtată, dar 
sigură, la marginile galaxiei.

Și acum astronava, ultima, singura astronavă 
de pe planeta a patra devenise satelitul 
albastre, teribila planeta a exploziilor 
libere...

planetei 
nucleare

★
Pedepsele. în lumea planetei a patra,Pedepsele. în lumea planetei a patra, erau ne

cunoscute. Și, totuși, ascultindu-1 pe Ad, un curios 
și neștiut sentiment încerca echipajul. Cum gre
șise Ad atît de grav direcția ? Detectoarele astro
navei erau de o finețe aproape absolută și ar fi 
trebuit să-i semnaleze cea mai neînsemnată aba
tere de pe orbita calculată cu cea mai mare pre
cizie. Sau poate că nici nu era vino’ at Ad, și 
fenomene noi se desfășurau in spații, fenomene 
care scăpau detectoarelor...

J
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întrebă

Ad — nu ne rămîne alt- 
în jurul planetei albastre, 
mare pentru a nu fi sur
de viață, dar destul de

— Ce credeți că trebuie să facem ? 
Es.

Lor, fizicianul coloniei, care supraveghea con
sumul de energie, răspunse fără nici o ezitare :

— Putem ieși din atracție cu combustibilul 
existent. Dar ceea ce ne va mai rămîne nu ne 
ajunge decît pentru zborul timp de o zecime de 
evoluție. Nu ne putem 
neta mamă.

— Și atunci ?
— Prieteni — vorbi 

ceva decit să ne rotim 
la o distanță destul de 
prinși de formele ei 
aproape pentru a o cerceta.

— Și?
— Cred că trebuie să încercăm o coborire pe 

planetă, pentru a ne procura combustibilul nece
sar. Știm, doar, că acolo găsim toate elementele 
chimice de care avem nevoie.

— Dar planeta este minus, Ad. Acolo e 
moartea...

— Trebuie să încercăm, prieteni. Altfel ne vom 
roti la infinit în cerc închis, ceea ce înseamnă 
moartea sigură. Dacă încercăm să înfrîngem atrac
ția, nu vom mai putea zbura. Coborînd pe planetă 
avem totuși o șansă...

Astronauții știau prea bine că aceasta este sin
gura soluție.

Aprobară, deci, propunerea lui Ad. Spectogra- 
fele, instalațiile de unde, observatoarele directe, 
intrară în funcție, înregistrînd și calculînd carac-

nici măcar înapoia în pla-

ierisiefle planetei sl eonfruntinda-le cu
datele mai roeki. «riște de mult. Noile observații 
eoofîraaaa Intru total pe cele vechi. Planeta 
&ba»^ă av^a aceeași compoziție ca planeta lor 
părăsită, elementele de care aveau nevoie pentru 
fabricarea cosubustîbllulai se găseau din belșug. 
Ceea ee nu știau tocă, de la distanța uriașă la 
care se roteau, era dacă viața urma aceeași evo
luție, dacă ființele g'.ddifare apăruser_ și in ce 
consta gindirea Icr

★
— Es. priv ește !
Jos. pe planetă, era Începutul zilei. Nici un nor 

nu împiedica privirea. Se zarea întinderea unei 
ape albastre — a. albastrul acesta pe care generații 
nenumărate il contemplasera din depărtările cos
mice ! — atît de ap. -ape. .Incit vedeai parcă și 
crestele albe ale valurilor. Apa era întretăiată 
de o flșie lungă de uscat, gîtuită la mijloc. Usca
tul avea forma a două triunghiuri dreptunghiuri, 
ușor deformate, tlnzind să se unească, cel de sus 
atingînd cu unghiul ascuțit unghigl drept al celui 
de jos. O dungă roșcată se prelingea pe unul din
tre maluri, trecîad prin cela două triunghiuri, in-' 
triunghiul de jos vedeau un fluvii. îi tâată'întfn-* 
de rea lui. ș«T>trttoere printre mari pete rerAii. 
Undeva, lingă gura fluviului, luceau miei puncte 
albe.

— E o așezare Es !
— Apropie lentilele la maximum î
Nu mai exista nici o îndoiala. Dedesubt era o 

așezare omenească.
— Vechile mesaje vorbeau despre ființe ciu

date. Puteau acele ființe să construiască așezări ?
— Pot avea așezări și ca toate acestea să tră

iască eu totul altfel decit aoL
— Totuși, dacă trăiesc Împreună, in ișezări, 

trebuie să aibă ceva comun ca viața noastră.
— Ceea ce mă miră. Ad. este că. de cind sin- 

tem In atmosfera planetei n-am intllnit nici o 
navă zburătoare. S-ar pata oare ca ei să nu cu
noască zborul?

— Ar însemna că sintem norocoși. Zborul ne-ar 
feri de multe pericole...

— Prieteni — vorbi Es in receptncolul ee con
ducea comenzile in toate încăperile astronavei — 
ne pregătim pentru coborire. Vom casta un loc 
cit mai departe de orice s-ar părea a fi așezare a 
ființelor de pe planetă, pentru a putea lucra ne
stingheriți.

S-au mai rotit de cîteva ori, pentru a înregis
tra relieful, apoi an oprit motoarele deasupra 
unei mari pete alb-verzui, nn departe de apele 
unui fluviu, lingă pereții unui munte in care un
dele de detectare descoperiseră o mare abnndență 
de elemente necesare fabricii combustibilului.

Timp de citeva zile, stind nemișcați deasupra 

locului ales pentru coborire, au lucrat intens, în- 
registrînd și prelucrînd toate datele de care aveau 
nevoie. Pe o mare distanță, împrejur, nu se ve- 
deau nici un fel de semne de așezare a ființelor 
de pe planeta albastră. Sondele trimise jos trans
miteau vești îmbucurătoare. Apa era bună. Atmos
fera, ca și solul, nu aveau microorganisme vătă
mătoare. Munții conțineau din belșug zăcămintele 
dorite.

Coborirea a început într-o noapte. Astronava 
s-a apropiat lin de pămînt, s-a oprit, apoi a lansat 
microplanele de cercetare. Cînd primii doi astro
naut!, Ad și Lor, au coborît de pe microplane șl 
au comunicat că pot respira în voie, cei de pe 
astronavă erau gata să dea drumul sirenelor, de 
bucurie, dar s-au mulțumit să-și strîngă mîinile, 
privind începerea lucrului. Uneltele transportate 
de microplane au pornit să taie din munte cuburi 
Imense de piatră, pe care le așterneau pe sol, for- 
mînd pista de aterizare. De sus, din astronavă, 
Es vedea platforma înaintind, ca o moluscă uriașă. 
Apoi a venit și clipa cînd astronava s-a oprit, 
tăcută, pe platformă, și oamenii s-au privit uimiți 
de ușurința cu care se executase totul.

★

Mal întîl, au constatat că nu mai aveau nevoie 
de îmbrăcămintea de raze protectoare, cu care se 
obișnuiseră pe satelit sau pe planeta mamă. Aerul 
era aici, pe planeta albastră, mîngîios și cald.

Oamenii, care uitaseră senzația învelișului ma
tern al atmosferei, lucrau goi, bucurîndu-se de 

soare fără să mal simtă filtrarea lui prin marele 
clopot vioriu, sau prin vesmîntul de raze Au in
stalat o mică uzină pentru fabricarea combustibi
lului, șl cariera din mi nte lucra fără întrerupere. 
După ce soarele apăruse și dispăruse de douăzeci 
de ori, ajunseseră aproape de operațiile de bază, 
după care urma să se fabrice combustibilul. Nici 
o vietate nu apărea în împrejurimi, în afară de 
pkJările eerălu( șl cite o jivină măruntă, acolo in 

•muntele ce marginea rampa de aterizare
» » K7 »* ■ -

★
Necunoscutul a apărut atunci cînd se așteptau 

mai puțin. Ad plecase spre munte, cu un micro
plan. intr-o dimineață. Nu s-a întors la timp, șl 
asta a provocat alarma. Plecările și venirile erau 
calculate și urmărite riguros. Imediat, au plecat 
după ei trei astronauți, cu lans-razele pregătile. 
Ad nu era la carieră. Desigur că se aventurase 
mai departe, dorind să vadă mai mult decit pînă 
atunci. Au ocolit muntele în zbor, dar n-au dat de 
urma lui. Ad s-a întors nu mult după ei, liniștit, 
ca șl cind nu se intimplase nimic.

— Ce-i, Ad ? De ce n-ai venit după orar ?
— Am găsit o așezare omenească. Es. E în cea

laltă parte a muntelui.
— Dar știi prea bine că tocmai de asta ne fe- _■ 

ream. Ce se va întimpla acum ? Dacă vor veni 
peste noi ?

— Nu te tulbura, Es. sînt oameni întocmai ca 
nd. Numai că sînt încă în epoca.primei liniști.

— In epcca primei liniști? Nu se poate, Ad! 
Cum ți-ai putut da seama ?

— Le-am văzut așezările. Fac focuri, păzesc 
animale, se îmbracă in țesături de plante, n-au 

“ nici o armă, nu văd depart*, nu aud departe, nu 
'oază, n-au nici un fel de mecanisme...

— Pioua Itaiște... Asta înseamnă că sînt in 
M ca 20.000 de «•veluții...
— S-ar pata ..
— El le-au văzut ?
— M-a văzut unul singur, departe, la poalele 

muitelvl. Pazeț niște animale. A ridicat mîinile 
sora mina. a'jlnal ceva și a căzut cu fața în jos. 

Trebuie să ne‘grăbim. Ad, nu trebuie să ne 
glserocă aici. Se poate întimpla orice... Și nu 
spmie nimic celorlalți. Să nu-i alarmăm...

— Es. dar nu putem pleca fără să cunoaștem 
Vai de aproape ființele de pe planeta albastră! 

k Elndește-te: oameni din epoca primei liniști!
61 ne a mai avut acest noroc nesperat, de a putea 
iede», vii, oameni de atunci? Noi n-avem decît 

^ărturii neclare, pe planeta noastră. Aici putem 
.vedea clar viața lor! Cîți invățați nu șl-ar fi dat 

r viața pentru a putea pătrunde in lumea vie a pri
mei lin «ti ? Gindește-te ce dar neprețuit pentru 
cei depe Noua...

— »e. Ad. dar trebuie să ne gîndim în primul 
rind ■ plațaifiA .Boanră. Nu avem dreptul să ris
căm.
/ *
/A doua zi au apărut primii oameni de pe pla- 

«».. albastră. Erau numai doi. S-au apropiat fără 
sfială, deși se opreau din loc în loc și se aplecau 
piuă la pămînt. Au rămas, privind, nu departe de 
astronavă. Astronauții rămăseseră și ei locului, cu 
lans-razele in mîini, gata să se apere. Unul din
tre oamenii de pe planeta albastră a scos cîteva 
sunete, ca un cîntec. apoi au pus jos un vas. S-au 
înclinat pînă la pămînt, întorcindu-se mereu si 
făcind semne cu mîinile.

Vasul era tăiat dintr-o rocă albăstruie, ușoară. 
Era tăiat grosolan, se vedeau urmele Izbiturilor. 
L-au eercetat, nedumeriți, ca pe un mesaj venind 
din străfundurile istoriei, o istorie care aducea 
amime de a lor, deși se desfășura într-o altă lume.

— Al dreptate, Ad. Poate că ei sînt în epoca 
primei liniști. Vase ca ăsta, vechi de douăzeci de 
mit de evoluții, s-au găsit și la noi.

Astronauții priveau, înfiorați, această întîlnlre 
peste milenii.

In vas era un lichid roșletic. L-au analizat. Era 
sucul unor fructe necunoscute, dar analiza arăta că 
sint ne vătămătoare. Ad a sorbit cel dintîi. Apoi 
au sorbit și ceilalți. Era un lichid dulceag, plăcut, 
și o veselie binefăcătoare i-a cuprins pe toți. Unde 
erau mesajele despre cumplitele întîmplări de pe 
planeta albastră ?

A doua zl, cei doi au venit iar. Duceau un alt 
vas șl flori, multe flori, pe care le-au rînduit in 

. semicerc. Au îngenunchlat și au început să cinte. 
Ac s-a apropiat de ei și neștiind ce să spună, l-a 
atins pe unul dintre ei pe umăr.

Omul s-a ridicat. Era o femeie. 
. Pe astronavă nu era niciuna.

■it
■ .Din.ziua aceea, lucrul a început să lincezească, 
deșt Es încerca din răsputeri să-l accelereze, As- 
tronauțll dădeau tot mal des ocol așezării de din
colo de munte. Femeile cu lungi vesminte albe îi 
atrăgeau, cum atrăsese planeta albastră astronava, 
pe orbita ei neiertătoare. Ei nu cunoscuseră încă 
femeia, și aceste ființe de pe planeta albastră 
aveau ceva tulburător, în părul lor lung și galben, 
in cintecele lor tărăgănate. Iar cind mai sorbeau 
și sucul fructelor necunoscute, ceva nou le umbla 
prin singe, ca o prevestire... Acum tot mai mulți 
oameni din așezarea de dincolo de munte veneau 
lingă astronavă. Ridicaseră un mic altar de pietre, 
aprindeau pe el focuri, și cîntau. Un bătrin se 
urca pe altar, alături de flăcări și vorbea mult, 
ore întregi, cu brațele ridicate spre cer. Dimi
neața începea cu cintecele lor, apusul soarelui era 
întimpinat la feL

Intr-o seară. Lor nu s-a mai întors. Au desco
perit asta tirziu, la miezul nopții. Microplanele 
și-au luat zborul In grabă și muntele a fost cerce- 
tat piatră cu piatră, Ia lumina proiectoarelor. Nu 
se vedea nici o urmă a celui dispărut. Au plutit 
deasupra așezării. Oamenii ieșiseră pe ulițl și cîn
tau, agitînd făclii nenumărate, ca la o mare săr
bătoare. II răpiseră, oare, și-și sărbătoreau victo
ria asupra celor veniți de pe planeta a patra ? 
Bunăvoința de pînă atunci nu fusese decit o cap
cană ?

Lor s-a întors dimineața, odată cu bătrinul care 
vorbea de obicei de pe altar, și cu o femele. 
Bătrinul s-a prosternat jos, la picioarele de piatră 

femeia asta ? Trebuie s-o am lîngă

din lumea noastră! Nu te vel putea 
I
Es, este ca și noi, privește-o și

cîteva silabe în limba el necunos-

ale altarului, iar Lor și femeia rîdeau. Es a fugit 
spre ei.

— Lor, întoarce-te imediaț_ la astronavă !
— Es, vezi 

mine.
— Dar nu-i 

înțelege cu ea
— Ba da, 

ascultă!
Și i-a spus 

cută. Femeia s-a aplecat, a ridicat un vas cu apă, 
și i l-a întins.

— Vezi, Es, ne putem înțelege foarte bine. Am 
învățat doar cîteva cuvinte, deocamdată, din 
limba ei. Mîine voi ști mai multe. Va 
ea limba noastră. Și o vom lua cu noi,

— Nu va merge cu noi, Iți spun 1
— Atunci voi rămine eu aici !

învăța și 
în Noua.

fi aștep-Cuvîntul fusese rostit. Nimeni nu s-ar
tat să-l audă, cu cîteva zile inainte. Planeta albas
tră fusese, timp de mii și mii de evoluții, duș
mana de moarte a vieții lor. Și acum...

Fragment dintr-o povestire științifleo-fantaștieă

lucearărul
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Inaugurare
Am fost ți eu acolo I 
Dar eu pe toți îi țin 
la-nfâțițarea lor de prima oară. 
Și mesele ce le-au tărcat cu vin 
ți mirosul de brad ți de țigară 
ți tocul, ca un nou seismograf, 
din care-a tremurat ți-a curs 
curentul vorbelor pe filele cu praf, 
primind puterea primului discurs.

Și caii-n amintire au rămas, 
gătiți cu ghiocei de aur, eintători, 
cu pielea ca pămintul gras 
ți coamele cu flamur* ți eu flori... 
Mașinile, ca niște mart landouri, 
cu cetini la ferești ce străluceau, 
mișcind in urma lor frinturi de nouri 
pe fața ierburilor de pe țleau.

Păstrez eșarfele cu aur scrise 
la gitul pomilor de lingă drum, 
broșurile ca niște cărți de vise 
cu tălmăciri adeverite-acum. 
ziarul ce ținea-n oglinda plină 
acele frunți strălucitoare 
care-ncăpuseră în ramuri de lumină, 
cu fericirea noilor ogoare. 
Ținindu-și șapca-n mină ca pe-e cască, 
stau activiștii-n amintiri adinei. 
Nici ei insă n-ar ști să-ți recunoască 
întruchiparea ce-o primiseră atunci...

Parcă nu ei erau atunci purtați cu flori 
pe brațele vinjoaselor mulțimi I 
Trecuți in laude cu ceilalți luptători, 
rămin ți-n amintiri tot anonimi, 
și-n ei se dă-n vileag, precum ia strins In sine 
puterea unică, puterea de partid, 
și-s fericiți astfel, o știu prea bine 
ți taina numelui nu le-o deschid.

______ .___—----------------/
Draqoț VICOL

A m urmărit lucrările celui de 
al IH-lea Congres al Parti
dului nostru împreună <ti 
unii dintre eroii cărților mele
de pină acum și ai cărților 
mele viitoare- Au, nu e a

figură de stil !... Mă aflu de ctieva 
luni in pădurile Bornei, printre mi
nerii din Valea fierului ji din Munții 
de miazănoapte, printre geologi ți 
printre muncitorii forestieri de Ia 
Cucureasa, Xcgrișoara sau Zimbroslava, 
eroi ai romanului Pădurea, la care 
lucrez acum.

Mă aflu undeva departe. în creierii 
munților fi stau aici să învăț și să 
scriu. Să învăț a-i cunoaște pe oameni 
deși ii studiez de atita vreme, a cu
noaște lucrurile și perspectivele lor ; 
să scriu, pagină cu pagină, o carte 
despre eroismul și frumusețea de ca
racter a oamenilor de aici, despre ma
iestatea naturii și despre ceea ce mi 
tntimpiuă la fiecare pas : faptul de 
viață autentic, frust, odată cu uita din 
cele mai splendide trăsături ale omu
lui contemporan : conștiința perspec
tivei, a luminoasei perspective a desă- 
vîrșirii socialismului.

Așadar, am urmărit lucrările celui 
de al lll-lea Congres al Partidului, la
olaltă cu minerii și tăietorii de pă
dure, în jurul aparaliăor de radio din 
cabane și barăci. Am ascultat Rapor
tul C.C. al P.M.R. prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dcj și. tind 
a vorbit despre dezvoltarea și sarci
nile industriei forestiere, despre sar
cinile industriei extractive, despre ma
rele Combinat siderurgic de la Galați, 
am tresărit copleșit de emoție.

In clipele acelea, prim secretarul 
Comitetului Central al Partidului stă
tea de vorbă cu oamenii din jurul 
meii- Le vorbea forestierilor despre 
valorificarea superioară a lemnului, le 
vorbea minerilor despre minereu! de 
inline .„piinea industriei grele'* și in 
același timp ne zugrăvea patria de 
miitid, patria desăvirșirii socialiste.

Și oamenii din jurul meu aveau 
privirile luminate de o adincă bucurie 
lăuntrică. Ascultam Raportul nu nu
mai cu interesul legitim cu care l-a 
ascultat fiecare om al muncii, ci și cu 
o anumită mlndrie poate unde se gin- 
deau la perspectivele regiunii lor și 
la ceea ce ci au realizat și. vor trebui 
să realizeze de aci înainte.

Ml-am dat seama, mai tirziu. că 
acea mlndrie. pe care o vedeam me
reu in privirile lor. reflecta, de japt, 
tocmai acea conștiință a perspectivei 
de cure am pomenit mai sus.

luceafărul

Conștiința perspectivei
Minerii desăvirșiseră experimentarea 

unei metode de exploatare prin sur
pare in rambleu, ceea ce înseamnă 
nu numai producție sporită ci și eco
nomii de sute de mii de lei, iar acum 
răscoleau măruntaiele munților în cău
tarea de noi zăcăminte de minereu 
pentru „rnline'1—acest miine atit de 
fierbinte ți de apropiat.

La ritului lor, dobbritorii de pădure 
porniseră o luptă aprigă pentru atin
gerea unui indice de utHizare a masei 
lemnoase cit mai înalt. Au întimpiturt 
Congresul cu o cucerire tuiici fn isto
ria industriei forestiere : un indice de 
.97.b la sută. Dar conștiința perspec
tivei nu i-a lăsat să se oprească aia. 
S-au angajat ca in cinstea splendidu
lui inline să ridice acest indice cu 
OS jO la sută ’. $tiți ce înseamnă asta ? 
Înseamnă eă din fiecare metru cub

Zi de zi, mun

citorii forestieri 

duc e aprigă 

luptă pentru a- 
tingerea unui in

dice cit mai 

înalt- 

de bușteni doar l,âD la tută va rămtne 
inutilizabil. Cu alte cuvinte la metru! 
cub de buștean doborit cu fierăstrăul 
electric, nu se pierde aproape nimic 
fată de 40—-50 la sută cit se pierdea 
în anul 1947...

Conștiința perspectivei, sau daci 
vreți — conștiința socialistă a perspec
tivei le dă aripi. îi stimulează. îi ni- 
verșuncază în splendidele bătălii pe 
care ei. la fel ca întregul popor mun
citor, le închină construirii viitorului. 
Raportul C.C. al P.M.R. prezentat de 
tovarășul Gheurghiu-Dej oglindește fi
del această conștiință, odată cu visu
rile. cu eroismul, cu forța creatoare 
și dragostea de muncă, o atestă și a 
încununează cu elogiul celui mat în
cercat visător și constructor : Partidul.

Mindria oamenilor despre care vor
beam are deci temeiuri adinei, flotă- 
ririle Congresului vin să traducă in 
fapt visurile lor. determină ți desâ- 
virșesc dimensiunile viitorului, pe mu-

Mihai NOWCOV LUPTA DE
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ucrările celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R. repre
zintă pentru toți oamenii 
muncii din patria noastră un 
inepuizabil tezaur de învă
țăminte ți îndrumări. Fă

când bilanțul unei perioade de con
strucție socialistă foarte bogată in ac
tivitatea pe tărim economic, politic, 
social, cultural, Congresul a luminai 
totodată pe această bază ți perspec
tivele dezvoltării viitoare Se poale 
spune că in urma Congresului- fiecă
ruia din noi- — ori unde ar lucra — 
<-a devenit mai clar ce are de făcut. 
Nu încape îndoială că etapa de după 
Congres va cuprinde — de la începu
turile ei — ți o amplă dezbatere po- 
litico-ideologică economică ți soci ilă 
cu privire la valorificarea cit «ani 
mullslnlerală a iavătămtntelar acumu
late.

O atare dezbatere e necesar s-o 
angajăm ți s-o tervaltM ia direcții 
felurile — ți pe marginea unor as
pecte alo creației tenor*. Dacă vom 
reuți s-o facem temeinic, multe din
te» siohfamih ee ne păreau foarte in
diei le ieri, se var rezolva, iar con
cluziile corespunzătome vor deveni — 
foarte zorind ponto — tefte _adevă-

nafle indmntAfl alte problems, mas 
complete, dor aste n-are de ce m ne 

loose la faptul eă - iu prraeat- activi
tatea kteoteoca munca de Hirhori 1 re 1 
inuiunnlor educapri InsrAear dr» 
conștiința oamenilor este tărimoi 
prinoipal al luptei de clisă, ai teptri 
intre vechi și nou*.

Pe scriitori ncensta toniterie I vi
zează direct cel puțin dm damă pune 
le de vedere : in primul rind pentru 
că această fermă a luptei de etern 
este o lupta pentru eunfliinte oameni
lor. pentru crețlerea Ier morali fi 
ideologică, iar procevele c* se dedă- 
șeară in conștiința oamenilor, for
mează — dacă se poate ața -
chiar materia primă a creației lite
rare. In al doilea rind pesitiu ea fron
tul literar ca atare. Rind prin exce
lență un front de luptă ideologici 
este supus el insuți presiunii influen
țelor burgheze ți este de datorin 
scriitorilor ți a criticilor literari să 
descopere formele unor asemenea in
fluențe- îndată ce apar ți să le nimi
cească pe loc.

Lupta de clasă pentru confinate

tura tuturor celor ee -z.. . mă
sura contrsbliției jv-'ăraua ds -tr-

— Dumneata știi ee »-u rea ■ -•? Să 
noi între Congresul al ți a tre—
lea .’ m-a întrebat unul r.lee tsa£ 
cărților ■ mele.

Știu. Inii plimb privirile pe o ămsă 
imatineră : Fâltireni : o f-iaii. s i* 
in p cinepâ care rivalizează u. -era 
ee privește produteie ei ^mespaie — 
cu-.. Olanda ! Rădăuți. Surms-a. He- 
toțani. Clmptduiig, Vatra Dom»; : ne
numărate semne ale bwoin. și 
tâtirii irisi rrpuiu cate, pe x-m... .zi, 
ai toate m^ile ei bogății naturale era 
..mai săracă deell sârărm*— 
teatre, stadioane, spaair. f»r=.-dăed 
uiflorstpare. orașe noi. tata rtoi m- 
lionarî" tnibrăcati țărănește, rrrotte re
cord la grio și fi por>.»«-b. hwșÎk;. -re 
numărate ttiașbtiran^h• h. »«»■» n te 
păduri.

Dar bi viilor .’ (îmbinate cotnplrre 
de industrializare a lemsiului. bocăția 
regiunii — Suceava fi Rioaifi -. noi 
șantiere minere, noi imUtufii de cul
tură, lumini electrici, noi gospodării 
înfloritoare, noi bucurii.

Și totuși cele înșirate alcătuiesc doar 
un fragment dist magnificul poem al 
planului de perspectivă, dar iui frag
ment edificator, pe care oamenii de 
aici au și început să-l traducă in viață.

Mii de căutători de comori au în
ceput să urce cărările munților. ..Cit 
mai mult minereu patriei iată lo
zinca lansată de entuziaști. Răsună 
pădurile și fabricile de cherestea : cil 
mai multe produse din metrul cub ! 
Conștiința perspectivei i-a imiwesionat 
pe gateriști. circulariști. sortalori. să 
se angajeze la ridicarea valorii globale 
a produselor obținute dinlr-un metru 
cub de lemn de fabrică de la 190 lei 
cit era in rmiil IH>9, la peste 100 lei 
pină iu 1903.

oamenilor, pentru lichidarea inriuriri- 
lor educației burgheze- cuprinde intre 
altele un aspect caracteristic foarte 
important ți necesar a fi subliniat 
dacă intenționăm să punem in discu
ție modul cum se reflectă această 
luptă în literatură si mai ales modul 
cum creația literară poate ți trebuie 
să intervie in ea ca un factor activ- 
promotor al ideologiei ți moralei se 
cialiste

Acest aspect izvorăște din împreju
rarea ci purtători ai unor manifestări 
ale ideologiei burgheze sini adeseori 
niște oameni care, ca atare, nu sini 
dușmani ai socialismului De bună 
seamă cei mai activi răspinditori ai 
influențelor burgheze se num'iră prin
tre indivizi care au aparținut 
«lor exploatatoare Kceștia trebuiesc 
demascați și izolați. Dw se intimplă 
ca ți unii oameni ai muncii- eu un 
nivel de conțtimța mai scăzut — să 
se manifeste intr-o problemă mn alta 
ia spiritul ideologiei burgheze Aceș
tia no pot ți nici nu l rebele m fie 
.-demascuți* ca dnpnaui. tetă mm 
testările ier an devia dm osoooU

patentei de teme d mteerte iHerare 
Dar <O te-â poate explora redme

'maop tesboăe te fte foarte

greșită te acest dome-

Fnmui rlsmrnt esențial de care tig
hter te traem semna rerteo te faptid 
a și m aceră serice ai fantei ir. U.- n- 
srxâ -in; fev-rte -run te:

Mm rnulV furturi fmnrbeoză alea- 

rntei iurtei ut la țrinul riad rela
țiile sociahni de pandneție ca atare, 
cmc au dovmă teteaalf te petite 
noastră — iar date» desos te rea pro- 
cesahă de ceirrimimr a agriculturii- 
ia ann următori — sur deveni ungu-

țtețti p fată te tente crtefalle ar- 
pecte ate cenii(|nufi sonate. Rete-

.Sta-, wi. b.vuș.ji m scriu. M 
_ r esușic pa cvț ere.

âa^s d e. tauue-- ea nimeni ritul. 
Itesa Jmi vlrn nostru devin pe ri 
ee --- - w» ărosebifi. mai complh ți. 
ouai salep. > bsvâfind să-i etmotc. irui 
■in teas, a eâ pentru a-i inșeiete pe 
ăr-gm. prsttr.i e le putea eiti cil iiuh. 
odiite i-ârstu a’ .sufletul, trebuie si nr- 
-•ri rjo-.dul lor; trebuie si mă 
id— tic pe sepiin cu ei. as visurile 
kse Z« te--rostea lor de muncă ți 
ao--u ârzvoit și eu conțtiuila perspec
tivei sz ce privește munca mea.

De altfel, Pali did a stat de vorbi 
și nj noi jmvteru in aoeastâ privința ; 
„Avialai uriaț al forțelor creatoare ale 
poporului oferă o «ursă inepuizabilă 
de iaapirație pentru scriitorii ți ar- 
tițBÎ BOțtei-. _...creatorii noștri au îsi- 
datoraeu de a făuri opere ia nivelid 

înaltelor exigențe artistice ți ideologice 
ide partidului ți poporului. Pentru a- 
ceasta se cere, în afară <lc talent, li
chidarea a tot ce-1 poale îndepărta pe 
artist de popor — spirit de i-astă, in
dividualism. tendința de a făuri opere 
pentru uzul unui cerc îngust de 
..aleși"; se cere îndeosebi cunoașterea 
aprofundată a realităților, studierea 
lor îndelungată, contactul viu, perma
nent. al artistului cu oamenii muncii 
— viitori eroi ai operelor sale“...

Iată nu numiri un îndemn ci și o 
sarcină. O sarcină de onoare pentru 
fiecare scriitor, pentru fiecare creator. 
Oamenii muncii, eroii operelor noastre 
ne îndrăgesc, ne cheamă in mijlocul 
lor, ne așteaptă. Să le ascultăm che
marea ți, mai ales, să le urmăm exem
plul : să muncim pentru permanenta 
însușire și îmbogățire a literaturii noa
stre, eu toată puterea talentelor noa
stre, cu toată abnegația, cu toată dra
gostea și încrederea în succes. 

țiile de producție socialiste nasc ase
menea atitudini noi. superioare. încon
tinuu ți in proporții de masă In al 
doilea rind îndeplinirea vastului pro
gram a] construcției socialiste- prevă
zut in planul de țase ani ți in schița 
programului economic de perspectivă 
pe 15 ani- va spori continuu greutatea 
specifică a clasei muncitoare. Clasa 
muncitoare este insa clasa cea mai 
înaintată, clasa inlăuntrul căreia ideo
logia socialistă se dezvoltă cel mai 
repede, clasă care prin exemplul său 
orientează masele largi de oameni ai 
muncii din celelalte sectoare ale con
strucției vieții noi. Crețterea nume
rică și ridicarea calificării clasei mun
citoare nu poate să nu ducă și la o 
întărire continuă a ideologiei ii a mo
ralei socialiste. In sfirșit factorul prin
cipal care favorizează ofensiva ideolo
giei socialiste il constituie succesele 
luptei politice a partidului nostra- 
mnese care au ieșit in relief cu atita 
pregnanță in cadrul lucrărilor Congre
gate!. îndrumarea fermă ți ințeleaplă 
o iotregii activități a partidului de că
tre eoadocerea sa marxist-leninistă- in 
frunte cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
gbia-Dej. îmbunătățirea remarcabilă 
a activității organizațiilor de partid, 
crețlerea neîncetată a competenței cu 
care îndrumă ele rezoli arm probleme
lor temuirt. politice ți sociale, lăr
gesc p îmbunătățesc activitatea ideo- 
logico-edwcativă- etc.- toate aee-rtra 
duc Iu stringerea din ce in ce mai pu
ternică a legăturii partidului cu masa 
poporului. Iar această legătură care 
s-a afirmat atit de minunat in preaj
ma ți in zilele Congresului, concreti- 
rindo-se in angajamentele entuziaste 
ți realizările oamenilor muncii de 
toate categoriile, e chezășia principală 
a victoriei noastre in toate sectoarele 
luptei de clasă, inclusiv cel ideologic.

Factorilor- interni trebuie să le a- 
dăugăm ți cei externi- eficacitatea că
rora este de asemenea in crețtere. Tre
buie să avem in vedere in primul rind 
succesele lagărului socialist, ale Uni
unii Sovietice ți ale celorlalte țări so
cialiste. precum ți creșterea luptei ma
selor împotriva exploatării ți asupri
rii. pentru pace- in țările capitaliste* 
creșterea luptei eliberatoare a po
poarelor din țările coloniale ți depen- 
dente

O primă condiție a reușitei in o- 
glindirea luptei de clasă pe tărim 
ideologic rezidă deci ți in reliefarea 
cit mai amplă ți cit mai convingătoare 
a forțelor pe care se sprijină ofensiva 
ideologiei socialiste Nu incape indo- 
inia eă rfoeai amor scriitori care — 
fără o-e viva — au daL ia tzvcwt- lu
crări viciate de alunecări negativiste, 
■e explică cu precădere prin inca
pacitatea de a reliefa ața cum tre
buie ofensiva ideologiei socialiste. 
Drept exemplu am putea cita piesa 
Rețeta fericirii de Aurel Baranga. Di
feritele forme de manifestare ale ideo
logiei burgheze la niște oameni care 
ia fond nu sini doțmani ai socialis
mului- sint arătate destul de veridic 
aici, insă ofenriva ideologiei socialiste 
parcă lipsește cu desăvârșire. Nici 
unul din factorii constitutivi ai ofen
sivei nu intervine in conflictul piesei. 
Dn această cauză ți tablonl In ansam
blu ți procesele sufletești ale eroilor 
na conving

Ia Raportul Comitetului Central 
al F..M.R prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghia-Dej la Congresul 
al Ill-lea al Partidulai- so sub- 
iiaiază cit de necesară o consec
vența ți fermitatea in combaterea con- 
cepțMor ideologice străine- ..unele — 
moțtenire a trecutului, altele— reflec
tare a influențelor lumii capitaliste*. 
Aaabele sune sint destul de vizibile 
ți vor alimenta iacă mult timp forțele 
dușmanului. Moștenirea nefastă a tre
cutului (in domeniul ideologiei ți al 
moraleiI nn dispare odată eu dispari
ția raportului de producție vechi ți a 
puterii exploatatorilor nu nuami pen
tru că în general în mod obișnuit 
ochimbarile in conștiință întirzie iu 
comparație cu eele din eriftență- dar 
și pentiu că generația oaaaenilor ma
turi care astăzi construiesc socialismul 
a crescut în lumea burgheză — iar 
cei tineri daca au ți crescut intr-o 
lume nouă- au preluat totap o bană 
parte a deprinderilor ți a obiceiurilor 
de la generația precedentă etc. Nn in- 
timplător- citindu-l pe Marx. Lente 
îi prevenea pe comuniști ca : ..Sub 
dictatura proletariatului vor trebui 
reeducați milioanele de țărani ți de 
mici patroni, sute de mii de funcțio
nari- de slujbași ai statului, de inte
lectuali burghezj- vor trebui cu toții 
subordonați statului proletar ți con
ducerii proletare, vor trebui învinse... 
obiceiurile ți tradițiile burgheze*, 
după cum vor trebui, ,-reeducați 
într-o luptă îndelungată, pe baza dic
taturii proletariatului ți proletarii în
șiși, care se eliberează de prejudecă
țile lor mic burgheze- nu deodată- nu 
din porunca maicii domnului- nu din 
porunca unei lozinci, a unei rezolu
ții- sau a unui decret, ci numai prin- 
tr-o luptă îndelungată și grea, de 
masă, împotriva influențelor mic bur
gheze de masă".

Nu sint de neglijat nici influențele 
din afară ale lumii capitaliste, care sr 
strecoară în viața noastră nu doar pe 
căi insesizabile- dar ți prin uncie 
forme concrete- am putea spune pu
blice- oficiale. De pildă 1 filmele care 
ne vin din țările burgheze, cu toate 
că sint in general, ca orientare ideo- 
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logică fundamentală, progresiste- con
țin totuși în cele mai dese cazuri, ți 
unele concesii făcute gustului bur
ghez, au o perspectivă limitată, nu 
oglindesc just ascuțirea luptei de 
clasă. Contactele noastre cu viftța cul
turală din- acea parte a lumii care este 
incă dominată de burghezie nu se re
duc la filme, ci sint variate. Ele sint 
utile indiscutabil- dar folosirea lor 
cere o continuă întărire a vigilenței 
ideologice.

in sfirșit nu trebuie uitat că în 
epoca noastră de trecere de la capi
talism la comunism- chiar unele as
pecte curente ale vieții noastre sînt 
încă tributare trecutului. De pildă : 
retribuția muncii după cantitate ?■ 
calitate reprezintă de fapt o împletire 
a prevederilor noului drept socialist 
cu unele elemente ale vechiului drept 
borgbez. De asemenea viața in fami
lie in epoca de trecere- alături de as
pectele noi. înaintate, conține ți e!e- 
mente vechi- izvorâte mai ales din 
faptul că familia rămine un nucleu de 
acumulare particulară de bunuri (li
mitată evident) dar totuși particulară, 
care poale genera — atunci cînd ele 
nu sint combătute — tendințe nesă
nătoase ca individualismul, zgîrcenia. 
egoismul, carierismul- etc. (vezi în a- 
cest sens un foarte interesant articol 
apărut recent in revista Komunist — 
A. Harciov Familia ți comunismul nr. 
7 1S60 pag 53—63).

Din partea scriitorului se cere — ca 
să poată oglindi veridic ți deplin epo
ca noastră — o intervenție activă in 
complexitatea noilor relații între oa
meni- caracterizată mai ales prin aceea 
că ofensiva ideologiei ți moralei so
cialiste se desfășoară in condițiunile 
in care vechea morală ți vechea ideo
logie. vechile prejudecăți ți vechile 
deprinderi moștenite din trecut, dau 
dovadă incă de destulă viabilitate ți 
se impotriv'esc cu înverșunare ofensi
vei noului. Dar in ciuda acestei rezis
tențe noul ciștigă teren zi de zi ți ma
terialele celui de al lll-lea Congres al 
P.M.R. conțin din acest punct de ve
dere dovezi nenumărate. Iată incă un 
motiv care ii îndeamnă pe scriitori să 
studieze In adîncime ți cu maximum 
de temeinicie lucrările Congresului.

Experiența creației literare din ulti
mii ani ne arată că justa înțelegere a 
complexității relațiilor amintite con
stituie una din premizele esențiale ale 
succesului. Faptul că purtătorii mani
festărilor dușmănoase- adică ale ma
nifestărilor ideologiei dușmănoase sau 
străine nouă, sint destul de des con
structorii cinstiți ai socialismului- poate 
genera pericolul subaprecierii cirac ie
rului nociv al acestor manifestări. De 
bună seamă prin atitudinea față de 
asemenea personaje, se verifică fermi
tatea ideologică a scriitorului. Adesea 
concesivitatea scriitorului însuți față 
de ideologia sau morala burgheză se 
reflectă în creație printr-o anumită 
îngăduință față de așanumitele slăbi
ciuni ale unor eroi ți invers — justa 
orientare ideologică se afirmă prin 
condamnarea categorică a atitudinilor 
nesănătoase pină ți la eroii foarte sim
patici ca oameni. Din acest punct de 
vedere e concludent exemplul ingine
rului Matei sau a tînărului Ohu din 
romanul Bărăgan a lui V. Em. Galan. 
Cu toate că autorul simpatizează în 
mod vădit cu aceste personaje el nu 
permite nici un moment ca simpatia 
te se extindă și asupra acelor laturi 
ale caracterului lor, care sint incom
patibile cn comportarea unor luptători 
pentru socialism. Superioritatea unui 
Anton Filip asupra personajelor amin
tite este reliefată fără nici un echi
voc.

Dimpotrivă in alte lucrări — bune 
și bine orientate in ansamblu — toc
mai un atare echivoc slăbește forța 
educativă a mesajului. In romanul 
In orașul de pe Mureș al lui Francisc 
Munteanu- de pildă, anarhicul ți teri
bilistul mic burghez Mircea Rotaru 
este zugrăvit mai atrăgător decît ute- 
mistul Pavel Cuc. Nu încape îndoială 
că eșecul suferit de același autor în 
realizarea unor navele din volumul 
Cerul începe la etajul III- tot lipsei 
de claritate ideologică se datorețte. 
Orice ar susține — împotriva eviden
tei — partizanii -.artei pentru artă" 
zugrâxârea literară nu poate fi neu
tră. ea implică atitudine- este totdea
una pledoaria pro sau contra unor ten
dințe ți concepții. Francisc Munteanu 
nu întotdeauna condamnă cu fermi
tate lipsa de consecvență politică, 
ideologică sau morală a eroilor săi, 
parca se solidarizează cu greșelile lor. 
Procedind așa nu numai că nu inter
vine activ in lupta pentru zdrobirea 
influențelor ideologiei burgheze, dar 
— fără să vrea — îngreunează această 
luptă.

Critica literară a semnalat la timpul 
său că pină ți intr-un roman atit de 
valoros ca Străinul al lui Titus Po- 
povici din punct de Vedere al atitu
dinii criticii față de personajul prin
cipal, autorul n-a putut depăși pe 
alocuri o anumită concesivitate 
neprincipială. Că Andrei Sabin o incă 
un tînăr nelămurit- mai mult non con
formist decît un luptător lucid- e un 
lucru firesc, explicabil- dar mult mai 
puțin dar este de ce autorul n-a pu
tut găsi situații edificatoare în mă
sură să sublinieze cum lipsa combati
vității lucido il așează pe eroul prin
cipal in inferioritate in raport cu 
luptătorii comuniști.

Problema pe care am schițat-o abia 

in rindurile de mai nis no pace deo
sebită de importanța pentru dezvolta
rea ulterioara a creației literare. Lupta 
de dată pe tărim ideologic nu are 
aspectul unei înfruntări fățișe între 
două tabere bine distincte ei te iden
tifică intr-un fel cu- existența umană 
însăți (în zilele noastre)* ea nu poate 
fi urmărită decît în complexitatea tu
turor relațiilor sociale, economice, po
litice, familiale, împletindu-se indiso
lubil cu ele. Iată de ce este deosebit 
de important pentru scriitor să știa 
să distingă fără greș atitudinile in
tr-adevăr înaintate, de încercările une
ori isterice ale purtătorilor moralei ți 
ideologiei burgheze de a apăra de
prinderile vechi- perimate* cîteodată 
sub camuflajul unor afirmații foarte 
>,radicale*. De felul în care scriitorul 
va înțelege pină la capăt conținutul 
rea) al acestei lupte* de foinl cum v» 
reuți să reliefeze pregnant, vin, con
vingător forțele înaintate în ofensivă, 
depinde în cea mai mare măsură 
ți eficiența combaterii de către el a 
manifestărilor ideologice ți morale 
străine socialismului. In lumina aces
tei concluzii majore ar fi util să re
vedem în spirit critic aprecierile date 
pină de cnrind unor lucrări apărate 
în ultimii ani ți mai ales să discutăm 
volumele recent apărute.

Consfătuirea 
cercurilor 
literare 
bucureștene

I
n după-amiaza zllot 
de 8 iulie, în sala 
Consiliului local el 
Sindicatelor din 
bulevardul 6 Mar
tie. s i deechis 

consfătuirea cercurilor litera
re din întreprinderile ți de pe 
lingă casele de cultură «le Ca
pitalei. Consfătuirea a fost or
ganizata de Consiliul local al 
Sindicatelor, în colaborare cu 
Casa creației populare. In am
plul referat prezentat de to
varășul Moisin Dragomir, 
membru al biroului consiliului 
local al sindicatelor, s-au tre. 
cut in revistă realizările cercu
rilor literare în direcția des
coperirii și atragerii elemen
telor talentate din rindurile oa
menilor muncii. Referatul e 
prezentat în continuare, citeva' 
din problemele care stau în 
fața cercurilor literare și a 
membrilor lor, în ceea ce pri
vește cunoașterea profundă și 
multilaterală a vieții, ridicarea 
necontenită a măiestriei lite
rare. însușirea temeinică a ști
inței marxist-leninlste.

In continuare, mai mulțt par- 
ticipapți ia consfătuire, mem
bri ai cercurilor literare bucu
reștene, au analizat realizările 
obținute, insistînd asupra pro
blemelor ee ramin încă de re
zolvat. S-a subliniat faptul cil; 
datorită grijii perna ne n.« a 
Partidului șl a organizațiilor 
sindicale, numărul cercurilci; 
literare din Capitală a cres
cut, ajungînd astăzi la 23. D n 
rindurile membrilor cercurilor 
literare s-au ridicat numeroși 
poeți, prozatori și critici al că. 
ror nume a devenit familiar 
cititorilor din țara noastră. 
S-au obținut succese și în ceea 
ce privește orientarea tema
tică a lucrărilor spre proble
mele majore ale vieții, spre 
activitatea creatoare a oame
nilor muncii din țara noa-tra. 
Vorbitorii au reliefat puterni
cul imbold pe care l-au re. 
prezentat pentru el Directivele 
celui de-a lll-lea Congres al 
partidului, îrusuflețindu-i în 
dorința de a contribui cu toa
te forțele lor la reflectarea 
mărețelor victorii ale poporu
lui. In același timp, el au scos 
în evidență și unele lipsuri ale 
activității lor, stăruind asu
pra necesității de a se crea 
texte de mare actualitate, 
vioaie, cu adresă directă, ins
pirate din viața întreprinderi
lor noastre, texte care să con
tribuie la ridicarea nivelului 
calitativ și al eficienței pro
gramelor prezentate de brigă
zile de agitație. Ei au vorbit 
despre insuficientul sprijin a. 
cordat pînă acum de Uniunea 
Scriitorilor, prin comisia de 
îndrumare și revistele ei.

Tovarășul Gh. Ionescu, pre
ședintele Consiliului local al 
sindicatelor, a prezentat con
cluziile discuțiilor, subliniind 
necesitatea unei legături mai 
strinse cu viața, a ridicării ne
contenite a nivelului politic și 
artistic al scriitorilor din cer
curile literare.

încheind lucrările primei zi
le. tovarășul Fotache, șeful 
secției propagandă a Comite
tului orășenesc București al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
a insistat asupra prilejului o- 
ferlt de consfătuire de a «e 
crea un eficient schimb de 
experiență. El a arătat că prin 
atragerea unul număr mai 
mare de oameni ai muncii in 
cercuri, prin inspirația bogată 
din viață, prin formarea unei 
conștiințe socialiste puternice, 
în stare să dezvăluie Și să ni
micească orice manifestare 
străină de ideologia clasei 
muncitoare, cercurile literare 
își vor atinge scopul într-o 
măsură mai largă.

Consfătuirea a continuat i 
doua zi cu discuții în cadrul 
seminariilor de creație. In nu
mărul nostru viilor vom re
veni cu o dare de seamă mai 
amplă asupra lucrărilor con- 
sfătulrll.



Ion Cânâvolu
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învățătorului
De-atilea ori s-au despletit castanii 
Și-atitea toamne-n scoarța lor au ros! 
Atitea chipuri le spălară anii 
In revărsări de val impetuos 1

Ci. iaHT, astăzi, ca și altădată. 
Se-nalțâ iarăși vulturii privirii 
Și-ti regăsesc figura luminată 
Pe cea mai veche Mă-a amintirii

Luminde ce. ea pe-o apă vie. 
Asupra noastrdratună le-ai revărsat. 
Ca «a torent nâvatsdc ia dmpie. 
Și după-atîtm am. ae mai străbat

Nelu Chivic
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Spre pucuri man cu creștete de spume. 
Na te ciaafna, eâ pemtro-atîia oară 
lr. spusa ia m ee-ngtadive n taaw

An gir bont de wtat. ie*acovar —

$i te arteăaL Bsmdd-at săsfrtnf la oof
O razâ-a taaaaaaarj aaaatra vrem

Orașul
O a l a t i
O 1 latre «ta. Iu. Ga2at> aryrsfta. 
ta. oara «aoam fc-a riadul 
partateta ouatta reoaurâtetii
•* aoapita

Aurut hleâil. cârfMiatae 
Așteaptă o toeli si le dezlege,
Sâ poată tisa: artezmn la tipare 
Mîagîia'e ca de oiște mlini

—Si alăturea. aamemi
Vor popul taa Pgrerw
Soo vor rMe ai giJgiit de izvoare— 
—De aceea fi aafiii anilor atei se coboară

demn că astrul. tsfesul. cărbunele 
Ce de vapori a^pate ia noaptea

târli iilor sint
La srmamC^SjLLl. cere

tar t eeaMte — te tei de auraj —
'» sandal

I. TUCHEAC — Timișoara, 
teportțjul dvs. despre orașul Do- 
rohoi dovedește oarecare putere 
de observație dar mult mai pu
pul pricepere tn selectarea idei
lor și imaginilor. Cheltuiți prea 
mult 6pațiu în evocarea trecutu- 
iui patriarhal al orașului de pe 
malul Jijiei și nu vă opriți îndea
juns asupra a ceea ce este nou 
in conștiința oamenilor. In traiul 
Ier, in așezările lor. Vă așteptăm 
ca însemnări mai aproape de rea
litate. despre oamenii care con
struiesc socialismul, despre trans
formările adinei care se petrec 
la orașele și satele noastre.

a teneirii papi» ta 1

Cristache Ârnâutu

M ai mult
Mai mult petrol și tot mai mult cărbune 
Pămîniului rom smulge din adine. 
Și trandafiri vom răsădi pe dune 
Și ne-o ajunge griul la ob/înc.

Mai mulji luceferi vor zbura prin spatii. 
Sputnici de loc din lampa luj Ilici, 
Și le-om simți albastrele vibrații 
Și'om izvodi noi energii aici.

Mai mult otel va curge-n Hunedoara 
Și fructe multe-or fi în orice loc.
Mi'oi lnstruna și eu mai mult vioaia 
Și voi cînfa partidul mai cu foc.

Căci, învățind din Marx și de la Lenin, 
Partidul, ei, ne duce la asalt — 
Sâ biruim prin veacuri și milenii 
In zborul nostru roșu spre- înalt--

V _______________

Ca oțelarii

Spre al:e reaosr 1 xcr-irei taie

Ca et aopaaL la cote mm teafăr

Ca toad trade-. N eflfete aria Ud 
Șr-a law oof > tocata ai traaaite.

Ca tartara. *a wrtr Urnei.
Noi tavtaaia .'a till — tarte
Mai oata aa ftaaaoaei pi at rotate
Za paria de alei 9 paeuet

Ștefan GOANJĂ

M ărin Enache deschise por
tița și ieși în drum petrecut 
de nevastă.

•— Așa, Marine, ținu 
femeia să-l sfătuiască încă 
o dată, vezi și ține la preț.

Să nu faci ca acum cinci, șase ani 
cînd te jecmăneau afurisiții ăia. Că 
tu nu prea ești bun de gură. Și 6ă 
nu zăbovești că tu știi ce e pe capul 
nostru

— Las’ c-oi vedea eu, răspunse 
omul înciudat că iar i se amintesc 
lucruri neplăcute. Scoală băiatul sâ 
taie berbecii și voi apucați-vă din 
vreme de treabă că numai mîine nu e 
duminică și acuș e ziuă.

Plecă potrivindu-și din mers, în 
brațe, o lădiță învelită într-o velin- 
ță. Se mai opri sub lumina becului 
din ulicioară, își cercetă cu stăruim a 
ceasul de buzunaT, pe urmă ieși pe 
șosea și curînd ajunse in fața Sfa
tului. Mai erau ci ți va oameni care 
așteptau autobuzul. Enache dădu 
„noroc-* la toată lumea și se băga 
în vorbă. Oamenii erau curioși să 
știe ce fel de nuntă va face nea Ma
rin ; cu tămbălău mare, cu lăutari, 
sau așa, în familie, potrivită, cum 
s-ar zice.

gustorie. Cumpăra din sat ouă, găini, 
zarzavaturi și, cum Bucureștiul era 
turnai la un ceas, vindea pe piață. 
Tot pe atunci se aciuase și Mărin 
Enache pe lingă el. Nu de alta, dar 
colectiv încă nu se făcuse, pămini 
avea puțin, iar co iii — erau area 
și toți mici — cereau de miocare și 
de îmbrăcăminte. S-a gtedit că ar 
mai scoate un ban. S.*a că ce face 
Jiu e lucru cinstit, dar de. avea cop ’. 
Trei ani a slugărit pe Engl T-- a 
dar ciștigul din pagubă nu și Fa 
ales. Ba, a param ureL >—-țas. 
meșter la vorbă, duț IM poarta

tacuase să ~cew~ ceva. -Tribe* 
să fie ota, — se giodi. S-a sperat 
iar de negustorie*. îl șUa pe E ache 
nepriceput la tirgoială și mirosea 
ciștigul. Un pol-doi. nu strică. Tși 
cunoștea omul și știa cum sa-l ia.

— Și ce zici că mai fad. Mărite 
neică? întrebă prietenește. Odini
oară Măota Enache ltaua și aiaotaa 
' 'e' '*area ca care Teoășan ae 
M<a pe sta pMto anaatatar II 
apreca ca om desatet și ae teosea 
de eh Ă£^— se ȘT a deasnora ta Te- 
Ksșao. Na-i nai sa tacă, ioto^ 
n-ar fi «tui să aebe de-a face 
o eL

— L le și eu ca k tatrta . res
ponse ca sa au tacă dte g^i.

O acere
ca

» wtea Oc»Y— w 11

apa ont de rareori aa aptepp.

Adnci Păurereheu

Din toate 
strunele
Din toate strunele
Pentru cinstirea acesta: pdmlnî
Ia care

Angbol Gidaa

La liceu

LALRIA.N ANTE — București. 
Impor:an|a problemei de care se 
'Kapă schița dvs. Vestea cerea 
■n mai mare efort de adîndre, 
de evitare a locurilor comune și 
a afirmațiilor nesprijinite de fapte. 
Eroul principal «I schiței, Ghera- 
sim, se mărginește să ție un dis
curs. repetind generalități demult 
cunoscute. Intimplările grave, de 
care pomenește el. nu prind viață 
și nu au forța de convingere ce
rută de o lucrare literară. Fina
lul. forțat și melodramatic, con
trazice însăși structura psihică 
a personajului, om încercat, de
ținător al unor aspre experiențe 
de viață. Este bine că ați ales 
genul schiței, al povestirii scurte, 
dar nu uitați nici o clipă că le
gile acestora sint riguroase, ce- 
rind un mare efort de concentrare 
și o severă economie de vorbe. 
Socotim că este bine să folosiți 
deocamdată observațiile și expe
riențele dvs. directe, așa cum ați 
procedat, se pare, In cazul lucră
rilor publicate intr-un număr tre
cut al Luceafărului*

sera
Crr'i ■! spiro terța apăsat 
S crfrefe-l anaaaaini afrarf ctare .*

dna taata de prrvma naofunse.

Si tear finiae tetar nepătrunse.

la csmpuri specul va rodi incit. 
Ma. ante note cărui vor Împunge;
Va* da ptaare taarrfcu asalt
:■ mm devreme la Cosmmâ vom ajunge

Creoimd s ine hîrtk apăsat 
Si exfreie-t ut amară n șiruri clare:
Slot druaazri ce «e taie re-ncetat. 
Sin! trepte de tur-sC. urcătoare.

CAZAN ION—Chînarf, Tg. Mu* 
reș. Intîmplarea cu puișorii gos
podăriei, relatată de dvs. în schi
ța ce ne-ațl trimis* își are desi
gur hazul și semnificația ei. 
Toate acestea vor fi fost posibile 
cu ani în urmă, cînd țăranii noș
tri mai erau stăpîniți de preju
decăți și superstiții. Este însă 
greu de crezut că întră colecti
vistele din gospodăria respectivă 
nu s-a găsit niciuna oare să cu
noască și să aibă încredere tn 
zootehnia modernă. Se pare că 
necazul a căzut pe capul lui Baci 
Moldovan pentru că așa a vrut 
autorul, în ciuda realității și a 
firescului. Luînd cunoștință de 
[forturile lui Baci Moldovan, ci
titorul poate va zîmbi, dar va ex
clama îndată: „Asta nu 6e poate 
intimpla în zilele noastre !" Ceea 
ce pentru o lucrare literară e 
grav.

Mărin Enache zimbea așa cum 
zîmbea el de vreo două zile încoace 
și, după cum îi era felul, răspundea 
ocolind pe cit se poate adevărat 
Avea și el planurile lui. De ce să i 
le afle oamenii înainte de vreme. 
Las’ să fie așa, un fel de surpriză. 
Nu-i spusese fetei lui, și o să le spu
nă lor?... Că pentru ea, pentru fata 
se ducea la București. Ana era mîn- 
dria lui. Anul trecut ieșise învăță
toare.și fusese repartizată aici in sal. 
Intrase în vorbă cu agronomul, un 
băiat de treabă, și într-o lună de zile 
s-a și aflat prin sat că e rost de 
nuntă. Și așa a fost.

Mărin Enache s-a gindit zile în
tregi ce dar să ie facă el in calitate 
de socru. Fata, de, e învățătoare, gi
nerele e inginer, așa că nu se poale 
să rămînă de rușine. Trebuie găsit 
ceva pe potrivă. Pină la urmă 
s-a hotărit. I-a spus și nevestii. A 
înțeles și ea că așa e bine. Necazul 
era că nu prea mai aveau bani la 
îndemînă. Ii băgaseră in cheltuielile 
de nuntă. Și-a făcut socotelile cum 
a crezut că e mai bine și a plecat la 
mașină.

După ce a mai fumat o țigară- a 
mai sorbit o picătura de țuică din 
sticla unui vecin, a venit și autobu 
zul. Se urcă ferind cu grijă Ibd.ți 
căutînd în același timp cu ochii un 
scaun liber.

— Treci încoa Marine, faceți-i mă 
loc !

Enache îl recunoscu după glas pe 
Niculae Temișan, dar se făcu că nu-l 
vede Se pregătea să se așeze unde 
va lingă ușă, dar nu fu chip sa 
scape.

— Vină, mă, încoace, să mai vor
bim p țîră, că nu te văzui de astă- 
vară. Vrînd, nevrînd, se așeză lingă 
Temișan. II cunoștea demult

Prin ’53-*54. lui Temișan ii merse 
seră toate în plin. Se ținea de ne

râturi. Nn f=tdege& tosă ce gvde 
să fie ia Udria ae care «ate • *■» 
țu atXa griji pe 4e»k O ppăse 
așa in treacai te cjtere m 1* parca

Drseoe dr IIA PELTZ

rat!a astț na mă bag. reteză Temi
șan ai pricepere discuția.

Dm vorbele hii, Mărin Enache în
țelese ce trebuia să-nțeleagă, atîta 
pricepere fntr-ale negustoriei tot fi 
mai rămăsese. Nicolae Temișan nu 
s-ar fi dat in lături nici de la o ase-

C. ALEXANDRESCU - Petro.
Mărturisiți că revoluția din 

(ara noastră v-a dat „un ghiont 
zdravăn* și că acum simțiți roa
dele învățăturii pe care ați acu
mulat-o. Intr-adevăr, roadele a- 
cestea sint vizibile și în lucrarea 
ce ne-ați trimis. Din păcate, sen
sibilitatea dvs. și priceperea de 
a minui cuvintul scris se irosesc 
fn minore jocuri de imaginație. 
Ca să nu mai vorbim de faptul 
că „eroii* povestirii dvs. mani
festa apucături belicoase, cu totul 
străine de educația pe care o pri
mesc azi copiii în țara noastră. 
Sinteți muncitor constructor. 
Oare nu vă atrage marea ofen
sivă de construire a socialismu
lui, care se desfășoară azi pe 
întregul cuprins al patriei? Aș
teptăm lucrări în care înzestrarea 
pe care incontestabil o aveți, să 
se poată manifesta din plm și cu 
folos.

MIHAELA SANDESCU—Sibiu. 
Lucrarea dvs. nu depășește deo
camdată limitele unei compoziții 
școlărești, cu numeroase iafluen. 
țe de lectură. Remarcăm totuși 
stilul vioi, metafora pe alocuri 
epoutauă. Iu genere posibilitatea 
de a plasticiza frumusețile natu
rii pe care ați cercetat-o. Acesta 
■ ileace folooite în zugrăvirea 
vieții oamenilor, a muncii șl as- 
pniulor lor. ar putea duce la 
ia Jtate fericite. Faceți acest 
eiort și mai trimiteți.

dtatr-odatâ.
ai rwb pote-

— ■ dun la Kptaat Măr.ne ntf 
că ? htaehă rizh^ răscăaas.

Foarte. Prea cteltase nrfl cu

■ifte tao_ Dan sat ac ama să fan- 
amte sa au afle uunea ce dar 
«na să ma* iacă- Mai boe il no
de. Siut acote is Bacareșn niște ma
gazine care caantaă ase ceva Da--’ 
ou ho da tem ta tr ia, 5 lasă acoic 

talele ta da Bocarești. și o m 
tmpnam tot de la d sama de cart 
are aetae. Fratele, oricum, e frate! 
~ocâ asa an s-o putea, se dace 
la n^oL Are te nepot care abia a 
ieșit dintr-o școaia profesională. Cun. 
e nou ieșit pe leaiă e să-i facă tre
buința un aparat mai pe poterile lui.

— Mare belea pe capul tău. Mari
ne, H ca aă Temișan. Ți-o fî trebuind 
făină de nuntă, zahăr? se interesă 
cu pretăcută bunăvoință.

— Iți mai trebuie ba una, ba alta...
— Parcă te lăudai că l-ai apucat 

pe dumnezeu de-un picior, rise ne
gustorul.

— L-aa pem. an 1-an> prins, 
tasta uan> viclean Enache.

— N*d la voi nu e mare brinzi 
-me amâ. încheie Tem șan.

Enache iși ,jp«e zîmbetul șî-l pri- 
e eriș. _A dracnhii piele e pe tine" 

— C blestemă ia gind.
— Dacă te luai după mine, nu 

ajungeai să-ți vinzi și aparatul de 
radio. Ea, slavă domnului, am de 
toate.

.Ești dat in mă-ta* — rise Mărin 
in surea iui și simți că i-a trecut Su
părarea. gindindu-se la ceva anume.

— Că prea ți-o luaseși în cap, îl 
mustră batjocoritor Temișan. Adică 
ce credeai tu, că face radioul de 
hue ?._ Așa credeai. Marine ?

— De, mă Niculae, așa credeam, 
se inmuie omul, uitîndu-se în altă 
parte. Acum văd și eu că nu face.

— Nu face, Mărine!
— Nu face, Niculae.
— Noi ăștia, țăranii, nu sînteni 

obișnuiți cu așa ceva...
— Ba eu mă obișnuisem, se împo

trivi Enache fără convingere... De 
ce să-i faci, unii s-au mai învățat, 
alții au rămas ca înainte.

— Pe mine oricît m-ai ruga, la

— A» tau w dacă e cs tepârare. 
o ■* tacita tnobo. >uctaaet

— «-aa soparat. aă. tai te

— B* te-ai supărat, te-ai steărai

— **. facere «ri te facere ?
— Stai că om aai redea noi.
Tal terii»ou l cu vorba. Mărin 

Erache l-a uos pe Tenișan intn la
.ai gnația, ; e nnoă acasă la strun

gar. Negustorul fierbea, dar răbda. 
Qștigu! era fnonoșei. E știa care 
slut pretori e și se și «idea ca «pi
ratul in mină. Iacă de ănd coborise 
din autobuz il ducea in brațe.

— Mă. facem ari m facem ?
— Făceai, lacen. Niculae, mai 

stai o țkă.
Gbeorghe strungarul era la fabri

că. Nevasta i-a arătat lui Mărin un 
ăla care semăna cu un satelit și că
ruia ii ziceau aspirator de praf. 
Doar îl cumpăraseră, așa că nu mai 
aveau bani decît pentru cadoul de 
nuntă. Cu nepotul, Enache s-a în
țeles din două vorbe.

— Mă, tu atlt îmi dai. fiindcă atita 
îmi trebuie. Sîntem de-ai noștri! 
Temișan mai că nu s-a crucit de 
mirare.

— Hai, mă. să-ți dau o țuică de 
aldămaș, l-a îmbiat.

Negustorul a trebuit să se mulțu 
mească și cu atit. Cum era de cătră
nit, s-a amețit repede și 1 a luat la 
rost pe Enache.

— Te înșeală un copil, Enache I
— Mă, rosti Mărin fără să-l as

culte... Iți mai dau o țuică da să-mi 
faci un serviciu. Să mă ajuți să-l 
duc și pe celălalt.

— Care?
— Televizorul. N-ai zis tu că ra

dioul nu face de mine ? Ai avut 
dreptate. Prost, prost, dar ai înce
put să te pricepi la oameni.

GH. MILOS — Timișoara. — 
Lucrarea suferă de o construcție 
defectuoasă. Folosind persoana 
iutSa și amintirile în legătură 
cu maica Icoma, fără să aveți 
te obiectiv precis, povestirea 
apare fragmentată și greoaie, deși 
mc ou trrtnbil anumite pasaje stnt 
emotiouaum. Se cere în acest sens 
■ mai atentă selectare a maieria.
luiui faptic, în concluzie un piaq 
artetectouic. Clădind la fntîmpla- 
re faptele, nuefe peste altele, edi
fice» lor se clatină. imaginea 
artistică devine confuză.

CONSTANTIN' LUNGOCI - 
Focșani- — Ați inventat un con
flict fals, care n-are nici o legă
tură ca mesajul schiței, care a- 
ruacă » lummâ sumbră și mes
chină chiar asupra eroilor pozi
tivi. Ați trădat ideea generoasă 
ce ați încercat s-o transmiteți: 

da. aceasta e geografia țării 
mele, toate drumurile conduc ti
nerelul spre porțile larg deschise 
ale culturii*. Fiți mai atent la 
[xpr de felul acestora: cadavru 
trezit brusc la viață, picăturile 
de ploaie care i se spărgeau tn 
capul descoperit, ți-a plecat min
tea cu sorcova, buzele 1 se schi
monosiră ridicol Intr-o expresie 
de sadism. Citiți mai mult, lu
crați mai atent

DAN CHITA — București. — 
Ne interesează povestirea „La 
pra.-iică* dar trebuie să insistați 
mai mult asupra caracterizării 
eroilor, să argumentați cu mij. 
loace artistice ideea că atitudinea 
boierească față de muncă, dis
prețul față de prietenia tînărului 
muncitor Duță, manifestată de 
Cristina, nu sint „ifose de dom- 
nișoara*. ci aparțin unei concepții 
de viață străine, respinse cu fer
mitate de tineretul nostru educat 
In spiritul patriotismului socialist.

Cristina are de primit o lecție 
aspră Concluzia la care ajunge 
Duță că „ea* nu merită prietenia 
lui, apare ca o simplă afirmație 
verbală, nu e o concluzie, care 
decurge in urma unui proces de 
întimplări în cadrul cărora se În
fruntă cele două concepții de via
ță antagoniste.

I. C. — Cluj. — Remarcăm tn 
Copii răi stilul simplu și concis, 
puterea de selectare a micului 
fapt semnificativ (copiii, bucata 
de brinză și anul secetii). Ceea 
ce avem să vă imputăm este că. 
încercînd o copie fidelă a rea
lității, o fotografiați și nu o in
terpretați.



roducția de ur
mează sa crească în

anul 1965 la circa 2 milioane
tone; cea de oțel la 3,3 mi
lioane tone; a laminatelor la
peste 2 milioane tone, pro
ducția de țevi la peste 500.0003

tone.
(Din Raportul C. C. al P. M. R. prezentat 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 

la Congresul al lll-lea)

de parcă ocupația principală a celoi 
care fierb oțelul în cuptoare și-l mo
delează incandescent la liniile de Pț” 
tiîe, de tablă, de, profile, ar fi tocn*i 
țrudinbritul. Or ppâte ,’cluar această 
mtiric# la remțferatbri friSlte, în con
diții de maximă încordare, îi deter
mină să se răcorească și să se in
cinte de rele mai frumoase daruri ale 
naturii : florile.

Oțelul Roșu nu mai e sat, dar nici 
oraș nu e încă. Localnicii spun că o.

U
n iunie ploios.- Caransebeșul 

întînipinfi ca o poartă a 
munților pe călătorul sosit 
din nesfîrșita și luminata 
cîmpio a Banatului. Tre- 
cirtd acea*, prag pătrunzi în- 

tr-o uriașă casă eu nenumărate ca
mere mari și mici, unele cu ferestre 
largi prin care năvălește lumina în 
triumf, altele înecate în penumbre, 
pentru că n-au decît lainici oeheți cu 
care privesc cerul ; casa are cămări 
și e»)ridoare ea orice gospodărie bine 
chivernisită. t5e cunoaște, din teme
liile zdravene, că a fost cindva cetate 
de luptă și de refugiu în fața năvă
lirilor barbare și a altor cumplite na
vale armate sau nearmăte : muntele 
și codrul — frate cu poporul in mo
mente de primejdie.

xAcuut e o casă pașnică, înaltă, puțin 
cdm severă, dar neasemuit de frumos 
împodobită. Urcînd de la Caransebeș 
pe vălea Bistrei cu trenul, spre Oțelul 
Roșu, am descoperit plușuri și per
sane, mari și încînlătoarc pînze pic
tate, în care păduri îndirjile suite te
nace spre cerul albastru sau în care 
vedeam umeri puternici de uriași ai 
pămîntului ținînd pe ei strălucirea 
soarelui ; am văzut și bibelouri de 
porțelan — oi și turme ; ciobani și 
clini — și am văzut argintul apelor 
țesut măiestru în pînza grea 
Ulei.

Toltd strălucea în lumina 
. scăpărată incandescent în 

dar i-ain auzit pe localnici 
despre vreme — cu glasul lor 
cîntat și-ndulcit :

— Da, gimineala-i frumos, da 
amiadz- sigurat plouă !

Am apucat totuși cîteva zile 
rite, ca și cînd natura ar fi vrut să 
dezmintă

loc îmbucurătoare pentru călătorul vet 
nit să cunoască mai bine așezarea in
dustrială din Munții^Bauatului, cea de 
a doua sursă de oțel a regiunii, k 
drept c-au mai amenințat cînd și cind| 
de după meterezele dinspre ArdeaS 
balauri negri de nori, repczind peste 
cerul senin al văii răsuflări' scămoase 
ca de pucioasă, dar minia răminea să 
se reverse cine știe pe unde.

Sub boarea rece tresăreau înfiorate 
mai cu seamă florile. Și multe mai

Mircea ȘERBANESCU ZILE

a cloro-

dc aur 
înalt uri, 
spunînd 

puțin

LA
nu
o- 
în 
de

desehid Congresul uzinei Oțelul 
Roșu ? Desprind, din cele arătate, cî- 
teva : modernizarea laminorului de 
profile, mecanizarea unor aparate la 
laminorul de tablă, mărirea capacită
ții de tacălzire la laminorul de pro
file. Fiecare din aceste probleme își 
are însemnătatea ei. Vizitasem cu pu
ține ore înainte laminorul de profile. 
Aici se lucrează în condițiuni încă 
destul de primitive : moștenirea grea 
a trecutului de exploatare capitalistă.

M ARI 
ROȘU
In acele zile se lamina fier-beton. 
Muncitorii de la ..profile" păreau ani
mați de marile sarcini care le revin 
și lor în urma Congresului. „Proiectul 
de Directive prevede pentru 1960— 
1965 construirea de locuințe noi din 
fondurile statului, cit o suprafață to
tală dc peste 9 milioane metri pă- 
trați, echivalent cu circa 300 mii a- 
partamente, de peste 3 ori mai mult 
decît s-a realizat în cei 6 ani prece
dent — de o calitate mai bună și eu 
un grad mai înalt de confort. Statul 
alocă circa 13 miliarde lei pentru rea
lizarea acestui program de construc
ții". (Din Raportul C.C. al P.M.R.j 
prezenfat de tovarășul Gheorghe 
Gheoghiu-Dej).

O parte din răspunderea pentru în
deplinirea acestui măreț program de 
construcții revine și laminorișlilor de 
profile de la Oțelul Roșu. Ei și-au 
luat angajamentul la începutul anului 
că vor da peste plan 600 tone, dar 
mai tîrziu au ridicat angajamentul la 
1000 tone, hi cinstea Congresului și-nu 
propus să realizeze peste plan 550 
tune laminate. Au realizat: 572 tone 1

Inginerul-șef se uită deodată la ceas. 
Pe urmă deschide din nou aparatul de 
radio. De data aceasta aud niște voci 
foarte puțin potrivite pentru o emi
siune obișnuită. Se făcea un apel:

— Oțelăria ?
— Prezent.
— Laminorul de platine ?
— Prezent.
— Profilele ?
— Prezent..;
Mi se explică : în acest mod con

ducerea uzinei stă de vorbă operativ 
cu secțiile. Emisiunea aceasta se și 
numește de altfel : operativul. Ascult 
raportul oțelăriei:

— Realizat de la unu (începutul 
lunii n.a.) pină la zi 108%. Greutatea 
medie dc la unu la zi 48 tone. Cali
tățile conform programului.

Scurt. Precis. Dinamic. Un stil te
legrafic, care însă îmi apare încăr
cat de poezie. Lăcătușii sînt întrebați 
< iod termină reparațiile la o macara 
de șarjare.

— Astăzi ! sosește prompt răspun
sul.

— Cam tîrziu. Odată cu pornirea 
cuptorului să fie gala și macaraua. Mai 
puține promisiuni, tovarăși, și mai 
multe fapte...

..Operativul" continuă. Pentru un 
neinițiat, misterios ca un limbaj ci
frat. Lacrurile. insă, se limpezesc a- 
turu'î cînd sint explicate. In zilele 
• ongresn; i u-bl piti'tul teple re.— *- 
rabde și s-au evidențiat mnlți oameni 
ți colective de muncă, avind în frunte 
pe comuniști. Cu o zi înainte de Con
gres fusese scos în reparație generală 
cuptorul nr. 3 de la oțelărie. Dar to
pitorii erau conțtienți de înalta lor în
datorire patriotică de a da patriei mai

rașul începe de la podul cel nou spre 
uzină. E-un pod de beton terminat la 
1 mai anul acesta, viguros arcuit pes
te rîul Bislra, pașnic acum și modest, 
dar in stare să măture totul din ca
lea lui primăvara, în epocile de efer
vescență a naturii. Carosabilul de be
ton se contmuă apoi pînă la intrarea 

■ in uzină, formînd un frumos bulevard 
de oraș mare, luminat noaptea cu 
neon.

Intr-un fel, cei care susțin aceasta 
n-au dreptate ; orașul se întrepătrun
de de mai niulțj ani cu satul, fiind 
din ce în căinai preponderent. Grafi
cul noii evăliiții pornește de la punc
tul marcat — Naționalizare. Intrind 
în stăpinirea bunurilor industriale 
construite din vlaga lui, poporul a în
țeles să se ^gospodărească altfel — și 
. uar ■-> gospodărit sub conducerea 

și elurvăzățoare a Partidu-

»înt la Oțelul Roșu î Aproape că 
e casă care să u-aib' in fer».- i 
brajij iaibujor.ț; de *au
grădinițe, alături de tiuadufiri și 
garoafe : port?--îne, ca niște colecții
numismatice expuse in cutii pe cati
fea de iarba, petuniile, cu pilnii ca de 
gramofon demodat, ortens-ile uriașe, 
amintind de marile funde roze de mă
tase de la

Intr-un Id± e-o boltă de viță. în 
alia lămii 
dind rod de aur și de soare, 
colo o salcie pletoasă, Înlocuind un 
chioșc de odihnă. Și fiecare grădiniță 
seamănă c*o .jură de rai- !

E-o caracteristică a Oțelului Roșu,

criavi £? veacului

plantați in lăzi

lr ut.

pat ral t 
mai în-

înso-

asemenea pronosticuri de-

duy

6

nu se

naturii pașnice.

★

4 • »
. L.

•a . 
«-• if .

al ați, 6 iunie 1960.
Cu un fel de înduioșare mă 

îndrept spre locul acela, spre 
acel punct pe care cu aproxi
mație l-am putea numi centrul 
geografic al visului ce tinde să

se realizeze.
Vorbesc frazele concepute cu o 

obiectivitate de document, ale planu
lui cuprins în Directivele celui de-al 
lll-lea Congres al Partidului.

Din conținutul lor erupe nestăvilit 
patosul.

Toți cei ce în această țară se pa
sionează pentru viitorul Patriei s-au 
oprit emoționați la acest nasaj al di
rectivelor. In toți s-a luminat perspec
tiva visului cuprins în aceste rînduri. 
In toți a apărut pentru o clipă un 
fragment din imaginea viitorului, sub 
formă de cifre, viziiule spațială, în
chipuire de specialist, simplă sclipi
re sentimentală, sau în forma mai 
complexă a unei sinteze raționale.

De aceea am plecat și eu la fața 
locului visat, să văd pâmîntul nepri
hănit, unde cindva giganții de oțel 
se vor înălța spre cer...

★

Adeseori am coborit în gara mică. 
E după-masă devreme.
Ploaia fecundă de vară porni să 

picure, apoi se opri din nou.. Vintul 
suflă dinspre Deltă. Aduce în larga-i 
îmbrățișare, deasupra ținutu
lui, aerul umed al împărăției 
nesfîrșite de stuf. Norii se 
rostogolesc pe cer, la mică 
înălțime.

Pămintul, flora, vagoanele 
'aflate ne șine, gara, acoperi
șul barăcilor de întreținere, ' 
sint umede. Toate-s învăluite 
in aburi. Pe șoseaua ospita
lieră, plină de noroi, din do
sul gării, pufăie un tractor...

îmi scot schița de hartă 
desenată pripit in carnetul de 
rotițe. Semnalează locul gol 
unde azi nu se vede nimic 
doi tot ce va deveni aici in 
curind realitate materială, cum
vede nici pe plaiul întins în fala 
mea. E o lume seculară neturburată, 
o tonalitate idilică a

LOCUL
Meliusz 
IOZSEF VISA T

pe aici. Călă- 
mine adineaori, 
perspectiva, se

Trenurile trec des 
torit, întocmai ca și 
privesc cu nepăsare 
minunează de peisajul variat, citesc
romane, vorbesc despre aventurile lor 
sau își răsfoiesc ziarul.

Poate că cineva, studiind chiar aici 
Directivele Congresului, In acest loc, 
ajunge la rîndurile care spun că între 
anii 1960—1965 vom construi primele 
cuptoare Martin în noul combinat si
derurgic... Cititorul parcurge mai de
parte rîndurile și nu știe că tocmai 
acum aleargă trenul pe acele plaiuri, 
care vor li vizibile Ia fel de bine de 
la sute de kilometri, fiindcă ziua no
rii grei de fum, iar noaptea focurile 
imense de forjă ce vor înroși firma
mentul, se vor ridica de aici spre cer.

★

Dacă mă uit înapoi în direcția din 
care am venit, spatele alungit al unui 
deal asemănător unui dinozaur este 
singurul hotar vizibil al 
combinat.

E atlt de adîncă tăcerea 
ar vorbi. De jos, ciripitul
din stufăriș, flueratul lor și țipetele 
de dragoste, orăcăitul melancolic al 
broaștelOr, parcă ar sublinia această 
străbună liniște pașnică. S-a oprit șt 
vintul. Căsuțele țărănești împrăștiate 
pe dealuri, cu grădinile dintre ele ce 
par părăsite, accentuează și mai mult 
liniștea. O liniște pașnică, străbună, 
stăpinește aceste meleaguri. Liniștea 
care a domnit aici acum o sută, cinci

sute sau cinci mii de ani. N-o tulbu
ră nici mașinile ce trec in viteza...

★

In acest colț al tăcerii, construe t-ni 
socialismului: betonierii, insMaiora. 
tractoriștii și macaragiii nu și-au mă
surat încă puterile cu natura, vu tre
cutul nemișcat.

Dar în curind va răsuna bubuita: 
lupte.. Poate dealurile vor dispare. 
Schelele macaralelor se vor profila 
pe fondul îmbrăcat in straie de praj, 
al cerului. Pe cea mai în. Uă va a- 
pare steagul roșu. Iarna nu se t-r 
mai ascunde lupii in păpuriș. Nu
mai romanele vor mai evoca pe hai
ducii care au trăit, cindva, aici. Tre
cutul și prezentul acestor melea
guri vor dispare. Giganții de oțel r 
bubui și vor sctrșni pe aceste locuri. 
Reflectoarele vor transforma nopțile 
în zile. Si in noul imperiu al oțelului, 
se vor naște oameni noi, suflete o- 
menești, cu iotul diferite de cele ale 
zilelor apuse, crescute între turnăto
riile Martin, bluminguri și fantasticii 
monștri mecanici.

Toate astea acum sînt doar visuri, 
planuri, opt rînduri pe două coloane, 
și totuși e o realitate sigură, absolu
tă, de neschimbat. Viziunea asta iiu-i 
nicidecum imaginație, dar ca produs 
a! imaginației, desigur că e săracă 
față de tot ce o să vedem aici 
cîțiva ani.
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Da, pe acest loc, istoria va 
secole sau milenii deodată, in 
ani. Aici, în 1970, putru milioane tone 
de oțel se vor scurge anual 
turnătorie drept în laminoare.

Desigur că nici ochii nu pot cu
prinde toată priveliștea și nici ima
ginația, marginile acestor cifre colo
sale. Imaginația înaripată și dornică 
să priceapă faptele, se poate bizui 
doar pe puncte de reper relative: 
noul combinat de la Galați va fi mai 
mare ca cele de la Reșița și Hune
doara împreună; noul combinat de 

Galați va fi de patru ori cit cel 
la Hunedoara.

sălta 
cinci

dm
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La Oțelul Roșu s-au construit nu

meroase blocuri de locuințe : au fost 
asfaltate și pietruite străzile princi
pale ; s-a introdus luminatul electric 
și-acolo unde ardea opaițul și lampa 
cu gaz ; într-o treime din case cînlă 
apăratele de" radio, restul fiind cu
prinse în rețeaua de radioficare ; exis
tă o cursă ae autobuze și pe urmă : 
motociclete și biciclete nenumărate ; 
s au amenajat parcuri, uu cinemato
graf de vară, o «ală de teatru, o gri- 
dină-restaurant, un bltfet-expres. des
chis de la șase dimineața Ia zece sea
ra. Sint două școli medii, un. ..de zi“i 
cealaltă serală, nn club cu bibliotecă, 
ru «ală de șah, cu popice și cineclub 
— aresta din urmă pe punctul de a 
turna un film de zece minute... Ștrand, 

ceeaarenă sportivă, magazine și tot 
ce are* îndeobște un oraș.

Insă într-allfel au și dreptate 
ea re spun că orașul începe de la 
iinclusiv podul , dar acesta este orașul 
de mime, in germene deocamdată, care 
se dezvoltă în mod firesc dinspre uzi
nă, radial, în afară. Luminatul cu 
nevn du un faruiec aparte acestor 
nopți din munții Banalului, un fai- 
mec de înalt nivel urbanistic- Razele 
luminoase taie în marmora întuneri- 
mlni o leari c;ire urcă sus, tot mai 
su.-. spre viitorul socialist.

îb acest cadru, nu ți se mai 
p. re de k- ciudat »ă întilnețti un 
i-.o.-.itor abia ieșit din uzină, care, la 
ir::vi.,irea unde-și va petrece conce- 
d-id de odihnă, să-ți rihpundă simplu 
și firesc :
- Ls So® '*
Tntaoaai ața m-a răs ’̂^ns intreo 

•Med seasat da pri:u-loj>*i >r.d
da te OteM Itam. Ube'-.-ț r X >4- 
h-ae. S ■ «Ceea, scara hunuu-t-
ci temeinic ia marmora nopții
tu- s-a pdrnt neasemuit de frumoasă, 
întrecea tn frumusețe chiar și fndepăr- 
taiu. lainica și minunata cale lactee...

Mă gindcam înfiorat : ce salt uriaș 
din preistorie aproape, la civilizația 
socialistă ! Căci greu a fost trecutul 
celor care munceau la uzina iui 
Auschnit. Rechinii capitalului sugeau 
vlaga întregii văi. Putea oare visa un 
muncitor de-aivi. aproape țăran, lingă 
simburele de lumină al opaițului, că 
va veni vremea cînd o lumină nouă, 
puternică, va sili noaptea să se re
tragă ? Că va veni o vreme cînd in 
îndepărtata localitate din creierul 
uniaților ypr^arde aceleași tuburi cu 
n&in |a șl îat caplala. ța J ? Mă gln- 
deairL înfionih: aa;i. te sute de kîo- 
iiictff distanți;' slrăfhrea acreați liimi- 
nă ca și-n sălile unde se ținea Cou- 
crrsul Partidului ! Și-un suflu fier
binte de măreție ajungea pînă la noL 
cei care în. zilele istorice ale Congre
sului ne aflam la Oțelnl Roșu, departe, 
dar legați prin toate firele de Congres. 
si:rițindu-l și trâindu-l din adincul 
inimilor noastre.

Intrind a doua zi in biroul ingi ie
rului -jef, intr-o încăpere sobrii și cal
mă, am ~ ’ 1 1 ’’
drechis : se transmiteau părți din cu- 
vîntările la Congres. Cine jvea răb
dare să aștepte ziarele ? înainte de 
a începe discuția am ascultat emi
siunea pînă la sfirțiL Ce perspectiva

cei 
pod

snrprios aparatul de radio

industrial, 
bunuri 

e-

■a spus tot deact exista • 
legătură evideo'i terre civi
lizație și «țel. Asi&&. ta plia 
secol XX. ssuasiv se

col al electrici lății, aj «targf. ato
mice. al auti.matizărb g! al Idbakii 
reactive, oțelul represtail W păuă lj 
95 la sută din coustMui aoadlal de 
metale. Sau, așa cum arî'i „Marea 
Enciclopedie Sovietică**. întreaga cul
tură materială a lumi: cMlempocaue 
se sprijină pe cele dona mi.tarde 
tone de oțel.

Oțel înseamnă avmt
progres tehnic, belșug de 
materiale. Oțel Invea snr patere 
conomică. Semnificația acestei aște
rn este cuprinsă intre doua eiire. la 
1938 Rom inia producea 233 lese 
de oțel. In 1960, *aeninia socialista 
va da 1.798.000 o»' adică de
6 ori mal mult deci: acrea 22 de 
ani. Ce va fi mine ?

7.500.000 de tone de oțel ta fiecare 
an — un imens fluviu de unetal — se 
vor revanșa spre fabricile țarii, din 
trei mai cetăți : Hunedoara. Reșița și 
Galați. Acest ..miine- nu e departe. 
Doar 10 ani ne despart de el- Așa 
prevăd Holaririle celui de al lll-lea 
Congres al Partidului, iar întreg po. 
porul nostru știe ca aia

★
A fost o vreme cind 

cerut Hunedoarei să se 
viață. Hunedoara și oamenii ei 
dat viață cetății de foc de astăzi.

Atunci, otel însemna piine.
Va veni vremea cind 7.500.000 tone 

de oțel vor zvicni in arterele uzine
lor. Cînd sarcinile planului de pers
pectivă vor prinde viața, oțelul va 
însemna un avint nemailntilnit al 
industriei, mari uzine șl marj șantie
re. Oțelul va insemna drumuri, orașe, 
cele 300.000 de apartamente prevăzu
te pentru anii IMO—1965. cele 100.000 
de tractoare sau cele 500.008 de tone 
de îngrășăminte. Toate acestea în
seamnă oțel, pentru că îl au la ori
gine. Agregatele, utilajele, toate se 
transforma In cele din urmă in piine, 
pîinea viitorului, piinea deceniului al 
șaptelea al veacului XX...

Sat—ifsegetiiza și Hunedoara 
așezate aproximativ pe același 
im geografic. La Sarmisegetuza, 
prtetre nenumăratele obiecte arheolo
gice amintind străvechi imperii, se 
află • sabie scurtă, sabia romana, 
sabia unui imperiu de mult apus, a 
cnei civilizații despre care se vorbeș
te și astăzi. In ținutul Meuse, aproa 
pe de Couvert, în Franța, arheologii 
ax descoperit resturile unui modest 
cimitir din veacul al Vlll-lea. Printre 
•biecte se afla și o sabie, vestita sa
bie lungă francă, 
plexa, formată 
te pe o parte 
mei. decorată 
înfățișate sub

.o armă com- 
din două tăișuri suda- 
centrală — miezul ar- 
cu desene geometrice, 
forma unor lini) în

pararea păcii, pentru ca oțelul să ră. 
mină doar piine. îmbrăcăminte. lo
cuințe. civilizație.

★
...Hunedoara. Privirile se opresc 

îndelung peste întinderile ei. E u- 
riașă. Nu ne impresionează numat 
dimensiunile ei actuale. In 1965 va 
crește încă o dată pe atîta. Se vor 
construi noi furnale de mare capa
citate, încă un laminor și alte noi 
cuptoare de făurit oțel.

Alături de oțelăria nouă, chiar 
sinul complexului cetății de foc. 
ridică clădirea laminorului vechi 
800 mm. Se văd și blumingurile 
1.000 mm și 600 mm. Dar interesul 
nostru este legat de laminorul de 
800 de mm. Acolo muncește brigada

în 
se 
de

va n.

partidul 
trezească

a 
la 

au

Romulus ZAHARIA Oțel,
înseamnă iotul!
zig-zag. în formă de rețele sau de 
plasă, uneori juxtapuse pe benzi pa
ralele”... după cum ne-o descrie Mi
chel Rouze, S-a dovedit că simetria 
desenului nu este decorativă, ci re
zultă din tehnica fabricării. Aceasta 
este celebra sabie damaschinată, arma 
numărul unu a 
biectul aparține 
de douăzeci de

Tehnica ei de
o adevărată măiestrie, aproape 
neconceput pentru timpurile

Sarmisegetuza, Meuse, !
ra...Un itlnernriu care îndeamnă 
meditare : oțelul a adus și mult rău 
omenirii, a sfîrtecat pronriul ci trup. 
Oamenii se unesc la lupta pentru a-

din 25 de utemiști, brigada

epocii. Rețineți : o- 
unei epoci acoperită 
veacuri.
fabricare dovedește 

de
acelea. 

Hunedoa- 
la

alcătuită t" ~ j
Iui Dumitru Ghinea. Data nașterii a- 
cestei brigăzi este legată de luna de
cembrie a anului 1959. Tot de ea sînt 
legate o seamă de realizări, dar
mai ales o stimă de înfăptuiri care 
au dus la transformarea oamenilor.

E lesne de înțeles că un colectiv 
are individualități, caractere diferite. 
Un om este mai sprinten, un altul 
mai puțin indeminatic. Celălalt are 
bune cunoștințe profesionale, în timp 
ce un al patrulea manifestă o oare
care superficialitate. Așa a fost și 
in brigada lui Dumitru Ghinea. Ce 
și-au zis ? Vom fi brigadă fruntașă 
dacă vom învăța temeinic. S-au in. 
scris ta cursurile serale ale școlii 
medii, sint elevi în clasele a Vîlî-a 
și a IX.a, toți, fără excepție. Au mai 
spus că trebuie să dobîndească o

mult oțel. Ei se angajaseră încă la 
începutul anului să dea peste plan 
1500 tone oțel. Succesele obținute i-au 
determinat să mărească angajamentul 
la 2500 tone. Cînd a fost luat în dez
batere Proiectul de Directive, oțcla- 
rii și-au propus să dea în cinstea Con
gresului, peste plan, 1250 tone. Scoa
terea din producție a unui cuptor toc
mai în zilele mărețe ale Congresului, 
ar- fi îngreunat îndeplinilea angaja
mentului luat și mai cu seamă depăși
rea lui așa cum dorea fierbinte între
gul colectiv al oțelăriei.

Din inițiativa organizației de partid 
a secției, se hotărăște reducerea pe
rioadei de reparație. Lozincă : repa
rarea sub șapte zile, cauza fiecărui o- 
țclar 1 Comuniștii în frunte 1 Prim 
topitorul Gheorghe Vasiloaie, secreta
rul organizației de partid pe secție, a 
antrenat colectivul dc muncă prin 
exemplul personal, * prcluînd efectiv 
conducerea uneia din echipele care 
lucrau cu schimbul la construirea ca
merei regeneratoare. Aflată sub pla
toul oțelăriei, camera radia o căldură 
năpraznică. 1’e jumătate gol, Gheorghe 
X asiloaie a pătruns în spațiul îngust 
și a început să primească la mină că
rămizile. Sudoarea curgea în Valuri. 
Mai repede, tovarăși ! Pîrjolul taie 
răsuflarea. Mai repede, tovarăși ! 
Mușchii ardeau parcă, dar conștiința 
îi strunea : lucrarea cere precizie ! 
Mai repede, tovarăși...

După o jumătate de oră locul îl ia 
echipa de schimb Ritmul muncii se 
menține. Altă jumătate de oră. Din 
nou echipa comunistului Gheorghe 
Vasiloaie pătrunde în spațiul îngust 
ca un abataj, fierbinte ca un cuptor..: 
In 15 orc, prin mîinile oțclarilor în
cordați în efort, au trecut 11.000 de 
cărămizi, pentru o operațiune care în 
condiții normale ar fi durat patruzeci 
și opt dc ore. Dar voința dc fier a co
muniștilor, călită în focul construcției 
socialiste, a în\ins timpul, căldura, 
normele vcclii, oboseala... Reparația a 
fost terminată în 6 zile și 3 orc. In 
această privință media anului 1958 a 
f«t de z-ree zile și a anului ÎS”'B. 9 
rib-. In timpul 1 ■•ngresiilui Oțelăria 
a dat peste plan 169 de tone de oțel ! 
Este o preocupare mereu vie a topi
torilor de pe Valea Bistrei, de a răs
punde cu cinste sarcinilor pe care Con
gresul Partidului le a trasat siderur
giei socialiste a patriei...

înaltă calificare profesională. Mais
trul Constantin Petre, comunist, le-a 
sărit in ajutor. Cind l-am cunoscut, 
se aflau la o ședință. Ședința era 
doar o discuție prietenească pe teme 
profesionale. Maistrul Petre Con. 
stantin a expus referatul : „Cum a- 
par defectele in laminare'. Iar tinerii 
ascultau și-și notau. Ascultam și eu. 
Șl omul acesta brunet, uscățiv, cu 
brazde adinei pe fața-i încă frumoa
să. cu o voce domoală le arăta di
verse tipuri de defecte.

— ...Un alt caz: răsucirea lingou- 
rilor. Llngoui se răsucește cînd are 
dimensiuni mai mari. Mă Găvrilă, — 
și se adresă lui Albu — de ce crezi 
tu că-ți bat mereu capul cu însuși
rea dimensiunilor? Ca manevrant 
ești cel mai indicat să cunoști ma
terialul. oțelul. O dimensiune mai 
mare trecută prin laminor va face ca 
lingoul să se răsucească...

După o scurtă pauză, fn care citea 
pe fețele tinerilor dacă au pătruns 
acest adevăr, reluă : ...Și ca Albu 
Găvrllă să nu mai încurce oțelul, di
mensiunile, vom învăța împreună 
totul. Iar în procesul-verbal al adu 
nării noastre să treceți: „De proble
ma cunoașterii dimensiunilor oțelu
lui de către întreaga brigadă, se va 
ocupa Constantin Petre".

Cîteva zile în șir, maistrul Con
stantin Petre a stat în apropierea 
lui Albu și a altora. După aceea i-a 
dat drumul pe „picioarele lui", — 
cum ml-a spus mai tîrziu. Intr o 
lună de zile, cea care a urmat, Albu 
n-a greșit niciodată.

Burtică Marin, un alt membru al 
brigăzii, se pregătește de examen 
pentru a trece de ta o categorie de 
încadrare la o alta, superioară. A

cerut ajutorul maistrului Constantin 
Petre. Maistru) îl ajută.

Privindu-i, ascultîndu-i, îți pul în
trebarea de ce arheologii de astăzi, 
cel. ce au descoperit o sabie damas. 
chinafă, din epoca merovingiană, se 
frămîntă atît cu procesul de fabrica
ție. Lucrurile sînt simple. De totdeau
na făurarii fierului trebuiau să-și 
transmită „secretul de fabricație" ca 
pe o comoară. Societatea omenească 
a evoluat atit îneît transmiterea este 
un proces firesc. Numai că o trans, 
inhere totală, dezinteresată, o „creș
tere de cadre" — aparține societății 
noastre socialiste.

Oțel înseamnă deci : educație co
munistă, bunătate, grijă tovărășeas
că, solidaritate.

Poate pentru că oțelul are atîtea 
semnificații, laminoriștij hunedoreni 
au obținut cele mal frumoase rezul
tate în întrecerea socialistă în cinstea 
celui de al lll-lea Congres al parti
dului. Oricum, brigada de tinerj u- 
temiști a lui Dumitru Ghinea poate 
spune cu mîndrie că a contribuit și 
ea la cele 45.000 de tone de oțel la
minat peste plan, că a redus și ea 
cu peste un leu prețul de cost la 
fiecare tonă de laminate și că. în- 
sfîrșit, a contribuit și ea la realizarea 
a peste 30 milioane de lei economii.

Și asta e foarte mult

★

Dacă o sabie damaschinată, lami
nată și ea, transformată într-un sim. 
bol. a contribuit la destrămarea unei 
lumi, oțelul zilelor noastre, topit, 
turnat în lingouri, laminat, clădește 
o lume nouă, oameni noi, făurarj ai 
unei civilizații unice și de cea mal 
îna'‘ă treaptă.



SCHIȚĂ DRAMATICĂ de Ludovic BRUKSTEIN

Personajele ?
Silvia Mantu 
Andrei Badiu 
Unchiul Simion 
Voci

Acțiunea se petrece in zilele 
noastre, intr-un oraș universitar.

★
Locuința studențească a lui 

Andrei Badiu, aflată la etajul 
cel mai de sus al unui bloc. 
Prin fereastra desch,să din fund 
se văd acoperișurile caselor o- 
rașului și cerul limpede al unui 
amurg de primăvară.

In stingă, o ușă ce duce intr- 
un mic vestibul, in dreapta altă 
ușă ce duce in bucătărie.

Odaia are un aspect tipic de 
cameră mobilată de închiriat. 
Mobilierul e vechi, destul de 
uzat. In fund un scrin pe care 
se află la loc de cinste o cupă 
ae argint, mare și niște medalii 
sportive. In dreapta, o etajeră 
cu cărți multe și reviste, caiete, 
in neorinduială. In stingă un di
van acoperit cu o cergă țără
nească de lină. In mijlocul ca
merei, o masă in jurul căreia se 
află acum multe scaune de d'fe- 
rite forme și modele, — se vede 
că au fost adunate de prin ve
cini.

Masa e pusă. Pe fața albă, ci
teva sticle cu băutură, pahare. 
Silvia și Andrei aranjează ta'î- 
murile, farfuriile și ele de dife
rite garnituri, se vede că au 
fost împrumutate anume pentru 
această seară de sărbătoare. .

SILVIA: Uite, farfuria asta 
mare o pun aici, lui George, 
că grozav ii place sa mănînce.

ANDREI (rizind): Mai bine 
pune-i pahar mare, că-i place 
și mai mult să bea. I ite, pa
harul ăsta de apă, pentru 
fuică.

SILVIA: Dă-1 încoace! Sau nu
mai bine adă-mi cupa ta cea 
mare de Invmgaior la crosul 
studențesc.

ANDREI : AI dreptate. (Ii dă 
cupa de argint de pe scrin).

SILVIA: Parcă-I văd cum se 
ridică înalt și, matahală cum 
e, strigă latinește toastul so
lemn (imitfnd vocea groasă, 
bărbătească): ,,Nos, George 
Bersanus, doctor es mcdici- 
nae, in nomine tuturor coleg,- 
bus doctoris aici de fața, fe- 
lWitamus et bibamus pentru 
fericirea tinerei perechibus lo- 
godnicibus, Silvia et Andrei, 
et uranms să înfrunte mereu 
nedeSpărțtți valurile vieții... 
nimic să nu-1 mai despartă de 
aici înainte, ci împreună să 
pornească, să viețuiască și să 
îmbătrînească în pace, înțele
gere și fn prețuirea oamenilor 
ne bine și... și... (caută cuvin
te mari)... etcetera... etcetera...* 

ANDREI: Și parcă o aud pe 
prietena ta. Clara, cea tirifă foc 
și deșteaptă pară, cum îl în
trerupe pe bietul orator (o 
imită): ,.Lasă discursurile as
tea umflate. George! Că acuși 
începe să ne doară capul și-i 
păcat de atîtea antinevralgice. 
Alai bine să se sărute proaspe- ■ 
ții 'ogodiți!...“ La care cei
lalți izbucnesc îrt cor, scar# 
dînd: Să se sărute! Să se 

Să-ru-te!! N'u-i auzi ?... Și eu. 
în situația asta grea. n-am 
să pot face altceva declt să 
ascult vocea poporului... (Sc 
apropie de ea. o îmbrățișează, 
dă s-o sărute).

SILVIA: (il respinge ușor, cu 
gingășie). Dar eu, ca să te 
scap din situația asta grea, am 
să-ți spun: Vai, Andrei dra
gule. doar nu-i nevoie de ati- 
ția martori... (Amîndoi rid), 

ANDREI: (după un timp, îră- 
flnd-6 de vîrful degetelor): 

lai. Silvia, să stăm puțin a- 
ici, pe canapea, pînă vin gă
lăgioșii aceia... (Se așează, 
stau un timp in tăcere, apoi 
‘Andrei continuă, copilărește, 
ezitlnd) Silvia... aș vrea să 
te întreb ceva... Ceva foarte 
important... Dar să nu rîzi!

SILVIA: (făcînd o mină gravă): 
Uite, îți promit să fiu foarte 
serioasă 1

AN'DREI: Silvia, tg ții la mine? 
SILVIA: (izbucnind in rîs): Ce 

întrebare întîrziată... Si re
petată... și inutilă...

ANDREI: îmi place atît de mult 
să aud răspunsul, de zeci, de 
sute, de mii de ori l-aș as
culta.

SILVIA: Ei, atunci... Stai să 
mă gîndesc— Atunci află că 
da 1 Da, da, țin la tine !

ANDREI: AVult?
SILVIA: Mult de tot.
ANDREI: Cît de mult?
SILVIA: (din ce in ce mai în

veselită) : N-am reușit sa cîn- 
tăresc exact. Și cred că nici 
prietena noastră Clara n-ar 
putea să cîntureasca asta, cît 
e ea de farmacistă...

ANDREI : Și dacă ar încerca ci
neva să ne despartă ?

SILVIA: (tot glumind): Cred 
că pur și simplu h-ar reuși. 
A se vedea „Poneo și Julieta", 
scena...

ANDREI: (mai în glumă, mai 
în serios): Dar dacă ar veni 
acuma cineva și ți-ar spune 
că sînt așa și pe dincolo.

SILVIA: Cine?

zi-

Se 
nu 

pare

Absolut

ce ir. ce 
era mai 
merita să

ANDREI : Știu eu ? Oricine. 
SILVIA: N-aș ctede.
ANDREI: Dacă ai afla, totuși, 

că nu sînt așa cum mă crez.. 
SILVIA : De la cine ?
ANDREI : (zimbind). Să 

cern... chiar de la mine!
SILVIA: Atunci... (ezitindj. 
ANDREI: Atunci ?
SILVIA: Mi-aș spune așa: 

poate că Anarei al meu 
este așa de bun cum 
nici eu nu sînt chiar așa cum 
mă vede el. Dar rău nu pc •- 
te fi !... Și . asta mi-e de 
ajuns.

ANDREI : (pe ginduri). Pă- at 
că oamenii se intilnesc și se 
îndrăgesc nu imediat după e* 
s-au născut, după ce ■. des
chis och j In lume, ci ma: 
tîrziu, după ce au. ca s:' 
așa, un oarecare trecut.. După 
ce an trecut printr-o tiner--«. .. 
nebănuitâ uneori...

SILV’A : (serEw) Ce-i cu tine 
Andrei ? De al cui trecut vor
bești ?

AVDPE1: De al tău... al meu... 
S1LVIA : Mă pui pe gînduri, An

drei. Nu știm. oare. toi. tuful 
despre celălalt ?

ANDREI: Parei putes; ști lfft ? 
O viață întreagă nu-i -.i- 
ca să știm totul unu daipre 
altul. Nu-i așa ? Tu. Silv.a. 
mi-ai povestit totul despre via
ța ta ? Gindețte-te bine !

SILVIA : (incurcată): Cred că— 
tot...

ANDREI : (insistind). 
tot?

SILVIA : (ezitind din . 
mai mult): Tot ce 
important... Tot ce : 
fie povestit..

ANDREI: (triumfător). Ei vezi? 
Ceea ce e important pentru 
unul, poate fi lipsit de impor
tanță pentru celălalt. Și vice
versa.

SILVIA: (speriata de-a bine’ea): 
Adică, cum... Nu crezi cumva 
că ți-am ascuns ceva ? Doar 
n-aj să începi să mă suspec
tezi așa, din senin ?...

ANDREI : Nu, nu Silvia. (Brusc, 
■răsună soneria din vestibul).
Au sosit! (Andrei iese revede 
îri vestibul, deschide ușa. Se 
aude vocea lui). Nn, doamnă, 
nu stă aici. Sunați cu urt e- 
taj mai jos...
(Revine). O 
greșit adresa.

SILVIA: (încă 
drei, să rtu rîzi de mme și sS 
nu 2ici că fac literatura dar 
simt uneori, parcă te apasă 
ceva.» Și nu-mi dau seama...

' De ce n-ai vrut să vorbim de 
logodnă nînă acuma ? Ți-a 
spus cineva ceva despre 
mine ?

ANDREI: Ce s-ar putea spune? 
SILVIA: Gteodată inn vorbești 

așa. de departe rarei... Eu te 
ascult cu atenție, niă strădu
iesc să înțeleg, aar unde vrei 
să ajungi, :Ț.u știu-,

ANDREI : (inîorcind-r de tot a 
glumi): Cv-tine. Silvia5 Ori
unde! Și la capătul pămin- 
tului... Dar deocamdată â 
mulțumesc și c'J să’ucul aceia 
din Moldns a de unde acum 
cincizeci de «ni a porpit des
culț băiatul de țărani N:colae 
Mantu să cucerească culmile 
științei medicale și unde cu- 
rînd se va in toarce fiica 

'dăd^icianuiui proiejoj

Pentru puțin ! 
doamnă bine, a

încurcată): În

de ce. colega, t

Desene de LIVID

fie... colaborator, 
mulțumesc, tova-

SILVIA: Mai mult chirurg is
cusit și prea sigur de sine, 

• decît modest..
ANDREI: Cum ar arăta un chi

rurg desigur de sine?
SILVIA : Rău de tot. 
ANDREI: E, vezi ?
SILVIA: De aceea am și con

simțit să-mi
ANDREI: Iți 

rășă doctor.
SILVtA: N-ai 

meritul tău... (Amîndoi rid).
ANDREI: Parcă vad femeile de 

la țară cum se îmbulzesc cu 
pruncii: „Doamnă doctor,
doamnă doctor, ce să fac cu 
el. are fierbințeala*... Iar 
dbamna doctor ia în primire 
copilul, o injecție și— să vină 
următorul...

SILVTA: Ei, aici te înșeli, scum
pe colega! (Devenind se
rioasă). Nu mt-a plăcut de 
loc procedeul medicului acela 
de la policlinica unde am fă
cut practică acum un an. Șfii 
la cine mă gîn-desc. După ad
ministrarea medicamentului 
spunea mereu: „Următorul!“ 
O injecție și „următorul*! — 
o rețetă și „următorul* !... 
Era medic foarte bun, dar cu 
atît maj bune ar fi fost rezul
tatele, dacă ar fi spus.: „ai 
să te faci niai bine* sau „încă 

■ două-trei injecții de astea și 
ești sănătos tun"...

ANDREI: N-am nimic împotr,- 
vâ. Dacă ai timp și răbdare.

SILVIA: Timpul și răbdarea 
sînt tot mijloace de tratament. 
Noroc că sînt puțini cei care 
nu înțeleg aceasta... Totuși se 
mai afla cite unul care cău-

tind pacientul, ajunge si 
mai vada omul...

ANDREI : Ce vrei sa spui 
asta ? Omul cînd lucrează 
mașină e muncitor, pc 
e țăran, la birou 

.nar... Și cînd merge la avo
cat e parte, cină intră intr-un 

.magazin e client și cind vine 
la noi, e pacient. E destul de 
dar, nu-i așa ?

SIL IA : Dar p-este tot e om. In- 
țe'egi ? Noî prea ne grăbim 
sa-1 vL.je-.-isi pe bolnav și nu 
ii- gin dim deajuns cum să-l 
a. iLni pe ten sa se vindece, 
dl fie sănătos...

A' DREI : Da, a te-ar auzi pro- 
lesorul i-.-jstru, academicianul 
dr. Nicolae Mantii . Parcâ-1 
\ad cum se întunecă la față 
și s■ încrunta: „Medicina e 
o Țiință exactă, fata mea. 
eăiJlă boafa, microbul pe care 
........................  ' ry-l dis

trate 
>șr-cîe cafe-ți stan la d:s- 

Restul e numai poe-

nu

cu 
la 

dțor 
e iuncțio-

trjlxiie să-i g.iSCști și 
bugi Iară milă pri

n&iiție. 
/....*

SlLViA: 
or: nu 
iestune. 
a ată bună ne este..
;rasr:ji ț^uturi, stog 
micrcbt, i ’ 
re ret, fe.-.- 
îa dra ,3

f: 
putem să 
noastre de nădejde...

ANDREI : Stai! O cbpă numai 1 
(Ea gr prește surprinsă. El se 
duce la masă, se sprijine cu 
ambele miini de ea, par. ă ar 
Aa la o catedră înaltă și pri
vind in jos. roiindu-și o, fui 
jur-imprejur ca la un audie
ri u imaginar și foarte distins, 
cu voce voit -olemnă anuală): 
Onorat Congres internațional 
de pediatrie al binecuvântatu
lui m 3< pace 1970! Ororali 
oaspeți din toate colțurile pă- 
miruului! Stimați invitați, 
profesori de pe planetele noas

Asta e. cb de multe 
vedem dm pro

• noastră, nu vedem ce 
Vedem 
celule, 

vișuși, dar uităm du- 
Mirii, gindirea, voin- 
>stea. suferința, care 
i nanele noastre, dar 

le facem a’iatele

tre vecine, și prietene Marte și 
Vends, ascultați acum im
portanta comunicare pe care 
ne-o va face academicianul 
profesor dr. Silvia Ba iu...

S1LVIA: (iZ întrerupe șoptind). 
Badiu-Mantu !

ANDREI : (tot așa încet, către 
ea): Am înțeles! Tradiția
medicală a familiei... (Conti
nuă tare, către public) Aca
demician profesor dr. Silvia 
Badiu-Mantu, ne va face o 
comunicare despre descoperi
rea ei epocală: tratarea boli
lor de copii cu diferite poe2ii. 
poezioare și poezele... îndeo
sebi a celor sugari... Aten
țiune, sînt doze eficace și doze 
toxice! De pildă în cazuri de

dizenterie, au dat rezultate ex
celente poezia „Cățeluș cu pă
rul creț fură rața din coteț...* 
Iar în cazuri cronice se poate 
administra cu bune rezultate 
una care zice: Sus pe cer 
sint multe stele, pe țsămînt sini 
floțicelc*... (Observînd expre
sia ei supărată, se anropie de 
ea) „Dar nici una d.ntre ele. 
nu-s ca ochii ...Sdyici mele...* 
(Vrea s-o sărute).

SILVIA: (ii pune palma pe 
gură): Răutăciosule! Nicio
dată n-ai să-ți dai seama de 
eiectul tămăduitor al unei ase
menea poezii... (recită):

Qnd ca-ntr-o ogimdă privesc 
în apele limpezi ale ochilor tăi 
și jnima-ti deschisă b simt 
atît de aproape, 
bfltind nerăbdătoare,
neliniște, tu. de ce te strecori 

tntre noi, 
cu zîmbctul tău verde-crud ?... 
Oare numai pentru ca izgortindu- 

te mereu, 
să putem măsura mai bine, prin 

tine, 
iubirea și trăinicia ei — 
și iericirea ce vine ?...

ANDREI : (încet, abia percepti
bil): Da... Silvia mea... (O 
îmbrățișează. Se sărută. Rămin 
asa mult timp, obraz lingă r>- 
braz. Din vestibul se aude so
neria. Intii foarte, foarte ti
mid, cei doi nici n-o aud. A- 
poi. din ce în ce mai insis
tent).

SILVIA: (trezită) Andrei,
du-te... Au sosit! (Iși potri
vește repede o șuviță).

ANDREI : Da, ei sînt, îi recu
nosc după sonerie... Alerg să 
deschid. (Iese in vestibul. DuDă 
citeva clipe reapare insă în 
ușă). Silv.a, nu auzi nimic ? 

s'lLVIV: (mirată). Nu. Tu auzi 
ceva ?

ANDREI: Nu, tocmai asta e. Că 
e prea mare liniște afară... Să 
știi Pa George iar a pregătit o 
iarsă dr-alea deșuchiate de-ale 
sale. Fiind neurolog, crede că 
trebuie neapărat să se joace 
cu nervii oamenilor. Să vezi, 
am să deschid ușa și o să-mi 
cada ceva în cap... sau o să-mi 
țișnească un siion in obraz... 
sau mai știu eu ce-a născocit... 
Și toți după eL._

SILVIA : Stai tu aici 1 Eu mă 
ascund indărâtul ușii și cu aju
torul cordonului ăsta, ușa se 
va deschide frumos singură... 
(.4 ieșit. Se aude ușa de a- 
fară, apoi o voce bâirîncască: 
„Aici sta Andrei al lui Mihai 
Badiu ?“ și vocea Silviei ri
zind : ..Ești nebun. George ? 
Ce te-ai deghizat așa ?")•

ANDREI (deschiz'tnd repede ușa, 
foarte surprins): Unchiule ?.. 
Cum de-ai nimerit... (Intră un 
bătrin cărunt, dar voinic și cu 
o ținută semeață. îmbrăcat în 
straie țârunești, cu o traistă in 
miâd E urmat de Sii 'ia care 
se on'ește la tisă, foarte je
nata. Toți stau ciieva clipe 
in încurcătură). Vezi, ăsta-i 
unchiul Simion, la care am 
stat după ce a murit tata... 
Ți-am vorbit despre el...

SILVIA (către bătrin, zimbind): 
\ b iog să mă iertați... Am 
crezut că... nu sinteți dumnea
voastră... Am crezut că sinteți 
un altul... Un prieten de-al 
nostru, care mereu face... (se 
ooreste brusc. Unchiul Simion 

se uită.la ea cu o privire rece 
înghețată).

ANDREI: Ea e Silvia... docto
rița Mantu... despre care ți-am 
scris... Fiica acad... profesoru
lui nostru... (Vorba i se opreș
te in git. Gheața din ochii bă- 
irinultii nu s-a topit. Ciieva mo
mente tă ere penibilă. Apoi) 
De ce... Cum ai venit ?... Stai 
jos, unchiule... Ce vfnt te-a 
adus, nenea Simion ?...

BATRINUL (se așează pe un 
scaun, iși pune desaga alături, 
sub masă. Vorbește încet, mă
surat): Apoi, am venit drum 
lung, cu otobuzu la oraș, apoi 
cu trenul pînă aici, două zile 
și-o noapte am venit. Că a- 
cuma s-o gătat spitalul la noi 
în comună, de-i zice staționa- 
ru... A făcut satul șl muncă 
voluntară, numai să-1 gate 
mai repede... Si-atunci i-am 
zfs babei mele că merg să-l 
aduc acasă pe Andrei al nos
tru, acu că s-o făcut doctor...

ANDREI (sttnjenit): Dar vezi 
că... asta nu merge așa... că-i 
după repartiție... eu... noi, am 
fost trimiși în altă parte...

BATRINUL: Așa mi-o spus și 
baba. Că degeaba te duci, Si- 
mioane, nu-1 cunoști ? Dacă 
și-o luat în cap una...

\NDREI : (enervat) Dar nu-i 
vorba că mi-am luat în cap 1

UNCHIUL SIAUON: 
mturburat) idainte de a, Uni 

înc-iscc, in am liililnil Cu Mihai 
SrTzti l-am zis că merg după 
line, ca poate vrea să-ți trimi
tă arte. Zice, că na tiurnîe 
iii.-: o carie. L-am întrebat re 
v>Tf'>ă-‘>i ttiriiîte. Zice ca nici o 
YfcfhȘ...

S1LXTA ; Dar cine-i Mihai Sa- 
cirj ?

UN< HILL SIMION: (fără să se 
u.ts la ea) A iost prietenul ce! 
nvn bun a! !ji. O umblat el de 
nvc prVî jaduri și-b crestat 
brâAi cu cuțvful să irf-mă »«- 
cit. de scelo i se trage jttba 
mele... Acu e președintei 
șaodăriei colective ș! l-o I Ba 
ai depilat in șiit, la .ălrâ._ 
Și ș»e k>n al C(Aa*v.H.:<| !-« ;:> 
întrebat, care s-o întors 
anul de la școală de-: sșrs- 
nor i:i gctpodărie. ,-t

•'bă-i trimiți lui Ai’drss ?
Zice, nici o vorbă..

ANDREI: (din ce in ce moi ener
vat) Da’ ce sa trim ta ? Am 
eu uevoie de vorba Iu:.

LNCHIUL SIMION: Și cu to- 
varășu Marin m-ani vlizJE Iți 
aniinlejti cum o venit infftă- 
tor cu coatele roase la nbt In 
comună ? Tocmai cind ai n. Ș 
cat lg iacuitate. Acuma ac ve
nit încă zece învățători și pro
fesori de toate științor-, că s-o 

* ridicat școală mare de șapte 
clase. Iară Marm e directorul 
școlii. Qt o umblat el după 
Ileana... A venit aproape în 
fiecare zi la noi că „unchiule 
Simion așa, și tuță Maiie așa 
și așa...* tnt cu vorba să afle 
cum îi cu ea... Și baba mea zi
cea nu odată, cînd nu era cl 
de față, că de n-ar avea Ra
niță tată, apoi bărbat mai 
cumsecade nici n-ar putea 
sa-și dorească v-o fată în tot 
raionul, ba în toată regiunea. 
Da’ Ileana mici n-o vrut să 
audă. Numai să aștepte a 
vrut... Apoi după vr-un an, to

varășul Marin s-o însurat...
(Patză) Nici nu întrebi cu 
cine ?

ANDREI: (apatic) Cu cine?
UNCHIUL SIMION : . A luat-o 

pe Cătălina, fata Covaciului. 
Harnică și așezată femeie. 
Tot satul zice că seamănă cu 
Ileana, de-aia a luat-o... Acu 
au și ei un băiat...

ANDREI: Dar de ce-mi spui as
tea ?

UNCHIUL SIMION: Că m-am 
întîlnit cu tovarășul .Marin, di
rectorul școlii, îl întreb ce 
vorbă-ți trimite. Zice că nici o 
vorbă, numai mie-mi spune că 
dacă nu vine înapoi, apoi cre
de că Andrei a învățat multe 
boli acolo la facultate, fără 
numai omenie n-a învățat-

ANDREI: (Izbucnind) Nu mă 
interesează ce crede dumnea
lui. tovarășul învățător 1

UNCHIUL SIMION: (dezolat) 
Drept grăia mătușa ta Maria, 
baba mea, că-mi tot zicea că 
geaba te duci, Simioane, pA- 
cat de atîta cheltuială, că nu 
se mai întoarce cum nu se li
pește în veci craca uscată de 
pomul viu... (Citeva clipe tă
cere speriată).

SILVIA: (după un timp, timid) 
Dar bine, Andrei, dacă tot sa
tul ține așa de mult... Am pu
tea merge acolo... Putem cere 
să schimbe repartiția... Eu 
m-aș întoarce într-un sat de 
unde a pornit tata acum peste 
50 de ani, dar tu după cîțiva 
ani de studii te-ai întoarce in 
satul tău...

UNCHIUL SIMION: Așa-1 ? Și 
eu credeam că tocmai dumnea
voastră nu-1 lfisați... că nu 
vreți...

SILVTA: Eu slnt crescută la 
oraș și mi-e indiferent fn care 
sat mă duc. Și-apoi aș vrea 
așa de mult să-ți cunosc sa
tul, prietenii, rude’e.

UNCHIUL SIMION : (cu înțeles) 
Da, da, ar fi bine să-i cunoaș
teți... Pe toți...

SILVIA: Am auzit că satele a- 
cclea din Maramureș, între 
munți, sînt așa de frumoase...

ANDREI : Lasă, Silvia, tu nu 
știi despre ce-i vorba... F.ști 
prea poetă... Am să-ți explic. 
(Repede, către unchiul său) Ai 
făcut drum lung, unchiule, vei 
fi obosit, ți-o fj și foame.

UNCHIUL SIMION: Nu mi-e 
foame, că am încă desaga pli
nă. Pîine și brînză șl slănină 
și ceapă. A îndesat-o bine, 
baba mea, să fie și de-ntoar- 
cere... (Tăcere, stinjeneală).

ANDREI : Nu vrei să te odih
nești ? Am să te duc la un ho
tel bun. Nu-i departe. Că aici 
la mine o să fie gălăgie maro 
noaptea asta... Vin prieteni....

UNCHIUL SIMION : Apoi, m-oi

duce (Au se mișcă. Tăcere 
. mormintală ).

ANDREI: Și inline dimineață 
vin să te iau... Și vorbim...

UNCHIUL SIMION: Atunci, mă 
duc. (Su se mișcă dh ne s.aun. 
Iar tăcere lungă, enervantă)... 
Dar de Ileana, nu întrebi ni
mica ?...

ANDREI: Ba da. ba da. Mime 
dimineață... \ orbim, despre 
toate...

UNCHIUL SIMION : Măcar că-. 
ce mai face? Cum o duce?

ÂV REi: (nâfl’uiZ) Cum o duce? 
UNi’JHj'UL SI A ION : (par.ă s-ar 

ji an dig. revărsat, din
a» Ar*na, bine. Bine de 

tai I sc mai e singură. A 
iMi ! Si- eclectică wmtte pri- 
wr* și Mirva e șefa dă briga- 
vî r?re-I harnică și pri- 

Conduce o brigadă a 
—uițț-itat da’ să vezi cum îi 
i.iii ia ufltâ pe flăcăi, Ia pli- 
tj. ta >*-ttiș... (Mai mult că- 
rie S A dus-o tare greu 
ptaâ ftcuM. Lucra pe la garde, 
nrîn sa’; !e vecine, orice lucru 
găsț_. Și ia seceră, și la a- 
rat, și ’j c-lesul merelor se 
baga să ie | cațere in pomi, 
nunau să dș’.ige. Dacă ar fi 
fost F=fea si scormonească pă- 
iiifatu! cu oligbiile și tot ar fi 
făcut-o. De multe ori lucra 
două zile și bolea una. ca nu 
mai putea... Da’ n-avea Înco
tro că era> singură, că eu și tu 
baba mea ce puteam iace, iară 
Ion iță era tare piapind cit era 
mic și bolea deseori... Si-apoi, 
avea cu pachetele. Că aproape 
nu trecea lună fără să trimită 
pachet. Tot venea la rrtine 
și-mi zicea : „Să duci pachetul 
ăsta la poștă; nene Simioane*. 
Cu slănină, ori nuci, ori miere, 
— cite o cămeșe de cele de 
oraș era in pachet Si ea tot 
muncea. Iarna, cînd flăcăii se 
duceau la pădure, 1« tăiat și 
corhănit bușteni, ea lașa t>e 
Ion iță la noi și se ducea în 
oraș de se băga Ia stăptni... 
(Cu bucurie) Da’ acuma-i bine, 
ca nu mai e singură. Și toți 
di- colectivă țin la ea... (Tă- 
.ere adiucă, ’ndetungată. Apoi 
asudată batriruil se ridică, a- 
pică desaga). Na, unde-i 

cela ?
SILVIA: (repede) Nu-1 nevoie 

de SSteL E loc și aici.
ANDREI: Dar...
SILV’A: Arată-i natul din că

măruță... (Andrei ezită) Tfe 
rog.. (Andrei il du,e in came
ra s:i stingă. Pa iză lungă. Se 
aude numai un scirțiit de ba*- 
irdâ din odaia de alături. Ahoi 
Andrei revine. Citeva clipe tă
cere. Silvia privește win ferea
stră in întunericul de afară).

SILVIA : (intr-u.-. ti ziu, cu spa
tele la el, încet)' Cine-i Iliai.a? 
(Andrei tace). Și Ioniță ? (Tă
cere).

SILVIA: fstins) Am înțeles. 
ANDREI: Am vrut

să-ți spME... Nn odată... Nu 
știam dac£ i: sl nrie'.efi, așa 
cum a fost.. (Pau2ă) De alt- 
feL. s-a pronunțat divorțul. 
Săptămina trecută, n-am fost 
plnă în sat. ne-am întîlnit la 
tribunal, la raion.. Probabil că 
unchiul Simion na știe încă. .. 
Ea nu i-o fi spus nimic... că-l 
tăcută din fire...

SILVIA : Cum ești tu. Andrei ?... 
S-a pronunțat divorțul... S-a 
operat... Vezi rinichi, pLămini, 
inimă, stnge, celule, microbi, 
dar omul...

A? DREI: Ea a consimțit A În
țeles...

SILVIA : Ce a înțeles ?
ANDREI: Ceia ce tu nu poți să 

înțelegi... Știam că așa o să 
fie... n fiecare vară, cît am 
stat acasă, mi-am dat seama 
că nu mai sînt același... Că 
mă depărtez tot mai mult de 
ea... Nu mai aveam ce să ne 
spunem... Să nu mă crezi așa... 
M-am frămîntat destul, am în
cercat să-mi reamintesc ce a 
fost. Dar n am putut... Să fi 
rămas așa ? Să fi trăit în min
ciună toată viața ?...

SILVIA : Minciuna asta, e pen
tru toată lumea adevărul.

ANDREI: (repede) Și pentru 
tine ?

SILVIA: Pentru mine?... Nu 
știu... Poate că eu nici nu eram 
adevărul, ci prezența... Pre
zența permanentă, de zl cu zi, 
iar ea absența... depărtarea.... 
uitarea... Numai pachetele ace
lea... Dar ce puteau pachetele 
acelea chinuite ?... îmi aduc a- 
minte, odată te-am întrebat de 
ce porți o cămașă așa dă de
modată... Și am ris... înțelegi ? 
Am rîs de cămășile acelea... 
N-am să-m’. pot ierta niciodată 
rîsul acela... (Tăcere),

ANDREI: 'V-am avut de gînd să 
fug... Nici să uit nimic... Că
mășile și toate celelalte... o să 
am grijă...

SILVIA: (mușcător) Și cum ai 
să faci socoteala ? Atîția ani 
-de facultate, atîtea cămăși și 
toate celelalte... Dar cum ai să 
plătești nopțile de veghe la că- 
pătîiul lui loniță? Dar grijile, 
teama, dorul cu care a învăluit 
lucrurile, lacrimile care au că
zut pe cămășile acelea în timp 
ce le punea în pachet și care 
s-au zvîntat pînă au ajuns la 
tine, dar au rămas lipite de 
sufletul cămășii....

ANDREI : (izbucnind) Sufletul 
căniășii 1 Ești exagerata și 
exaltată, Silvia ! Și absurda !

■ Syiletul cămășii...
SILVIA : Da, poate ai dreptate...

Poate s-fnt exaltată...
ANDREI: Să nu mă crezi mai 

rău decît sînt. Să nu mă crezi 
ușuratic sau necinstit, că n-aș 
suporta asta. Tu n-ai să știi 
niciodată prin cite am trecut... 
Dar nu puteam face altfel. 
Viața mi-a devenit de neînchi
puit fără tine, ceva lipsit de 
sens. Ali-am dat seama că în- 
toreîndu-mă am s-o fac nefe
ricită și pc ea... Și atunci ?...

SILVIA: (stins) Nu te socotesc 
ușuratic,. Andrei, nici necinstit. 
Ilar tu ești un sportiv bun. Și 

corect. învingătorul crosului 
studențesc. Vezi, eu simt că în 
această competiție, în acest 
cros., am intrat cu avantaj și 
nu am inimă acum, cînd sînt 
ia doi pași de țintă, s-o ating 
cu capul sus... Ți-am mai spus, 
în acești ani de facultate cîți 
am străbătut împreună, eu 
eram aproape, ea departe... Eu 
am intrat în această întrecere 
tropăind în pantofi cu tocuri 
înalte pe trotoarele netede ale 
orașului, pe cînd ea dospea no
roiul în opinci. Eu am intrat 
in competiție cu mîinile fine, 
cu lac de unghii și ruj de 
buze... Vezi că nu mă mena
jez. Andrei... Pe cînd ca, cu 
miinile bătătorite, crăpate de 
coada sapei... Și-apoi, ea e or
fană de tată și de mamă, fără 
legături, fără relații, pe cînd 
eu sînt, oricum, fiica academi
cianului profesor Mantu...

ANDREI: Nu mă menajezi nici 
ne mine.

SILVIA : Crezi că e cazul ? '
ANDREI: De ce mă jignești? Nu 

m-am gîndit a cui fiică ești I 
SILV’A: Poate, nu ți-ai dat 

seama.
ANDREI: Destul 1 Dacă tu n-ai 

fi fost ti» puteai să fii însăși 
fiica lui Esculap și puteai să 
tronăi și cu catalige pe tro
tuarele orașului, ca mie mi-era 
indiferent.
(Soneria din vestibul sună 
strident. Amîndoi tresar spe- 
riați. De afară răzbate zgomot 
de riseti, veselie, clinchet de 
sticle... Voci: „Ei, ce-i cu voi, 
porumbeilor 1 — Deschideți !“.. 
Amuidoi stau încremeniți, în
ghețați, fără să se uite utpilla 
altul. Soneria sună din ce in 
ce mai strident, zgomotele 
cresc, apoi — brusc — se face 
liniște. Liniște mormintală. 
Dur numai citeva clipe, căci 
deodată răsună corul celor de. 
afară cintind marșul nupțial, 
acompaniat de un acordeon. 
Silvia și Andrei stau galbeni 
ca ceara).

UNCHIUL SIMION: (vine din 
camera din stingă,, buimac, 
scârpinindu-se in ceafă) Apoi, 
In nașul ăsta nu-i chip de 
dormit. Cind trece tramvaiul, 
cind duduie o’obuzele și noap
tea tîrziu vin de-ți etntă la 
ușă. de gîndești că-s nebuni. 

SILVIA: (încet) Du-te, moș Si
mioane, spune-le să plece... că 
nu-i nimeni acasă...

UNCHIUL SIMION: (înciudat) 
Nu-i nimeni ?

SILVIA: Da... că Andrei a ple
cat în satul său, din Mara
mureș... (Unchiul Simion iese 
in dreapta, clătinind din cap. 
Se aude glasul lui, apoi excla
mații de mirare, proteste. 
„Cum se poate ? — Ce figură 
mai e și asta ? — Nemaipo
menit 1“ Apoi cei de afară 
pleacă, Bătrinul se întoarce, se 
oprește in ușă neștiind ce să 
facă. Zice mormăind un ,,apăi, 
noapte bună 1“ și se duce iară 
la culcare. Liniște, tăcere).

ANDREI: Vasăzică eu... am ple
cat. Și tu...
(Silvia, pe nesimțite a pără
sii camera. Nu s-a auzit nici 
un zgomot, ușile au rămas 
deschise...)

încet, încet, cade CORTINA.

luceafărul

INDICAȚII 
DE 
REGIE

P
entru regizorul de tea- 

tru-amator, munca a. 
supra textului de mai 
sus pornește de la 
premize favorabile. Lu
crarea e scenică, ser

vește o idee pozitivă, aceea 
de biruință a luminii din con. 
știirtfă omului nou. Și perso
najele, în ciuda* textului re
dus. au fluențe psihologice 
interesante pentru interpret. 
Trebuie precizat că piesa, deși 
aparent se termină trist, în 
realitate e optimistă. Măies
tria regizortilui-amator va 
trebui să se dezvolte nu asu. 
pra rupturii dintre cei doi lo
godnici, ci asupra rupturii 
eroilor cu vechiul. Simbolul 
„ușilor deschise" cuprins de 
final e semnificativ: cei doi 
au o existentă întreagă îna
inte, au perspectiva, dacă nu 
a reîntîlnirii lor. in orice c"z 
aceea za vieții mari care fi 
cheiimă. Finalul reprezenta
ției trebuie să rămină in min
tea spectatorului că o usă 
deschisă spre viitor.

Decorul, judicios descrii de 
dramaturg, tfebtne să reliefe
ze inițial aspecte festive. 
Masa bogată, trofeele sporti
ve aranjate ostentativ vor îi 
subliniate prin centrarea cor. 
purilor de lumină. Cerga ță
rănească va avea ceva umil, 
de rudă săracă O trlisă, o 
casoletă și alte două-trei us
tensile. amintind pe chirurg, 
le dorim prezentate timid în 
dispunerea decorului. Finalul 
va îmbrăca aceste clemente, 
pînă atunci vitregite, cu o 
aură proaspătă.

Costumele nu cer atent* 
specială: tinerii sînt inibră- 
cafi sărbătorește, unchiul are 
straie maramureșene. P.lne. 
tnfeles, aceste straie nu tre
buiesc întocm te muzeal, cu 
acel nepotrivit aspect de vi
trină etnografică pe care îl 
au uneori veștmintele țără
nești in spectacolele amato
rilor; în lipsa altor posibili
tăți, un Singur element arde
lenesc ajunge. Și chiar dacă 
există posibilitatea procurării 
unui costum de Maramureș, 
el trebuie împestrițat cu in
dicii ale suprapunerii urba. 
hului peste partriarhal. Tot 
costumul trebuie să aibă in el 
impregnată oboseala unei 
lungi călătorii cu clasa a 
doua.

Grima, cît mal redusă. Ma
chiaj feminin pronunțat, dar 
nu ostenativ, al unei tinere 
care dorește, ca exterior, să 
aibă aspectul unei locuitoare 
de capitală. Nici o clipă, să 
nu uităm insă că nu e o fri
volă.

In ceea ce privește carac
terizarea interioară a perso
najelor, trebuie să se aibă 
grijă ca Andrei să nu apară 
schematic, un tip de arivist, 
un personaj negativ, ci un om 
care a rătăcit, confundînd o 
luminiță prizărită cu steaua 
lui polară. Finalul nu trebuie 
să-1 arate recuperat, ci re
cuperabil, cu posibilitatea ele 
regăsire a drumului bun prin 
ajutorul celor mulți care sint 
îndărătul cuvintelor Silviei și 
ale lui Simion. Cu cît se va 
sublinia la inceput dragostea 
Silviei, cu atît sacrificiul, ca. 
racterul ei, vor părea mai 
apoi superioare. Dulcegăria 
șl idilicul trebuie să fie știr- 
pite din spectacol.

Conflictul, atent dozat de 
dramaturg, trebuie să creas. 
că prin spectacol. Important 
aci nu e conflictul exterior al 
celor doi logodnici, ci cel lă
untric (e de notat că perso
najul unchiului nu e decît un 
bun artificiu dramatic, o ex
presie fizică a mustrărilor de 
conștiință ale lui Andrei). Re
gizorul trebuie să-1 dezvolte 
atent și expresiv. Compozi
ția mișcării e bine să fie la 
început mai unduioasă, cu 
deplasări largi, pe o alune
care curbă. Pe măsură ce se 
desfășoară drama intimă a 
personajelor, mișcarea se 
cere mai abruptă, pe unghi și 
contursiune, ca zborul unei 
păsări într-o colivie mare. In 
această fază, gesturile le ve
dem alterate, exprimind in
tense procese interioare. Rit. 
mul vioi, optimist la început, 
va trebui ca odată cu de
clanșarea vînjoasă a con
flictului, să alterneze preci
pitarea cu pauza acnncă. Fi
nalul trebuie să conțină cal
mul hotăririlor supreme, —> 
trebuie să sugereze depune
rea sedimentelor unei ape 
tulburi, agitate pînă atunci. 
Aci totul — tonalitatea vocii, 
expresia, mișcarea gestică — 
le dorim discrete, reflectind 
adinei așezări lăuntrice, iăr 
imaginea finală a spectaco
lului nu trebuie violentată 
prin nimic (astfel ca piesa să 
nu se termine pentru public 
odată cu lenta cădere a cor
tinei, ci să fie proiectată îna
inte, în gindul fiecăruia). Su
gerăm ca aci proiectoarele să 
descrească treptat, masa și 
trofeele obraznice să capete o 
agonie a luminii și apoi întu
nericul să se lase ca un ză
branic negru asupră-le; o dî- 
ră de lumină să trăiască prin 
ușa rămasă deschisă, cuprin- 
zindu.l pe doctor, dînd o 
strălucire proaspătă, regăsi
tă, cergii țărănești și caso- 
letei cu ustensile medicale.

Toate cele de mai sus nu 
sînt rețete de realizare a 
spectacolului cu Un musialir 
neașteptat — personalitatea 
fiecărui creator putînd găsi 
multiple variante: cele de mai 
sus sint sample însemnări ale 
unui tînăr om de teatru — 
care — pe marginea replici
lor unui alt tînăr om de tea
tru — și-a permis să viseze 
la un nou spectacol pentru 
amatori.

Mihai Dimiu
director de scenă 

Teatrul de Stat — Sibiu



CU
- ți pentru toate 
capul meu, oricind.

X*

Cel care-n inimă se zbate, 
Și n-am să-l zvîriu, gol, în vint. 
Eu am trăit 
RăspundA. Tvardovski

(U.R.S.S.) nu 
pace

Din zare-n
Alt crez 
Decit in 
Să muncesc I

am, nici iubire.

Pentru această fericire, 
Slăvită țară,-|i mulțumesc I

Stanca Penceva
(R. P. BULGARIA)

Timpul meu
zare

(Fragment)

An după an, din zare-n zare, 
înaintăm •-> trudind, luptind.
E greu. Dar veacul nostru mare 
Ne umflă pînzele in vini.

Cu tine trec orice viitoare, 
Cu tine-acum 
Respir și zburd I
Alt drum 
Apare-n depărtare, 
Ori lung, 
- Ori cit

ori scurt 
de scurt I

Nu-mi ești de-ajuns, o, timp tfl meu, nu-mi ești, 
mă tot îndemni să te ajung in zbor, 
»• ’
o
o
o
fi

cind
clipă - pentru omul ce mi e drag, 
clipă - să văd prunii înflorind, 
clipă
mii de clipe-n muncă se topesc...

□proape-ți sînt, să-ți pot fura

— pentru cărțile visate -

Popoare, state și guverne 
In fața țării noastre-acum 
Se-ndină gloriei eterne 
Și pașnicului nostru drum.

mea e 
suferinți, 
depărtări, 
asprele-ți chemări:

propria-ți izbîndâ,

Ziua-mi incepe-n pragul rozalbei aurore, 
și nu se stinge-n ale nopții ceasuri ; 
ea smulge întunericului ore 
și somnului ți scurtelor răgazuri...

Ne-am scris sub foc dreptatea noastră, 
Cu adevărul cel mai sfînt.
Azi strălucirea lui albastră
E soare tinăr pe pămint.

A
Și
Și
Și
Te-avîntă
La drum I
Cu mine-alături I Cîntă
Zări după zări, 
Zări după zări.

In romînește de H. GRĂMESCU

In fulgerările furtunii
Noi ne-am ivit ca din granit. 
Am apărut pe scena lumii 
Și lumea-ntreagă-a tresărit.

Și eu și tu sîntem grăbiți, o, vreme... 
Smulg clipa ce sclipește, tremurind 
ca o scinteie in genunea sură 
și-n podul palmei îmi apune, blind... 
>.. Mal am de isprăvit afa'tea lucruri, 
și-atitea încă, am de început.
Nu vreau sâ mă invingă osteneala, 
să mă topesc prea repede în

Mâ-ndemni să mă avînt unde-i 
ți nu mă lași să poposesc în 
Luptind cu tine “ zbor și zbor 
fi-n lupta noastră, mi-ești atit 
o, timpul meu I

lut.

mal greu, 
prag... 
mereu, 
de drag,

In romînește de ELENA DRAfiOȘ

N-avem decit o vrere — una, 
Cu flăcări scrisă în oțel : 
Să fim ca Lenin totdeauna, 
De-a pururi să luptăm ca el.

Purtați de-al vieții noastre faur, 
Pe drumul marelui său gind, 
In cartea faptelor de aur 
Nici un capitol, nici un rind 
Nu va putea umbri vreodată 
Lumina stelei purpurii.
Prezentul e cu noi,
Aci I

In carte-aci, fără greșeală,
Din scoarță-n scoarță-i totul spus, 
Așa cum spune o zicală 
Că ce ți-e
In frunte-i

scris, 
pus...

scris in faptăE adevărul
Și nu e chip a-l ocoli.
E totu-aci - chiar și ce-așteaptă 
Să spunem celor ce-or veni.

Nu tace însă niciodată 
Poetul marilor dreptăți I
Căci el va fi chemat odată 
In fața asprei judecăți :

„Ai plîns vreodată, tu î Răspunde I 
Sau ți-ai temut tihnitul trai ?
Să nu minți I Tu in vremuri crunte 
O altă pravilă slujeai I

și te credeai pe semne 
grozav de iscusit,

Tăceai, 
Un tip
Și stilp, in clipele solemne, 
A| uriașului partid.

Trăindu-ți viața anodină,
Te strecurai neturburat, 
Și-ți încasai pin' la centimă 
Tariful Muzei, după ștat.“

Eu nu mă tem de judecată, 
De mult eu poate-o ți aștept. 
Chiar dacă n-am rostit vreodată 
Cuvintul care-mi arde-n piept,

Pompiliu MARCEÂ

I
n ultima vreme au apărut 
citeva cărți prin care 
aria de investigație a 
mediului muncitoresc se 
lărgește considerabil. 
Este vorba de volumino

sul roman al lui C. Chiriță In- 
tîlnirea, de nuvela Dimineața de 
mai de Remus Luca și de ro
manul Ora șase de Nicolae Țic. 
Fiecare dintre acești scriitori 
ilustrează o personalitate crea
toare proprie, însușiri particulare 
de analiză și apreciere a reali
tății asupra căreia se apleacă, 
posibilități diferite de înfățișare 
a eroilor. Astfel, autorul Imtîlni- 
rii ne apare ca un prozator în
zestrat cu un larg suflu epic, cu 
tendința de cuprindere integra
lă, monografică aproape, a me
diului investigat. Oamenii sint 
văzuți și prin prisma aspirații
lor și a incertitudinilor și în lu
mina faptelor și a gîndurilor 
(exprimate sau ascunse); în 
sflrșit, eroii înșiși sînt ipostaze 
variate ale unei vaste psihologii 
umane în luminile și umbrele ei. 
Constantin Chiriță trebuie să-și 
pună în primul rind problema 
despre ceea ce nu trebuie intro
dus într-o carte, ce trebuie să 
înlăture pentru ca materialul 
substanțial să apară în toată 
limpezimea lui. Dar considerăm 
că, pe măsura maturizării artis
tice și ideologice a scriitorului, 
pe care-l vedem încă de pe a- 
cum un romancier virtuos, rezi- 
durile vor fi înlăturate. Cu o ex
periență mai îndelungată și 
simțul măsurii și al echilibrului

) Ora șase—de Nicolae Țic.

LECTURA ELEVILOR
PE TIMPUL VACANTEI

Prof. I. POPESCU
Școala medie „Gh. Lazăr"

București

nu 
de

se creadă că rolul său în în
drumarea și controlul lecturii 
este minim. Dimpotrivă, abia 
în perioada aceasta se simte mai 
mult nevoia intervenției profe* 
serului, dar nu didactic și for
mal. ci amical și detașai de 
conveniențele obișnuite. Chiar 
în timpul vacanței, elevii nu 
ocolesc școala și mai ales pe 
profesorii lor. Angajarea apa
rent neorganizată ă unor discu-; 
ții cu elevii pe marginea diver
selor .probleme care îi interesea-. 
ză pe aceștia poate duce ușor 
și la abordarea unor subiecte 
legate de lectura lor, sugerîn- 
du-ii-se cu acest prilej titlul 
unor cărți la care profesorul a 
reflectat din vreme. Astfel de 
disculii se pot angaja ușor mai 
ales în sălile de lectură ale bib
liotecilor școlare sau ale celor 
de cartier de unde elevii nu lip
sesc. In fața rafturilor încăr
cate cu sute de volume se pot 
discuta multe probleme referi
toare la lectura acestora. Ce 
frumos i-ar sta profesorului dacă 
s-ar amesteca mai des printre 
micii cititori dezorientați și le-ar 
călăuzi pașii prin labirintul vo
lumelor ispititoare din rafturile 
bibliotecilor I

Se dă astăzi o atenție spe
cială legării teoriei de practică, 
a învățămîntului de viață. Bine 
este că privirile tineretului se 
îndreaptă către viață, către rea
litate, dar aceasta nu presupune 
de loc îndepărtarea lui de bib
liotecă, de tezaurul culturii și 
al științei, de cel maî bun prie
ten ai oricărui tînăir — cartea.

Uneori am fost dezamăgit 
mergînd în timpul vacanței la 
bibliotecile școlare și găsind pe 
bibliotecar plictisit, așteptînd în 
zadar pe obișnuiții cititori — 
elevii școlii. Trebuie cultivat 
gustul tineretului pentru lectura 
aleasă, educativă, pentru con
tactul permanent cu cartea, mai 
ales în timpul vacanțelor.

N-ar trebui să lipsească din 
bibliotecile școlare nici profe
sorii, chiar atunci cînd au ac
ces la bibliotecile mai mari; Pre
zența lor în biblioteci ar consti
tui pentru elevi nu numai 
exemplu, ci și un stimulent, 
același timp, s-ar asigura, 
sălile de lectură, liniștea și 
mosfera prielnică lecturii.

Fără a se exagera sau a 
impune, este bine ca elevii

nu trebuie să .mai citească ni
mic ? Dacă da, de ce să nu ci
tească atunci operele pe care 
urmează a le studia in orele 
de literatură ?

Admițînd totuși că lectura an
ticipată a unor opere de seamă 
prevăzută de .programa școlară 
este justificată de argumente 
întemeiate, cine ar putea să 
creadă că elevii care au promo
vat clasa a VIII-a vor citi cu 
plăcere în timpul vacanței de 
vară letopisețele lui Gr. Ureche, 
Miron Costin, Ion Neculce sau 
Țiganiada lui * Budai-Deleanu, 
discursurile lui M. Kogălnicea- 
nu sau chiar scrisorile lui Ion 
Ghica, poeziile lui D. Bolinti- 
neanu ori cele ale lui C. Boliac 
etc. ?

Nu este oare această orien
tare a lecturii formală și steri
lă ? De ce să ne amăgim că 
elevii la 15—16 ani vor trece 
nepăsători pe lingă vitrinele 
pline de cărți noi cu atîtea tit
luri atractive și vor citi ca niște 
bătrîni cuminți și resemnați 
cronica lui Miron Costin ?

Aici consider că este sursa 
greșelii. Se ignorează de foarte 
multe ori aviditatea elevilor 
după lectură, curiozitatea spe
cifică vîrstei, schimbul de infor
mații pe care elevii îl fac ne
organizat -asupra ultimelor lor 
lecturi, tentația cunoașterii ulti
melor noutăți literare, influența 
literaturii fantastico-științifice 
sau a celei de aventuri asupra 
tineretului.

Elevii citesc și fără îndruma-, 
rea profesorului, ba citesc chiar 
mai mult și mai variat decit se 
bănuiește. Din sondajele făcute 
la un număr mare de clase. în 
anii precedenți și din examina
rea cu atenție a fișelor de citi
tor ale elevilor, mi-am dat sea
ma cît de mult citesc aceștia și 
cît de necesară este intervenția 
profesorului pentru a le dirija 
și controla lectura. îndrumarea 
și controlul sînt necesare mai 
ales în timpul verii, cînd elevii 
dispun de mult timp liber Ș» 
scapă în mare măsură de sub 
controlul școlii. Făcând, cu doi 
ani in urmă, un sondaj în școa
la noastră la circa 1200 de elevi 
pentru a mă documenta asupra 
unor probleme referitoare la lec
tura extrașcolară a acestora, am 
voit să cunosc ce au citit elevii 
în ultima lună a vacanței de 
vară- Spre surprinderea mea și 
a celor care au mai examinat 
rezultatele anchetei făcute, un 
număr de elevi nu citiseră timp 
de o lună mai mult de o carte, 
.ar unii nici cei puțin atît. Con
statările făcute atunci au con-, 
stituit pentru colectivul didac
tic al școlii noastre un adevărat 
semnai de alarmă. In urma dis-, 
cutării rezultatelor ooținute, în-: 
tr-un consiliu pedagogic, inte-, 
resul cadrelor didactice pentru 
lectura elevilor a crescut, totuși 
problema nu pare pe deplin re-, 
zolvată. îndrumarea lecturii tre
buie făcută pe baza unor se
rioase studii asupra preocupă-, 
rilor elevilor, asupra preferințe- 
țelor acestora, asupra influențe-, 
lor colegilor, familiei, prieteni
lor etc. Nu trebuie să fie igno
rate particularitățile de vîrstă. 
tendința spre o literatură ușoa
ră, spre senzațional, neglijarea 
poeziei pînă la vîrstă de 16—17 
ani. Se impune o depistare a 
elevilor, care, sub unele influ
ențe dăunătoare, mai citesc încă 
multe cărți nerecomandate la o 
anumită vîrstă sau de-a dreptul 
dăunătoare. Lupta împotriva a- 
cestor tendințe nu este ușoară 
Și nu poate da rezultate fără 
concursul efectiv al familiei.

Deși vacanța a început și pro
fesorul nu mai are contact prea 
strîns cu clasa, nu trebuie să

M
ai persistă încă, prin
tre elevi, părinți și chiar 
printre profesori, men-, 
talitatea că vacanța în
semnează o binemeri
tată perioadă de inacti

vitate, de trlndăveală plăcută, 
fără un program bine stabilit 
și fără un control permanent. 
Numai așa se explică faptul că 
abia a început vacanța și stră
zile au fost invadate de grupuri 
de copii și adolescenți care sau 
bat zgomotos mingea, sau se 
tîrăsc cu un mers somnolent 
pe bulevarde, sau acostează in
solent pe tinerele trecătoare prin 
parcurile de odihnă.

Nu se poate spune că școlile 
și organizaț|ile de tineret 
s-au preocupat din vreme
buna desfășurare a vacanței ele* 
vilor, însă în ciuda bunelor in
tenții ale celor cu răspundere In 
ceea ce privește educația tine
retului, rămine încă prea mult 
timp nefolosit rațional. Chiar 
antrenarea elevilor în brigăzile 
patriotice și în diferite activi
tăți sportive, artistice sau cul
turale nu rezolvă problema or
ganizării judicioase a vacanței 
de vară.

Școala mai are încă mult de 
făcut în această direcție. A a- 
borda problema în ansamblul ei 
ar fi mai dificil într-o revistă 
literară. De aceea, mă voi re
feri numai la problema ind-u- 
mării din vreme a lecturii ele
vilor.

Aș greși dacă aș afirma ci 
Îndrumarea lecturii elevilor pe 
timpul vacanței nu constituie o 
preocupare pentru majoritatea 
profesorilor de limba romină. 
Din păcate, în general, această 
problemă este lăsată numai pe 
seama profesorului de limba ro
mînă ca și cum in școală nu 
s-ar preda și alte obiecte, in 
cadrul cărora se studiază lite
ratura mai veche sau actuală a 
diferitor popoare — in orele de 
limba rusă, limba franceză, lim
ba engleză, limba germană și 
chiar în cele de limba latină.

Profesorii care predau aceste 
discipline ar trebui să se preo
cupe în vreun fel de recoman
darea din vreme a unor opere 
importante din literatura uni
versală. fără a căror lectură 
nici nu se poate concepe just 
noțiunea de cultură generală pe 
care trebuie s-o dea tineretului 
școala medie și, într-o oarecare 
măsură, chiar școala elementa
ră. Dar, făcînd abstracție de a- 
cest aspect al problemei, chiar 
îndrumarea lecturii elevilor de 
către profesorul de limba ro
mină este de ceie mai multe ori 

derectuoasă . Cu rare excepții, 
profesorii recomandă elevilor o 
listă de cărți, ținind seama de 
prevederile programei școlare 
pentru clasa pe care elevul □ 
va frecventa în anul următor. 
Nu se poate spune că scopul uri 
mărit de profesor nu este jus
tificat In cursul anului, ele. al 
dispune de mai puțin timp li
ber pentru a citi integral toate 
operele prevăzute de programa 
școlară. Lectura lor în timpul 
vacanței le va ușura mult mun
ca în cursul anului, dar elevul 
care se va limita numai la par-, 

curgerea programei școlare, va 
rămine cu o imagine în mare 
măsură incompletă asupra lite
raturii, deoarece în clasă nu se 
poate studia decîto parte din Iii 
teratura romînă sau din cea unii 
versală. Afară de aceasta, limi-. 
tarea lecturii pe timpul vacan
ței numai la operele care se vor 
studia în anul următor mai pre
zintă și un alt neajuns. Elevul 
nu va mai avea proaspătă în 
minte, în luna aprilie, o lectură 
făcută cu multe luni înainte — 
în iulie sau în august — și-i 
va fi mai greu să analizeze în 
adîncime o operă astfel citită. 
Dar, chiar admițînd că elevul 
a citit opera respectivă cu multă 
atenție, și-a făcut adnotări, re
zumate etc. se pune întrebarea: 
în cursul anului școlar elevul

Gloria Fuertes
(SPANIA)

Mortul din

de picioare...

nu mai vorbesc
cu dumnezeu

In romînește de DAN fiRIGORESCU

Desene de LIANA PETRUTIV

păcatul
fi insoțit cu un bărbat,

Un mort întins pe caldarim: 
Avintul celor optsprezece ani, 
Cu soarele tuturor zilelor 
Și stelele nopților lungi. 
Piața Baiazid la Istanbul.

Un mort întins pe caldarim: 
S-a prăbușit -
Și urma glontelui pe frunte 
Ca o garoafă roșie se deschide. 
Piața Baiazid la Istanbul.

Un mort va sta intins pe caldarim 
Și singele-i va picura-n țârină 
Pînă în ziua cind poporul meu-narmat, 
In cintece de libertate
Va lua cu-asalt imensa piață.

piață

Mama din popor
Nazim Hikmet

(TURCIA)

Un mort întins pe caldarim: 
O carte de țcoală-ntr-o mină 
Și in cealaltă, un vis frint, 
Un vis ucis înainte de a se naște. 
April, o mie nouă sute șaizeci. 
Piața Baiazid la Istanbul.

Un
Remus Luca ne dă 
de mai o nouă do- 

Spre

- Pregătește-te, fiule ce vii în zbor,
vei ateriza intr-un cimitir de animale vii. 
Pregătețte-te, fiule, să fii judecat drept golan, 
penfru că ești fiu al unei mame sărace ți-al 

_ unui tată cinstit.
O, dacă eu aș fi fost prințesă
- lucru tare greu cu aceste unghii ca niște săpăligi - 
oare tot așa s-ar fi intimplat ?
Oamenii sint de temut, 
lart-o deci pe cea care te-azvirle in lume, 
ce te a purtat cu teamă 
cugetind de-a lungul a nouă luni 
in ce vulcan fioros te aruncă; 
e vina tatălui tău 
căci eu n-am vrut niciodată 
să-ți fac marele rău de-a te naște... 
Din acea clipă insă, 
cu toate că erai nevăzut, te simțeam 

simțeam deopotrivă 
nu acela de a mă 
păcatul de a oferi 
pradă mai mult 

fiarelor,
- Pregâtește-te, fiule, 
să fii dăruit cu lovituri

Azi nu mai vorbesc cu dumnezeu, - 
un om a azviriit o bombă, 
bomba a nimerit un cuib, 
in cuib se afla poporul meu... 
Poporul a slobozit un strigăt, 
strigătul era de război, - 
zăbrelele cuibului erau de sticlă, 
iar cioburile au ucis oameni, — 
ți dragostea a rămas zăvorită... 
Doar dumnezeu, liniștit, nu face nimic, - 
o fi atit de adincit în somn ? 
o fi dormind oare cu anotimpurile?... 
Dumnezeul meu nu e dumnezeul pedepselor...

în romînește de GEO DUMITRESCU

nou roman despre muncitori *)

un 
In 
în 

at-

deja însușite, 
în Dimineața 
vadă a înzestrării sale, 
deosebire de Chiriță. scriitorul 
se oprește asupra unui obiect 
perfect circumscris, o familie de 
muncitori, și pune în valoare 
mai cu seamă talentul său de 
evocator sobru, îmbinînd cu 
bune rezultate descrierea vieții 
trecute a unora dintre eroii săi 
cu prezența vie a actualității. 
Sondajul în sufletul complicat 
al oamenilor de tipul lui Ion 
Cîndea, în care avintul pentru 
construirea vremurilor noi este 
uneori estompat de obsesia gre
șelilor săvîrșite în trecut (ceea 
ce atestă un om cinstit și in a- 
celași timp deosebit de sensibil) 
se face cu o sigură cunoaștere a 
psihologiei umane și cp o de
plină stăpînire a mijloacelor 
scriitoricești.

Tinărul romancier Nicolae Țic 
se înscrie, din punctul d« ve
dere al compoziției și mijloace
lor scriitoricești în general, ca 
și din punctul de vedere al posi
bilităților de cuprindere a vieții, 
pe linia lui Remus Luca. Evi
dent, cu trăsături care sint nu
mai ale sale. Referindu-ne la re
centul său roman, care este și 
primul, Ora șase, se cuvine să 
subliniem in primul rind meri
tul autorului de a ne face cu
noștință cu citeva personaje in
teresante și adesea convingă
toare, din lumea minerilor din 
tr-un orășel ardelenesc. Acțiu

luceafărul

nea cărții se desfășoară pe la 
începutul lui 1950. In centrul 
ei se află figura comunistului 
Andrei Pop, miner fruntaș, se
cretar al organizației de partid 
din mina V. încă din prima pa
gină, autorul ne sugerează un 
conflict intre eroul nostru și alți 
oameni, deocamdată nu știm 
cine sînt, care-l acuză de fapte 
deosebit de grave : abuz de pu
tere, carierism, escrocherie. In 
jurul lui Andrei Pop, muncitor 
de o ireproșabilă ținută morală, 
se țes. pe ascuns, intrigi perfide, 
care țintesc să-l compromită ire
mediabil. Neavînd un motiv ele
mentar de la care să pornească 
mîrșăviile, dușmanii profită de 
situația confuză din familia lui 
Pop, a cărui soție, Sabina, era 
fiica unui negustor închis pen
tru sabotaj economic. Și astfel 
negustorul sabotor devine ime
diat „criminal de război' și Sa
bina care-l urise totdeauna pen
tru lăcomia și vulgaritatea lui 
și care părăsise casa părintească 
tocmai pentru aceste motive, se 
transformă, pentru intriganți, in 
primul ocrotitor al tatălui ei. In 
spatele unei false principialități, 
în numele „conștiinței de clasă", 
dușmanii vor, de fapt, să înde
părteze pe muncitorul cel mai 
destoinic și cel mai conștient, 
spre a-și putea realiza, după a- 
ceea, in liniște interesele mes
chine. Folosind prilejul unei ino
vații a lui Andrei Pop, pe care 
au interpretat-o tendențios ca 
„lovind în punga muncitorilor*, 
vrăjmașii reușesc să capete cî- 
țiva prozeliți. „Cazul Andrei 
Pop" ia proporții mai ales cind, 
lucrind cu o brigadă de începă
tori, Andrei obține mai mult 
cărbune decit celelalte brigăzi

fruntașe. Misterul este însă ur
mătorul : dușmanii plătiseră pe 
un vechi hoț de cărbune pentru 
a sustrage cărbune de la brigă
zile fruntașe, adăugîndu-i bri
găzii lui Andrei Pop, care s-ar 
fi făcut astfel vinovat de cea 
mai infamantă faptă din viața 
minei: furtul de cărbune. După 
îndelungi cercetări, hoțul este 
prins in flagrant-delict, mărtu
risește cine l-a plătit și astfel 
răufăcătorii vor fi demascați și, 
desigur, nu vor scăpa de pe
deapsa aspră dar dreaptă a co
lectivului de mineri.

Firul acțiunii romanului Ora 
șase, captivant și ingenios țesut, 
ține trează atenția și curiozita
tea cititorului. Cartea se citește 
cu interes și repeziciune și, evi
dent, aceasta nu e o simplă con
statare ci o îndreptățită apre
ciere pozitivă.

Eroii din Ora șase se impart, 
aproape de la început, în două 
grupuri distincte, in funcție de 
destinul eroului 
dan, directorul 
muncitor, n-are 
îndoiala asupra 
rale a lui Andrei Pop ; Pahonțu, 
Mărcuș, Gică Ispas ș.a. (de alt
fel cea mai mare parte a mun
citorilor) își aduc contribuția la 
demascarea dușmanilor și la a- 
părarea lui Andrei. Dar cine sint 
dușmanii, care este biografia 
lor ? lată-i : Ilie Buhariu, care, 
deși în aparență prieten al lui 
Andrei, il vînduse pe acesta si
guranței fasciste în timpul acti
vității ilegale a lui Andrei în 
U.T.C. și acum nutrea o invidie 
nemăsurată pentru calitățile 
care-l ridicaseră pe Andrei în 
fruntea oamenilor; inginerul 
Savin, unealtă a siguranței fas-

central. Abru- 
minei, vechi 

nici un moment 
integrității mo-

ciste, dușman înrăit al munci
torilor, escroc. Trebuie mențio
nat, totuși, faptul că autorul nu 
reușește să convingă totdeauna 
pe cititor asupra mobiluriior in 
virtutea cărora acționează duș
manul. Ilie Buhariu ne apare 
mai degrabă un invidios incori
gibil, cu o structură psihologică 
deficientă, decit un autentic duș
man de clasă. Autorul însuși ne 
oferă portița interpretării în a- 
cest spirit, insistind ostentativ 
asupra acestei laturi a persona
jului : încă din copilărie Andrei 
și Buhariu „se certau din te 
miri ce și întotdeauna cearta o 
începea Buhariu. Și o începea 
din invidie — fiindcă Andrei în
văța mai bine, știa să înoate 
mai bine — toate-i ieșeau după 
cum voia el". Dușmănia se con
tinuă cind Vica, viitoarea soție a 
lui Buhariu, ținuse mai întîi la 
Andrei: „II socotește mai altfel, 
un om deosebit, ar vrea sa-i fie 
nevastă", gîndește Buhariu. și 
„Atunci pentru prima dată sim
țise că-1 urăște cumplit pe An
drei". Buhariu vrea admirație cu 
orice preț: „Ar fi vrut ca toți 
să se adune în jurul lui și să-și 
arate admirația. Chiar falsă, dar 
să se cheme că-i admirație". 
Trăsăturile negative congenitale 
favorizează, desigur, într-o oare
care măsură, trecerea unui indi
vid, în anumite condiții, in ta
băra dușmanului, dar ele nu-s 
determinante. Acțiunile lui Ilie 
Buhariu, n-au un suport convin
gător. Același lucru se 
spune despre inginerul 
care ne apare concludent 
în scena 
cînd se 
un laș.

Dintre

poate 
Savin, 
numai 
cărții,dinspre finalul 

dovedește un fricos și

eroii pozitivi, Andrei

Pop este cel mai realizat și se 
poate afirma că se înscrie prin
tre figurile luminoase ale ulti
melor cărți apărute. Stăpîn pe 
sine, dominind cu autoritate 
chiar situațiile cele mai critice 
pe care i le urziseră dușmanii, 
Andrei Pop simbolizează forța 
invincibilă a clasei muncitoare, 
de care se sfarmă toate unelti
rile diabolice. Autorul a știut să 
scoată în relief in primul rind 
aceste calități ale eroului pentru 
că ele erau cele mai necesare 
momentului. Andrei Pop nu este 
însă realizat linear, el este, în 
același timp, un prieten de nă
dejde, un soț sensibil și afec
tuos, un om plin de viață și 
voie bună, un miner desăvirșit. 
Restul personajelor, din păcate, 
sint mai șterse și insuficient în
cadrate in ideea logică a cărții. 
Bătrînul miner Pahonțu, cu a sa 
„a -doua tinerețe' este 
menționabil.

Evoci nd viața luminoasa 
rterilor unui orășel din 
noastre, cartea lui Nicolae Țic 
se oprește adesea și la vremuri 
trecute, de care oamenii își a- 
mintesc înfiorați, lată, de pildă, 
momentul in care prima soție a 
lui Pahonțu moare de ftizie: 
„Atît de mult ar fi vrut ca Va
leria să trăiască să apuce mă
car o zi bună... De ani de zile 
se temea pentru ea.
mereu : 
te, fac 
toamnă, 
te duci 
dere în 
fără ca 
natoriu, 
se socotea un criminal — eu o 
omor, fiindcă nu-s in stare 6-0 
trimit acolo!.,. Femeia se stin-.

totuși

a mi- 
zilele

Ii spunea 
„O să lucrez zi și noap- 
orke, adun bani, și în 
sau în primăvară, o să 
la sanatoriu, ai încre- 
mine“. Trecea un an 
Valeria să plece la ea- 
el se simțea îngrozitor.

gea ceas cu ceas, dar înțelegea 
că în condițiile lor nu există 
scăpare. Nu-1 învinuia de nimic. 
Nu l-a învinuit nici în ultima 
clipă a vieții".

Un lucru deosebit trebuie re
levat in cartea lui Nicolae Țic 
și anume integritatea și intran
sigența etică a minerilor: „In 
V trăiau oameni cinstiți, min
ciuna și hoția nu prinseseră ră
dăcini aici -, Cînd se afla, totuși, 
de vreo hoție — asta se petre
cea rar, o dată într-un an — in-* 
dignarea nu mai cunoștea mar
gini. Se discuta mult, se îăceau 
presupuneri și toți cereau să 
fie adus hoțul la judecată, să-l 
judece". De aceea, nu întîmplă- 
tor, derbedei ca Mițurca, pun
gași ca Ilie Faraon, hoți ca Vie. 
tor Săndulea, intriganți și duș
mani ca Buhariu sau Savin nu-șl 
găsesc locul în tabăra minerilor, 
pentru care munca cinstită este 
distincția supremă.

Romanul Ora șase se înscrie 
ca o realizare certă în activita
tea tînărului autor. Este sigur 
că această carte va stimula in
teresul și pasiunea pentru lu
mea minerilor, deținătoare a ma
rilor valori umane ale clasei 
muncitoare. Nicolae Țic scoate 
în relief, uneori timid încă, a- 
ceste valori, dar ne oferă garan
ția unor împliniri ulterioare, pe 
care le așteptăm cu un interes 
pe drept justificat.

lntr-una din recentele sale cu
vin țări, tovarășul Hrușciov a 
spus că „Omenirea nu a Înălțat 
încă un monument muncitoru
lui — adevăratul creator". Scrii
torii, mai mult decit oricine, au 
datoria de cinste de a contribui, 
prin scrierile lor. Ia înălțarea a- 
cestui monument.

se
_________ _____ . să 

fie îndrumați chiar din școala 
medie și spre bibliotecile mai 
mari, acolo unde există astfel 
de biblioteci

Apropiind pe elevi de biblio
tecă, îi ferim de influențe ne
faste. Dar îndrumarea spre bib
liotecă trebuie să se facă chib
zuit și organizat. Afară de pre
zența profesorului în bibliotecă 
și de sfatul lui permanent, este 
necesară instruirea și documen
tarea bibliotecarilor așa fel In
cit aceștia să poată recomanda 
elevilor cărțile cele mai 
cate sau împiedica, cu 
unele lecturi nepotrivite 
anumită vîrstă.

De mare importanță și 
ar fi afișarea în sălile de lec
tură a unor liste de cărți pe spe
cific de vîrstă sau chiar grupa
rea lor în vitrine sau în raf
turi speciale pentru o anumită 
vîrstă. Nu contestă nimeni uti
litatea clasificării zecimale chiar 
în bibliotecile școlare, dar ea nu 
ajută totdeauna pe elev să-și a- 
leagă lectura cea mai indicată. 
De aceea, acolo unde biblioteca 
este mai mare, este necesar să 
se găsească diferite posibilităli 
de îndrumare a lecturii prin 
gruparea unor cărți și în func
ție de vîrstă cititorilor. N-ar fi 
lipsite de interes chiar fișierele 
pe specific de vîrstă. Ele ar da 
mai mult de lucru bibliotecari
lor la început, dar le-ar ușura 
enorm munca mai pe urmă și ar 
fi de un real folos .pentru elevi.

Găsirea metodelor celor mai 
eficace pentru orientarea efec
tivă și operativă a lecturii ele
vilor trebuie să constituie o pre; 
ocupare serioasă a întregului 
colectiv didactic al oricărei școli. 
Ar fi greșit să se creadă că a- 
ceastă răspundere trebuie să 
apese numai pe umerii profeso
rului de limba romînă, ca și cum 
elevii n-ar avea nevoie să fie 
îndrumați și spre lectura unor 
lucrări din domeniul științei, al 
tehnicii, muzicii, artei în gene
ral etc.

De asemenea, ar fi cu totul 
eronat să se ignoreze rolul fa
miliei în îndrumarea și contro
lul lecturii elevilor. Dimpotrivă, 
în cadrul ședințelor pe clase 
sau al lectoratelor cu părinții 
ar trebui să se țină o serie de 
referate bine documentate în le
gătură cu lectura elevilor și ro
lul familiei în această proble
mă. Lipsa de orientare a fami
liei poate duce adesea la anihi
larea efectelor muncii depuse de 
profesor. Fie din comoditate, 
fie din lipsă de orientare, fami
lia pune de multe ori în mîna • 
copiilor și a adolescenților cărți 
nepotrivite pentru vîrstă lor sau, 
tolerînd în bibliotecile lor cărți 
dăunătoare educației, facilitează 
în mod inconștient lecturile con
traindicate.

Mai rătnîn încă aproape două . 
luni de vacanță în care ochii 
pedagogilor trebuie să se ațin
tească fără întrerupere asupra 
elevilor, pe care să-i urmăreas
că cu părintească grijă și să-i 
îndrumeze cu tact și cu răb
dare. fiind conștienți de marea 
răspundere ce apasă pe umerii 
cadrelor didactice în educarea 
tineretului studios. Vacanța, -la 
care au dreptul și profesorii, nu 
trebuie să însemneze însă aban
donarea oricărei preocupări pen' 
tnu tinerele vlăstare încredințate 
lor, spre a le educa așa cum 
se cuvine. Se pot găsi suficien
te clipe de răgaz în câte ochiul 
educatorului să se îndrepte spre 
tineretul școlar, ajutîndu-1 să-și 
găsească o activitate plăcută și 
să-și organizeze o vacanță fruc
tuoasă.

folos



Gheorghe TOMOZEI

Ipostaze
r

murmure, 
strigam 
pădure

Chemmd in seve, omenețti, 
mi sa părea atunci cînd te 
că ești, sub ploaia albă, o 
in oare eu nu sint decit un ram 
pe care păsărj poposesc, supuse 
ți clopotele liniștii, cînd bat, 
prin frunze eu te chem, cu mii de buze 
fi sun din cornul funii, depărtat...

Cmd visul meu, fierbinte ca nisipu-i, 
eu peșteri mari ți.amețitoare bolți, 
ou munte peste zare mă închipui 
ier tu uțtî floarea, floarea mea de colț 
pe core-o caut ți in vis • jindul, 
lutuMi calmă, licărind prin ani 
fa-fli teiwvie-n suflet, cu arginta i, 
■eeuțfl veche a stmjilor vulcani.-

Liniștea

r

BaofOi Bufa ploaia gal bană 
pata mpriniă da-a eșeară awhnira, 
■a g fată cărata I l-ou «cum pcMarii 
tnaintaa primului bal—
Inele da lua
■uia prin perdelele ploii 
fa liniștea a • ființă via 
cara suie cărămizi pa schele, 
călătorește in tramvaie portoceJ, 
apoi coboară să-și ia ziarul de seară, 
la cotituri, trece stopul pe roșu 
fi are-a buzunar cheia unei locuințe

pe-ocMoți stradă cu noi

0 stea
sudează sus, șa-acoperisCasa e gaia. Un om 

și-e scinteie, lunecind spre pămint, 
trece printr-un pahar cu vin 
pe care-o mină albă îl ridieă, 
trece, fără urmă, prin petala unei perdele, 
străbate visul cepilului de le etajul trei 
fi frunzișul tmăr al serii, 
multiplicată în ferestre ninse 
și-n ochii puilor de nndunîcă—

Să n-o lăți să cadă, 
poate ți noi ne oglindim in ea, 
rătăcitoare stea

r *■din Constelația Sunsului...

Aurora CONȚESCU

Șantier
Nisip, ciment ți schele, 
întretăieri de unghiuri, ce n geometrie vm"ă 
năframe, răsărite ca macii, printre se, 
găleți urcînd pe scripeți, In ritmuri de pave"*, 
mortar svintat la soare, 
xidiri dormind sub stele...
iar visurile tale 
ți visurile mele, 
cu mina ca mistria luindu-se la geană, 
despăturesc covoare cu-nHoritari persane 
și-n geamuri prind perdele, 
acolo unde numai cristeii ți cocorii 
descriu, pe cerul palid, bizare traiectorii-.

Și vine-o dimineață, cind șantierul pare 
o navă grațioasă, cu soarele la proră, 
ce-ațteaptă să primească semnalul de plecare, 
dintr-un ponton anume, la anumită ere.

kile 
fost 

cu

Desejbe de V. S.4FO.VE4

Ștefan LUCA

•’Ghimbaveanu, 
medieval. Con! 

primul război

â.-EB

Vila primarului 
semăna eu un fort 
strultă,1 înainte de .... .. 
mondial, de un avocat foarte bogat, 
înecata între castani uriași, toata 
era numai zimți, turnulețe și tur
nuri. în plin centru, cu o poarta 
mas:va de fier forjat înconjurata 
ou ziduri groase de cărămidă, cu. 
un rind de arbuști deși ca perta. 
ascunsa vederii dc către stradă de 
niște sălcii plîngătoare. cu frunzt- 
#ui despletit, vita primarului rX" 
minea cel mai izoktt loc din ora>cl. 
Avocatul care o construire 
s-a-mpușcat într-o noapte. Moște
nitorii au devastat cu pricepere și 
grabă interiorul, vînzind pe nimic 
mobila masiva de stejar, lustrele, 
covoarele, cristalurile și argintăria. 
Biblioteca o lasase moștenire profe
sorului de latina, singurul sau prie
ten. iar trofeele de vlnatoare le-a 
adjjdecat avocatul.

Ghimbaveanu a cum parat-o mai 
pe nimica, iodata după casatoria sa 
cu fata unul negustor sas din Me
diaș. ZeJrea soției a ajuns pentru 
compararea, renovarea și mobila
rea vilei. Cu ce a rămas. Ghimha- 
veaou și-a deschis in ora? un ca. 
băaei «vocații, a obținut biroul de 
notar public i s-a avintat in poli
tică. Se putea lauda ca a devenit. 
!■ doi4rei aai da |a descinderea Iul 
în orășel < nevasta și copilul, care 
du era ai lui. cel nai căutat avo. 
cat deși ia viața lui nu ț-n.ite mă
car o ptedoarie.

Copii:, odaia cu vîrsta. au 
echLnbat. !n pane atmosfera ri- 
g*da ■ caret. Ă apărut o ma-a de 
p’ng-pong. Fata cea mare. Olza. 
sUbtcluaea lut Ghimbaveanu. facea 
pvetura și fotografii șl organiza 
ceaiuri daasante. Tot ei ii revmtae 
și inăoiDrirsa de « aduna pe tiner.l 
de toană condiție Imr-un club, care 
odată cu aderarea lut Ghimbaveanu 
la soclal-tfetnocrau. se intltufa cțuh 
artiste. L serile k>- re Intimpia 
sa pice și cita un g -p de uce
nici. trimiși de oatrooi. Atitudinea 
tinerilor de Stai condiție era
in aceste coz ar: echivoca, de-4 ta
tăl Ofr 1 o sfat "<• st. s? poarte 
curtenitor c_* tineri1, icftikrl. timo
rați de formele !din celo
fibra de t&Lsîle tar rtatatorlte șt 
săwșnce. ta ta ia imensa a caziaoe- 
tui vtaăăcritor. aub becurile poii- 
cMtaralJl din teiMt. ala:ari de 
doroneenre cu mHni albe »: ro-hii 
ușoare de rari. De ie o vreme 
jcentai ș! ac rarii vizitele. Tn vara 
anului 1M5. patrona a» aflat >-*r- 
prtnți ca near» de .cen - .

a ttamwloiu.1 progres>-i.
In sema bata lei. poarta oe fier 

farjat a cae <• s dr-c.' '- odat-i. cu

In odaia et. Otea. ■< șap:e»pre- 
zece odi. cu teodl țe ne .rrrarare. 
Își mceroa rochia. coap^:mtndu-re 
ca ere pKîorji ceva mai decit 
ar A fost necean-, asteptina ca pric. 
iena eî ■atflinr. Ltaga ea. A- 
maita V«-ga. trăia sentimente con- 
uariL Umerii rXanz:. sinii fru
moși. rarnața ti nara a colegii sale, 
o îndepărtă , de oglinda. Ea era us
cățiv a. înalta, cu etasteuie oreere 
Wj<i leșrte N-a*ea decit ochi atră
gători. negri și mir datați. Dar 
oorajii palizi. IxizeV? subțiri, și pâ
rul imposibil de cumințit li micșo
rau mul: farmecul. înfățișarea de ■ 
fată bat rina o -obseda.. Din aceasta 
pricina nici nu se dezbrăca la plaja, 
în schimb o urmarea geloas» pa 
Olga care. incep:nd de la 14 ani. 
atrăgea c« *_n nv.rw uri virile. Ea 
a îndemnare pe Ofeart re ocupe de 
foionafve. Is ultima vreme re.n- 
chtdea^ ia odaie. OUm se dezbracă 
ta ptete. tar.Amilta o fotcTrafta.

In breăttrta vasta cu o mașină 
nrtni de gătit in mijloc, intre iln- 
g-ri șl oate. «tapina cărei wrbea 
sărește cu un țăran din Almaș. II 
kimirese doreaui primar.

— Mi-a spre caTrentne m ș:iți 
dumnenvantară pentru ce.

— Denineal'Jl ușor va irimiie. 
Eștt al treilea azi. Nu ma; «m.

Țăran-! un*a voinic. roșcu><a. 
luă ia seama refuzul femei O 

□rivea drept in ochi, cu un r .ri* 
dtooc. care încerca sa mimeze res- 
raL .Se redea limpede câ nu ere 
ta o iotă dia afirmațiile cucoanei. 
Re mam Mba. fames, de bucatar-e. 
proaspăt ștereoa. bocatareasa uita-e 
dovada ta stnpina casei nu »pune 
adevărul. Un sac de turtle cu rem- 
năie febrief <fin Bod. pe rare el. 
prăvăliașul dU Alma- le cunoștea 
perfect Ie aceiași timp nu se pu
tea opri • nu cmctaie ca re rî«i- 
pngre muh in ce» i primzrilni. con. 
draă do femela acea«ta blonda, tru
peșa loca ttaara Intr un col*, o 
tatu ora otitoo' de piine alba us- 
<ota> Se zjnd: chiar ca du ou în- 
cfceierea ăfreeril pentru care ve
nire. sâ o ceara. Purumbu-I rar și 
el ar» acasa șailțe ș. porci. N-ar 
striae sa mai economisească rraun 
țete. Cine irecwe prin sufragerie 
vazuae mana plina cu resturile de 
la mir', tacă nestria^e.

— Ma rog frumos, zise el. cala 
ta ma iTtocc atunci U domnii' pri
mar. Eu pielea am dat-o. Nu fe*-e 
tamic. Cum am dtot u o luam 
înapoi Nu va f»e cu supărare.

Grele Ghimbaveanu sentoa.-se 
sure ei mlntoara

— Și apoi dumitaie-ți trebuie 
mult

— Na spuneți așa. 50 de 
nu-i nimic, doamna. Ehei au 
kmpun cînd aduceam zahar 
mașina, cincizeci de kile dam nu- 
^al bacșiș.

■ — Attta au pol t»-ți dau. spuse 
, ev, hotăriti

Bărbatul se ridică luîndu-șl 
șapca din cuier. Surîsul ii dispăru 
de pe față.

— Nu. vă fie cu supărare, mer
gem înapoi. Găsim chiar în seara 
asta cui sa vindem pielea.

Femeia capitulă. ■ Chema bucătă
reasa și-i șopti ceva la ureche. A- 
ceasta dispăru*.

Vezi, doamna, că se poate, 
vorbi zîmbind41in nou, șiret și slu
garnic, omul,

îndrăzni s-aducă vorba de pli
nea, uscată. Grele îi comunica ner
voasa, ca pîinea aceea o ia bucă
tăreasă uitirrd însă sâ-l precizeze 
un amănunt .șl anume ca o ia cîn- 
tărith și că 1 ee scade dtn salat iu. 
Șl da’ca n-ar lha-o ea, ar avea cui 
s-o den.

Bncâtardasn se-ntoarse.
— Gheorghe l-a dus la căruță.
Țaranul ieși. Furioasa, Grele se 

răsti la femeie:
— Să-ți duci pîinea ceea odata 1 

Ți am spus și La amiaza.
Trinti ușa după ea șl. strabatind 

salonul, intră în cabinetul soțului 
ei. Acesta. întins pe canapea, citea 
gazeta. Banul îndeta că femeia era 
pornita. Se ridica anevoie, spriji- 
nindu-se. caută îndelung papucii 
de casa. Intirzia cu Intenția de a 
găsi intre timp o cale de a o Uniși. 
Nu voia nici sa dea explicații, nu 
voia nici cearta pe aceasta tema.

— O sa ramtnem far» zahar. 
bucnl femeia.

— Avem destul. Grele, nu te 
grijora.

— Un euc. aii ta mal avem, 
plînse femeia.

— Destul. Ș<-o sa mal vină. 
Șl-acum du-te.

își coosultâ ceasurnkuL
— E aproape opt Gâtește-le de 

bal.
Ghimbaveanu nimeri in sC.-rit 

papucii' trese un scaun £1 ae așeză 
cernind la masa de Bcrfe. La nici 
cincizeci de ani, pAvr», lanărțat 

in

se

iz-

depărteze desă

c<*.

întemeiată, 
venit să ți 
sa fie gata 
faina, hal

de pat. t«-

avocatul p.~=s-.r d 
cji de șaiaecl. Suf 
i se înler?i«sera b.î /. r > t*1 
■ urnatjl excesiv. Iigr ae jKdra 
abține. Pe mar, avee o «Hefa riB 
te-covina ș! cutia d^ÎBte. Fr*. 
f^ra băut „-.-.Le tarj. de ca.zzw . 
nești cum ii pUcea sâ reprie. Fuuu 
„plugare". Xl'.nca enotm. maatfev. 
tind preferințe pentru rrdncâr ri 
poarele, ardeiate. cu carv
Sa simți ca mamnei. spunea el. 
restu-i meft

— An: ahe griji. Grete dra?*. 
Nu-mi maî bale și tu capul. Atlt!

Ișt turnă un pahar mare ne tes
covina și 1 sorbi ctipiad dea dîn 
ochi.

— Hai du-te. lasă-mă >rigur, o 
Îndemna el.

Odata olecata. Ghimbaveanu des
chise sertarul din mijloc al birou
lui. Scoase un registru șl însemnă 
ceva, in dreptul unor inițiale. A- 
prinse o țigară, ișt propti hăzbja 
in pumn! și ramase cile va clipe a- 
dincit In einduri.

Se coo<:d-rasc. pliu «cua o sap- 
lănina. sta pin exeluet.- al orășelu
lui. Știa ca ÎP’oideauna uezjse 
frica și. alai un de ea ană jatde in 
concetățenii sal. Pe snffti iov pe 
alțll-l tolerase dar ajc'ueul din cei 
loviți nu se putea, lega de el. Se 
pricepea sa iucreae. Sita w se fe 
rea»ca. Chibzuia mult, fara graba, 
caudnd zece sotutii pina s-adop(e 
una. Că a fcbt averescan. apoi ma
ni»! și d»fcj ma s*e ce. nu-1 prea 
tocila. Rolurile jacale de el țineau 
de < ullse. nu de I .mina pumpei. Do. 
veri, examinai? el atent situația. 
dj existați. Și-ș: cwoșlea bine ve
chii lai partaș! In politica. Erau 
pina in s t vin*,: in noroi. Le pia- 
cuse oratoria electorala, aflșajul. 
sucresui răsunător. EL tn afara 
unui mandat, si atunci în opoziție, 
nu accepție nici o recu maștere de 
natura aceasta a măritelor lui. Ca 
z«ț întotdeauna in picioare, ae 
răzbun» tlrzlj. ond fastul inamic 
aproape uitase adversitatea. Nu 
cruța, dar nici n. se grăbea.

Acum o sapid mina i se adusese 
la csnoștință ca celuia comunista 
ar a'spune totuțt de dovezi scrise, 
ca se aicătuia un dosar, iar postul 
de primar era periclitat. Nu numai 
atlt. Se pane ca un tînar, profesor 
la Hceu. trimix*se un articol pe a- 
<*asla temă di reci ..Scinteii". In 
alie vremuri, l-ar fi strivit pe im. 
pertinent ca ue o musca. 11 solicita 
pe Septimiu Suciu, teiefonindu-i la 
liceu. Încercase sa sugereze direc
torului. Septimiu Suciu, o soluție. 
Sa-1 muie din oralei pe acest Tra
ian Mena. Nu pomenise nimic des
pre cazul lui, făcuse aluzii foarte 
vagi in schimb despre uneie zvo
nuri privitoare la hrana elevilor, 
despre faptul ca doamna Suciu ee 
aprovizionează direct de la inter
nat. ceea ce bineînțeles o considera 
personal o calomnie josnica, dar 
trăim vremuri tulburi, o Inflație, 
în Muldova-i foamete... Culmea a 
atins.o insa raspusul directorului.

— N-am ce i face. E un profesor 
eminent. N am de unde.l prinde. 
Ș apoi frate Ghimbavene, nu-mi

vine sâ cred, II cunogc.de mult pă 
Mena. , „ 4 *

Dăduse greș. Septimiu Sucftr l-ar 
fi ajutat și nu l-ar ft;ajutat. Nu 
erau în relații prea strinse. Ghim 
băveanu simțea că directorul, sub 
politețea lui cam seacă. sul) zîm- 
betul lui de circumstanța. rni-1 
poarta nici urma de rgspeșt. .Mai 
curind dispreț, cu pricepere camu 
flat. Ghimbaveanu nu se sinchisea 
de asemenea finețuri. Nu intrau în 
sfera lui. Se ocupase de afaceri. 
Juca din v remea studenției. Licențt 
fusese un tîrg. O ctimpâ pa.'-e pur șl 
61mplu. fără a.și mai toci mintea cu 
dreptul penal, civil mii roman. Nu 
citea decit ziarul și rar. cînd pleca 
In călătorie, lua cite *><arte din co
lecția ..Detectivr ca să adoarma.

Lxi un moment dat crezuse ca to
tul nu-i intradevar decit un moft. 
Știrea l-o strecurase. în paj za unei 
udunari. pantofarul Blriș. La fel de 
corpolenți, cel doi nu se așezau 
niciodată unul lingă altul. Ghimba. 
veanu se bucura ca B riș își lăsase 
o mustața mica, sub na», aducind 
cu un comic american. I ae parca 
și mai gras decit CTa de fapt. In 
schimbul secretului comun cat Bl
riș ii cerea sa surijine intenția pa
tronilor de a nu aj- la căminul uce
nicilor cu cereale ș grăsime și. a 
doua. de a nu aulica legea cu pri
vire la salarizarea lor. fara an., 
mite condiții R* Ghlmbăveanu I-a 
surprins știrea aflată Un tremur 
nervos, o lingura dala încercat in 
prodigioasa! cariera de avocat 
politician de atflncjri. nu de supra, 
fața, cum re ntiUilaar la o recep
ție. II făcu șl «rai sa se areze pe 
un scaun. Se aflau am.ndot in să
li ța unde-și ținea actele ofițerul 
sUril civile. Se slâpin: insa. Nu 
mai cern detalii. Asemenea lucruri 
nu 1 le putea cere but B.-iș. Știa 
ca Bîris incerrane m re strecvMC 
la comuniști. Prezenta tor in ace
eași organizație 11 indi-puaea. H> 

ri «șt. Ax«a aicOcz raaca i* ce e 
gi *ece Moaxl. CflbăăBBi fala* ta-

p.-'n «a*e<taca: intr-o
rrev• Mtok- Se ot-v tidari 
oe indata ce in» . at «« Jatnse
ta linerali. Cuta.nisiii acaa I-jk 
ria%De Avea «teller mare »! m Cj- 
Doț-iesi. exidițuie în care Bi-vș se 
desolntarizabe de rre*. £ îl let.

— Rne m«i Mihai, de ce sa nu 
dați s v jU ac*4 ceva' Tocmai «zi 
veni director :! ta noi. N are ce le 
oval da ta copt:. Șt i «reani spunea ? 
Copiii văd ca voi mtaca'l pitoe 
albă tar ei de dooa tnni n-au văzut 
decit papricaș de matat ș< mama, 
ligă nocernjia

— N avem ciraga n-avem! Di
rectorul ascunde ceva, de ne lot 
pineaza.

— Asta-i — își spuse Ghimba
veanu. Directorul camtnului e co- 
munbK. ucenicii ta comuniști, n-a 
făcut degeaba politica in trecut 
Biric Minai. O lua pe ocntile...

— Șl cc salari ui oe-a veni: chiar 
azi ordin sa «ntrotam aplicare»

— Asta-i de reaortul Inspect- >*a- 
tutei mimezi...

— Vrei sa ti-o araL Apoi voi nu 
vreți nkl una. nici alta. Mai MihaL 
dacă nu dai 
țeiegl .’

ceva. pieră tx. m1 <i-

♦
vrea Biri» se întreba

trei 
era 
din

Adică ce 
el din nou.

Se ncurvăse puțin in raitooaanen- 
te. Iși mai turna un pahar mare de 
tescovina. ..Sa ma puna rău cu dt- 
rectorul căminului ?

Sa cred ca acesta ai-a cuș* o ? 
N are de unde. E venit de -□ an 
in orășel. Sau «a sprijin cererea 
lor. a patronilor ’ Ar însemn» sa 
am de acu un dinte a! comant’t'lur 
împotriva mea. Șiret cizmarul! 
Dar Ghimbaveanu rra scos in viața 
lui castanele din fuc pentr altui 
Asta este. Sa ma expun eu. El m 
se spele pe mlini ș! sa se așeze in 
fotoliul cel vișin iu de primar-

Se-ndrepta spre fereastra. Trase 
storul. Inca nu re-ntunecare ne 
deplin. Pe cerut lăptos se draenau 
coroanele dezolate ale saiciikH* 
plingatoere. Crengile, freeile. că
deau ca frinte spre pamin:.

Tn acel moment, nevesta-l enun
ța vizita muncitorului de la caile 
ferate. Dumitru Domșa. De 
luni de zile. Dumitru* Dom șa 
secretarul celulei comuniste 
oraș.

—- Poftește 1 aici!
După un moment aduga :
— Ada o vișinata și plșcoluri !
Indata ii păru rau. Sa nu comen

teze Domșa cumva... Pișcoturi și 
vișinata. adica îmbuiliare. Dădu din 
umeri șl nu mai adăuga nimic. As
cunse sticla de tescovina in sertar, 
acoperi registrul cu o mapa și a- 
prinse lampa de birou.

Domșa intră, se așeza In fața lui. 
Indata după el apăru bucaiarea*a 
aducind pe o tavă sticlă, pahare și 
pișcoturi. Ghimbaveanu se-n.-runta. 
..Cit de lipsită de diplomație e ne. 
vasta-meH. se-nciuda el. Nu putea 
sa aduca cu mînuțele ei toate as
tea. Nu vrea să servească un mun
citor. Trimite 
șl ăsta ca au 
totuși :

— Soția se 
Știți, balul intelectualilor.

— Știu. Tot orașul fierbe.
— Ei, ce poți face. Parca mie îmt 

arde de comedii de astea.
Tăcură. Ghimbaveanu turnă în 

pahare. Voi să-nchlne, sa-1 ureze 
bun venit, în casa lui,’sa îngîne o 
scuză că n-a apucat pîna acuma, 
furat de atîtea și atitea probleme 
ale comunei, să-1 invite, mai ales 
ca știa că Dom.șa-1. singur, departe 
de familie șl nici nu locuiește în 
condiții prea bune. Nu gasea însă 
cuvinte. Ceva-i spunea, că nici un 
truc diplomatic, nici o frază nu va 
putea rupe gheața. Obișnuit să 
intre totdeauna direct în problema, 
după un plan ticluit din timp, nu 
dadea greș. De astă dată însă, vor- 
l>ea ca un om de altă condiție. N-ar 
fi putut spune ce anume era, în a- 
ceasta altă condiție, nou și neaștep
tat. Omul din fața lui nu avea nici 
o legătură cu lumea lui. Nici o 
punte.

Domșa se ridică și făcu cîțiva 
pași în cameră. Păru să-și amin-

bucătăreasa, sa vada 
servitoare", O «.uza

pregătește tie ÎXil.

FRAGMENT DIN ROMANUL 
BALUL INTELECTUALILOR

tin 
ur- 
o'jb

inse* de ceva .. care «e părea că 
fa L-j-reepa. își roti privirea 

re ta lungul pereților lmMk!< ți in 
omH. atarui cu ochii a(ta!!ț! pe fO- 
trantia cu ri*T..-r>a traon începu 
brusc, ca șî cum il-ar Ti dat seama 
ca taceriș* a durai prea mult. și. 
‘xtata ce vizita lui era in pragul 
unui eveniment ca balul intelectua
li k>r. e de datoria lui sa o rupă :

— lata pentru ce am venit, dum- 
n .le Ghlmbăveanu. în trară a fust 
oesca.'cat un tren. Un tren ai foa
mei. Vine din Moldova. Sint patru, 
rec ide copii, sint mulțl bărbați, 
sint și femei O parte au rămas -ă 
plece mal departe cu o alta gami- 
lu*ă. La noi ratnin copiii, femeile 
și optzeci de bărheți.

Ghimbaveanu simți la început sa
tisfacția unuia care așteptind o 
veste proasta, afla câ-i vorba de cu 
totul altceva.

— Să-i ajutam cu ceva, tova
rășe...

Domșa continuă, pe același ton 
sec, ca și cam și ar fi pregătit o df- 
re.rtațle și e atent sa rotească fie
care propoziție clar, pentru a fi 
bine înțeles.

— E vorba tfe a-i adapoati pltrt 
la noi masuri Vom primi griu din 
U R S.S. Vom organiza o canti.va. 
Iar penî.-u copii vom inființa 
cămin. Aceasta in zilele ce 
menea. Dar nu-i putem lașa 
cerul liber, deși e caid și-l vară. 
N-au ce minca. Trebuie inca in 
seara ace*»ta m I hrănim, sa le 
procuram un adapost.

Gh'mba-.eanx ia attarea »trrii că 
va sosi zri. că va P o 
bucura in sinea iui. Dar chestiunea 
cu urgența a ~rar»ei ii indispunea.

Domșa urma, așezindu-se pe 
scaun:

— Treț^ae Ga io această »eară 
(a i uiasara. E atsolut necesa-*.

— Sa vorbim ca internatul, pro- 
pure primarul.

— Am fost. N-au saltele, n-au 
personal. Lui Septimiu Suciu îl e 
teama de păduchi. Am fost la că
minul de ucenici Copiii-i culcam 
acolo. Celula mrastra asigură inca 
40 de cazări. Restul va rămîne în 
sarcina primăriei. Not v.âm ajutat 
și vă vom ajuta cit vom ptitee.

— Sa mai chibzuim. A.»a deo- 
dată-1 cam... a

— CunuușiețI oralul pe. fect. 
Avețt un consiliu. Sînteți un om 
de încredere al social-demucraîîtor. 
Exista o asociație a patronilor. 
Chemați I urgenl. Faceți un a.del 
către cetățeni. E vorba de riouă- 
trei nop<t. Va repet... e o vhraitu- 
ne de onoare e oralului ți In pri
mul riad e o problema politica. Cel, 
mai greu e însă cu mincarea din’ 
seara aceasta. Noi ne.am gîndit. 
Propunem sa se dea faină, untde
lemn și zahăr din magazie pe baze 
unui proces verbal. Vi se va des 
ca rea

— Din magazie .. nu pot fără e- 
probare de sus.

— Primpretorul știe, 
cord '

Ghimbaveanu nu mal 
ce anume « continuat să-i spună 
Domșa. Era sigur ca pina la urma 
vor recurge ia magazie. Comuniș
tii nu se împiedica de mofturi. Vor 
deschide magazia cu forța, daca va 
fi nevoie. Se vor justifica ei după 
aceea. Așa au făcut în 19-14.-15, 
cu reforma agrara. Iar magazia e 
goala. Sufla vîntul. Cel puțin za
har n-a văzut niciodată. Exista nu
mai la rubrica 2 a registrului de 
maga/.ie. Faina? Dacă mai sint 
petru saci. Iar Domșa. sigur, fără 
sa schimbe tonul îl lovea drept Mi 
moalele capului :

— ...închlpuleți și dumneata O- 
menește e sa nu le dam din priinul 
moment de mîncare ? Au mîncat 
buruieni fierte, turte de floarea 
soarelui, Șt.au alungat vitele de 
acasa in păduri, și-au vîndut tot ce 
aveau pe o măsură de mălai. Va . 
veni curînd grîu sovietic. Vom 
scapa de foamete...

Primarul încercă sa cî.ștlge timp: 
— Sa telefonez prefectului. Să 

văd ce-mi spune. . , v
Ii trăznl prin cap să bea"ceva. 

Duse chiar mina spre sticla. Și-o 
retrase ca arsă. In urechi îi ră
suna porunca de-a aduce biscuiți, 
alături de turta de floarea soarelui.

— Altfel nu pot deschide maga
zia.

Domșa se ridică din nou, de

E de «-

an? ea bine

aatadata fără
masă. își aținti privirea pe grămă
joara de biscuiți. Lua unul în mina 
și-l framinta intre degete. Ghimbă- 
veanu. sure surprinderea iul, citi în 
ochii lui Domșa tristețe.

— Orașul fierbe pentru bal. Nu-i 
ra... li vum face să fiarbă și pen
tru ajutorarea moldovenilor. Dar 
e.. nu i>enicu asta am venit. Putem 
sa ținem o ședința la primărie nu 
aici. Nu pentru asta, domnule pri
mar..

Parași deodată atitudinea cal
ma. egala. Vocea.I se făcuse a- 
proape șuierătoare, se vedea că se 
stapinește cu greu t?a nu strige:

— L-am adus pe prefect. Am 
Cu.molat magazia. Ceea ce înseam- 

c.-. se sarea a fost 
Magazia e goala. Am 
spun ca pina intr-o ora 
de preluat tot zahărul, 
nele. rtifariu, lenjeria 
tul de către comisia aleasa pentru 
ajutorare. Imi pare tare rau. Nu 
te al, la»at de pj>ucăturl. domnule 
Gximbaveanit. Nu știu de fapt ce-ai 
crezut. Ești, de altfel, un om deș
tept... Peste o ora vă așteptăm la 
primărie.

Domșa voi sa lașa, intrase în ca
mera Grele Ghimbaveanu, gata de 
bal. Avea o pălăriuță cochetă lin 
pai de orbz. cum se poarla în uoe 
le sale de munte, o rochie lungă, 
mov. foarle strinsa pe corp.

— Dar. n-ați servit nimic — ob
serv a ea.

— Nu. n-am servit, doamnă.
In aceeași clipa, Domșa întrebă :
— Cum vă funcționează instala

ția in bale?
Femela II privi lung. 11 rec(m<«- 

cu. Trecuseră 15 ani. dar bărba
tul smolit, volnic, nu se prea schim
base.

— De. funcționează. rosti e« 
moale, inroșindu se

— Atunci, v-așteptam la primă
rie. N-o 6a dureze mult. Puteți 
merge și ia bel. N'-o sa-l pierdeți.

Chimbăveanu urmări ca prostit 
cum Domșa deschide ușa, apoi cum 
se mistuie in salonul neluminat. 
Din odaia fetei se auzeau Fisele.

— II cunosc pe omul ăsta. Ne-a 
Instalat baia. Tu n-ai vrut să plâ 
tești. M-ai și certat de ce ani an
gajat un comunist.

Ghimbaveanu o fulgeră din ochi 
cu ură.

..Nimic nu înțelege aceasta fe
meie. Și peste un ceas, murmura el. 
Ce va fi peste un ceas ?".

Se auzlra clocanlturl în geam.
Era omul de serviciu de la co

muna. Facea gesturi disperate cu 
mina. Deschise.

— Domn’ primar, nu v e spus 
doamna ?

— Cu să-mi spună ?!
— A telefonat Hlrsch, negusto

rul dm Sibiu, l-am spus doamnei. 
Dormeați. Acum v -a cerut din nou.

Ghimbaveanu se duse în saloii. 
Bijbil pe mesuța telefonului. Da, 
s-a lntimplat ceva groaznic pentru 
el. Hrlsch er« asociatul lui. Își a- 
minti dintr-odata ca și cum de-a- 
bia ieri s ar fi înfîmpiat. Era ceva 
• ■ "nanator cu cele petrecute adi
neauri. Tot cu Hirsch. Mai de mult. 
O afacere cu bumbac sustras de la 
a rine ia. mandaliza pe un inspector 
oar ecare. Conlucrase cu maiorul de 
cavalerie, uel care-1 pălntuise pe 
comisar într-o noapte, la balul in. 
țelectualilor. pentru nevastă-sa. Lă
muriseră repede și în tihnă, tot în 
odaia iul de lucru, toată povestea. 
Baiu In furca receptorului cerînd 
sa i ae dea legătură. Magazia se 
mutase șl atunci, ca șl acum la 
Hirsch. II auzi pe asociatul sau, la 
căpătui firului.

— Ce dracu. vorbești ca de pe 
alta lume? De ce nu răspunzi 
Dormeai ? Sărut mîinile doamnei. 
Aici, lotul e bine.

— Șt pentru asta m.ai chemat? 
— se înfurie Ghimbaveanu.

— Nu drăguță. Ne mai trebuie. 
Aștept pieile promise. Mîine ai 
banii telegrafic. Alo! Mulțumesc de 
invitația la lial. Dar nu pot... pe 
tiecere bună...

Aparatul țăcăni.
Primarul se.ntoar.se în cabinet.
— Să-ți iei hainele negre. Le-a 

calcat Tereza. Și nu mai bea. Te-ai 
înroșit ca un rac. Tensiunea.

Ghimbaveanu avu din nou sen
zația că-l tremura genunchii. O în
treba aproape rugător pe Grete:

— Și chiar nu i am plătit de loc 
acestui om ? Niciodată ?

— Nu, niciodată. A trimis un co. 
pl Mi se pare că nici nu ere de 
aici. Nu. nu țin minte sa-1 fi plătit. 
La arteziana n-a mai venit...

— In schimb, acum, o să cam 
plătim, ingaima Ghlmbăveanu.

— Am și uitat, faeu femeia. Nu 
țl-am spus.

Ce nu mi-ai spus ? ae interesă, 
fara vlaga Ghtmbaveanu.

— Arteziana Iar s-a stricat. Să 
chemam un baiat de la Teîchman.

Ghimbaveanu își privi nevastă 
prostit. Arata bine, blondă, plep-, 
toasa. în rochia de mătase mov. 
. Se știe îmbrăca, are gust proasta, 
își spuse, n are cearcăne la ochi, 
sinii nu cer sutien, mijlocul abia 
de.i mai gras ca aI Olgăl, dinții l-s 
albi, sănătoși, îl arde de bal, nu 
mai poate sa stea liniștită fără ar
teziană, fara sa auda susurul ei. 
vrea sa se racoreaoca pe banca de. 
lingă srincile fintinii, ceartă bucă
tăreasa, e zgircit-ă. Iar eu. avoea 
tul temut, am îmbătrînit, am ten
siune și cîntarul se oprește la 115 
kilograme, îmi eade părul șl dan
tura mi o pun noaptea numai cînd 
fee dragoste... sau ma duc la bal, 
ca acuma... La bel...

cunogc.de
se.ntoar.se
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rin caracterul său militant, prin pro. 
funzimea analizei la care sint supu
se fenomenele vieții sociale și cui- 
turale actuale, prin lupta neobosită 

împotriva conformismului plat Șî. obscurăn. 
tist al cercurilor reacționase din Italia 
II Contemporaneo s-a integrat, trică'de la 
data apariției sale (1954), în puternica 
mișcare, condusă de intelectualii comu. 
nișți, pentru crearea unei culturi italiene 
noi. întemeiate pe cele mai bune tradiții 
ale trecutului, menită să reflecte totodată 
imperativele eoocii noastre.

Revista și-a îmbunătățit permanent atit 
conținutul cit și prezentarea grafică. După 
o primă serie săptămîncdă, apărută pînă 
in 1957, timp de un an de zile se încearcă 
o altă serie și aceasta săptăminală, carac- 
terizată prin căutarea unor forme cit mai 
adecvate țelurilor fundamentale ale publi- 
cat iei.

A treia serie, de data aceasta lunară, 
apare din 1958 și a însemnat un salt ca. 
litativ. Comitetul redacțional, din care îac 
parte intelectuali comuniști de mare pre. 
stigiu, ca publicistul Antonello Tromba- 
dori, criticul Carlo Salinari sau piciorul 
Renato Guttuso, a fost lărgit; studiul reali, 
tăților contemporane a fost îmbogățit și 
aprofundat, participarea la lupta ideologi
că în toate sectoarele vieții culturale, din 
Italia și din lumea întreagă, a cîștigat 
în maturitate și in intensitate.

Invingînd greutățile financiare cu care 
trebuie să dea mereu piept presa progre
sistă din țările capitaliste, revista și-a asi
gurat o prezentare grafică elegantă și 
sobră.

An de an, in decursul apariției sale, 
11 Contemporaneo și.a justificat iot mai 
bine titlul: nu a existat eveniment cui. 
tural de seamă căruia revista să nu-i fi 
acordat un spațiu amplu in paginile sale, 
prin analize critice competente, fie că era 
vorba de colocviul poeților italieni și sa. 
vietici, de Bienala de la Veneția, de con-, 
gresele scriitorilor sovietici, ca și de con. 
ferlnța celor cehoslovaci sau de discuția 
în jurul romanului lui Pratolini, Metello.

Un loc important acordă revista și crea, 
ției literare originale; alături de numele 
unor cunoscuți poeți și scriitori realiști 
contemporani ca Sibilla Aleramo. Salva, 
tore Quasimodo, Alberto Moravia, Cesare 
Pavese, Vasco Pratolini, Elio Vittorini sau 
Carlo Cassola, se pot întîIni în paginile 
revistei șl cele ale unor poeți și prozatori 
din generațiile mai noi. In spiritul afir. 
mat de programul revistei, promovarea 
unor tinere talente constituie o preocupare 
permanentă a redacției. Publicînd lucrări 
ale unor tineri prozatori ca Giovanni 
Arpino, Carlo Castellaneta, Saverio Strati 
și Pasolini sau ale unor poeți ca Luigi di 
Ruscio, Giovanni Melodia, G. Arpino, care 
se îndreaptă spre zugrăvirea vieții con
temporane și șe apleacă cu înțelegere a- 
supra lumii oamenilor simpli — șl tnsoțin. 
du.și aceste publicații de scurte prezentări 
critice, II Contemporaneo desfășoară o ac
tivitate de 
pe făgașul 
odată să-și 
dezvoltare..

liberii profesioniști, artiștii, func
ționarii superiori din aparatul 
ministrativ de' stat, “tinerii uni 
versitari; care, prin adeziunea lor 
la partidul comunist și prin par
ticiparea lor la luptele sale, au 
dobîndit o concepție modernă și 
progresistă despre lume și au 
devenit, în viața culturală a Ro
mei, susținătorii ideilor înaintate 
ale marxismului, cei mai consec
venți și hotărîți adversari ai ori
cărei manifestări obscurantiste și 
fasciste.

Acest proces nu, s-a întrerupt 
□ ici după rărtioi; primind impuls 
de la numeroasele lupte politice 
de masă din ultimii ani, e. șe 
află în continuă dezvoltare și as
tăzi. Aceasta subliniază odată 
mai mult rolul care revine part' 
duiui comunist pe planul reînnoi
rii ideologice și culturala și coii 
firmă că la Ronfa, mai mult decît 
oriunde, nu poate exista acțiune 
și creație de cultură cu adevărat 
liberă șî' progresistă care să nu 
recunoască acest rol al partidului 
comunist, care să nu accepte con! 
fruntarea ca marxismul și ca't 
să nu tindă să facă din socialis
mul științific propria sa ideologie.

Numâi dintr-o profundă cunoaș
tere a ceea ce a reprezentat pe 
plan cultural la Roma fascismul 
și antifascismul poate rezultiț 
după părerea, noastră, o mai bună 
Înțelegere, pe de o parte, a par. 
ticularitățilot luptei pentru o cul
tură' socialistă, case nu poate fi 
o contrapunere mecanică față de 
cultura tradițională, ci dimpotri, 
vă, este un proces de cucerire și 
de transformare internă, P« de 
altă part* rezulta o mal buni 
înțelegere a luptei politice pentru 
socialism, care jmerge pe Calea 
democrației, luminată de intreaț 
ga experiență istorică a mișcării 
noastre.

» era

——

ristici specifice vieții eulturale 
romane, ruptura adlncă produși 
la Senn arta mișcării antifasciste 
a căpătat ^lâ Roma un caracter 
mult mai hotărtt ți mai radical 
decît oriunde; încă de la Început 
s-a conturat In sinul antifascis
mului hegemonia forțelor celor 
mai consecvent revoluționare, a 
comuniștilor, a marxiștilor, atit 
In rlndurile intelectualilor cit și 
In rlndul maselor populare. Miș
carea ideologică a antifascismu
lui roman este bogată în prezențe 
diferite, în experiențe uneori foar
te depărtate între ele. Există pre
zenta unui scriitor ca Moravia,

reiese din însăși problematica cul
turală, ca moment organic și ine
vitabil al acesteia; odată cu pro
blemele reînnoirii literare și artis
tice se pun și marile probleme 
ale libertății, statului și revo
luției.

Pe acest teren, unde, valorile 
politice și culturale se întîlhesc 
intr-o perspectivă ăe luptă, se a- 
firmă hegemonia comuniștilor în 
cultura antifascistă romană, pc 
acest teren șa realizează intitni- 
rea și fuziunea dirîțre intelectua
lii comuniști șf muncitorii comu
niști, _ în cadrul liniei politice a 

" , care este aceea a re
nașterii naționale, 
a afirmării șt dez
voltării libertății și, 
totodată a frans. 
formării socialiste 
a statului și a 
structurii societă
ții. Lovitura de 
la Salerno din 1944, 
geniala strategie a 
războiului de elibe
rare națională, dă 
acestei mișcări im
pulsul decisiv, înlă
tură orice obstacol 
sectar, asigură su
dura forțelor comu
niste din vremea 
ilegalității, pe de o 
parfe, cu celelalte 
forțe ale rezistenței; 
Pe de altă parte, cu 
marile mase popu

lare ale Romei.
Mișcarea antifascistă și apari

ția la Roma a acelei mari forțe 
politice și ideologice, Partidul Co
munist, a reprezentat și pe plan 
cultural cea mai importantă 
transformare revoluționară, cle
mentul cel mjii ^progresist și îna
intat care a lost lifirtilus în con
știința maselor* șî intelectualilor 
din Roma, și deci în cultura ora
șului. Se pot număra cu miile

R
oma care, in primii cinci
zeci de ani de existență a 
statului italian unitar, nu 
fusese niciodată centrul cul

tural al Italiei, căpătă acest rol 
odată cu instaurarea fascismului; 
prin aceasta, insa, cultura ser
vește un regim dictatorial care 
încearcă sâ lichideze orice tra
diție democratica, orice formă de 
gîndire înaintată, critică, regim 
care este sprijinit fără rezerve, 
și nu cu totul dezinteresat, de 
obscurantismul clerical.

Lipsa unor grupări intelectuale 
democratice și progresiste in 
Roma primei jumătăți de veac de 
viață italiană unitară, și 
slăbiciunea tradiției revo
luționare a orașului facili
tează acțiunea fascismului, 
căruia nu i se opune in 
această primă perioadă 
nici o rezistență intelectu
ală însemnată Torino a 
cunoscut generoasele bătă
lii ale Ordinei Noi șî 
revistelor lui Piero 
batti, de la Energii 
la Revoluția liberală; 
lano a avut revista A 
tna stare. Florența, grupul 
plin de vitalitate Nu ceda! 
La Napoli, în jurul revis
tei Critica, se formează un 
grup de intelectuali ce va 
reprezenta un centru de 
opoziție față de regim.

Care este echivalentul 
Romei al acestor mișcări 
culturale care, cu nuanțe deose
bite, de la liberalismul moderat 
al crocienilor la radicalismul 
grupului „Dreptate și liber
tate", la socialismul lui Mo- 
randi și la marxism-leninismul 
Iul Gramsci și Togliatti, schițau 
viitorul front unitar al renașterii 
naționale italiene ? Viața cultu
rală a Romei era dominată, pe de 
o parte, de violența verbală a 
revistei Vocea, de dannunzionism 
și de futurism întrețesute prin mii 
de fire cu însuși fascismul; pe de 
ăltă parte, prindea viață experien
ța revistei Ronda a lui Cecchi, 
Cardarelli, Bacchell, Baldini, Ba
rilii etc., care. între 1919 și 1923, 
intr-o perioadă decisivă pentru 
destinele Italiei, afirmă dreptul 
scriitorului la izolare. Lui Gobetti, 
care în Energii noi ataca evazio
nismul celor de la Ronda, Emilio 
Cecchi fi răspundea că „în ceea 
ce privește metoda, artistul a fost 
și va fi totdeauna un reacționar". 
In timp ce Prezzolini, devenit 
conformist după teribilismele de 
la Vocea, apăra aceeași „nean- 
gajare" a Rondei.

Astfel, ideologia dominantă a 
vieții culturale din Roma se desfă. 
șoară sub semnul fascismului și 
al clericalismului. A ne da 6eama 
de aceasta Înseamnă a înțelege 
mai bine condițiile istorice ac- 

jale, Înseamnă a identifica, de 
pildă, bazele ideologice ale blo
cului care conduce astăzi statul 
italian, a identifica originile in
fluenței largi pe care o mai păs
trează Încă dreapta monarhistă 
și fascistă, ponderea corupției, 
obscurantismului și birocratismu
lui obtuz și reacționar In toate 
domeniile vieții și activității cul
turale.

Ca urmare a acestor caracte-

îndrumare a tinerilor scriitori 
artei realiste și ti ajută tot. 
găsească o direcție proprie de
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Go-
noi 
Mi- 
pa-

Enzo MODICĂ

AUÎORiTA'

Contemporane

la verita’ 
FiGliA

partidului.

Lupta pentru 
o cultura
socialista

|LivonPO
DEUA.

cu romanul sfiu Indiferenții, sau 
cea a pictorilor din școala ro
mană, care, într-o epocă de con
formism zgomotos, oaută dimen
siunile unei lumi noi in viața de 
fiecare zi a Romei populare, în 
culorile umane ale piețelor și a- 
coperișurilor orașului. Intre Roma 
și Milano există Guttuso, care, 
sub influența elementelor Înain
tate ale artei europene, elaborea
ză realismul său național și re
voluționar. Există la Roma crea
ții importante ale unui arhitect 
ca Pagano, care, în mijlocul mă
rii de retorism a cetății univer. 
sitare, construiește edificiul mo. 
dern al Institutului de Fizică. 
Există marea școală de fizică a 
lui Fermi, în care se perpetuează 
și astăzi, cu toate nuanțele po
litice diferite, tradiționalul spirit 
al libertății. Există, In școlile 
medii și in universități, profesori 
însuflețiți de spiritul aeîmblinzit 
al rezistenței, din ale căror rîn- 
duri vor ieși Albertelli, Gesmun- 
do și atîția alți martiri ai liber, 
tații. Se formează — chiar tn edi
ficiile ridicate de trufia fascistă, 
sub îndrumarea unor oameni ca 
regretatul, neuitatul nostru to
varăș Umberto Barbaro — noua 
cinematografie italiană, cea mai 
importantă și mai productivă ex
presie a culturii antifasciste, 
mișcarea care a știut mai bine ca 
oricare alta să seziseze și să se 
facă ecoul revoltei de idei a unui 
popor întreg. Cultura nouă ia 
naștere și se afirmă înlăuntrul 
structurii celei vechi; dar încă de 
la început tinde spre ruperea ba. 
rierelor unei specializări înguste, 
pentru a deveni o viziune gene
rală asupra lumii, o largă orien
tare ideologică, o forță (politică) 
revoluționară. Angajarea politică
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Tu n-ai să fii niciodată ca mine. 
Căluțul tău, odată cu tine 
Și te-o purta in nesfîrșite 
Printre albastre stele care 
Pe socluri de lumină;
Și-acolo, ochii tăi se vor deprinde 
Cu un altfel de timp...

va crește 
spa)ii 
ard

C
orpul lunii 6e afla acum la 
răsărit. Mai erau doar cî
teva zile pînă la 6fîrșitul 
ultimului pătrar și ar fi 

fost mai bine să aștepte ca 
nopțile să devină mai întune
coase ; dar poimîine va fi trei 
ianuarie.

Cam pe la începutul lunii tre
cute, 6tăpînul îi spusese :

— Emiliano Fois, pe trei ia
nuarie am 6ă vin la stînă pen
tru prima mulsoare. Anul ăsta 
ți se cuvin opt oi fătătoare. Dar 
dacă nu le găsești pe cele care 
ți-au fost furate, poți să-ți iei 
gîndul de la ele ; nu-ți mai plă
tesc simbria pe tot anul și sîn- 
tem chit. Ai înțeles, Emiliano ?

Cele douăzeci de oi le furase 
bătrinul Salvatore Cossu, un 
păstor sănac, la care Emiliano 
fusese citva timp argat înainte 
de a pleca la militărie. Aflase 
asta încă din decembrie; se 
duse să-i vorbească ziua în 
amiaza mare, singur și fără 
pușcă.

îl găsi numărînd mieii în 
țarc, împreună cu cei doi fii 
ai lui. De cum îl zări, bătrî- 
nul îi ieși în întîmpinare, cei 
doi tineri, însă, se prefăcură 
că nu-1 văd ; o porniră agade 
spre colibă și intrară.

— Cum o mai duci. Salvatore 
Cossu ?

— N-o duc bine, Emiliano. 
Bătrînețe și sărăcie multă. Azi 
noapte lupul mi-a luat trei miei. 
Dar tu cum o mai duci, băiete ?

— Și la mine a fost lupul. 
Douăzeci de oi; și dacă nu i le 
duc înapoi stăpînului înseamnă 
că am muncit de pomană tot 
anul.

Bătrinul oftă, apoi se așeză 
pe o lespede mare de granit.

— Așa e viața asta I Fiecare 
cu necazurile lui. Apoi strigă 
spre colibă; Bastiano, adu. ro- 
gu-te, rachiul. A venit Emiliano 
Fois; a venit să vadă ce mai 
facem.

In colibă, Bastiano încredința 
pușca fratelui său. care trecu în 
locul lui, lîngă ușă și ieși cu 
6ticla de rachiu. II salută pe E- 
miliano cu un semn ușor din 
cap; acesta îi răspunse la fel, 
fără o vorbă. Bătrinul îi întinse 
sticla pe care i-o adusese băia
tul; Emiliano o luă. 6puse „no
roc" 1 și dădu pe gît o înghiți
tură zdravănă.

— Să trăiești I — Răspunse 
bătrinul și, în timp ce feciorul 
se îndrepta spre colibă, trase și 
el o dușcă.

O vreme rămaseră tăcuți. Emi-i 
liano se așezase și el pe lespe
dea de granit și, din cînd în 
cînd, arunca priviri piezișe spre 
țarc, deși știa bine că oile sale 
nu se mai aflau de mult acolo. 
Se foi ce se foi, apoi se întoar
se spre bătrîn și-i întinse tutu
nul și foița. Bătrinul scutură 
din oap: „Nu fumez. Și nici 
băieții mei; nu ne dă mîna".

— Am auzit că ți-ai măritat 
fata duminică — 6puse Emi
liano.

— Da, sărăcuța, a luat un 
băiat tare cumsecade 1

— Se spune c.a fost nuntă 
mare, nu glumă.

— Eh 1 Nuntă de oameni șă- 
raci: vin, brînză și o oaie.

— Și celelalte nouășpe le-ai 
vîndut, am auzit. — Bătrinul 
olipi, mărunt. Zîmbi.

— Ce era 6ă fac ? Trebuia mă
ritată biata copilă. Am vîndut 
și eu unuia din Logudoro nouă
șpe oi slabe, niște stîrpituri.

— Ce slabe ? — 6ări Emiliano 
și se căi imediat, dar pentru că 
tot îl luase gura pe dinainte, 
urmă : nu erau de loc slabe 1 
Erau cele mai frumoase din 
turmă I

Bătrinul se ridică încet și con- 
tinuînd să zîmbească, îl întrebă:

Da’ de unde știi tu, Emiliano, 
cum erau ?

— Cum 6ă nu știu, cînd eu 
le.am crescut? — 6e repezi el, 
hotărît să-i înșire toate cîte le 
aflase. Dar, întîlnind privirea 
bătrînului. Emiliano își dădu 
deodată seama că n.avea rost

că mai continue; ba mai mult, 
că făcuse chiar o greșală vor- 
bindu-i, pentru că în felul aces
ta era limpede că nu va mai 
vedea înapoi nici măcar o sin
gură oaie.

„Ar fi trebuit 6ă-l trimit pe 
cumnatul meu 6ă-i vorbească — 
se gîndea. Sînt cumetri, și poa
te c-ar fi izbutit să I înduplece 
să-mi dea înapoi măcar cîteva 
din ele. Acum însă, sau dus pe 
apa sîmbetii oile inele și. pe 
deasupra, mi i-am și făcut duș
mani pe viață pc alde Cossu.

Bătrinul pălea jignit și îndu
rerat.

— Și cum ai putut ști ? — îl 
întrebă el din nou. Doar oile 
alea au fost de mult tăiate și 
vîndute. Acum nimeni nu mai 
poate ști dacă enau grase 6au 
slabe și nici cine le-a crescut, 
Nu-i așa, băiete?

Franco SOLINĂS

Emilia.no știa că așa era.
— Așa e l — răspunse el. — 

Așa e, cum zici dumneata I Eu 
vroiam numai să.ți spun că pen
tru mine e o mare nenorocire: 
am muncit un an întreg de po
mană.

— Dar ești atît de tînăr l — 
încheie bătrinul Cossu, întinzîn- 
du-i din nou sticla.

Emiliano refuză clătinînd din 
cap; nu era obișnuit să bea prea 
mult.

— Noroc I — spuse bătrinul 
și mai trase o dușcă.

— Să trăiești I — răspunse E- 
miliano.

— Cînd începeți mulsul ? — 
întrebă Salvatore, în timp ce 
oaspetele 6e pregătea să plece.

— Pe trei ianuarie.
— Noi. pe cinci. Tragem nă

dejde c-o să iasă bine I Eh, cu 
bine, Emiliano.

— Cu bine, Salvatore Cossu.
— Cîinele nu ți-1 iei ? — mai 

6trigă după el bătrinul.
Emiliano uitase cu deșăvîrși- 

re de el. 11 avea numai de cî
teva zile; era un cățelandru, o 
corcitură din acelea care nu 
cresc niciodată prea mari, dar 
șpena 6ă facă din el un cîine 
de nădejde pentru vînătorile de 
mistreți.

Intorcîndu-se ca să-l cheme, 
îl văzu zbenguindu-se în Jurul 
țarcului; în același timp, îl zări 
pe bătrîn îndreiptîndu-se grăbit 
spre colibă și pe cei doi băieți 
ieșindu-i în întîmpinare. Emilia
no fluieră; cîinele îl ajunse din 
urmă scheunînd de bucurie, se 
gudură puțin pe lîngă el, apoi 
prinse a fugi înainte. Din cînd

IiiceaTâriil 

în cînd se oprea șt întorcea 
capul pentru a 6e asigura că 
stăpînul îl urmează, apoi iar în
cepea să alerge, cu botul în 
vînt, bucuros și mîndru că știu
se 6ă regăsească. în pustietatea 
aceea unde nu se aflau decît 
pietre și mărăcini, drumul cel 
mai 6curt care ducea înapoi 
spre stînă.

Și trei ianuarie era poimîine I 
Vintul de miază-noapte limpe

zise cerul pe oare străluceau 
acum puzderie de stele. Iar cor. 
nul lunii Împrăștia încă destulă 
lumină pentru ca un om să poa
tă fi văzut cu ușurință, chiar 
de la o depărtare de o 6ută de 
pași.

In fundul văii, pe malul drept 
al rîului, pîlpîia un foc de po
pas. Și noaptea trecută Emilia
no 6e uitase la focul acela ; îl 
contemplase îndelung, ceasuri 

de-a rîndul, pînă ce-1 văzu to- 
pindu-se în lumina purpurie a 
zorilor. Dar nu se putuse ho
tărî. Așa e întotdeauna la în
ceput; te hotărăști greu.

Cînd era copil de zece, un
sprezece ani. și nu găsea alt 
mijloc de e-și potoli foamea, sau 
cînd era atît de flămînd îneît 
nici somnul nu 6e lipea de el, 
se vedea adesea silit 6ă fure. 
Așa, de pildă, tunase de la stă
pînul său cite un ied sau cîte 
un noaten. Dar pentru el asta 
nu înseamnă furt, ci un mijloc, 
ca oricare altul, de a supravie
țui, o necesitate, s.ar putea 
spune, care făcea parte din re
gulile acelei îndeletniciri de mi
zerie.

își aducea aminte de nopțile

Desen de RENATO GUTTUSO

triste și reci ale copilăriei; pli
ne, brînză și o piele de capră 
pe care trebuia să doarmă, de
parte de foc ; stăpînul spunea 
că nu e bine să se învețe cu 
căldura.

Si, într-adevăr, s-a deprins să 
îndure frigul și foamea și nu 
s-a prăpădit; dar nici n-a sim
țit vreodată că trăiește ca un 
om. Dimpotrivă, era atît de în
credințat că așa se cuvenea să 
fie, îneît această convingere, în
tărită zi de zi de-a lungul cti
tor ani, îi intrase in sînge, tot 
așa cum îi intrase în sînge, co- 
lorîndu-i pielea, și sucul negru 
al măslinelor mestecate cu ama
ră răbdare în șirul nesfîrșit al 
zilelor de mizerie.

Nici măcar o singură clipă nu 
i-a trecut prin minte să se plîn- 
gă carabinierilor. N-ar fi fă
cut-o, chiar dacă asta i-ar fi 
fost de vreun folos, convins fiind 
că era mult mai rușinos 6ă de
nunți pe cineva decît să fii de
nunțat.

în sat se aflau șase carabi
nieri; toți din nord, mutați dis
ciplinar dtn peninsulă tn Sardi
nia. Cit timp stăteau în 6at, pa

reau veseli : beau, rîdeau și pă
lăvrăgeau zgomotos. Dar Emi
liano fi văzuse șl sub celălalt 
aspect: palizi, tăcuți, cu armele 
pregătite; siliți de meserie să 
cerceteze cu de-amănuntul dea
lurile sau vîlcelele, mergînd în
totdeauna In grup, pentru a se 
apăra mai bine. Nu rezist® nici 
unul mai mult de un an.

Văzînd că n-a «jun> la nici 
un rezultat cu Salvatore Cossu, 
Emiliano se gîndi că singurul 
mijloc de e.și reface turma și 
de a și dobîndi simbria ce i se 
cuvenea pe anul acela, ere să 
fure și el douăzeci de oi. Chiar 
de la Cossu, însă, nu putea să 
le fure, deoarece, după cele fn- 
tî mp la te, era 6igur că bătrinul 
și cei doi fii ai săi îl vor aștep
ta în fiecarfe noapte cu puștile 
încărcate. Așa că, 6e așeză la 
pîndă, iscodind valea unde făcu

se popas un păstor străin de 
partea locului, ca 6ă-și odih
nească turma tnainte de «i porni 
mai departe spre pășunile de pe 
platouri. Emiliano nu-i cunoș
tea nici numele, nu știa nici de 
unde vine și era foarte bine 
așa ; In felul acesta i se părea 
că nu face un rău nimănui și, 
în afară de asta, putea fi a- 
proape sigur că nu 6e va ivi 
nici o complicație. Dar, chiar și 
așa, tot îi venea destul de greu. 
Ar fi vrut să încerce chiar noap. 
tea trecută, dar nu se putuse 
hotărî. Acum vedea din nou fo. 
cui acela și i se părea că ză
rește ca prin ceață pata alburie 
a turmei. Vrind parcă să-și facă 
puțin curaj, Emiliano își luă 
pușca din spate, trase închiză
torul și o încarcă cu două car
tușe. „Vîntui suflă dinspre ei — 
«e socoti el. Cîinele lor nu mă 
poate simți așa repede. Dacă 
merg de-e lungul rhilui, n-au 
cum să mă audă".

Nu voia să folosească arma, 
așa că trebuia neapărat 6ă a- 
jungă Înainte ca păstorul să 
prindă de veste. La jumătatea 
drumului, scoase dtn buzunar o 
mină de funingine și și-o întin
se pe față. Așa făcuseră și băie
ții lui Cossu cînd veniseră să-i 
fure oile și se vede treaba că 
era un 6istem foarte bun dacă 
nici chiar el, care Ii știa de cînd 
erau copii, nu-i recunoscuse. 
Rîul sclipea sub ciobul acela de 
lună și spumega acolo unde pie
trele stăvileau firul apei. Oră
căitul broaștelor nu se mai au
zea : pentru ele venise iarna.

Deodată Emiliano auzi un 
zgomot neașteptat. Se ascunse 
după trunchiul unui eucalipt și 
strînse arma în mină. Dar după 
o clipă, fața i se destinse în- 
tr-un zîmbet; era cîinele, oare, 
sfîrșit de-etîta alergătură și fe
ricit că-1 regăsise, avea poftă 
de hlrjoană.

„Dacă izbutesc să-l învăț să 
urmărească mistrețul tfmp de 
trei ceasuri — așa cum a făcut 
cu mine — și să-l dîbuiască 
apoi In vizuină, fac din el cel 
mai bun ciine de vînătoare din 
Sardinia". Și cum mergea așa. 
făcindu-și tot felul de planuri, 
Emiliano se trezi deodată că. 
pînă la turma cu pricina nu 
mai erau decît cinci sute de 
metri și că, de fapt, la asta ar 
fi trebuit 6ă se gîndească.

Cîinele se culcase . I® pămînt, 
cu botul pe labe, ofensat de pri
mirea neprietenoasă ce i 6e tă
cuse. „Cu mine nu pot să-l iau 
— își zise — dar dacă U leg e 
și mai tău. N-o să priceapă de 
ce >ji, o să latre furios. Și-apoi 
ar fi ‘in 6tare să rupă funia cu 
dinții și să mă pomenesc cu el 
după mine".

li 6puse în șoaptă : ..Pleacă, 
Moretto. pleacă I Aoasă, Mo. 
retto I" Cîinele începu 6ă mîriie, 
dar nu se clintî din loc. Emi
liano 6e aplecă. îl mînglie pen
tru e-1 face să bacă, apoi îl luă 
In brațe; nu avea altceva de 
făcut decît 6ă-și continue dru

mul așa. La două 6ute de metri 
de colibă, dinele ridică botul și 
începu să adulmece; la o sută 
de metri, lătră pe neașteptate. 
Emiliano TI apucă de bot și îl 
strînse cu putere. Dar era prea 
tîrziu : celălalt cîine II auzise si 
acum lătra și el. Emiliano Iuți 
pasul: la lumina focului, zări 
silueta omului care tocmai ieșea 
din colibă. La cincizeci de metri 
se opri și se ghemui le pămînt. 
își ținu răsufh ’ea. Cîinele stră
inului lătra cu furie. Intre timp, 
Emiliano strîngea tot mai mult 
brațul cu care înconjurase gitul 
cățelului. Cînd se hotărî să-i dea 
drumul, căci acum mai erau 
doar clțlva pași pînă la colibă, 
își dădu seama că era mort. II 
omorîse I își trecu mașinal arma 
In mîna dreaptă și urmărit de 
imaginea cîinelui omorît se re
pezi tn goană spre colibă. îna

inte ca celălalt să-și fi dat 
seama ce se înțlmplă, E- 
mtliano îl trînti la pămînt 
cu o puternică lovitură în 
stomac.

Un cîine mare, alb, lă
țos. mîrîia lîngă el. Omul 
să tot fi avut vreo treizeci 
de ani. Era slab, cu obra
jii supți, ca unul care fu
sese totdeauna suferind. 

Emiliano observă că era tuns 
chilug, că avea ochii întune
cați și o barbă ca smoala, 
care contrasta puternic cu 
pielea îngălbenită de mala
rie. Omul încercă să se ridice, 
dar durerea îl închirci din nou. 
Și nu reușea să vomite altceva 
decît salivă și fiere. Emiliano 
stătea nemișcat și II privea. Cli
nele alb continua să mtrlie și 
să-i dea tîrcoale în cercuri tot 
mai mici; etnd fu aproape de 
tot. îl îndepărtă cu o lovitură 
de picior și se gîndi că un ase
menea cîine nu făcea nici două 
parale.

— Acum ridică-te, îi spuse E- 
miliano. Ți-er face bine să te 
miști puțin.

— Vai de mine I Ce blestem 
pe capul meu !... — începu el 6ă 
se tînguiască. dar între timp în
cerca să se tîrască spre colibă, 
unde își avea pușca. Emiliano îi 
tăie drumul : ridică-te imediatl 
N-am de gînd să te împușc 1

Omul se ridică și încetă 6ă 6e 
mai vaiete; îi străfulgeră cu o 
privire plină de ură.

— Nu sînt eu stăpînul. eu nu 
sînt decit un argat, îi spuse.

— Mi.e tot una. Am nevoie 
numai de douăzeci. Celelalte ți 
le las. Păstorul îl privi uluit,

— Știi ce înseamnă asta ? 
Stăpînul o să mă silească să i 
le plătesc eu.

— Știu ce înseamnă; și îneg 
foarte bine. Dar îmi trebuiesc. 
Numai douăzeci. Ți-am spus 
doar : pe-alelalte ți le las.

Omul se ridicase acum în pi
cioare și părea că și-a revenit, 
deși mai tremura încă și două 
firișoare verzui continuau 6ă i 
se prelingă pe la colțurile gurii.

Emiliano îl împinse spre țarc. 
„Haide, scoate douăzeci de oi; 
pe care ți le arăt eu". Omul se 
supuse. Emiliano cercetă turma 
cu o privire grăbită, de cunos
cător, dar în timp ce alegea oile 
arătîndu-le cu degetul, un alt 
gînd îi încolți în minte: de ce 
numai douăzeci ? Acum tot era 
acolo; tot riscase și încă nu 
știe cum avea să se termine 
toată istoria asta. Șijavea atî. 
tea nevoi și atîtea dorinți îneît 
nici nu știa la care să se gîn
dească mai întîi.

Cele douăzeci de oi fuseseră 
scoase din țarc. Emiliano Întin
se mîna și-i mai arătă o oaie.

— Nu, protestă omul, gata I 
Ai zis douăzeci.

Emiliano simți că-1 năpădește 
o furie neașteptată și stupidă.

— Două’ș-unu I — spuse el fu
rios. — Am hotărî, două’ș-unu. 
— Și nu se urni din loc. Aștep
tă ca omul 6ă iasă din țarc și 
cu acea ultimă oaie pe care i-o 
ceruse și suportă fără să cli
pească ironie acestuia, cînd îl 
spuse:

— Și-acum ? Unde poruncești 
aă le ducem ?

Emiliano și-aminti de Moret
to. Nu-1 putea lăsa acolo. Oa. 
menii din 6a t l-ar fi putut re
cunoaște și știau toți că era al 
Iui.

— Să mergem, spuse el. Tu 
la-o înainte. Eu am să merg in 
spatele tău.

Ajuns le locul unde zăcea cîi
nele. Emiliano se aplecă și îl 
luă în brațe. O clipă, mai speră 
încă să-l vadă mișcind. Mingiie 
cu 6tingăcie trupul țeapăn și 
rece, dorind parcă să-i împăr. 
tășească durerea ce-1 încerca. 
Ceva mai încolo, II aruncă în 
rîu. Se gîndi, cu mîhnire. că 
n-o să mei aibă niciodată un 
cîine atit de bun. Curînd ajun
seră la vad.

— Pînă aici îți ajunge? — Ti 
întrebă celălalt.

— Nu I Mai mergem încă.
— Trecem apa ?
— Sigur I
Minară oile în apă. Le urmă

riră cu privirile. Emiliano plă
nuise s-o apuce împreună cu el 
pe un alt drum, urmtnd să facă 
apoi un singin ocol larg și abia 
după aceea 6ă se îndrepte spre 
6tina 6a.

— Cum îți zice ? — îl întrebă 
pe argat.

— Serra Gavino din Urzulei. 
Nu ți-e teamă că te denunț ?

— Dar habar n-ai cine sint,
Emiliano privea te omul acela 

șl parcă se vedea pe el. La fel 
se tînguise și el atîta timp cit 
mai nădăjduise că rugămințile 
ar fi putut să-i fie de vreun fo
los. dar după aceea, resemnat 
de pierderea ce o suferise, înce
puse să se gîndească ia răzbu
nare.

— Foarte bine, dar eu pot să 
te caut. Odată șl odată tot am 
să te Intflnesc.

— Dar dacă nu mă cunoști...
— Acum. Dar cine știe... altă 

dată ?
MerserS așa, împreună, aam 

vreo două ceasuri. Apoi Emilia
no îi spuse :

— Acum poți să te întorci ; eu 
mă opresc aici și mă uit după 
tine. Dacă nu mergi drept sau 
dacă te oprești, o clipă numai, 
trag I

— Bine 1 Dar bagă de seamă 
să nu-mi ieși vreodată în cele 1

— O să mă păzesc.
Emiliano trebui să țină oaia 

cea mai bătrlnă. care vote să-și 
urmeze stăpînul. Oile începură 
să behăie toete, de-a valma. 
Urmări cu privirea silueta care 
se îndepărta, atît cît îi îngădui

Micul meu Tom, canarul meu plâpind, 
Mă mingiie un singur gind: tu, niciodată 
Ca mine n-ai să fii, împovărat 
De dragoste cumplită - 
Cu un cuibar de șerpi in piept 
C-un bolovan, ținindu-mi ioc de țeastă 
Și-avind in orice deget cite-un spin 
Și-nveștmintînd in zdrențe, bucuria.
Cu tinerețea sfărimată veșnic 
De marmurele fiecărei zile.

Tu vei păți ca intr-un roi de-albina 
și-n juru-ți, anii buni vor zumzăi; 
Va fi-nțeleaptă lumea, fericită 
Și - in sfîrșit - va fi uitat de noi. 
Noi sintem sfișiați da primăvară 
Și nopțile orașului cunosc 
Numai iubirea și dezgustul

I I . . 11 la
Și de aceia, de aceia, știu 
Că niciodată nu vei fi ca mine, 
Și știu că nu vei mai vedea nicicind 
In rotitoarea cale a planetei, 
Pe străzi, in cafenele, pe afișe, 
O șubred* Italie, .bobiavă, 
Italie cumplită, in uzine, 
Prin uliți vechi, printre murdare ape 
In circiumioare reci, de cartiere, 
In scurte-mbrățișări și-n clipe rare 
De dragoste, de dragoste cumplită.

Plăplndul meu canar.
Eu viața nu știu să te-nvăț s-o-nfrunțl 
Și fiecare pană-a ta mă arde 
Și fiecare gest, e-o gingășie 
Care coboară-n mine, mă-nspăimintă, 
Și-mi dă nădejdea că nicicând, prin ani 
Tu n-ai să fii asemenea cu mine.

...Și-mi dă speranța
Că nu mă vei uita și că nimic 
Din tot ce e apăsător și crud 
Nu o să lunece din ochii mei, 
Ca-n ochii tăi nevinovați sâ treacă; 
Și nicio-nfiorare ucigașă
Nu va mai trece iarăși, fără veste 
Din mina mea, in mina ta micuță. 
Va trebui să rizi, dar să și cinți 
Tu, spic de aur,
Cu vocea ta, cu mii de clopoței, 
Va trebui să simți întotdeauna 
In trupul fău, voința omenească 
In pace, in belșug și-n binefaceri. 
Poate-ntr-o zi, de mine amintindu-ți 
Ai să mă cauți, singur, scormonind 
Prin anii-aceștia injunghiați, 
Și-n pulberea insingerată care 
A mai rămas din trupul nostru doar 
Și-ai să descoperi, poate, un cuvînt, 
lmagine-ntr-un vechi sertar uitată, 

-Șaiiurma miinii mele pe o masă
Pe care o credeai de mult pierdută 
Și ai să-mi vezi, ca astăzi poate, fața 
Vei fj uimit de-asemănarea noastră 
Vei ebierva pe chip aceleași cute 
Care răsar pe-al tău, pe neștiute... 
Și dacă ești om bun, om bun de tot 
Ai să-mhinchizi făptura intr-o ramă 
Astfel incit, din colțu-mi, totdeauna 
Te.jroi privi cu drag, nestingherit. 
Sau poate-ți voi vibra in piept, vreodată 
Pe strada as^intată de nămeți 
Și vel 'simți cam se topește, tainic, 
Veacuri de veacuri, neaua omenească, 

. Cum Înflorește, nevăzută-o floare 
Trecind suavă, dintr-o iornă-n alta. 
Hoinar, ținindu te de mină-atunci, 
Cp* vreo lumină vie-a lunii mai, 
Așa-ntr-o 
Că ai ani 
Nu căuta

zi vei înțelege, sigur, 
mulți, de viețuit și-ascultă, 
in urma ta exemple...
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Desen de GABRIELE MUCCH1

lumina cenușie ce anunța zorile. 
Omul nu se abătu din drum 
nici măcar cu un pas. Mergea 
repede de tot, aproape alerg’nd. 
Emiliano își mină oile tnainte. 
Se gîndea că era trei ianuarie 
și că-i mai trebuiau Încă două 
ceasuri oa să ajungă la stînă.

Pagină tradusă de N. Benguș

Doar un suris tu vei 
Prin ierburi vei păși, 
Trdcind peste el vremii noastre cancer, 
Cu pas ușor, spre soarele de aur...

avea și-n zori 
prin constelații

In romlneșfe de Qh. T.

Emilia.no


>
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EMILE VERHAEREN
F

iri să folosească penelul, 
Repin ne-a lăsat in citeva 
fraze cel mal mișcător 

portret al poetului flamand Ver
haeren : „Ah, nu pot să vă spun 
— scrie Repin — cît m-a emo

ționat. acum de curînd, poetul 
Verhaeren: venise de La Paris 
la Piter $i cum a sosit in oraș 
s-a și dus întins la Ermitaj. 
Abia aștepta să-i viziteze: știa 
că avem cele mai valoroase pîn- 
ze ale lui Rembrandt... Căutin- 
du-1 pe Remhrandt descoperă ta
blourile lui Tiepolo și are o se
rie de revelații artistice care-i 
înainta sufletul; Verhaeren e un 
om lrmfnat care știe să Ie pre- 
țuiască șl pentru care toate a- 
ceste opere sînt scumpe. Deo
dată dă cu ochii de „ÎNTOAR
CEREA FIULUI RISIPITOR". 
Și lacrimi de înduioșare se re
varsă din sufletul poetului in 
eioz“.

Wăjlt de omenescul pinzelor 
marilor maeștri, Verhaeren era 
el Însuți prin obirșia și sensibi
litatea sa un mare pictor al ome
nescului in poezie, de la Fla
mandele sale șl pină la Rifrnu- 
rile suverane. De altfel, e greu 
de descoperit in literatura uni
versală un poet a cărui creație 
sl fi sugerat atitea analogii cu 
arta picturii și in deosebi cu a- 
ceea. a marilor maeștri, ca cea a 
flamandului Verhaeren. William 
Blake, prerafaeliții englezi și 
chiar Baudelaire intr-o anume 
privință, cu toată întrepătrunde
rea in creația lor a celor doua 
arte, se refuză totuși de la a 
atare apropiere. Rubens, Van 
Eyk, Teniers, Brouwer, au deve
nit pentru unii exegeți repere cla
sice privind geniul pictural al 
autorului Orașelor tentaculare. 
N-a lipsit mai ales aropierea 
de cel mai ilustru. Rembrandt, 
acesta din urmă privit ca și 
poetul, drept o sinteză a spiri
tului flamand. Și nu e greu de 
presupus in continuare, pentru 
cine a gustat frumusețea Fla
mandelor să nu-i găsească prin 
anumite pasaje de exuberanță, 
dinamism și culoare, un echiva
lent plastic Intr-una din kerrne 
sele lui Breugel.

Aceste analogii nu se spriji
nă cum ar părea la prhna ve
dere Pe vreo înclinație a poetu
lui spre elemente decorative, 
imagistice, plastice cu orice 
preț, care să prevaleze asupra 
celorlalte virtuți proprii unei 
arte poetice majore, realiste, cu 
forță generalizatoare. Ceea ce 
permite aceste analogii cu ma
eștrii flamanzi e capacitatea 
poetului de a vedea lumea în
conjurătoare, de a surprinde 
prin forța imaginilor esența 
unei lumi multicolore în apa
rență. exuberantă, dar mistuită 
de adinei frămintări ți contra
dicții. Această capacitate rea
listă de cunoaștere și pătrunde
re complexă a vieții societății 
timpului său i-a alimentat par
tea cea mai rezistentă și dura
bilă a creației sale. De aici 
și unul din izvoarele democra
tismului său alături de Influ» 
ența crescîndă a clasei munci
toare belgiene.

Cunoscind aspra realitate, mi-

EGON ERWIN KISCH
S-au împlinit tn acest an trei 

sferturi de veac de ct.nd. ia 
Pragâ. s-a născut Egon Erssin 
Kisch, acel ce avea sa devină 
der rasende Reporter (reporterul 
deilănțui:j al timpurilor noas
tre. ața cum i-a plăcut să se 
numească singur pe sine tn ti
tlul uneia din răsunătoarele sale 
cărți și așa cum. după aceea, a- 
cea să-l recunoască o lume in. 
treagă.

Un reporter dezlănțuit intr-a 
lume înlănțuită — acesta a fost 
mai intti de toate Egon Erwin 
Kisch. Titlu de mindrie, dar nu 
lipsit de primejdii și amărăciu. 
ne. Hăituit ca om, fiindcă se 
dezlănțuia ca reporter. Și hăituit 
ca reporter, fiindcă se dezlăn- 
țuia ca om

lată-l la Viena, In primele zile 
ale lui noiembrie 1918. Dezastru 
militar. împărăția habsburgică 
trosnește din încheieturi. E de 
așteptat prăbușirea ei. Kisch nu 
e printre cei ce așteaptă. Cu co. 
carda roșie la șapcă, e printre 
cei ce au pornit la darîmarea ei. 
Înființează Garda Roșie, la cu 
asalt clădirea ziarului „Neue 
Freie Presse”, pentru a face din 
el un ziar cu adevărat nou și 
liber.

Iată-l la Berlin, in ianuarie 
1933. Naziștii incendiază Reich, 
stagul. ca să primească puterea. 
Kisch. tn rlndurile antifasciști
lor. e arestat și zvlrlit in tnchi. 
soare. Temnițele din Spancjdu.

lată-l la Melbourne, in 1934. 
Congresul partizanilor păcii din 
Australia. Kisch sosește să aducă 
salutul Comitetului mondial de 
luptă împotriva fascismului și a 
războiului. Autoritățile li' refuză 
debarcarea. Debarcă totuși, să
rind de pe punte, in clipa cină 
vasul se dezlipise de țărm.

Pătrunde In S.U.A.. după ce 
in trei rindurl i se refuzase ac. 
cesul, sub nume fals. Pătrunde 
in China lui Cian Kai-și tot sub 
nume fals. Reporterul dezlănțuit 
nu cunoaște piedici de netrecut t 
Paradis american. China în se
cret, Debarcat în Australia sint 
volume corosive, care au dove, 
dit că. tn ciuda hăituielit sale, 
tn ciuda opreliștilor, Kisch șt-a 
făcut datoria.

lată-l in Spania, in a doua ju
mătate a anului 1936. cind, cu 
prologul spaniol la cel de-al 
doilea război mondial. Kisch este 
prezent fn rtndurile armatei re. 
publicane. Vine tnfringerea, a- 

I n
zeria crîncenă fn care se zbat 
țăranii ți muncitorii flamanzi 
striviți și unii și alții de tenta
culele aceluiași moloh capitalist: 
„Picioarele și miinile lor par 
rădăcini; / Băt-inh purtînd po
vara de ani care-i apasă, / Ghe- 
boși, hetegi la trupuri, cu ochii 
putrezi, cu / O groaza ce pe 
chipuri mizera o lașa. Se duc 
sub vintul aanru ce-n soarta lor 
bătu. / Și cînd la cap de viată 
rămin sub uși închise. / Coșciu
gul cînd coboara-n pămintul a- 
fînat, / Pare că-nchide lucruri 
de două ori ucise '. îngrozit 
de monstruoasa nepăsare ca 
care acesta azvirle popoarele fa 
măcelul războiului, poetul de
mască, incepind cu Flamandei 
1833, Cîmpiile halucinate 18*1. 
Orașele tentaculare 18*5 și pină 
la Aripile roșii ale războiului 
1815, cu neistovită putere, lumea 
putredă a banului care germi
nează atitea orori: „Eucroctenr a 
cu onoarea stau grămadă, i 
patriile sint puse nadă. / Si se 
asmute, către aurul torid ți 
murdărie, f Universala nebunie.

Împărțirea înmii in mizeri ți 
bogați nu-i o p za născută 
conformism sau circumilaața. 
Poetul urăște exploatatorii cu 
ură incoruptibilă, cu o trâ de 
diama* cum se exprimă poe
tul vizionar Herenien. unul 
din personajele dramei sale 
sociale Les aubes (Zo-ieț. 
Verhaeren e iutr-uu fd m 
Faust privilegiat de perspectiva 
revoluționară In care trăiepit 
și care ajunge pe uu circuit de 
viață mai scor* docil ersaă 
goethean la concepția umaufaiă 
asupra Iurtei creatoare, taraui- 
tuoase a Miai'ta'ii descatopaie: 
Forțele tanr:!^aoase. 1MÎ: Mul
tipla splendoare I8M. Sublime 
tatea Imuii. grandourea șr ne
secata ei putere de renaștere In
tru eroism și frumusețe, intru 
progres, sint motive care aică- 
tuieuc coroana filozofică 4 
umanistă a liricii safe. E treap
ta supremă, de sinleză. irrtmH 
in cadrul unei largi argumen
tații de criticul luu Titner iu 
studiul introductiv la culegerea 
Verhaereu ; ,După ce a par 

curs lumea înconjurătoare s a 
fixat în vers marile ei frămân
tări și imensele ei frumuseți. Ver
haeren străbate, pasionat. ww- 
versul ideilor progresuhx unse. 
releVindu-le grandoarea, fărașe 
cui cuceritor pe care-l răspân
desc”.

Verhaeren nu a fost scutii cu 
tot realismul viziunii sale, de 
influențe dezagregare, nerea- 
liste. unele destul de pro<muț«:e 
și care și-au pas pecetea pe o 
parte a creației sale. Srtatitei- 
rea io unele perioade a unor 
simboluri luminoase, «rimate, 
clare, izvorite din dragostea 
față de oameni și năzuințele 
lor. prin altele vagi, de nuanță 
mistică. înlocuirea inflăcăratu- 
tui dialog cu umanitatea, în
demnul la cucerirea lurunii și

tt de stăruitor pregătită at În
treaga. iu me cap:ta.cs'.ă. paizru 
ca apoi, tlrziu apoi, intr-o issnt 
dinamitată, coaptă pentru raz. 
boi. Kisch să-fi poată găsi m 
refugiu in Mexic. Nici acolo nu 
inchtie lupta. Descoperiri In 
Mexic este cartea care dovedeu 
tncă o dată ci arma reporteru
lui hăituit este departe de a-fi 
fi tocit temutul ei tăiș.

Este cu neputință. oricui ar 
încerca, sa facă o separație In
tre scrierile și vlafa reporteru
lui. Biograjia sa mustește in fie
care pagină scrisă. Egon Erwin 
Kisch e un participant activ la 
istoria timpului său, se confundă 
cu epoca In care trăiește, e 
parte, dar și expiri mt al ei. Se 

înțelege că nici nu putea deveni 
altfel un mare reporter.

Prima jumătate a secolulu; al 
XX-lea. a fost o răspimie a în
tregii umanități, iar reporterul 
dezlănțuit a trăit-o și a oglindi- 
t-o ca atare. Hăituiala prin timp. 
Riscuri în toată lumea. Iarmaro
cul senzațiilor — iată cărți ai 
căror titlu concentrează conținu
tul neliniștitor al paginilor scrise 
în acele decenii unite Intr-un 
singur tot prin cele două răz. 
boaie mondiale. Hoinar prin 
rinei continente, așa se prezintă 
reporterul in una din cărțile In 
care dezbracă epoca și Pămintul 
de toate minciunile cite le aca- 
serecui.

E un om la dimensiunea timpu
lui său, răsărind clnd la un cap 
al planetei, clnd la altul, tot
deauna pentru a trezi conștiin
țele și a le chema să vegheze. 
Pasul său acoperă Globul. Actul 
său de Identitate e pașaportul 
Incarcat cu vize. Neobosit, în 
veșnică mișcare, caută prezeniul 
acolo unde era mai îngrijorător. 
II caută și-l scormonește, iar la 
nevoie cheamă și trecutul de 
față, pentru a desluși astfel mai 
bine nu numai prezentul, ci și 
direcția mișcării înainte, spre 
viitor.

Dar mai există o carte, una In 
care reporterul a descoperit 
viitorul chiar in prezent .* Asia 
s* transformă adine, scrisă după 
ce, In 1931. a făcut o călătorie 
tn Uzbekistan șl in Tadjikistan, 
două din republicile sovietice a- 
flate in inima continentului a- 
siatlc. Nu era singura dată cind 
reporterul scria cuvinte calde 
despre pămtntul și oamenii so. 
viettci, despre comunism. Pentru

romîneșfe
adevărului, prin sterile soliloc- 
vii sentimentale, prin cufundare 
in propriul eu și renunțare la 
cunoaștere, reprezintă tributul 
sensibilității fragile a poetului 
dat concepțiilor filozofice și 
poetice conservatoare, idealist- 
subiective, reactivitate sub di
ferite măști de impetalism la 
sfirșitul veacului trecut. Du fe
ricire, răceala parnasiana, cul
tivată uurari. apelul la clar 
obscur, la sugestia vagă, la re
culegerea mistică sau atmosfers 
cețoasă cultivate de simboliști 
Maeterlinck »au Bodenbach. ca
racterizează numai o mică parte 
a creației sale închinata, io 
general, poporului, muncitorilor 
patriei sale. Asamilind cu forța 
■rai mare creator r-*’toacele de 
orchestrație poetici puse iu sp
inare de experiența gc—rar-ri 
sale, mipnacex noi de expresie, 
sugestia, uci«t»'i Ver
haeren le puue Io sJtaJho expri
mări unor sonUmesMt expiom- 
ve. «fim de vifarrate. rxzol- 
tuoaoe

Oh ocean n*iuiu cu bucurie 

do a fi olertt cMorilnr neperi, 
aproape ta dotei» «s emanate. 

Hamand. E un ta*ș car* «e in- 
xrie en Rar* mari m seria vn- 
tarrawtoe traduceri din Setea 
amwsaia apărute fa* uMmd 
aaă. Duși « gvuu de dticopirP 
vru» fiMaHe lauufrteA a puetoM 

țui fraudau «oudmaaărtar. «ra
rei epic al laigmei rte_. ra «bot 
au de uJriri rnnairmTc^Rade

de expraete vibrato, paula cri

Une a traducsram făcph, ou 

aria, mcăraindo-i cu uri «adun 

alege o Irite de cchdfaru idri 
*ura vaiabdi. la tend. m*tp- 
rari de dtaumramea trinndririi.

de din uymri rareori *• pud 
ta ratare* purged *^h4 ftnd■ 

tanUb sad oteacur Aafc de ea- 
presăe («atragă»* Iri'aiK 4r 
verbul a orahrixadra dm pur 

dată de pueril nostra ia coa- 
arucția «b boți* ce-a ei'-z- 
r&r se PPETUTINDENEȘTfc. 
care suna plescăit, impropriu, 
in raport cu elevatul vers origi
nal : Dans l’air el la lutnîere et 
ta splendeur. par tout f). cu ex
cepția unor trad inie cu iz arha- 
izzrt de laiusire a >rw crra

5 >

e L »-.«u So—-eiscă reprezenta 
^cez moi r ’dră panr • pamln- 
tuiai". Căr sale six: axre i 
si>’o*d£kZr crpăutța fs ruro- 
rol cpmox oi ts:~eg oxessifs, 
asesea păs^we de o ințzfege'e 
marxietd a useranior.

Nu Șt'' stat etc :e .1 auco- 
i«ac pe £go. £rxau Amc* artps 
creator Hewn mmm al reporta 
jului modern, al ge.naâa Optra: 
ia granița dizure gazetăne și U- 
teruurg sau. mai preas. ai ge
nului tn care gazetăria și BbeAs- 
tura fuzxonează. trec w«o in :es- 
laltâ. Unul den panagw^ti. sa. 
Își și ăt::tuia. deșearKiriu. stu
diul pe care :-j închina ca O'-— 
lejal morțiș, in 1*4*.. Poet a', re
portajului. .¥■ greșoa OO'Wgt- 
rvsiaL Reportajeisu Egon Er- 
a.n Kisch s ir ale w.u: exceda: 
poet, dacă prin poezse tr.țoee- 
gem o caiizate aeosah-.:a a Sle- 
raturu fi una Re toate zisele.

Gazetar prin preorapa.1'. 
porri.-jparea .ne.Taj.'ocr.-o. ca om 
al stiloului și al biocnotesxiu.. 
la ocii^âlatea coa mai •lert-n- 
te. hoinarai reporter na se mui- 
țumez cu relatarea nudă a ererv;- 
mentefor. relatare, care, ca toa
te cele curente in gazetărie, n-ar 
fi trăit dincolo de numărul am 
gazetă Egon Erwn Kisch a 
știut insă sa adauge guzetănei 
poezsa — dacă na cumva a a- 
aăugat-o pe cea dutlh acesteia 
din urmi, fiindcă arată mai re
pede a fi tsn poet dublat de un 
reporter, decit invers. Gazetaria 
tn reportajele sale constă in na
tura acut actuate a materialu
lui, chiar clnd aparent el ne du
ce cu mult înapoi. In zilele 
vreunor civilizații defuncte. 
Constă in stilul direct, suplu, 
punctat cu jocuri de cuvinte, cu 
o anumită transparență a ex
presiei. Constă in umorul cald, 
comunicativ sau tn ironia une
ori amară, alteori disprețuitoare, 
dar întotdeauna inteligentă, cu 
care faptele sînt tratate. Toate 
acestea n-ar ji fost in acelaș 
timp și literatură de calitate — 
poezie deci — dacă gazetarul nu 
dubla pe un poet cu resurse de 
primul ordin. Poetul este acel 
ce. din materialul brut și auten
tic acumulat de un dibaci gaze
tar, a construit, fără a-i altera 
autenticitatea, dar modelindu-l
pe calapoade numai de poezie 

ca hireav, clipnic și altele, ver
sul devine suplu, muzical. Hie
ratic și domestic fn același timp, 
desenul oalelor cu lapte e re
dat cu finețe și simț plastic: 
..Le vezi dormind în colțuri de 
umbră și ai spune I Ci se des
chid pe ape stătute, nenufari. / 
Sau că bucate stau sub capac: 
albe mari, ' Păstra te-n umbră, 
îngeri la cină să adune". Ser 
sualismul. aneori bre tal. explo
zia de viață, dinamismul poetu
lui din Țăranii capătă in limba 
noastră echivalențe surprinză
toare. H*4itația , Către mare* 
cu amețitoareie-i alternam» de 
ritmuri, sugerawza frământarea 
fanstiană a poetului, ideea dă
ruirii. ■ sacrificiului și contopirii 
ni năzuințele umanității, con
diția unei renașteri coriinri a 
idealului uman : Voi fi cu totu-n 
e*. is răspândiri. topi*- ’ Pier
dut ia uriașa căldare vfcxolită. 
Cod dsoă rashe mfleci; '■ua<- 
cs±d Nou ș: rub ra sălbatec

Har și rer-itici L’joari 
r!a—ăs re g.-d’tcare. Apefind 
la miRour* de expresie propru 
tranipunvB crier mai «artafe

Vaiila M co «dea

W 4

al de

Mot.-.ite. t—’a».:e vv>eze re
arta.

Zece, doisprezece rag.% ar 
cane, ecrire^ee.-ri xel P^ 
de gazetă — utent eat toxin- 
derea normalg a raporzaiei bd 
Egon Erwn Kisch. S-cr zice -d 
elt'ra lacra sa poare tcr-.e n pe 
genunchi, dtazr-o rosațiare. r.*td. 
martor ocula- fund saa por£- 
liparu direct. impresc.-e ne îm
bulzesc ae ia siae spre a-șt a- 
.-apa local pe Hrtie. Doar e vor. 
ba ca reporterul ad se dazlan- 
țote. Și UMofi na. Cjne ciușza 
reportajele acestai origtnai poet 
ol proza literare obsor.d cd 1-. 
fapte și in spazele iae a ope-a; 
a rjKopțioRa^ regie artistică, 
abilă, rtbdă. oara, aeasru < ridica 
total la treapta vasorilor es‘e. 
tize. Spre a dezfânțui. reporte
ra'. a fost tarmat da voet.

Ceie mai bune reportaje a.e 
hn hgon Erprn Kisch — fi r.u 
sint ae loc psdine — ne ppac .a 
adevâ'zte arhitecturi ce -masin.. 
~.genios construite, in ca'e oăr. 

țile lucrate ca migala de aru- 
zan. se expun inl'egalai. spriji- 
-.mău-se reciproc fi aicătaind 
laolaltă ace! rotund estetic care 
trezețze In nor emoția artei. Si 
apa- gazetăria se tvpește in poe
zie

Este ne ndosos că există un 
.cstil Kisch" al reportajului li
terar. că exiffă o lume de ima
gini autentice fi totuși plăsmuit* 
de Kisch. rea>.zate la proporțiile 
întregului glob terestru ți ale 
epocii in care poetul reporter o 
trăit. Epoca l-a atras. I-a porun
cit să lupte. Si demaște fi să 
apere. Scrie asta, Kisch!—își inti
tulează el unul din volumele de 
reportaje. Toate acestea nu i le 
poate înstrăina nimeni. Ele 
constituie titluri carp ti dau 
dreptul la recunoștința milioane, 
lor de oameni iubiți de el ți a- 
părați împotriva tuturor flage
lurilor generate de capitalism. In 
cele mai grele împrejurări ale 
luptei n-a dezarmat, ci a crezut 
cu stăruința că — așa cum sin
gur spune încheind unul din cele 
mai frumoase reportaje — 
în momentul etapei revoluționare 
a evoluției, nu din altceva, ci din 
tot ce este mai mîhnitor In lume, 
Hln acesta se va naște Frumosul

M. Brâtucu

ba treieriș (linograourUț.L. ROfTER:

R E L I E F
elaborai de CaanJtU ri
taetrrim ooelrw prrv War la cru

t*T viat colorării*. D*jp» C. Pa 
ne rirr.escu re<ese că lucrurile «e 
tropotesc ca !n orice comedie 
sr faptul că înainte pleca ..e-î- 

- Srberia. iar «nnn pleacă ,.eu“. 
Nostimă rezolvare !

Dacă a* avut răbdare »ă’-ș1 
amine redoctarea cronic-" dopa 
ter* ’narea spectacoluluî îe ca^e 
• a«:«tat si nu înainte de căderea 
cortinei. C. Puraschfreacu ar îi 
a? it că nici „colorații» oa plaaca 
..ca «devarat*. ci ș; «i rămîn cu 
negr5’- m Moscova. Mai mult, e- 

înțeles că pentru A. Stein r 
***.e 'moortant dacă ..negrii* sa.: 
..colorații- pleacă In mod concret 
ru geamănă* nul in mkiă din .Mos. 
mva. ci dacă pe planul conștîin- 
;ei personajelor m produs aer» 
limpezire de orizonturi, «cel »ak 
prin ..dramă" la înțelegerea co
munistă a vieții și« 'fetorie: omu- 
id: sovietic.

Pornind de ta o fundamentare 
icăc.oasă a conținutului de 

Mei « piesei, de la dteva elemen. 
te nedigerate aîe conilictuiu.. 
C. Paraschivescu se lansează fn 
afirmații generale, neargumervtetc 
și sentențioase, fonnvtate într-o 
manieră tipic teribilistă, cu un 
profund caracter negativist. Spec
tacolul i se pare ..un tablou des
tul de incolor- — interprețiî 
transmit „cite ceva" din perso
nalitatea rolului încredințat, 
S’neta Guști și Gh. Trestan 
neavind încotro șarjează", etc. 

etc.
Vina, după părerea cronicaru

lui, „li revine regizorului Gheoi- 
ghe Cheța, care, neavind o idee 
prea clară despre ceea ce se in- 
timplă in piesă... a alcătuit un 
spectacol lipsit de autenticitate, 
greoi, și amorf".

Intr-adevăr, ce păcat că C. Pa- 
rasehîvescu nu i-a explicat din 
vreme regizorului Gh. Cheța că 
problema principală a piesei Viori 
de primăvară este dragostea și 
cuin devine cazul cu acele micî 
încurcături personale cauzate de 
problematica densă și profundă 
că el pleacă în Siberia și ea ră- 
mîne.

Dacă C. Paraschivescu « rezis
tat la idei atît de transparente și 
de accesibile cum sînt cele dî:> 
piesa „Viori de primăvară", fap
tul nu ni se pare atit de copios.

V* rugam *â pohFc** aen»l
*uulr *J rw •

țau .Muri d» prra*v*rx* <*•* 
«rut truMni apărau Io .Cou-

tf «Biți **iriamri 
sau rec»!

Că kta C. Parasxh^aacu u riur* 
U «cri* eurcwocai» k Suoct»- 
■ sări* «ăutfaaănh șt «ă -Și ratraăx*

a ăuraforat raouO* 4a oaadnr 
ira-ii’-c. e»M o ehwgaaa cart-1

ai Tmtî-riw Ama tai

fture tarwrefă refac^ă a«pae<e 

ristcă 4* —aii ca « 4arfăâa*-t 
Iu eu4rri *era sfri critarale d Ș

Ca șa *a Q**MM. b* maze re- 
ruh Uri. rhiărelr Ușorilor* 
«..«ari t> «rh»t. crac MCneetot 
O a4be ta aaxktautal tacrănto- 
am* 0 ob**re*t.i nai. apa-Mnw 
criar *■ d'ferita și
-erOsarv. ta «are «uuucese oral 
Buytri «uutaugoren.

A'ă-orî 4a zu-ele centrele 4e 
« real loto» peuvu pouakrira 
re* < cTSkȘarea Uterutarii nr— ‘re 
■>' e»*e *i prese din rtgiaal.

De Acven. ban* orgeniâer* e 
• rPrlLățB i'terar* *1 artiitice d>» 
txae regisxile tării *1 ogrindireu 
dl f~ preta laaaiă coo«Hb*<e an 
a Jhx bapanmc de eJjce-e a 
reeepbtaritar — coresucexdențf de 
presă — ri aruatuor. todeosebi e 
catar ItacrL O pagmă de litera- 
tnri fi un» bine întocmită, pe 
lingă o armă cotulderablU de 
aoua* gandă »i on mit tac de cdu. 
rate eraauaietL «lunci cind a*e 
aa towit ahri tarotagic. *eprr- 
riuCă «> uu «aulent 4ăi cele 
«race al onorii dta cercurile 
*•»*•* *' dta nteMe ttatanltor 

de creutart

ir ztauaî Ftocora lașului, -ip. 
t*=teă 4e Up!i=.-.â. «Mtari de 
iasrârte »; arxtatde-» remn* e de 
arGs’, cuHueraU <n :
OSew Carrair. George Lesnee. 
taa trreK. AL Dara. N Barb.-. 
Dtaa Heamera. N. Țexxnir. C_

Hora zbiera. Mibe: 
F tarâ> era. And: Andrie?. 
km Crinmataeciei. >ua ale altor: 
rare «a ană te încep r al uctrriU- 
i» tor. am ar fi; Mariobe 
iMMum. ha~du Feu»* So-- 
>‘totem. C. Itarudai-er. Adrien 
îr i. Vrd M. tacotm-,

elt’-
să s^bLreea tep&el că 

te tacrăeite tincrlor ser tar' se 
"toarcă eJoatoteto ceie mei noi 
oie vieții noastre. IuUși viețn. 
«te iapr. Iwvațâ pe umeri. »i 4e 

te -rudieze cu atenție ceee ce 
.-ese și se dezvoita. ceea ce »e 
i-.Urejte ia lașei sl ceea
ce pnr toi «nnțîwHtul său e»!e 
î -drepL.: spre vfitar.

t ara, țarii reel* — poez e 
‘■«nsu-J 4e kx> C.ri «g-inunu. i:i- 
tr jru» d= cete mai recente pi
rn: de Uteratre» si artă dâ: 
Flacăra lapataL aduce î.n rnagta’. 
i admirația și dragC-Cea
e-outa. ‘‘ri-. pen:ru patria noas
tre mi realistă. Alături de jtfrsu- 
r’-e poețfior George Leccea șl N. 
Tzț’sn-, f~**iî C. Pa-
rado:-er Cornel:j Siiean și Dn- 
-el ScLor. poezii cu frumoase ea- 
: -thți. plrie de ea nt-a' * «! recu
noștință față de toțeieapca șl 
muititeterald grijă a partidului 
pentru viitorul ferich el Harnicu
lui noMrj popor nrâpeitor.

De te poezia I'rxă. te cronica 
literară și reporrai -c vede srră- 
danta acelora care alcătuiesc pa
ginile de litera.ară și «r’j dhi 
ziarul Flacara lașului. De un fo
los real slut articolele Critica in 
„lașul Literar ' — din ultimele 
5 numere de Al. Andreescu : Tu
dor Arghezi. poet umanist, de C. 
Ciopraga: Proza din lațul Literar 
de N. Pavelescu și Spiritul leni
nist in literatura de L. Dumbrava.

Totuși. In activitatea paginii de 
literatură și artă a ziarului Fla
căra lașului partea slabă este 
critica creației și analize activi
tății cercurilor literare. Este foar. 
te important ca. I« timp, bine și 
cu competență, redacția ziarului 
«ă analizeze tnunoa Crierilor scrii
tori, primii lor pași fn literatură.

Printre numeroasele pagini de 
literatură și artă, bine alcătuite 
dc ziarele regionale și raionale, 
este și ultima pagină din ziarul 
Drumul socialismului (nr. 158'2) 
— Deva. In ea semnează versuri 
tinerii: Ana Șoft, Tralan Mflller 
și Irimie Străuț. Grigore Goanță 
publică schița încurcături. Peisaj 
miner și Prima piesă se intitulea
ză gravurile în linoleum, inspirate 
din munca de construcție socîa. 
listă. Prima îi aparține lui Viorel 
Vasile, muncitor topometru din 
Aninoasa; cealaltă este semnară 
de FGIop Margareta, din Lupeni, 
amîndoi membri ai cercului de 
artă plastică.

O izbutită culegere literară 
poartă titlul recenzia la volumul 

.Am crescut cu tine. Hunedoara, 
serrraatâ de Dumitru Susan. Aple- 
rindu-se cu seriozitate asupra cu
legerii. cure înmănunchează cele 
mai reușite lucrări ele membrilor 
cerem«tor Hterare din regiunea 
Hunedoara, uulorui analizează 
manca tinerilor poeți ți prozatori, 
entuziaști, crescuți odată cu mă
rețele realizări și construcții ale 
social:smuiui în regnme.

Pâinile de literatură și eriă 
din Ffacara lașului, cft ți din 
Drumul Socialismului — Deva, 
• părute fî uttimul timp, dovedesc 
că uoote unde activul de scriitori 
participă Intens la munca ziare
lor. rezi’ttetul este vizibil; tie 
ai* n mai interesante, mai vii.

Este semnificativ faptul că ar-
■ • coHracraie tinor evenimpn. 

: si dale-importante lin liteu- 
tară fi care înainte enau scfife 
mai cu seamă de c&țre cunoscut! 
autori din capitală, (pe «coastă 
teu Ae se nMi<. toențlne, doar 
Ftaraura Prahcwej pântru care 
rifața Htteară na raistl In regiune 
Și publică ia paglnita ei numai 

din București),*acum sînt 
Wse dfrrcâ în ce mai des de 
către autorii locali, membri ei 
cercurilor literare, muncitori și 
colaboratori științifici și profesori 
ai institutelor de tnvățămînt su. 
pertor. • • ■

Trebuie adunate cu grijă, cui. 
tlvate. cu dragoste și promovate 
cu mult curaj cadrele de *ineri 
scriitori muncitori — corespon
denți de presă, membri ei cercu
rilor literare și Uniunilor de 
creatori. Acest lucru îl face presa 
comunistă, cu mult succes. Ziaru' 
care dă dovadă de o asemenea 
grijă pentru educarea unul activ 
puternic de autori si completarea 
lui permanentă privește departe. 
In viitor și-rezolvă cu succes sar
cinile puse în fața presei de ma
rea enocă a izbînzii ideilor leni< 
nismului.

MIHAI GAVRIL

Scr-'itorii din regiunea Stalin 
au publicat — sub îngrijirea 
Filialei Uniunii Scriitorilor și a 
Casei regionale a creației popu
lare — o culegere literară alcă- 
ttftă din versuri, schițe, repor
taje. studii. Faptul acesta pre
zintă o semnificație deosebită. în 
perspectiva succeselor înregistra
re zilnic de revoluția noastră 
culturală.

Cu ~gerea e intitulată sugestiv 
Fagiui contemporane. Inspirate 
J n peisajul larg al contempona- 
r.eXlțiL lucrările prezente în an- 
lotoge îuminează citeva aspecte 
dta cete mai elocvente ale vieții 
n ' din regiunea Sta lin.

Wemer Bossert închină o odă 
de targ» respirație patriei, avîn- 
ruiui. bogățiilor și priveliștilor 
e.:. en meni lor care-ți clădesc sin. 
guri fericirea. Sentimentul pro
fund .ideea cteră .sînt slujite de 
o imagistică amplă, sugestivă, 
b știm dacă lungimea uneori 
escasi.'ă a versului („O țară de 
aur ca un fluviu larg ți întins 
ca • dlră de astru*, „in care 

"«•rut; iți clădesc după un plan 
ințeleat veșnicia") e o «witribu. 
ție a traducătorului. Adrian Mun. 
țiu. .Acv ta ■ dat. de altminteri, 
tălmăcirii un suflu generos, o 
țnută artistică remarcaMă. Dar 
versarie acestea de 18-21 silabe 
! tuuecă taieori limpezimea ideii.

Versurile hn Adrian Munțiu, in- 
: ;a'«ie Clipe cu daruri, mărtu
risesc încă o dată înclinarea a. 
cestui tale-naf poet către dra- 
mutism, afinitatea pentru aspec
tele maipiifice ale vieții pe care 
reușește să le trateze, mai in. 
totdeauna. >ără grandilocvență. 
Ni șe pare, însă, că tînărul poet 
e plodit de primejdia unui exces 
de nagmi tecwglnd linele din 
altele, încărcînd versul, umbrind 
deoa centrală : „In pârul nos. 

tru timpul ți-a rostogUit foțne- 
tul ți toamnele ți-au rostogolit 
arama ți iama zăpezile" sau 
„Iu ele (probabil „io privirile 
noastre", n.n.) zorile îți adună 
lumiuite ți nopțile farmecul dur 
<fiu poeme" Aglomerarea aceasta 
de metafore frinează, credem 
noi, avîataJ sentimentelor aces. 
tui temperament năvalnic. Adri- 
an Munțiu. a cărui personalitate 
a ți început să se contureze, nu 
«re dreptul să se lase furat de 
scânteierile înșelătoare ele unor 
imagini ce nu pot fi „frumoase 
prin ele înaele".

Din ciclul de poeme publioat 
sub semnătura iui St. A. B-.ia- 
ru. reținem în deosebi Dorința, 
pentru căldura sentimentului, 
tu ciuda unui ton pe alocuri de
clamatoriu („...să beau seninul / 
Ca pe o băutură tare și-ameți
toare") Poemul intitulat Cum e 
marea ? se limitează la o înși
ruire de imagini care parcă în- 
ceardfi sa definească multitudi
nea de asnecte sub care se pre
zintă stihia fără de sfîrșit a 
mării. Ultima strofă ni se pare 
insuficientă pentru aprofundarea 
unei idei : „într-o primăvară / 
Mi.am întrebat inima atîta nu. 
ma' ' — Cum e marea ? / Șl 
mi-a răspuns : / — Nemărginita 
ți verde ’ Cum e cimpul colecti. 
vei acuma".

' na din cele mai izbutite lu. 
crări cuprinse în culegere nî se 
pare Executarea ilegalistului a 
lui NicoLae Stoe. Dramatică, 
uensa. comunicînd lmi entime it 
de înflăcărată admirație pentru 
lupta comuniștilor, nnemu! e rea
lizat cu o deosebită sobrietate, 
sngerînd faptul că prîn jertfa 
celor căzuți în lupta pentru li
bertate, a fost deschis drumul

luceafărul 

către lumina zilelor de azi: 
„Era o tăiere a unui ram de pe 
trunchi / in dimineața căzută pe 
cîmp In genunchi / ...Aveam 
pumnii strînți șl știam de pe-a. 
tunci / Că ramura frintă o eă sa 
mistuie-n ploi, ț Dar cM (runs 
chiul răzbunării rămas,,. eram 
noi".

Mircea Avram semnează poe
mele Năvala către cer, închinai 
cuceririi spațiilor stelare, ți 
Pastel, inspirat de înfățișarea 
țării noi. Poetul face dovada unei 
adeziuni depline Ia contempora
neitate, tradusă în versuri șlnn 
ple, limpezi. Simțul echilibrului 
expresiei e evident în strofe ea : 
„Deschideți larg fereastra șl pri. 
viți, / Poeți, navigatori șl-nară» 
gostiți, / Priviți cum se-mplî. 
nește vechiul vis / Cu drumul ca 
spre stele l-am deschis".

Impresionant prin Contrastul 
dintre Dobrogea foametei de ieri 
și cea pe oare Partidul a trans-i 
format-o într-un adevărat grînar^ 
poemul Te-ai dus, bunică A ițe... 
al lui Kjadija Murad. Cu o mun» 
că mai stăruitoare asupna ver» 
surilor, s.ar fî putut «vita ne» 
cloritățile de exprimare cum ar 
fi : „Care Setilă, din ce basme / 
Au pus in loc de smîrcuri, azi- 
me ? / Și unde-au fost viroage 
dau de vînt — / Stătea cu ochii 
țintă în pămint / Era rănit, cu
tremurat de moarte, / Alături 
zăceau lăncile-i sparte...**

Aceeași pasfune pentru tumul
tul prezentului se descifrează și 
în versurile celorlalți poeți d'u 
culegere. Simplitatea versului lui 
Ștefan Malmare, vigoarea lui 
Glieorghe Savin, stăpîn pe mij» 
loace sobre de expresie, «ntuziias» 
mul lui C. Bitolcanu. demon» 
strează nemărginitele posibilități 
ale talentelor ridicate de revolu
ția culturală.

Proza Paginilor contemporana 
e reprezentată prin cîteva creații 
valoroase, inspirate din momente, 
ale luptei Partidului, din viața 
noastră. Menționăm, tn primul 
rînd, schița Trenul de zero pa. 
truzeci și unu semnată de Petre 
Sălcudeanu. Figura muncitorului 
comunist oare se sacrifică fn 
lupta împotriva naziștilor, cu un 
eroism simplu și copleșitor, • 
prezentată cu sobrietate. Vizii:, 
nea copilului martor aî evenîu 
meritelor cane au premera elibe» 
rării țării nu simplifică nefirese 
portretul eroilor schiței, ei, dim-» 
potrivă, le adaugă unele trăsă» 
turi de mare sinceritate. Dnama» 
tică .umană prin împletirea firu. 
lui epic principal cu viata tristă 
și complicată de familie, schiță 
lui Sălcudeanu rămîne una din 
lucrările cele mei reprezentative 
ele culegerii.

înzestrat cu simt epic, cu șira, 
țui dozării elementelor narat've, 
Alexandru Sergiu realizează în 
Medicul batalionului o povestire 
eroică, desprinsă din zilele de 
luptă ale armatelor noastre pe 
frontul anti-hitlerist. Acțiunea, 
ilustrînd patriotismul ostașilor 
noștri, spiritul lor de sacrificiu, 
se susține, devine uneori palpi
tantă.

Mai puțin izbutite nî se par 
Filei* din jurnalul Utei Dorn st 
publicate sub semnătura lui Con- 
stantin Roșea. Tema, interesantă 
(calificarea în producțiee absol. 
vențîlor școlilor medii), e întu
necată de un anume schematism, 
oare face ca reacțiile psihologice 
ele eroinei să apară insuficient 
explicate, neverosimile. Uneori, 
ele se rezolvă prin declarații em. 
fatice .alteori prin sentimenta
lism de valoare îndoielnică. O 
urmărire mai strictă a momen
telor acțiunii (alese, în general, 
judicios), o aprofundare a lor, 
ar fi dus la rezultate mai con» 
vingătoare.

Reportajul lui Aurel Călinescu 
Roșu romînesc (singurul repor» 
taj din culegere), păcătuiește 
printr-un stil încărcat, prea me
taforic. Influența lui Geo Bogza 
e. evident, încă neasimilată. 0- 
chiul atent al reporterului, sts’- 
zarea elementelor noi, nu sînt 
suficiente pentru conturarea 
unor tipuri vii, de oameni rai 
zilelor noastre. Atenția autoru
lui pare să se fi îndseptat mai 
ales asupna stilului, lăsînd de o 
parte faptele interesante pe care 
le-a cules.

1. Sassu-Ducșoara prezintă 
noua creație folcloristică din re
giune. Probabil din pricina lip
sei de spațiu, ei înlocuiește ana
liza profundă, științifică, a fe
nomenului artistic, printr-o sim
plă înșiruire de citate. Eseul său 
ar fi putut fi Îmbogățit cu 
exemole mai concludente care ar 
fi demonstrat dragostea cu care 
oamenii muncii din regiunea Sta- 
lin cîntă Partidul lor. Partidul 
care le-a deschis drumul spre 
fericire. Liviu Teclu citează, 
într-o analiză mai amănunțită, 
lucrările muzicale cele mai valo
roase create în ultimii ani în 
regiune (din înșiruirea acestor 
lucrări nu lipsește numele lui.,. 
Liviu Teclu, pomenit în cîteva 
rînduri. E vorba, poate, doar de 
o omonimie?) Articolul său con
vinge că muzicienii din orașele 
din sudul Transilvaniei au dat 
la lumină, în ultimii ani, sub 
îndrumarea Partidului, compo
ziții de reală valoare artistică, 
închinate vieții din regiunea lor.

Culegerea publicată la Orașul 
Stalin, în ciuda unei scăderi 
inevitabile, demonstrează încă 
o dată că lupta Partidului, viața 
nouă a patriei, e oamenilor ei, 
constituie o tematică inepuiza
bilă pentru arta noastră, pentru 
tinerii scriitori încadrați în fron
tul larg al culturii realist-aocia- 
liste.



DUBLU INTERVIU PENTRU 
LUCEAFĂRUL eu DRAMATURGUL

A. N. ARBUZOV
? » REGIZORUL

EVGHENI SIMONOV

s ăptămîna trecută spectatorii din București au avut feri
cirea să cunoască eminentul colectiv al Teatrului „Vah
tangov" din Moscova. In același timp se afla în capitala 
patriei noastre dramaturgul sovietic A. N. Arbuzov, auto
rul pieselor Cale Lungă, Orașul visurilor noastre. Poves
te din Irkutsk.

Ne-am adresat scriitorului A. N. Arbuzov cu rugămintea de 
a împărtăși și cititorilor revistei Luceafărul impresiile cu prile
jul vizitei sale in țara noastră.

— Mie ml se pare, spune Arbuzov, că Bucureștiul nu are 
încă un teatru tînăr „modern" care este la fel de necesar spec
tatorilor cit șl actorilor. Așa a început discuția noastră în ho
lul cel mare al hotelului „Athenăe Palace" unde ne-am întll- 
nit în ziua de 2 iulie.

— Ar fi de dorit o scenă experimentală — continuă Arbuzov, 
care ar uni pe tinerii actori, regizori și dramaturgi. Teatrele 
cu tradiție pun în scenă piesele dramaturgilor consacrațl, iar 
teatrele tinere încearcă piesele dramaturgilor debutanțl.

Un asemenea teatru ar da posibilitatea tinerilor regizori să 
se afirme din plin și tinerilor actori să interpreteze roluri de 
mare avengură. Scena acestui teatru ar fl un vast cîmp expe
rimental, un teren de muncă. Aici s-ar crea un nou gen de joc. 
un nou stil modern, stilul celei de a doua jumătăți a secolului 
XX. Numai generația tînără îl poate găsi și îi poate da o for
mă definită. în acest scop m-am 
gindlt la următoarea comparație: în 
orice familie, venirea pe lume a unul 
copil întinerește familia. In Mosco
va, actualmente a luat ființă un ast
fel de teatru „modem" care a pus 
în scenă piesa lui A. Kuznețov, 
„Continuarea legendei", despre hi
drocentrala de la Irkutsk.

— Tovarășe Arbuzov, puteți să ne 
spuneți cum vă alegeți temele piese
lor?

i
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Eu scriu ce ml-ar place mie în
să văd pe scenă, îneîț să nu-ml 
rău de banii pe care l-am dat 
bilete. Cred că șl spectatorul 
absolut de aceeași părere cu mine, deoarece atunci cînd

suaii 
pară 
pe 
este 
merge la teatru caută să se regăsească pe el însuși. Dramatur
gul trebuie să creeze asemenea figuri, 
spectator și să facă să mediteze asupra

— Cu toate elementele tragice piesa dv. are un final opti
mist. Ce ați putea spune în legătură cu

— Cea mal mare greșeală a omului de artă constă în aceea 
ca intenționînd să creeze o piesă optimistă, o lipsește de ele
mentul tragic. Cînd pentru educația spectatorului folosim toate 
elementele vieții reale cu toate laturile ei, spectatorul capătă o 
mare încredere în viață.

Or, în sufletul fiecăruia din noi, nu numai la cel din genera
ția mea, dar și la tinerii care s.au născut in perioada sovieti
ca, mai persistă simțul proprietății, tendințe mici burgheze șl 
de aceea principala noastră sarcină este de a arăta momentul 
eliberării, de a zugrăvi cum se renunță la aceste vechi preju
decăți. Dar înainte de a arăta cum se descătușează omul, tre
buie reliefat un moment de cotitură. Misiunea omului de aru 
constă în a arăta evoluția veridică a caracterului spre perfec
țiune.

Tocmai clnd ne pregăteam să punem întrebarea următoare, 
s-a apropiat de noi eminentul regizor sovietic Evghenl Simo. 
nov, care a pus în scenă piesa Poveste din Irkutsk de Arbuzov 
și Micile tragedii de Pușkin. A. Arbuzov l-a sfătuit să se înar
meze cu răbdare, ceea ce dînsul a și făcut.

— Ce scop urmăriți, tovarășe Simonov, cînd puneți în scenă 
o piesă ?

— Cînd pun în scenă o piesă, caut să găsesc foma precisa 
care ar putea să reliefeze laeea principală a operei. Un regizor 
care dorește să transmită spectatorului, într-o formă nealterată, 
înalta idee a piesei, trebuie să apeleze la o formă precisă. Lu- 
crînd la realizarea piesei Poveste din Irkutsk doream să găsesc

•o soluție care să corespundă scopurilor și năzuințelor teatrului 
„Vahtangov". Doream ca această piesă.să fie la nivelul acestui 
teatru. Fără o cunoaștere autentică a vieții, nu poți pune în 
scenă un spectacol. In acest scop am plecat la Irkutsk, la 
Bratsk, la Baikal șl m-am întors la repetiție după ce am ob
servat unele caractere reale. Acolo, la Irkutsk, am înțeles că 
întregul spectacol trebuie construit pe un drum nesfîrșit care 
merge în zare spre orizont. Acest drum constituie principala 
imagine poetică a spectacolului, simbollzînd atît drumul pe 
care merge țara noastră, cît șl destinul eroilor din piesa lui 
'Arbuzov, care în cadrul spectacolului parcurg un drum de viață 
mare șl minunat. Eu am. căutat ca sentimentele și caracterele 
să fie cît mai reale, dar consideram că este necesar, că tre
buie nu să mă ocup să redau pur șl simplu, ci să găsesc so
luția poetică a întregului spectacol. Este foarte important ca 
punînd în scenă un spectacol să ridici stilul de comunicare 
reciprocă între eroi șl să cauți relații între caractere. EU AM 
CERUT CU INSISTENTA DE LA ACTORI O A DOUA IN. 
TERIORIZARE ȘI CELE MAI SOBRE MIJLOACE DE EX
PRESIE.

Oamenii au preocupări atît de serioase și simt atît de serios 
răspunderea în muncă, îneît această seriozitate își pune am
prenta asupra comportării lor. Aceștia sînt oameni animați de 
mari pasiuni și de simțăminte profunde, ei Iubesc și urăsc cu 
adevărat, însă întotdeauna acest lucru se exteriorizează foarte 
sobru.

— Cum procedați atunci cînd puneți în scenă piesele Iul 
Pușkin și cum sugerați actualitatea Iul ?

— Cînd îl pun în scenă pe Pușkin simt contemporaneitatea 
geniului său, caut să-i transmit spectatorului ideile șl intenții
le iul Pușkin, fără a supraîncărca piesa cu detalii de viață co
tidiană. Actorii joacă în costume care doar în unele detalii 
amintesc epoca Evului mediu șl a Renașterii și asta nu de dra
gul originalității, ci pentru ca nimic să nu sustragă pe spec
tator de la ideile iul Puișkin. Acest spectacol este un monu
ment al lui Pușkin. Intenția mea a fost următoarea: am căutat 
ca spectacolul să aibă un caracter contemporan. De aceea am 
imaginat un prolog. Lîngă frustul alb al iul Pușkin stau acto
rii Teatrului „Vahtangov" șl Ruben Simionov recită versurile 
lui Pușkin din celebra „Chemare" către tînăra generație. „Să 
trăiești/' Seminție tînără, necunoscută".

La sfîrșitul spectacolului apare din nou bustul lui Pușkin. 
întregul spectacol este prezentat în două culori: alb. șl negru. 
Noi am căutat mijloace de expresie cît mal laconice șl am se
lecționat minuțios mijloacele scenice. Lucrînd cu pictorii, de 
multe ori am eliminat lucrări pitorești, concepute cu mult ta. 
lent, numai pentru că ele copleșeau acțiunea și stînjenau ver
surile iul Pușkin.

incit să-1 zguduie pe 
lui însuși.

aceasta ?

Interviu luat de lulia Manolescu
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urmă, vi-u cîteva luni în 
trinele librăriilor noastre 
aduceau cititorilor o car- 
te mult așteptată: un vo- 

lum omagial închinat activității 
regizorale și pedagogice a lui 
E. B. Vahtangov, de către unul 
din elevii săi (N. Gorciakov: 
Vahtangov — metteur en scene I.

Fără pretențiile unui scrupulos 
studiu științific 
lui Vahtangov, 
evocă în acest 
emoționant al 
teatrului sovietic 
multă înțelegere și căldu
ră — primele lecții ale 
maestrului său și munca 
plină de fantezie creatoa
re, de căutări pasionate, 
de matură grndire artisti
că și de entuziasm tine
resc care a dus la realizarea 
unor spectacole de neuitat.

Contagioasă pasiune, 
gios entuziasm I 
a acestei cărți, 
cu imagini din 
schițe de decor 
stîmit în noi dorința arzătoare 
de a merge cu îndrăzneală mai 
departe pe drumul artei zilelor 
noastre, arta realist-socialistă.

Se înțelege că nu mică ne-a 
fost bucuria cînd am primit ve
stea că vom vedea în acest sfîr
șit de stagiune două spectacole 
ale Teatrului Academic de Stat 
din Moscova „E. Vahtangcv". 
Ca'tea fostului elev Gorciakov 
ne indicase primii pași ai unui 
mare teatru; turneul condus de 
alt fost elev, Ruben Simonov, 
astăzi -egizor principal, avea să 
ne dezvăluie culmile la care a 
ajuns acest 
călăuzit de 
său dascăl.

Iată deci 
oaspeții moscoviți erau așteptați 
cu viu interes. Dar nu era sin
gura. Grițenko este un actor de 
film cunoscut și iubit la noi, iar 
Borisova și Iakovlev ne-au cu
cerit fără rezerve prin interpre
tarea lor uluitoare din f/.. 
Idiotul. Și, în sfîrșit ,cum să 
fim nerăbdători să-i vedem 
lucru pe creatorii Poveștii 
Irkutsk, acum, etnd Radu 
ligan ne obligă la confruntări și 
comparații prin felul fermecător 
cum a pus în scenă la Național 
această minunată piesă a lui 
Arbuzov ?

Cronicarii — fără îndoială-- 
vor analiza, vor cîntări și vor 
trage concluziile după cele două 
spectacole ale Teatrului Vah
tangov. Rindurile de față ar 
vrea să fie numai niște notații 
cuminți, ceva mai mult decît 
mărturiile unui spectator și ceva

asupra operei 
Gorci akov 
document 

nașterii 
cu 0
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impresiile unuimai puțin decît 
om de meserie.

Am văzut și 
veste din Irkutsk, cu o încînta
re nedesmințită de la început 
pînă la sfîrșit.

Nu poți să nu te îndrăgos
tești de Valia-Borisova, de com
plexa și bogata sa gamă sufle
tească, nu poți să nu suferi îm
preună cu ea la moartea bunu
lui 
nu

am auzit Po-

§i umanului Serghei-Ulia-nov. 
poți să nu trăiești alături de

ARTA
CONTIMPORANA

conta- 
Simpla lectură 
bogat ilustrată 
spectacol și cu 
și costum, a

colectiv luminat și 
principiile ilustrului

pricina pentru care

filmul 
nu 
la 

din 
Be-

Salutul Iuliei Borisova
Am rugat-o pe lulia Borisova să ne împărtășească impresiile cu 

prilejul vizitei sale în țara noastră. Talentata interpretă a Valiei, a 

transmis cititorilor Luceafărului următoarele:

«Sint 
foarto râu 
mai calde 
Luceafârul
pentru prietenii mei rorr.îni".

fericită, dragii mei prieteni, câ mâ aflu in Romînia. Imi pare 
câ șederea este atit de scurtă, dar în inimă păstrez cele 
amintiri despre zilele acestea. Dați-mi voie ca prin revista 

să transmit cele mai sincere sentimente de afecțiune

al

patriei sale, 
prin fapte de

Aurel Vlaicu 
viața și ope-

împreună cu fratele său 
planor „gîndacul zbu-

I
n ziua de 17 Iunie anul a- 
cesta s-au împlinit 50 de 
ani de la primul zbor al lui 
AUREL VLAICU, pionier 

încercat și curajos al aviației ro- 
minești. Evocînd memoria L'eslui 
erou al poporului roinin, aducem 
prinosul nostru de recunoștință 
pentru aportul său la dezvoltarea 
aviației și la gloria 
la care a contribuit 
mare răsunet.

In amintirea lui 
vom vorbi astăzi de 
ra acestui mare înaintaș ai aero- 
tchnicii romînești, 
servi drept pildă 
curaj, dîrzcnie și 
tinerilor generații, 
și care construiesc

Acad, prof 
ELIE CARAFOLI 

directorul Institutului 
de Mecanică Aplicată 

,,Traian Vuia" 
Academiei R.P.R.

eroica brigadă a excavatorului 
de pe Angara, bucuriile lor, 
durerile lor, elanul lor nestă
vilit de constructori aj comu
nismului. An? înțeles din acest 
spectacol, realizat într-un spirit 
cu adevărat contemporan de E. 
Simonov, că tineretul sovietic, 
omul sovietic, se înalță prin 
muncă, prin forța unității clasei 
sale, prin puterea înnoitoare a 
dragostei și a prieteniei, spre o 
nouă etica, spre superioritatea 
de netăgăduit a conștiinței co
muniste. pe culmile demnității 
umane.

Vahtangov 
săi : „Căutați / 
Fie că e vorba 
temporană sau 
trebuie să căutați!“

Ca și cum ar fi vrut să ilus
treze acest incandescent postu
lat al maestrului, oaspeții ne-au 
oferit, după mărețul imn al zile
lor noastre care este piesa lui 
Arbuzov, micile tragedii ale lui 
Pușkin.

Tînărul regizor E. Simonov a 
demonstrat încă odată putere de

sinteză, fantezie sobră și 
simț al valorilor plastice 
zicale. Conceput cu consecvență 
în alb și negru, spectacolul a 
înmănunchiat savant noemul lui 
Pușkin. Din nou am cunoscut și 
trei din micile sale tragedii Ca
valerul avar, Mozart și Salieri 
și Oaspetele de piatră. Alături 
de artiștii poporului' R. Simonov 
ș: I. M Tolcearicv (foști elevi 
ai Ini Vahtangov) au rostit cu 
strălucire înaripatul vers pușki- 

nian : Liubimov, Grițen- 
ko. Plotnijiov, Korvoina, 
Țelikovskaia și mulți al
ții. pțnă 
rol.

Oda ta 
moarte 
s-a încheiat și acest ad- 
nnrubi:. d.= r din păcate 
prea scurt, rumeu ai Tea
trului Vahtangov. Am fi 
vrut să cunoaștem și alte 

p.nâ'-rt® ttîK 

ramida repertoriului său atit de

un rar 
și mu-

la cel mai mic

cu zguduitoarea 
a lui Don Juan

I

pentru a le 
de tenacitate, 
perseverență, 

care se ridică 
socialismul în 

țara noastră, în care planuri ino
vatoare și visuri îndrăznețe ca 
acelea ale lui Traian Vuia, Henri 
Coandă și Aurel Vlaicu au tot 
sprijinul șl condițiile de a se 
transforma în realitate.

Intr-un sat din Ardeal, la Bin- 
ținți, se naște ia 6 noiembrie 
1882 Aurel Vlaicu, primul copil al 
Anei și al lui Dumitru Vlaicu.

începe Învățătura în satul său 
natal, continuîndu-o apoi la liceul 
din Orăștie. iar mai tîrziu la Si
biu. încă din primii ani ai copi
lăriei, Vlaicu dă dovadă de încli
nări deosebite spre mecanică, 
executînd cu ușurință tot felul de 
mecanisme ingenioase cu care își 
uimea profesorii și colegii.

După terminarea liceului, Vlai
cu pleacă la Budapesta și se in. 
scrie la Politehnică pentru a de
veni inginer mecanic. Preocupat 
încă din anii copilăriei de pro
blema zborului, cind ajunge stu
dent la Politehnică, începe să se 
documenteze mai adine în această 
problemă și să aibă o imagine 
mai clară despre ceea ce este o 
„mașină zburătoare". El comu
nică acest lucru profesorului său 
de mașini. Insă cunoștințele aero
dinamice pe acea vreme erau abia 
la început și profesorul său, deși 
i-a arătat toata simpatia, n-a pu
tut fi convins ușor numai din 
examinarea machetei, deși aceasta 
a fost prezentată chiar în zbor 
de Vlaicu. Crezînd că va putea 
găsi în altă parte o soluție mai 
concretă a problemei zborului, 
deși întîmpină greutăți materiale 
foarte mari, pleacă totuși în oc
tombrie 1903 la Munchen, unde 
se înscrie la cursurile 
litate mecanică ale 
din acel oraș.

După satisfacerea 
militar, se întoarce 
Munchen pentru 
studiile. Se avîntă cu toată pa
siunea în studiul și construcția 
mașinilor de zburat, 
felul de machete din 
perfecționate, care-l 
vingerea că este pe 
vărului. Mecanica il 
tr-un vîrtej. Se gîndește la 
felul de invenții, care agitau 
tehnicienii din 
concepe mereu diverse inovații și 
mașinării.

Lipsurile de tot felul II readuc 
însă față In față cu crunta rea
litate: nu mai are mijloacele ne
cesare continuării studiilor și nici 
nu poate să-și desăvîrșească ma
chetele sale zburătoare.

struiește, 
loan, un . 
rător" cum îi spunea el, după 
ultima machetă, cea mai reușita 
pe care o realizase anterior. 
După un timp record de cîteva 
săptămîni, planorul era gata. A 
început să facă studii sisiematice 
asupra echilibrului și portanței 
planorului, adăugînd pe scaunul 
improvizat al pilotului greutăți 
pînă la cea egală cu a unui om. 
Chiar la această viteză mică a 
putut dovedi astfel că planorul 
său poate ridica un om. Insă a- 
ceste experiențe erau doar un în
ceput, trebuiau să fie completate 
prin punerea aparatului în con- 
dițiuni mai apropiate de realitate. 
Și soluția a găsit-o imediat. Trei 
cai buni au fost înhămați la frîn- 
ghiile planorului, iar trei călăreți 
curajoși din sat au minat caii cu 
viteză mare, reușind să ridice ’a 
înălțime suficientă pe Vlaicu cu. 
planorul său.

După această izbîndă, se pune 
din nou la treabă și caută să a- 
ducă îmbunătățirile necesare.

Începe din nou alte încercări, 
reușește să zboare cîteva sute de 
metri, la o înălțime mai mare, 
simțind cum mașina se supune 
voinții sale. Neîncrederea s-a 
spulberat. Multă lume din Orăș
tie și din satele de prin prejur 
a venit să vadă „minunea" reali
zată de unul din ai lor. Numele 
lui Vlaicu flutură acum pe toate 
buzele. El este invitat la serbă
rile de la Sibiu și Brașov să pre
zinte macheta după care a făcut 
planorul. Un entuziasm de nedes
cris cuprinde această lume, în 
care se aflau și unii scriitori și 
ziariști de dincoace de munți. Cu 
tot acest entuziasm, cu toată pro
paganda făcută de inimosul Ro-

aviatorul romîn George Bibescu, 
considerați pînă atunci de neln. 
vins.

Se poate spune că în august 
1910 începea să se afirme aviația 
noastră națională. Vlaicu își răs
cumpăra acum toate umilințele la 
care fusese supus de-a lungul 
anilor grei de trudă.

Studios și conștiincios în ceea 
ce privește valorificarea tuturor 
cunoștințelor științifice și teh
nice cunoscute în epoca aceea, 
meticulos în căutarea soluțiilor 
mecanice ale organelor aparatu
lui său, un desăvîrșit mecanic în 
ceea ce privește punerea lor în 
perfectă stare de funcționare, 
muncitor neobosit pentru a-și 
împlini sarcina în condițiile cele 
mai bune. Aurel Vlaicu mai po
seda și un simț remarcabil al 
zborului, pe care l-a ridicat la 
culmjle unei arte desăvârșite.

Pe cît de modest, pe atît de 
stăruitor și hotărît pentru susți
nerea cauzei sale, bazat pe cali
tățile aparatului său. Vlaicu reu
șește în cele din urma să fie bi
ruitor în multe competiții.

Dar, după nenumăratele sale 
zboruri, aparatul a început să se 
uzeze și era natural să 6e pună 
problema construirii unui nou 
avion. Greutățile primei realizări 
au fost în parte înlăturate, deoa
rece construcția propriu-zisă s-a 
executat de data aceasta la Școa
la de Arte și Meserii, unde Vlai
cu a găsit înțelegerea și bună
voința directorului — ing. Panai- 
tescu — precum și colaborarea 
entuziastă a maiștrilor Flenches 
și Silișteanu, și a mecanicului 
Ion Ciulu.

Acest nou aparat prezenta, 
față de primul său avion, unele 
perfecționări importante, dar ca
racteristicile sale principale erau 
aceleași. Scoate o .roșură inti
tulată Aeroplanul Vlaicu. în care 
descrie amănunțit avionul său și 
pentru care primește premiul 
Academici Romîne „Gh. Lazăr" 
de 5.000 de lei pentru realizări 
excepționale. Vlaicu incepe 
dată

SHMT/nc
de specla- 

Politehnicii

serviciului 
din nou la 

a-și continua

realizînd iot 
ce în ce mai 
duc la con- 
drumul ade- 
cuprinde

acea vreme.

în- 
tot 
pe 
și

spunia elevilor 
Căutați mereu! 
de o temă con- 
de una clasică,

D
e o jumătate ae secul se 

desfășoară un meci pasio
nant, un meci in care s-au 

angajat sute și mii de sportivi) 
dar destul de puțin comentat. 
Pare ciudat, cu atit mai mult cu 
cit este vorba de un sport în- 
tr-altfel cunoscut și foarte răsptn- 
dit in mase și anume... fotbalul- 
E vorba de duelul dintre echipele 
Bucureștiului și cele ale provin
ciei. In această jumătate de se
col, de la primul campionat na
țional (1910) ți pînă la sfîrșitul 
campionatului din acest an 
(1960) s-au disputat 41 de com
petiții. In urmă cu un an, îna
inte de începerea celui de al 41- 
lea campiimat, scorul in disputa 
Capitală-Provincie era 20 :20 ! 
Adică, de 20 de ori o echipă 
bucureșteană și-a adjudecat titlul 
și tot de atitea ori echipe de pro
vincie au ieșit învingătoare.

Iată de ce actualul campionat 
a avut un caracter decisiv de fi
nală, pentru stabilirea „scorului" 
după o jumătate de veac. (După 
terminarea celei de a doua jumă
tăți, cronicarul Luceafărului î?i 
rezervă plăcerea de a face un bi
lanț pentru cititorii săi).

Așadar, București — Provincie 
21 : 20 !

Să vedem ce orașe din țară au 
avut bucuria să găzduiască echi
pa campioană. Pe primul plan se 
situează Timișoara cu 9 titluri, 
apoi Ploești și 
Brașov (Orașul 
Oradea cu cite

In anii care
Eliberare, datorită marelui interes 
pentru o dezvoltare proporțională 
a condițiilor favorabile practicării

Arad cu cite 
Stalin), Reșița 
1.
s-au scurs de

4,
fi

la

Am fi vrut de pildă să-1 ad
mirăm pe Ruben _ Simonov în 
inegalabilul lău Kn<nicoS.Sol 
riano din FilhuKuJMartura•« a *2* 
lui Eduardo IFilippi, & d

Am fi vrnr’ să ^de'fn nă- ■ Ai pe 
dăjduim să vedem cît mai multe 
spectacole ale acestui teatru cu 
adevărat revoluționar și contem- 
poran.

Pină atunci însă, avem cer
titudinea ca am văzut altceva:

Am văzut că Vahtangov tră
iește prin elevii săi, prin cuce
ritoarea noutate a înscenărilor, 
prin adevărul sentimentelor și 
profunzimea gîndirii, prin poe
zia interpretării.

Am văzut că o artă mare și 
puternică, o artă cu desăvîrșire 
contemporană trebuie să se spri
jine pe o tradiție vie, dar nu 
poate exista fără spiritul cău
tărilor vii și pasionate.

M'ron Niculescu

' ’ •* între timp. Vlaicu scapă pentru
scurtă vreme de păienjenișul de 
dificultăți de tot felul, angajln- 
du*«e la fabrica de automooil 

>1 din Riisselsheim, unde 
a. pț ITnga asigurarea traiu- 
de toate zilele, să convingă 

,e conducătorii fabricii să-i 
dea sprijinul necesar pentru a-și 
realiza „pasărea măiastră". Ace
știa au rămas însă indiferenți, 
chiar în fața demonstrațiilor reu
șite cu machetele zburătoare pre
zentate de Vlaicu. Astfel, cei șase 
ani pribegiți prin meleaguri 
străine, îndurlnd lipsuri și greu
tăți, șase ani de trudă și amar, 
atît pentru Vlaicu cit și pentru ai 
săi de-acasă, nu i-au împlinit do
rința arzătoare de a-și construi 
aparatul mult visat. Tatăl său, 
citind în inima îndurerată a fe. 
ciorului toată această deznădejde, 
ia din nou drumul Sibiului, de 
unde îi aduce o slabă mîngliere, 
ipotecînd un rest de jugăre pe 
care le mai avea.

Cu cele 300 de coroane ale ta
tălui său, cu cele 1000 de coroane 
strînse de către un prieten de li
ceu, Romulus Boca. Vlaicu își 
cumpără materialul necesar 
(lemn, plnză, cuie, etc.), și con-

Al 414ea
fotbalului în toate regiunile țării, 
echipele de provincie au făcut un 
mare salt. Cum însăși noțiunea de 
„provincie" își pierde 
child sens, în urma 
care îmbogățesc țara, 
din meciul de care 
s-a schimbat. In cele
nate desfășurate după război, e- 
chipele de provincie și-au adju
decat de 7 ori titlul în timp ce 
echipe din capitală au realizat a- 
ceastă performanță de 6 ori. Nu
mai C-C.A. singură a realizat □

treptat ve- 
prefacerilor 
ți „scorul1* 
ne ocupăm 
13 campio-

realizat 5mai C-C.A. singură 
din aceste victorii.

Intrăm intr-o altă jumătate de 
veac, după o „re
priză" de 50 de 
ani. 9 ani din 
acești 50 au fost 
întunecați de răz
boaie.

hi campionatele viitoare, gene
rația de fotbaliști încă datoare su
porterilor săi, oamenii muncii, tre
buie să lupte pentru lichidarea 
stării de regres, pentru ca etica 
socialistă să triumfe și pe terenu
rile de sport.

Echipa care s-a dovedit cea 
mai constantă ca valoare în ulti
mii ani, echipa militarilor bucu- 
reșteni a cîșligat al 41-lea cam
pionat la o apreciabilă diferență 
de puncte, dar victoria ei n-a mai 
entuziasmat că în 1956, de pildă, 
cînd această diferență a fost mai 
mică. Aceasta, întrucit celelalte

echipe care emiteau pretenții la 
titlu ori au pierdut foarte mult 
în tur (Știința Cluj) ori in retur 
(Steagul Roșu ți Dinamo Bacău) 
ori s-au resemnat pur și simplu 
atunci dnd, practic, șansele de 
ciștigare a titlului s-au spulberat 
(G.TA.).

E de așteptat că noile măsuri 
pe care le elaborează forurile 
noastre sportive vor contribui la 
ridicarea calitativă a fotbalului, 
vor asigura un echilibru valoric 
în alcătuirea formațiilor, vor fa
voriza promovarea tinerelor ta

lente, și vor di
namiza astfel cea 
mai dragă com
petiție a publi
cului nostru spor
tiv. Dar, in pri

mul rind, lupta pentru calita
te. Fiindcă, ața cum la atletism 
nu se acordă titluri unor sportivi 
care, deși învingători, realizează 
performanțe mediocre, credem 
că nu trebuia să se acorde Cupa 
R.P.R. unei formații cenușii care 
bale pasul pe loc și dovedește 
deseori atitudini nesportive ca 
Progresul-Bucureșli.

Publicul care a așteptat... o 
jumătate de secol să vadă fotba
lul nostru afirmat pe plan euro
pean, public entuziast și compe
tent, așteaptă cu încredere viito
rul campionat. E timpul ca aștep
tarea lui să fie răsplătită !

Cronicar

în- 
cu noul său avion zboruri 
de antrenament pe cîmpul 
Cotrocenilor, în entuzias
mul mulțimii mereu pre. 
zente la zborurile sale.

In cursul lunii au
gust 1911, Vlaicu zboa
ră pe Cîmpia Liber- 

de la Blaj, cu prilejul ser
bărilor Asociației pentru Litera
tura Romînă și Cultura Poporu
lui Romîn, în fața unei mulțimi 
imense, ce urmărea, 
emoției, spectacolul 
maivăzut. Alături 
mulțime, care vărsa 
bucurie, mai erau și 
scriitori de dincolo 
coace de munți, care 
prima entuziasmul scriind în ga
zetele epocii După aceasta, 
Vlaicu întreprinde o serie de noi 
zboruri în diferite alte orașe din 
Ardeal, printre care Sibiu și Bra
șov. Turneul a fost triumfal. Dar 
seria succeselor nu se oprește 
aici. în iunie 1912, Aurel Vlaicu 
ia parte la un concurs aviatic in
ternațional, la Aspern, lingă 
Viena. In întrecere cu mulți din
tre cei mai mari aviatori ai lu
mii, printre care și renumitul a- 

_ ____ . Roland Garros. 
Vlaicu cîștigă una din cele mai 
răsunătoare victorii, fiind clasat 
pianul W-două probe ale acestui 

irtcurs și al,doilea la o a treia

tătiimulus Boca, cele 25.000 de coroa
ne necesare pentru a construi a- 
vionul adevărat, cu motor puter
nic, n-au putut fi strînse. Atunci, 
în urma sfaturilor primite mai 
ales de la scriitorii și ziariștii 
cunoscuți cu ocazia serbărilor de 
la Sibiu și Brașov, pleacă la 
București, oraș în care își pune 
toate speranțele în 
nurilor.

Sîntem în anul 
încă vii imaginile 
primări a răscoalelor 
din 1907. Desigur, atmosfera nu 
era încă prielnică pentru opera 
acestui fiu de țăran. Totuși, îm
prejurările l-au ajutat, deoarece 
a găsit sprijinul total al marilor 
noștri scriitori și poeți: Alexandru 
Vlahuță, Emil Gîrleanu, Ștefan 
O. Iosif. Ilarie Chendi și alții.

In cele din urmă, după multe 
greutăți și tergiversări dațajjț.e^ j .at(4 fra'ncez 
lipsei ^le interes și înțelegere a 
foAirilor conducătoare, se hotă
răște în cele din urmă $ se con-, 
struiască acest aeroplan' la Arse-' 
naiul Armatei sub conducerea lui

realizarea pla

1909; mai erau 
sîngeroasei re- 

țărănești

în culmea 
acesta no
de această 
lacrimi de 
o seamă de 
și de din- 
își vor ex-

. . . ... -probăm aducînd astfel glorie pa-Vlaicu-însuși, urmind ca Mmiste-^F Triai .si.
rul de Râzpo să dcnună fondu-F
rile necesare în acest scop. Aici, 
el avea 6ă îndure multe nedrep
tăți și umilinți din 
torului Arsenalului, 
ursuz, poate chiar 
cauza căruia Vlaicu 
petate rîna'uri să părăsească Ar
senalul. Grație prietenilor săi cre
dincioși, care-l sfătuiau mereu, 
dar mai ales a insistenței colabo
ratorilor săi, cei cîțiva muncitori 
care îl ajutau la construcția avio
nului — unul dintre ei, ucenicul 
de atunci Ciulu Ion 
astăzi — și care și-au 
după bunul lor simț, 
acela care lucra cu 
minare, cot la cot cu 
în el geniul creației 
deci ajutat din răsputeri, Vlaicu 
consimte în cele din urmă să lu
creze mai departe Ia terminarea 
avionului. După puțin timp, a- 
cesta a fost gata, însă îi lipsea 
motorul pentru ca avionul să 
poată fi supus la încercările pre
liminare de zor. După o serie 
de noi dificultăți ivite în legătură 
cu fondurile pentru achiziționarea 
unui motor, Vlaicu obține în cele 
din urmă, prin lupta dîrză, fon
durile necesare și reușește să a- 
jungă la Paris, în februarie 1910, 
unde comandă un motor Gnome 
de 50 C.P., fiind ajutat pentru 
alegerea acestuia de marele său 
înaintaș Traian Vuia, pe care el 
ÎI prețuia așa de mult. Aici se 
pune în curent cu funcționarea 
motorului și studiază în detaliu 
toate organele sale. Întors în 
țară, își finisează avionul pe care 
ÎI mutase între timp într-un han
gar la Cotroceni, spre a fi în a- 
propierea aerodromului, și aș
teaptă acum motorul, care îi vine 
abia în mai 1910. II montează 
imediat pe avion și. cu toate că 
nu pilotase niciodată un avion cu 
motor și nici nu căpătase de la 
alții vreo noțiune de zbor, cu 
mult curaj — căci la cea mai 
mică greșeală risca să-și curme 
firul vieții — și cu o voință de 
fier, pune încetul cu încetul stă- 
plnire pe mașina lui și reușește 
în scurt timp s-o desprindă de 
pămint și s-o ridice în aer >a 
înălțimea de patru metri, 
parcurgînd în zbor distanța de 
50 de metri.

Răuvoitorii au început să com
pare aceste timide încercări de 
început cu zborurile lui Santos- 
Dumont, Blăriot, Farman, uitînd 
că aceștia erau formați într-o pe
rioadă îndelungată de timp, cu 
posibilități materiale considera
bile.

Dar în ciuda tuturor clevetiri
lor, primul avion plăsmuit și 
construit de un romîn pe pămîn- 
tul Romîniei, devenise o reali
tate ce nu putea fi contestată. 
Tehnica înaltă de care dăduse do
vadă în timpul construcției a- 
vionului, dublată de măestria ne
întrecută cu care a ajuns să-1 
comande, însușindu-și în cel mal 
scurt timp o artă nouă de zbor, 
făcuseră din Vlaicu un erou popu
lar, mai ales după victoria cîș- 
tigată pe cîmpul Cotrocenilor în 
august 1910 asupra rivalilor săi 
în arta pilotajului, cunoscutul a- 
viator francez Michel Molia și

partea direc- 
om închis și 
invidios, din 
a vrut în re-

trăiește și 
dat seama, 
că tinârul 

atita înde, 
ei, ascunde 

și trebuie

După ‘întoarcerea ea triutnfa'ă 
de la Aspern, Vlaicu întreprinde 
un alt turneu aviatic în Ardeal, 
unde și de data aceasta stîrnește 
aceeași admirație și entuziasm 
de nedescris.

întors apoi la București, începe 
să proiecteze al treilea avion, 
„Vlaicu III", cu două locuri, care 
urma să fie construit de data a- 
ceasta în străinătate. Construc
ția avionului însă întîrzie și el 
devine nerăbdător. Este cuprins 
deodată de un chinuitor neastîm- 
păr, deoarece un gînd nou în
cepe să-l stăpînească, acela de a 
trece în zbor Carpații. Pe deasu
pra mai află și că alt aviator in
tenționa să treacă Carpații cu un 
avion străin. Gîndul că el a tru
dit așa de mult ca să-și constru
iască pasărea măiastră și totuși 
un alt avion să îndrăgească 
munții înaintea lui și a avionu
lui său, îl neliniștește cumplit. 
Plin de nerăbdare, el nu așteap
tă terminarea noului său aparat 
și încearcă să fie primul care 
trece Carpații, cu toate că avio
nul său e uzat acum după nenu
măratele zboruri executate de el. 
Și, deși prietenii săi fac tot po
sibilul să-l înduplece să renunțe 
la acest proiect cu un avion în. 
vechit, totuși nu-i chip să poată 
fi oprit. In după amiaza zilei de 
sîmbătă 13 septembrie 1913 stil 
nou, își ia zborul pentru a nu se 
mai întoarce niciodată.

Vestea năpraznicei sale prăbu
șiri în apropiere de satul Bă
nești, lingă Cîmpina, a zguduit 
din adlncuri populația de dincolo 
și dincoace de munți, care l-a 
plîns ca pe un fiu 
cinstit poporul din 
ruia s-a ridicat.

După 50 de ani 
zbor al lui Vlaicu 
cu multă admirație și recunoș
tință acest eveniment de seamă 
din istoria aviației romînești, re- 
venindu-ne nouă sarcina de o- 
noare și de mare răspundere de 
a ridica realizările romînești pe 
culmile cele mai înalte, urmind 
pilda acestui avlntat deschizător 
de drumuri noi.

Astăzi, în anii regimului de de
mocrație populară, tinerii care 
doresc 6ă cucerească înălțimile 
creației <iu mai întîlnesc nici un 
obstacol în calea lor. Au fost 
create cele mai bune condiții 
pentru dezvoltarea cercetărilor 
tehnico-științifice, spre a fi un 
auxiliar prețios industriei și ce
lorlalte ramuri ale economiei na. 
ționale. Se înregistrează reali
zări din ce în ce mai avîntate : 
știința și cultura primesc un pu
ternic imbold spre noi succese, 
pentru a veni astfel cu un aport 
mai mare în sprijinul direct al 
oamenilor muncii.

Realizările remarcabile obținute 
pînă în prezent, împletite cu 
perspectivele luminoase care se 
deschid în fața noastră în urmă
torii ani, astfel cum sînt oglindite 
în Directivele țf Rezoluția celui 
de-al treilea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, repre
zintă o dovadă a dezvoltării con 
tinue și mereu înfloritoare a pa- 
triei noastre.

iubit, ce și-a 
mijlocul că-

de la primul 
privim astăzi
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