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atunci de miini... Parcă-a fost iori. 
august se lărgea albastră.

Trei palme și insă un deget de numeri 
Atitea veri au trecut de atunci ;
Anii au venit către noi cu sacii pe umeri, 
Sini oameni cei care erau în prima vară prunci.

Simplu aț vrea să cint aceste veri : 
Șasesprezece sint. E virsta noastră ,* 
Ne-am luat
Noaptea de

Ritma bătăi
Păsări cu cruci fugeau ca nițte ereți, 
Ca o aripă a libertății batea apropiindu-se frontul, 
Timpul socotitor număra morți, număra vieți.

Ne-am luat atunci de miini... Parcă-a fost ieri. 
Dimineața de august spărgea uriața-i fereastră, 
Libertatea poposea in inima noastTă, 
Sfițiau fulgere roții de steaguri putredele tăceri.
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12 pacini

Radu BOUREANU

1

de tobâ orizontul.

spre cer.

Aceste miini ce-au răsucit oțel și fier 
Și munții i-au mutat, au tras de riuri 
Și au făcut din curcubee, țării, briuri 
Și-au înălțat orașele
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Miini străvezii cu amintiri de gratii, 
Miini mari ți aspre, grele de ciocane,
Miini noduroase, țepene ți negre de țărani, 
Miini strins unite 16 ani,
Puternic împletite, ca groasele otgoa ne, 
Au tras pe culme, către soare, vista I
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Și nu știu, parcă simt un nod in git; 
E inima ce bate-ntre coaste să se spargă, 
Să izbucnească din piept, parcă o văd cum aleargă ; 
Inimă, spune-mi, de ce te zbuciumi atitî

Inima spune : „Este virsta noastră I*
De cind ne-am prins de miini s>nt 16 oni...
Miini străvezii cu amintiri de gratii,
Miini mari și aspre, grele de ciocane, 
M ini noduroase, țepene ți negre de țărani,
Un val de miini care-au stirpit năpircile dușmane !

palme și incă an 
de atunci...

Pe-aceste miini, trei 
Atitea veri au trecut 
Nu sintem ingeri, dar ne vor 
Și vom zbura către luna cu ț

A

Dan DEȘLIU

Un
de slavă

SCRIITORILOR

Apare ia 1 și 15 ale lunii

Patria mea, cunună de spice și de brazi, 
de ziduri avintate ți turle sclipitoare, 
Frumoasă ești, sub steaua izbinzilor de azi, 
pe frunte cu lumina izbinzii viitoare I

Electrice uzine - prisacă de scintei, 
barajele, cu norii ți apele la trintă, 
ți codri de 
ți holda -

cărbune și fluvii de țiței, 
cit o țară — unde combina cintă.,

botrină ți noul șantier 
ursul domnea împărătește,

Și Dunărea 
acolo unde 
ți steagurile muncii, intre pămint ți cer, 
semn că pe-aceste plaiuri poporul stăpinește.

Dar fiecare piatră ți fiecare fir 
de iarbă sau țârină, tresar ți se-nfioară 
cind vintul amintirii, cu degete subțiri, 
mai răscolește jarul încins odinioară.

Dănțuitoare flăcări pe creste de Carpați, 
de Horia dau veste, de vechile răscoale : 
ceva din focu-acela sclipețte-n kilovați, 
cind munții se-ncunună cu mari hidrocentrale.

Pe unde pionierii la tabără se duc, 
cu trimbițe ți tobe, sub zalele pădurii, 
va fi urcat 
vor fi venit

in vremuri, călare, vreun haiduc, 
cu Tudor din Vladimiri - pandurii.

tipsia de aur învechit, 
se-avintă in miriște - ți ară

Devale, pe 
tractoarele 
pe unde tancuri grele curgeau spre asfințit, 
in patruzeci ți patru, intr-un amurg de vară.

Luceafărul de strajă pe codri și pe lunci, 
o rază-i din lumina lui August, neinfrintâ... 
Și poate-n amintirea obuzelor de-atunci, 
auzi : în slava tării o ciociriie cintă I

Â 16-a aniversare
a eliberării Patriei noastre

u trecut

Era er. s.țast In. 
tr-o t.ppgn ie a per- 
t ouitri, in OO-
a unei case din mar

ginea orașului, cu . in 
se tipăreau ultimele 

țslf ale unei broșuri. Oaniz- 
JKH y’.—cau, m .i—rrtina pu
țină, furișată prin tr-o feres
truică oerp-icctă in acope
riș^ rlndunle tipărite ci-

■ ~.t. ■. . • .:•< _ i răs-
I— 'nare- dictaturii ar,U*tes- 
C-ate. ga nisiidzea iascișii- 
ior. „Ținta finala a Parți- 
d-lai Ctman: este să 
UotniMCi o Romîn ie sociz- 
SstA țâră clase”, sp;tr.eau. 
cu simpli-sțe. aș-

Cele mai fîm rotițe d-n 
aucar.i.~~ I complex ul in
surecției arnate erau pre
gătite ae către partid sa st 
rotească, pentru a asigura 
lovitura decisivă.

„Arnsata Roșie vine” ! 
Aceste cuvinte se săpau In 
inimi, nepieritoare, cum 
fulgerele primăverii își lasă 
conturul peste întinderea 
mării, cum bobul de griu 
se umple cu aur și e gaia 
să {ișnească din lut.

Imaginea aceasta are 
coordonate precise. Curind, 
fulgerele Katiușelor au li
cărit. apropiate. După ani 
de întuneric, holdele țării 
puteau să crească tn pace. 
Tn fiecare august, cei care 
pe-atunci nu s? născuseră 
incă, pionierii, deschid por
tițele de lemn de mesteacăn 
ale țintirimurilor din cim- 
pie, în care ostașii sovietici 
își dorm somnul, pe pămîn. 
tul patriei noastre. Ploaia 
învăluind lespezile de mar
mură le dă o aparență o- 
menească, ierburile și flo

rile cu lumină crudă cresc, 
în jur, flăcări veșnic arziruț 
și nu se rostesc cuvinte... 
Pionierii salută tn liniștea , matcă a 
deplină Cimp.a li 
i.-.aptfe, ca o carte v • . •
ista- "... . « 4 -

Cimpii... Țărani r^estați,^ 
săpindu-și singuri rnprmin- ’* nr ,“ț‘ 

in 1907, înainteif^xlictl- £ *
tic:. Erau înalți, osoși, im- miori, Vi 
brăcați în zdrențe. Săpau 
in adine, puni nd in truda

uUie, crescute 
tilt 'șarac, poate 

strabătuT "cînava de vreo 
| Dunării. Pămint 
țâre. Era cu noi un 

'ivist de partid. Avea 
aape i ostenite și haine 

I fii i. îiâea un spic în mînă 
ii ne ajuta ti vedem ceea 

| partidului, clarvă- 
__  . Ju zărit înaintea 
tuturor. Un combinat side
rurgic fără seamăn, un
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lor — cea din 
toată priceperea 
după dcaă mii de ani, să
pau pămintul pe care nu 
l-au avut. Apoi gloanțele. 
Noapte... Cimpii... Am vă
zut o asemenea fotografie.

Cimpii.,. Muncitori fere
cați in lanțuri, în drum 
spre doftane...

Spice, Pentru 
Strunguri. Pentru 
Sonde scheletice, 
stăpîni.

Cimpii... Le-am 
Văd și acum parcă, 
pașilor ostașilor eliberatori, 
alături de pașii ostașilor 
romîni, chemați de partid, 
care au luat arma în mînă, 
să salveze împreună țara.

Un cîmp, azi, în apropie
rea Galaților.. L.am văzut. 
Era spre amiază, spice de 
griu și secară, albite de 
soare, se aplecau, pline de 
aur, Cîmpul pustiu. Numai

urmă — 
dobindită

stăpîni. 
stăpîni. 
Pentru

văzut, 
urmele

uriaș de oțel cu furnale 
scinteietoare, cu hale largi, 
străbătut de linii ferate. 
L-am văzut. Creștea, din 
spicele care se dăruiau pă- 
mintului printr-un efort fi
nal, mai bogate ca nicioda
tă, neobișnuit de bogate. 
S-a scris mult despre ma
rea Bicazului nostru, despre 
lacul de acumulare suit de 
oameni în munți. S-a vor. 
bit despre pămintul care va 
fi acoperit de ape. Acolo, în 
cîmpîa gălățeană, am avut 
strania senzație că mă 
aflu pe fundul unei viitoare 
mări. O mare omenească în 
care brațele unite sint co
rali fără număr, în 
palmele oamenilor 
scoici pline de cîntec.

Vuietul cuceritor al 
riî s-a auzit de acolo.
Sala celui de al treilea 
Congres, în liniștea um
broasă a palatului ridicat

care 
sini

mă- 
din

de meșterii zidari. Cred că 
delegații din țările frățești 
au lăsat pentru cîleva cli
pe căștile de la urechi, 
atunci cind tovarășul 
Gheorghe Ghcorghiu-Dej a 
rostit cuvintele de încheiere 
ale Raportului - său : „Tră
iască atotbiruitoarea în
vățătură marxist-leninistă!" 
înțelesul lor era același in 
toate limbile. Cuvintele 
rostite, aveau aceeași gran
dioasă simplitate, același 
răsunet cald ca atunci, in 
urmă cu 16 ani cind, într-o 
casă din margine- de oraș 
se tipăreau cuvintele unuia 
dintre ultimele manifeste ile
gale ale partidului tn preaj
ma neuitatului 23 August.

Istoria a vrut ca august 
să găzduiască momet ul 
Eliberării, luna împlinirilor, 
luna completă însumind 
toate izbinzile vegetale ale 
unui an întreg ,lună a roa
delor în.pirg și a frumuse
ții dezlănțuite.

Acum, in pragul. sărbă
torii din august, minerii și 
furnaliștii, strungarii șl co
lectiviștii, savanții și trac, 
toriștii, închinindu-și Iz
binzile muncii Zilei Elibe
rării, ridică fiecare o cupă 
plină spre soare.

O cupă cu vin din. podgo
riile, cu miros de busuioacă. 
O cupă gigantică plină cu 
oțel clocotind. O cupă de 
la Chiscani. O cupă-hambar, 
plină cu griu. O 
giind de cintece.

Pentru victoria 
socialismului.

Pentru slava 
nostru drag.

Pentru Pace T

cupă gtl-

deplină a

partidului

Gh. Tomozai

TRIBUNA SCRIITORULUI TÎNĂR VIATA - UNIC IZVOR DE

p oetul, se zice, e un Cris- 
tofor Columb. un descope
ritor. Nu e o simplă me 
taforă, ci tui adevăr, căci, 
după cum bine se știe, nu. 
mai acei poeți 6-au impus 

i lungul veacurilor, oare au 
un suflu nou în poezie, un

de-a 
adus 
nou conținut de idei, i'zvorît' din 
realitățile vremii lor, o modali
tate proprie de a.și exprima 
gîndurile și sentimentele. „Nou
tatea, noutatea materialului și a 
expresiei e necesară pentru fie
care operă poetică" — spunea 
Vladimir Maiakovski în cunos
cutul său eseu Cum se fac ver
surile.

Realismul socialist dă aces
tui atribut o semnificație adîn- 
că. Orînduirile în care au trăit 
vechii poeți s-au bazat pe ace 
lași antagonism de clasă dintre 
exploatatori și exploatați. Pen
tru prima dată în istorie, o dată

t
cu revoluția socialistă . are loc 
schimbarea ce.a mai ridicată, 
cea mai înnoitoare, cea mai 
profund umană.- schimbare ca,e 
generează nu numai un nou tip 
de relații economice, ci și o 
nouă morală, un nou' fel de a 
gîndi, de a simți. Aceasta și 
pune' pe poetul zileloi noastre 
îrftr-o situați© cu totul deosebită 
de aceea a înaintașilor săi.

Viața îl obligă așadar ca, în 
sușindu-și noul fel de a gîndi el 
clasei muncitoare - - -____
preluînd tot ce a fost mai pre
țios în experiența 
pînă la el, să se 
descifreze esența 
schimbărilor survenite în 
contemporanilor săi, 
luie această esență într-un mod 
artistic original, adecvat exi 
gențelor înalte ale cititorului.

Din acest punct de vedere, aș 
zice că noi, poeții tineri, sîntern 
oarecum privilegiați, căci bio
grafia noastră ' s-a desfășurat 
pe fundalul acestor schimbări 
Denumirea de „generația lui 23 
August" este, și trebuie să fie 
tot mai mult chezășia noutății, 
prospețimii scrierilor noastre. 
Calitatea aceasta a și asigurai 
autenticitatea și succesul unora 
dintre producțiile noastre poe 
tice de pînă acum. Multi dintre 
noi s-au convins pe deplin că 
numai contopindu-te cu viata 
poporului, tj 
care clipă 
al țării taTE; v

■ victorioase,

poetică de 
străduiască să 
și valoarea 

viața 
să dezvă-

zii cu care să te poți „lăuda și 
în tata iubitei și în fața repu
blicii".

Nu pot să nu leg reușita unor 
asemenea poezii semnate în ul
tima vreme de Tiberiu Utan, 
Ion Bnad, Ion Horea. Gheorghe 
Tomozei, Florența Albu, Aurora 
Conțescu, de prezențe acestora 
mai vie în mijlocul vieții. Pro- 
ccsul cunoașterii vieții poate fi 
asemuit asimitației clorofiliene. 
El -e un proces vital, neîotre 
rupt, fără de care poetul su
combă.

In procesul de cunoaștere a 
vieții includ însuși felul de a 
trăi în familie, citirea ziarului 
drumul parcurs cu tramvaiul, 
tatîlnirea cu prietenii (mai ales 
cu cei fără velei-tăti literare) și, 
bineînțeles, în primul rînd, con 
tactul permanent cu viața uzi 
nelor, a șantierelor, a colective 
lor. O importantă deosebită o 
are desigur studierea operelor 
literare, clasice și contempo
rane.

La apariția, cu doi ani în 
urmă, a plachetei mele de ver
suri, în mod justifioat unii cri. 
tici mi-aii imputat o anumită 
unilateralitate a tematicii și 
totodată a mijloacelor de expre
sie. De aceea. în acești doi ani 
am căutat să aprind pe harta 
legăturilor mele cu viața mai 
multe becuri, cunoscînd locuri 

oare.Jewun îndrăgit ca pe 
satul meu natal. Astfel am cre- 

“zut’ că "voi reuși nu numai să-mi

August IMS ! IC ani de la Eliberare ! Cite s-au înălțat din nou, cite s.au 
pretăcut in «cești cițwa ani ! Un copil născut la 23 August 1944 e de-a- 
bia au adolescent, — ființa lui nu-i încă împlinită. Dar în acest răstimp 

aasent și sta solid pe picioare o țară nouă. S-a născut, a crescut, a 
devenit puternică, in 16 ani.

Case, fabrici, uzine, cite-au fo6t înainte s-au înnoit. Altele nok multe 
ta număr, au îmbogățit priveliștea, au sporit frumusețea, plaiurilor, au

bBbn*ăta|jș viața oamenilor. Pe unde-a fost pămint gol de la începutul-începuturi- 
ler. s-an ridicat oțelarii. termocentrale, rafinării, fabrici altădată necunoscute, blocuri 
noi pentru muncitori, sau, ca la Bicaz. s-a întins un lac uriaș de zeci de kilometri, 
stasilit de lucrarea omului ca de-un perete de stîncă ridicat în epoci geologice.

Vsn vn aa. la fî August 1959. poporul n ostru întreg a sărbătorit 15 ani de .ta 
Eliberare, cu bucuria victoriei In ochi, cu noi năzuințe în piept. Am aruncat atunci o 
primire largă deasupra țării și am văzut tot ce a fost în stare să înfăptuiască măreț 
cinsa mmicttoare îndrumată de partid și înarmată cu învățătura marxist-leninista. 
Gmaunlc. paginile scrise care le cuprindeau, traduse în faptă, aidoma^ au adus Ie
rtare mmi popor întreg, l-au învățat bucuria vieții, au îmbogățit pămintul cu ceea 

ce a făurit tnîna omului.
De-atunci a trecut doar un an, 

și ce mult am mers înainte! 
Drumul nostru nu cunoaște lin- 
cezeli și răgaz. Am trecut într-o 
nouă etapă. Am început a lucra 
•a pregătirea bazelor desăvîrșirii 
socialismului; am început un 
plan nou de șase ani, un plan 
oiinunat, chibzuit de partid, care 
va naște noi și noi mijloace ma
teriale, tehnice, pentru ca veni
tul nostru național să crească 
tot mai mult și mai repede. Exe. 
cutarea planului a început cu ră
săritul primei zile a acestui an, 
și pînă acum prevederile lui pe 
primul semestru sînt depășite. 
Vrednicia oamenilor muncii a 
întrecut toate așteptările. Iar 
Congresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn ne-a deschis 
în față perspectiva minunatelor 
realizări, a minunatei vieți ce va 
însemna în istoria poporului nos
tru anul 1975.

Cea de-a 16-a aniversare a eli
berării noastre ne găsește în pli
nă muncă și avînt, cu mînecile 
suflecate, cu sufletul înălțat, cu 
ochii plini de lumina viitorului.

In ziua aceasta, dăruitn gîndu- 
rile noastre tuturor celor care 
ne-au eliberat.

Mulțumirile noastre se îndreap
tă deopotrivă spre Uniunea So
vietică și ostașii ei victorioși, 
spre Partidul Comunist Romîn, 
spre masele populare, spre clasa 
noastră muncitoare, spre soldații 
noștri care au luptat pe îrontul 
de Vest răspunzînd voinței popu. 
lare... Și mulțumirile noastre nu 
pot fi de-o zi, de ziua de aniver
sare. Ele trebuie să înarmeze ceas 
cu ceas mintea și brațele noas
tre, pentru a apăra cu strășnicie 
libertatea cîștigată, pentru a în
tări patria noastră socialistă, 
pentru a asigura poporului mun. 
citor viața materială și spirituală 
la care are dreptul.

Pe imensul șantier a cărui schi
ță, în date și cifre, este atît de 
clar exprimată în Documentele 
Congresului al III-lea, este un 
lociișor de muncă și pentru noi, 
scriitorii. Nu e mai prejos ca ce
lelalte, nici mai puțin însemnat: 

„In prezent, activitatea îdeolo. 
gică, munca de lichidare a în- 
rîuririlor educației burgheze din 
conștiința oamenilor este tărî- 
mul principal al luptei de clasă, 
al luptei între vechi și nou".

Aici, pentru a contribui, prin ziigră-Aici, |>e acest tărîm. e locul nostru dc muncă. Aici, pentru a contribui, prin zugră
virea autentică, veridică, a realității, la formarea conștiinței socialiste, după chipul 
celor mai înaintați oameni aj zilelor noastre. Aici, pentru a însemna jurnalul trăit al 
acestor vremi de mărețe prefaceri, munca eroică de fiecare zi a clasei muncitoare, spre 
a fi pildă și îndemn.

Viața oamenilor s-a îmbogățit, pune zi cu zi tot alte probleme cărora le cere dez
legare ți în fapta ți în sufletul oamenilor, ridică mereu alte idei care să răspundă 
mersului mereu înainte al tehnicii și societății.

Literatura și arta au preluat din viață mulțimea problemelor ca și bogăția fondului 
de idei și le-a tradus în realități artistice, în imagini, le-a redat vieții, trecute prin 
judecata ți viziunea artistului, înflăcărată de romantism revoluționar, bazat pe certi
tudinea viitorului.

• J)Jr Partidul 1* poporul, după cum cer oțelarului să-și depășească mereu norma 
și planul, cer și scriitorului șl artistului să se întreacă pe sine, să ridice necontenit 
arta lor la cea mai înaltă măiestrie artistică și să răspundă cît mai f;del și mai exact 
cerințelor ideologice ale partidului și poporului, adică să însemne o rotiță un șurub 
din marea cauză socialistă.

în această privință avem încă de luat angajamente, de făcut eforturi, de familia
rizat cu dorința de a cere mereu tot mai mult de la noi înșine, de a ne feri să ne culcăm 
pe lauri. Să muncim în cinstea acestei a 16-a aniversări a eliberării patriei noastre 
cu gîndul că oamenii reali, că viața reală întrec cu mult operile noastre și eroii pe 
care ii creăm.

Scriitorii care vor înțelege bine acest fond intim al omului nou. care nu vor vedea 
In ei un fenomen de legendă, ci unul de viață cotidiană în uzine și în sate, aceia vor 
putea zugrăvi în fondul, în esența ei, realitatea ți omul nou de astăzi.

Dar pentru această adîncă înțelegere, scriitorii trebuie să lichideze tot ce-i poate 
îndepărta de popor, — spune tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, — „spirit de castă, 
individualism, tendința de a făuri opere pentru uzul unui cerc îngust de „aleși",

E o mare transformare ce se cere în scriitor, în concepțiile ca și în deprinderile luî.
Nu în turn de fildeș, d pe schele, acolo unde sint aruncături de var și tencuială, 

acolo unde e forfota salahorilor ți unde așteaptă cărămizile ca niște teancuri de cărți 
noi, broșate, rostul lor creator ți firesc.

Contactul viu al scriitorilor cu oamenii muncii, — în asta stă taina bogăției unei 
opere și chiar cheia talentului. Experiența multiplă a vieții, bogăția ei. munca, 6Înf 
materia primă a talentului.

Planul de perspectivă schițat de Documentele Congresului al III-lea vede departe, 
spre anul 1975. Tinerii scriitori vor apuca și vor trăi din plin acel an, care îi va purta 
pe brațele lui victorioase, mai sus ți mai departe spre comunism. Dar bucuria noastră, 
a celorlalți, nu este mai mică. E o mare bucurie să fi apucat, să fi trăit acest extraor
dinar răsărit de soare.

Azi, în ziua cefei de-a 16-a aniversări a Eliberării, laolaltă cu toți oamenii muncii, 
să ne luăm angajamentul de a răspunde cu cinste încrederii partidului ți cerințelor 
poporului de a pulsa din plin. în operele noastre, „viața noastră atît de bogată, cu 
faptele ei mărețe, cu ideile ei nobile, cu luptele ei victorioase". Cu aceasta, vom aduce 
cea mai înaltă mulțumire tuturor celor care au contribuit la eliberarea noastră.

Înnoire a poeziei
lărgesc aria tematică, ci și 6ă 
pot folosi unele modalități poe
tice mai variate.

Dar aș vrea să 
despre experiența 
mei. Aminteam mai 
renta Albu, poetă care călăto
rește mult, e la curent cu nou
tățile de la Bicaz. din Valea 
Jiului, din Deltă. Uneori numele 
ei apare și sub unele reportaje 
și însemnări în care întrezărești 
germenii viitoarelor poezii. Și 
aceste poezii emoționante, au
tentice. nu întîrzie să se iveas
că. Ar fi instructiv ca un tînăr 
critic să compare poeziile ei iz
butite din ultimul timp cu no
tațiile anemice de acum cîțiva 
ani. -Același lucru se poate face 
de altfel cu 
și concluziile 
de interes.

Există însă

vorbesc aici 
tovarășilor 

sus de Fio-

multi poeți 
nu vor fi

tineri 
lipsita

modalități 
măra-te de a'fi prezent în 
Anul acesta, de'pildă, la iniția
tiva o’ganizatiei de- partid de La 
Uniunea Scriitorilor, un mare 
număr de scriitori s-au anga
jat să sprijine viata culturală 
a uzinelor și fabricilor bucureș 
tene. gazetele de uzină, cercu
rile literare, pe scurt, de a sta 
bili pe această cale concretă un 
contact viu și permanent cu oa
menii muncii. Tot pe această li
nie și organizația U.T.M. de 'la 
Uniunea Scriitorilor și-a asumat 
sarcina de a da o mînă de u- 
jutor în domeniul muncii cultu
rale organizației U.T.M. de fa

nenu 
viată

Uzinele 23 August. Unii; dintre 
poeții utemiști sau mulțumit 
însă numai 6ă treaca o dată prin 
uzină, să însăileze cîteva texte - 
de brigadă și cu aceasta să 
curme legăturile cu uzina, sub. 
apreciind astfel o minunată po
sibilitate de a fi săptămînal pre- 
zenți în clocotul muncii unei în
treprinderi fruntașe din țara 
noastră.

Sînt, din păcate, de asemenea, 
printre confrații tineri, unii care 
încă mai trăiesc cu iluzia că 
ineditul în poezie poate fi gă
sit în alchimii sterile, departe 
de freamătul vieții adevărate, în 
dezgroparea unor experiențe 
poetice consumate, condamnate 
de multă vreme la pietre. Chiar 
cînd încearcă să șprie poezii 
mai apropiate de cerințele citi
torului de azi, aceștia recurg la 
procedee convenționale de a fi 
actuali. Intitulîndu-și în mod 
ostentativ producția poetică La 
întoarcerea din schimb, ei dez
văluie un univers sufletesc mă
runt, mic-burghez, oare nu are 
nimic comun cu felul de a simți 
al omului contemporan, al mun
citorului despre care, pretind ei 
sînt scrise versurile.

E cu totul anacronic să-ți 
mai închipui că vei descoperi 
„piatra filozofală" a poeziei 
prin asemenea experimente 
pseudopoetice. Cuvintele adre
sate de marele nostru Eminescu, 
cu decenii în urmă, ar trebui 
să fie și azi un îndemn convin-

D«mostene Botez

gător spre cunoașterea nemijlo
cită a vieții:

In zădar în colbul școlii, 
Prin autori mîncati de molii, 
Cauți urma frumuseții 
Și îndemnurile vieții 
Și pe foile lor unse 
Cauți taine nepătrunse 
Și cu slovele lor strimbe 
Ai vrea lumea să se schimbe. 
Nu e carte să înveți 
Ca viața s-aibă preț — 
Ci trăiește. 
Și de ' 
Și-ai

toate
6-auzi

chinuiește 
pătimește 

cum iarba crește.

deci decît un unicN'u 
izvor 
viața 
viată __  .... -- ___  ___
bogată, datorită luptei eroice a 
oamenilor muncii conduși de 
partid. Nimic nu poate înlocui 
cunoștința cu Bicazul și Chiș- 
canii, cu Orașul Victoria și co
lectiviștii din Comana, singu. 
rul mijloc capabil să genereze 
imagini poetice inedite, vigu
roase, durabile.

Hotărîrile celui de-al III-lea 
Congres al partidului au lărgit 
și mai mult cîmpul de inspirație 
al poetului. înfăptuirea Hotă- 
rîrilor va spori procentul de 
noutate al vieții noastre, și a- 
ceașță sporire trebuie să se facă 
simțită și în poezia tinerilor.

Da, noi, tinerii, poeți, va tre
bui să facem în așa fel, ca poe
zia noastră să oglindească mai 
fidel noutatea vieții, să fie mai 
sensibilă la schimbările ce au 
loc în jurul nostru.

există
de înnoire a poeziei — 
poporului — iar acarstă 
devine Pe zi ce trece mat

Niculae Stoian
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TĂNASE

oa lăcătuș

Răsfoind colecția ziaru
lui Combinatului Siderur
gic din Hunedoara, Uzina 
noastră, am aflat incă din 
primul număr ,,o scrisoare 
cu tllc" semnată de „Mi
cuță Tănase, lăcătuș". In 
acei ani, Intr-adevăr, ac
tualul scriitor era munci
tor In Combinatul Siderur
gic. Meseria ti era de lă
cătuș. învățată pe la unul 
din centrele mecanice din 
București — copilăria și 
adolescența petrecfndu-și-o 
în mahalaua Giuleștilor, 
pe care 'o descrie in mai 
toate povestirile sale. 
După o oprire pe la o fa
brică din Avrig, ajunge la 
Hunedoara. Un timp, arti
colele sale din Uzina noas- 

in calitate de corespondenttra sint semnate ca lăcătuș, 
voluntar și, în sfîrșit, simplu-. __ ....
permanent a] ziarului. un viitor'cercetTtw^ 
sale gazetărești va trebui să menționeze puzderia de articole 
ori chiar de poezii care ilustrează o fantezie sprintenă cu 
aplicații spre sătiră burlescă Astfel, inventase plingerea 
■unui drapel fruntaș, sau comentase în stil de roman polițist 
dispariția unui vagon, datorită birocratismului celor de la 
„control șî recepție",, șia.

Dincolo de diferite cauze particulare, reacțiile pe care Ic-a 
determinat fiecare nouă carte a lui Nicuță Tănase. s-au da
torat noutății materialului de viață. Și nu mă refer la tipo
logia lumpenilor cu limbajul lor argotic, pipărat și cu gestu
rile lor șmecherești, C<ne reduce la atît cărțile lui Nicuță Tă
nase, dovedește că n-a înțeles esențialul. Autorul manifestă 
un dispreț adînc față de tipurile declasate, din „lumea de 
fund", și cărora o anume literatură pseudoromantică le-a 
acordat aura pitorescului. Observați cu cită răceala dispre
țuitoare zugrăvește în Derbedeii figura borfașului llie 
Chelie — rețineți și numele, i Unor asemenea specimene le re
fuză dreptul de a cunoaște o resurecție pozitivă, de a se re
dresa. Eroii săi preferați provin din familii muncitorești, dar 
o seamă de împrejurări îi aruncă departe de viața uzinei, unde 
revin după numeroase peripeții și își recapătă condiția lor 
umană.

Să parcurgem, cronologic, problematica povestirilor lui 
Nicuță Tănase. In M-<am făcut băiet mare găsim descripția 
mahalalei bucureștene, dar nu in elementele ei, speculate în 
trecut de amatorii de senzațional ieftin. Este mahalaua pro
letară, cu casele cu „șpraiț", „ce-s gata să se răstoarne**, cu 
ucenici pălmuițl de meșteri, cu muncitori ajunși în stradă ca 
șomeri ori mutilați în accidentele de muncă, cu femei care 
mor timpuriu de ftizie. Rămas fără părinți — mama i-a murit, 
tatăl i-a fost arestat, —- Traian Androne, eroul povestirii, 
ajunge haimana pe maidan, sluga la primar, derbedeu în Gara 
de Nord și, în sfîrșit, după o întreagă odisee, intră In fabrică, 
unde, sub influența comuniștilor, existenței sale i se deschide 
un alt drum, ai luptei cutezătoare și conștiente împotriva ex
ploatatorilor. Acesta este de fapt leit-motivul fiecărei cărți a 
lui Nicuță Tănase ; el a'rata cum modul de viață al clasei mun
citoare ajută elementelor aruncate temporar în lumea de la 
„fund** sa se regăsească ca oameni, să capete un nou profil 
moral. In nuvela Derbedeii, un cititor superficial ar fi atras 
numai de caracteristicile picante ale limbajului argotic. Dar, 
observați că la eroii principali „șmecherismul** nu ține de tră
sături de fond, este mai mult o poză, gesturi de teribilism față 
de cei din jur. Răduș, în fața actelor lui llie Chelie, care fura 
niște saci de grîu de pe un tren, punînd în primejdie viața 
unui moldovean — ne aflăm în anii de secetă — este cuprins 
de frămîntări morale și fuge la Hunedoara. Este semnificativă 
scena In care el se simte obligat, fața de fata de care s-a îndră
gostit, să scuze purtarea de' derbedei a prietenilor săi. Pur șl 
simplu, Rădâș ajunge să-î fie rușine față de purtările golă
nești în care și el excelase. Dar atitudinea șmecherească pre
supune și tentația către derogarea de la normele obișnuite ale 
vieții oamenilor, elogiul boemiei, dispreț față de muncă, și 
alte tarii grele. (Să ne amintim în afara tui Raduș de figura 
șmecherului ploeșiean). Nicuță Tanase descrie insa cum, in- 
tegrîndu-se în circuitul vieții muncitorești, deprinderile rele 
ale derbedeilor sint eliminate și înlocuite cu altele noi. cores
punzătoare noii etici. înfățișarea forței educative a vieții clasei 
muncitoare, iată care este obiectul povestirilor lui Nicuță Ta
nase. La temperatura înalta a acestui mediu, oțelul uman se 
curăță de zgură și se călește, dînd naștere unui nou metal. 
Această idee străbate și frumoasa povestire - Muzicuța cu 
schimbător. Cit privește nuvela Astăzi e ziua mea, aici nici 
nu se mai pune problema înțelegerii de către erou a sensurilor 
noilor vremuri, relatindu.se integrarea sa .efectivă în normele 
de conduită ale moralei socialiste. Zugrăvind viața clasei mun
citoare sub această latură a acțiunii educative pe care o exer
cită asupra oamenilor care poarta reziduri ale moralei vechi. 
Nicuță Tănase a adus în proza contemporana 6 zonă inedită 
a realității și de o mare semnificație socială. Este 
lipsit de o ficțiune epică prodigioasă, din cîteva elemente 
disparate nu poate construi o lume bogată în plăsmuiri. De 
aceea, ultima sa povestire a provocat insatisfacții, pentru ca 
dezvăluia o subpere a materialului' de viața trait de autor. Dar, 
în cele mai bune cărți ale sale, fantezia i se aprinde, alimen
tată cu un bogat combustibil de observații și impresii culese 
din realitate. Aici sta și forța talentului lui Nicuță Tanase. El 
nu dovedește calități în redarea analizei psihologice. Zbuciu
mul lui Răduș din Derbedeii, în legătură cu accidentul mol
doveanului, este redat sumar, ori chiar cu stîngăcii stridente. 
Apelînd la categorisirea făcuta de Ibrăileanu, putem spune 
că el folosește creația și nu analiza. Adică, povestirile sale se 
bizuie pe comportamentul eroilor ca și pe sugerarea atmosfe
rei locurilor, căci ceea ce salvează *10816 povestirile lui Ni
cuță Tănase este suflul de veridicitate, oare ne cucerește în 
cel mai mic detaliu. Trebuje însă sa ne referim neapărat și la 
o altă dominantă prețioasă a scrisului lui Nicuță Tănase și 
anume latura umoristică. Povestirile sale tratează grave pro
bleme de viată, dar utilizînd variate resurse ale comicului de 
factură populară. In -M-iam făcut băiat mare eroul descrie 
vicisitudinile copilăriei pe un ton pe cit de mucalit, pe atit de 
trist. Șj .în Derbedeii tonul este voios, integrarea șmecherii
lor în disciplina construcției socialiste dînd naștere la scene 
de un comic gras. Și observați că atunci cînd apelează la un 
ton grav, ca în Astăzi e zitua mea, nu izbutește, acest ton nu-l 
prinde. In legătură cu acest aspect, trebuie să d,.ui o apreciere 
generală asupra fizionomiei lui Nicuță Tănase. Să np vă luați 
după faptul că e pornit mereu pe glumă, că tratează totul în- 
tr-un ton de comicărie bufonă, toate acestea nu sînt decît o 
mască cu care autorul caută să-și ascundă firea sa de un sen
timentalism incurabil. De aceea, aînd da jos această mască, 
precum în ultima sa povestire, ajunge la scene de un senti
mentalism insuportabil și pe care celălalt Nicuță, satiricul, 
l-ar putea parodia cu mult succes.

Povestirile lui Nicuță Tănase au pritpit în. critica literara 
' cele mai variate acuzații : că prea mult s-ar apropia în stil 

de Salom Alehem și Zaharia Stâncu, că ar fi manierist, că ar 
plăti tribut gazetăriei etc.’ Dar toate aceste critici, între care 
unele sînt adevărate, pot fi ușor’ rezolvate. 'Mai gravă mi se 
pare o altă lipsă, care ține de concepția artistică a lui Nicuță 
Tanase, și anume apologia spontaneității. El scrie, cum se 
spune, dinfr-un foc. Nu cred că greșesc declarînd că rareori 
paginile din manuscrisele sale poartă amprenta unui, travaliu 
minuțios, rareori trec prin mai multe versiuni. Cred chiar că 
Nicuță are un fel de teamă superstițioasă față de orice schim
bare adusă textului inițial și care i se pare că ar strica fru
musețea paginilor reajizpte. Este adevărat, așa se explică 
frustețea și spontaneitatea cuceritoare a stilului său. Dar li
teratura contemporană cere o adînclre a observațiilor, o stră- 
pungefe a faptelor cunoscute nemijlocit-, în sfîrșit o muncă 
îndîrjită asupra .materialului de viață pentru a realiza sinteze 
ideologico-arttstice. Iar aceasta nu se poate face numai pe 
baza impulsurilor spontane., De aceea în povestirile sale există 
0 anume superficialitate, o anume pltitire pe deasupra și care 
explică și cusururile tare i-au enervat pe critici, cum ar fi 
tendința către manierism pri către un umor facil.

Dar, în sfîrșit, Nicuță Tănase are un talent original, care 
n-a fost totdeauna apreciat la justa lui valoare. Provine din 
mediile muncitorești de unde a acumulat un bogat rezervor 
de cunoștințe. Activitatea sa actuală de redactor la ziarul 

.Scwțteiia îl va ajuta desigur să cunoască în și mai mare pro
funzime procesele care au loc în viața muncitorilor. El are 
toate condițiile ca, revizuindu-și erorile în modul său de'creație, 
să realizeze opere cit mai valoroase, pe care multi cititori care 
l-au îndrăgit, nu numai ca ie așteaptă, dar i le și pretind.

Al. Oprea

, apoi in calitate de corespondent 
i: Nicuta Tănase deveni colaborator
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C
u excepții rare, eroul 
literaturii romîne de 
dinaintea Eliberării ie
șea, în ultimă Instanță, 
din lupta cu viața, un 
jalnic și neputincios în

vins. Cînd biruia, izbinda era cel mai 
adesea numai virtuală, prin semnifica
ția înaltă a jertfei sale, căci visul lui 
încătușat în obezile individualismului 
sau țîșnind înfierbintat spre zări de 
idealuri, murea pînă la urmă, fie su
focat în îngustimea propriului orizont 
psihologic, fie săgetat, la capăt de 
drum spre înalturi, de răceala și op- 
tuzitatea meschină a lumii bugheze. 
Visurile mureau neîmplinite, cum mu
reau oameni și eroi în șir de genera
ții. Visul lui Hyperion, din genialul 
poem eminescian, a încremenit unde
va in singurătățile de gheața ale eter
nității; glasul purificator al iubirii lui 
ion al Glanetașului, din romanul tui 
Liviu Rebreanu, s-a curmat simbolic 
sub loviturile sapei lui George, și-oda
tă cu el parcă au murit și pammtu- 
rile; nădejdile Tincuțelor din cărțile 
maestrului Mihail Sadoveanu s-au ofi
lit ca florile pe cimpuri; domnișoara 
Nastasia din piesa lui Georghe Mihail 
Zamfirescu s-a stins și nu s-a mai 
mutat în strada mult visată ; profeso
rul de muzică din Steaua fără nutne 
a lui Mihail Sebastian a rămas un 
nerealizat, cu opera neterminată din 
pricina lipsei doritului corn englez. E 
adevărat, adeseori idealurile năruite 
semnifică o aspră condamnare a so
cietății strimb orinduite, in care trium
fau mediocritatea, impostura și parveni
tismul, iar valorile reale se ofileau în 
umbra și sub povara acestora. Aceasta 
e semnificația infringerii unui George 
Demetru Ladima, din romanul lui Că
rnii Petrescu. Patul lui Procust, a 
unui Gelu Ruscanu din piesa Jocul ie
lelor, sau aceea a unuia ca Radu Com- 
șa din întunecare de Cezar Petrescu, 
suflet curat, hrănit cu idealuri false 
de o lume perversă și obtuză.

Eroij aceștia au sfîrșit tragic, cu 
idealurile neîmplinite, fiindcă au visat 
utopic intr-o lume in care ar fi tre
buit să se bată, ori s-au bătut anarhic 
fără o perspectivă dara a luptei.

Au existat, fără Îndoială și in lite
ratura din trecut eroi care au înțeles 
să-și afirme idealul de viață prin luptă 
Ei vin de demult și de departe; din 
basm și din baladele populare și se 
conturează pregnant in literatura de 
dinaintea Eliberării In împrejurări și 
ipostaze diferite, in opera unora din
tre cei mai de seamă scriitori ai rea
lismului critic, inspirați din lumea sa
telor asuprite, ca Liviu Rebreanu, M. 
Sadoveanu, Cezar Petrescu sau in nu
velele din lumea muncitorilor, Lx.na 
vie și Revoltă in port de Alexandru Sa
bia, expresie direct, a atașamentului 
scriitorului la lupta clasei muncitoare 
condusă de detașamentul ei de avan
gardă. E meritul lui Sahia de a fi o- 
glindlt pentru prima dată in literatu
ra noastră figuri luminoase de mun
citori, conștienți de menirea istorică a 
clasei lor, ca dirzul Bozan, ca Filip.

I. D. BĂLAN

Profilul moral al eroului contemporan
președintele comitetului de întreprin
dere, ca inflăcăratul Rogoz dm Uzina 
vie sau ca Mihail și Simkm din Re
voltă în port. Deși duc o existen
ță amară, in iadul capitalist, omenii 
zugrăviți de Sahia, ințelegind viața ca 
o luptă in lumina unei inalte filozofii de 
clasă, chiar cind se prăbușesc, cople
șiți de vitregia condiției for sociale, nu 
sint, de fapt, invinșl. Strinși, intr-o 
unitate monolitică, in jurul acelorași 
idealuri revoluționare, jertfele tint pen
tru ei prilej de însuflețire In lupta 
cea mare care va aduce victoria. El nu 
trăiesc numai prin sine și pentru sine. 
Ei sint o parte a clasei pornită la 
atac. Destinul lor e legat die acela al 
clasei din care fac parte, clasă or gir 
nizată, progresistă, luptătoare, carac
terizată printr-un viguros optimism. 
Eroul lui Sahia este integrat clasei, 
muncitorimii, infățișată in nuvelele 
sale ca o forța puternică, activă, ho- 
tarită să schimbe cursul istoriei po
porului rom in și totodată și propria 
sa soartă. „-.Orice mișcare de revoltă 
in rindurile muncitorești — spune Mi
hail din Revoltă In port — nu poate 
să aducă decit bine cauzei proletare. 
Trebuie insă să ne organizăm. Cu cit 
lupta se va da mai organizat, cu atit 
triumful va fi mai sigur și mal apro
piat—*

Triumful a venit 23 August 1844 a 
răsplătit jertfa miilor de eroi 
prăbușiți odată cu visurile lor îndrăz
nețe. jertfa eroilor lui Sahia, creind 
astfel cele mai favorabile condiții pen
tru înflorirea germenilor literaturii 
rea H st-soci al iste.

Viața noastră nouă, condițiile eco
nomice, soda le și politice create au 
plămădit, ceas de ceas, uu om nou, nu 
erou luminat de zorile socialismului, 
care biruind greutăți și neajunsuri, In 
luptă cu dușmanul de clasă șl cu vi
tregiile naturii, a schimbat înfățișarea 
țării noastre șl i-a înmulțit bogățiile, 
care, transformlnd societatea, s-a 
transformat pe el insuși, eWberindu-se 
de inriurirea vechilor deprinderi, de
venind treptat un modei de conduită 
civica Și atitudine comunistă.

Frumusețea morală a eroului din 
viața reală a stat in cazurile cele mal 
fericite la baza eroului literar. Eroul 
pozitiv literar nici nu poate f| creat 
altfel. De aci îndemnul permanent al 
Partidului, ca artistul să afM o strimt 
legătură cu viața, cu oamenii noi, 
demni de a deveni eroi ai operelor li
terare și artistice. „Avtntul uriaș al 
forțelir creatoare ale poporului — se

șpune in Raportul la cel de-al Ill-iea 
Congres al Partidului Muncitoresc Ro- 
min prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — oferă o sursă ine
puizabilă de inspirație pentru scriitorii 
și artișiii noștri. Dezvoltînd rezulta
tele pozitive obținute în ultimii ani in 
lărgirea tematicii și îmbogățirea fon
dului de idei al literaturii, artei, tea
trului, cinematografiei, creatorii noș
tri au îndatorirea de a făuri opere la 
nivelul înaltelor exigențe artistice și 
ideologice ale .partidului și poporului. 
Pentru aceasta se cere în afară de ta
lent, lichidarea a tot ce-1 poate înde
părta pe artist de popor — spirit de 
castț, individualism, tendința de a 
făuri opere pe.itru uzul unui cerc în
gust de „aleși14; se cere îndeosebi 
cunoașterea aprofundată a realități
lor, studierea lor îndelungată, contac
tul viu permanent al artistului cu oa
menii muncii — viitori eroi ai opere
lor sale. Numai astfel în paginile căr
ților, in operele de arta va pulsa din 
plin viața noastră atîț de bogată, cu 
faptele ei mărețe, cu ideile pi nobile, 
cu luptele ei victorioase".

Infățișind, in operele lor reălist- 
sodaliste, chipul omului contemporan, 
constructor harnic și priceput al noii 
orinduiri, scriitorii noștri au adus, in 
cimpul tematic al literaturii actuale, 
figura luminoasă a unui erou înaintat, 
bogat sufletește, călăuzit de principiile 
înalte ale moralei comuniste, capabil 
să constituie un model de conduită ci
vică pentru masele de oameni ai mun
cii. Crearea unui erou viu, optimist, 
complex și convingător, înzestrat cu o 
mare forță educativă a fost una din 
sarcinile majore ale literaturii actuale, 
spre rezolvarea căreia Partidul i-a 
călăuzit necontenit pe scriitorii noștri.

Cunoaștem astăzi astfel de eroi in 
literatura romlnă, deveniți dragi șl fa
miliari milioanelor dc cititori. Unul 
din cel mai vechi și cei mai populari 
este, fără îndoială, eroul lui M. Sado
veanu, Mitrea Cocor, in care oamenii 
acestor păminturi, care rinduri de vieți 
■u ars in jăratecul durerilor inăbușite, 
ori s-au răzbunat cu o minie aprigă, 
ca m Județ al sărmanilor și Păcat 
boieresc, au renăscut și, făcindu-și 
dreptate, sub conducerea Partidului, 
incep o viață nouă, așa cum o visa Mi
trea. Visurile Tor nu ma: sint năluci 
ca altădată. Mitrea visează și gindește 
Intr-un moment cind oamenii de la 
Malu-Surpat — Ca atitea milioane de 
țărani — se aflau In umbra trecutu
lui, legați de plugul de lemn și de

palma lor de pămint, ca un adevărat 
erou al zilelor noastre: „Asupra aces
tora, trebuie îndeplinită revoluția. Al
cătuirea veche să fie în întregime răs
turnată. Statul socialist nu va întîr- 
zia să pună la îndemlna foștilor robi 
toate puterile științei, așa incit, unde 
au fost cîndva noroaie și cocioabe, să 
apară șosele și case luminate electric, 
unde bîntuia seceta, să vie pe cana- 
luri bucuria apei; unde se trudea zil
nic omul, mașinile să-i ușureze 
munca**.

Sub îndrumarea înțeleaptă a Parti
dului, toate acestea au devenit demult 
înfăptuiri și milioane de oameni gin- 
dest șl acționează astăzi asemeni lui 
Mitrea Cocor, muncind cu elan revo
luționar pentru traducerea in practică 
a hotărîrilor Congresului al II 1-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn. Înțe
leaptă muncă educativă dusă de Par
tid a trezit in asupriți) de altădată 
conștiința propriei demnități umane, 
creind din ei oameni luminoși ai zile
lor noastre, ca llie Barbu din Desfă
șurarea lui Marin Preda, ca Anton Mo- 
dan din nuvela îndrăzneala a acelu
iași autor, ca Ion Duhotaru din po
vestirea La Răzeși de V. Em. Galan, 
ca Onică și Vica din nuvela Ningea 
în Bărăgan a tinărului prozator Fă- 
nuș Neagu, ca Isaiia din Pămint amar 
de Vasile Rebreanu, ca Mitru Moț din 
romanul Setea de Titus Popo vid; ca 
Ana Nucului din povestirea cu același 
titlu a lui Remus Luca, ca Airinei din 
romanul Cuscrii de Alecu Ivan Ghi- 
lia.

Succesele scriitorilor in înfățișarea 
eroului zilelor noastre se datoresc — 
așa cum spuneam — in primul rind, 
eroului din viața actuală optimist, ac
tiv, îndrăzneț in gind, hotărit in fapte, 
iscoditor cu imaginația, necruțător 
față de inerție, față de tarele morale 
ale trecutului, atașat cu trup și su
flet noului, pentru care luptă un An
ton Filip din romanul lui Galan, Bă
răgan, sau eroul lui Nagy Istvan, 
Karoly Bucși, din romanul La cea 
mai înaltă tensiune, Drăgan din nu
vela lui Corneliu Leu, Sîngele și apa, 
și-atitea alte figuri luminoase de eroi 
al literaturii noastre actuale, care vi
sează și construiesc o lume fericită.

Și dacă pentru eroii literaturii noas
tre realist-critice, de care aminteam 
la începutul acestor rinduri, era carac
teristic visul neîmplinit, pentru visul 
eroilor literaturii actuale, realist-socia- 
llste, caracteristic este faptul că el se 
urzește pe legile obiective ale socie

tății, descoperite ți strunite de el In 
virtutea cunoașterii ideoiogiei mar- 
xist-leniniste. Muncitorul Alexandru 
Severin, din romanul Intîlnirea de 
Constantin Chiriță a visat toată viața 
să atingă gloria prin realizarea unei 
invenții concepută incă din tinerețe. 
Muncitorul acesta, care in regimul 
nostru își împlinește visul, ar fi avut, 
fără indoială, in vechiul regim, soarta 
profesorului din Steaua fără nume , 
care nu s-a putut realiza din pricina 
lipsurilor materiale. Un exemplu simi
lar este acela al intelectualului Arde- 
leanu din romanul lui Francisc Mun- 
teanu In orașul de pe Mureș, care, 
condamnat la ratare de regimul bur
ghez, e salvat de societatea nouă, in 
care, integrindu-se, își Împlinește vi
sul.

Poeții, prozatorii și dramaturgii no
ștri găsesc in viața de astăzi, in toate 
sectoarele de activitate, eroi cu inalte 
calități morale, oameni deosebiți, că
liți in lupta cu dușmanul de clasă, în 
lupta cu trecutul retrograd și în lupta 
cu natura, pe care o strunesc, o im- 
blinzesc ți o supun. In fața lor stă un 
nou erou literar, mai avansat decit cel 
de ieri, stă constructorul socialismu
lui, muncitorul înaintat, țăranul colec
tivist și, in primele rinduri ale tutu
ror acestora, Comunistul, activistul da 
partid. Prin realizarea, la un înalt ni-! 
vel artistic, a eroului contemporan, 
scriitorii sînt chemați să înfățișeze pro
blemele cele mai caracteristice pentru 
epoca noastră, intr-un moment cind „ca 
urmare a transformărilor social-econo- 
mice, în țara noastră a luat naștere 
și se dezvoltă tot mai mult o morală 
nouă, socialistă, o nouă atitudine față 
de muncă, față de bunurile obștești și 
îndatoririle sociale, noi relații de întra
jutorare tovărășească între cei ce mun
cesc". (Din Raportul C.C. la cel de-at 
Ill-iea Congres al P.M.R.).

Cititorii doresc ca, alături de eroii 
exlstenți șl cunoscuți in liteartura noa
stră realist-sociaiistă, să intilnească 
alții noi, mai actuali, mai reprezenta
tivi pentru problemele și frămintările 
lor de astăzi. Eroi care să-i ajute la 
formarea șl dezvoltarea conștiinței so
cialiste, la însușirea noilor trăsături 
de comportare, la plămădirea lor ca 
oameni inaintați, ca membri demni ai 
societății socialiste, cu un profil moral 
luminos, model și călăuză pentru toți 
cei ce muncesc pentru făurirea socia
lismului, pentru menținerea păcii și în
frățirea între popoare. Legătura mai 
strinsă cu viața a scriitorilor noștri, 
cunoașterea mai temeinică a felului in 
care se aplică in practică filozofia 
marxist-leninistă de către Partidul 
Muncitoresc Romîn, vor conduce, fără 
indoială, pe prozatorii talentați spre 
realizarea unui erou adevărat, drag 
tuturora, viu și autentic, căruia citi
torii să simtă nevoia să-i scrie, să-l 
Întrebe, să-l simtă aproape, să se re
găsească in el- Un erou înflăcărat, in 
stare să-ți făurească cele mai îndrăz
nețe visuri, cu certitudinea că ele vor 
putea fi îndeplinite.

AUREL MIHALE:
Destin

Tinarul inginer agronom 
Vlad Oprișa, proaspătul ab
solvent al Institutului Agro
nomic, se realizează ca in
telectual pasionat și dedicat 
științei solului ți se împli
nește ca om in măsură in 
care ințelega ca menirea 
lui este de a interveni ac
tiv in procesul de transfor
mare a naturii umane și 
geografice. „Soarta** ‘ nu 
este un dat mistic, pe care 
omul nu izbutește sâ-1 mo
difice sau nici macar sa i 
se împotrivească; ea se 
plămădește in cadrul so. 
cietății și se leagă de soar
ta generala a unei colecti
vități. Un studios ca Vlad 
Oprișa. dedicat cercetărilor 
științifice, nu-și va forma 
adevăratul sau destin decît 
daca va înțelege sa parti
cipe cu capacitatea sa inte
lectuală la o operă revolu. 
ționara și dacă el însuși, fi
rește, va fi un revoluționar. 
Hotarîrea de a pleca direct 
în producție, la o ferma de 
stat, de a lupta cu dușmanii 
de clasă, cu anchilozarea și 
apatia, cu interesul mărunt 
ți personal, puterea de a

se birui pe el însuși în mo
mentele de nesiguranță nu 
sînt atributele unei firi neo
bișnuite. Vlad Oprișa e in
telectualul format azi, înar
mat cu filozofia proletaria. 
tului pentru a duce lupta 
pe viață și pe moarte cu 
natura, unul dintre acei oa
meni care plănuiesc și rea
lizează sistematic schimba
rea naturii înconjurătoare.

Ferma de la Trestiana 
este o paragină ; o adminis
trație venala, cadre înve
chite și funcționari aface
riști o aduc pe punctul de 
a fi lichidata. Inginerul 
Oprișa se realizează intr-un 
proces foarte complex în 
care oamenii muncitori își 
spun cuvintul cu intransi
gența de clasă caracteris
tică. Organizația de partid, 
colectivul de tractoriști 
și de muncitori sint sufletul 
acțiunilor. Simpla prezența 
a lui Oprișa la Trestiana 
n-ar determina decît în
dreptări răzlețe daca nu ar 
lua ființă organizația mixtă 
de partid și de U.T.M. din 
fermă. Pe inginerul Godin, 
directorul gospodăriei. pe 
contabilul Nistor. pe maga
zioner nu-i sperie Oprișa 
ori mecanicul, ci organiza
ția de partid, această forță 
colectivă. Oprișa, ca și 
mecanicul Badea și Ciurea, 
sînt expresia puterii colec
tivului, individualizări ale 
acestei forțe. Organizarea 
politică este o necesi
tate vitala pe care o 
simt comuniștii și tinerii

utemiști. Orie it de catego
rici ar fi ei in dorința de a 
îndrepta situația economică 
a fermei, nu ar putea să în. 
treprindă nimic, fara Îndru
marea partidului. In felul 
acesta, comuniștii II spri
jină pe Oprișa. pentru ca el 
aduce, cu elanul sau niobi- 
zator. punctai de vedere al 
partidriai. iar afișarea lai 
este triumful unei poIRld șt 
al unei !dei superioare, au 
al unei individualități e- 
goiste.

Ferma prinde viața, su
prafețe mari ințelenite de. 
vin fertile, tractorul pă
trunde In «dineurile bălții, 
paminturile inundabile tint 
aparate prin diguri con
struite sub conducerea co
muniștilor. Romanul lui 
Aurel Miiiale este elogiul a- 
dus intelectualului .omu. 
nist, luptător pentru trans
formarea socialista a agri
culturii. Planurile sale de
vin realizabile pentru că ele 
reflectă aspirația și voința 
maselor. Meritul este și al 
lui Oprișa și al mecanicu
lui Badea, al tractoristului 
și al muncitorului simplu. 
Autorul evită intriga com
plexă, complicația de pla
nuri, imprumutînd în stil 
ceva din simplitatea reac
țiilor acestor oameni care 
construiesc și inițiază con
strucții. Unele scene adia
cente, cărora autoruj a vrut 
sa le det un rol deosebit în 
economia romanului, nu 
reușesc sa se impună și nu 
conturează cu nimic in plus 
caracterul personajelor. Ca 
și in Floarea vieții, prima 
ediție a romanului Destin, 
cuplurile Oprișa-Lia. Jorj- 
Lia, apoi Oprișa-Silvia au 
o doză de naivitate în in
tenția artistică.

intriga sentimentală din 
Destin, trebuie să recunoaș
tem, a ramas, într-o oare
care măsura, la stadiul ro
manului precedent. Daca 
Aurel Mihale a făcut revi. 
zuiri substanțiale în ceea ce 
privește conturarea mai ex
presiva a chipului lui Vlad 
și a tovarășilor săi de la 
fermă, intrigile sentimentale 
au fost lăsate cam la a- 
ceeași intensitate ca șl in 
Floarea vieții. Și, în defini
tiv, nici nu interesează atît 
de mult acest capitol dez
voltat cu prea mare îngă
duință, care trebuia propor
țional in funcție de tema 
centrală a romanului. Fără 
o suficientă motivare artis
tică ne apar unele scene de 
la Institutul Agronomic, 
examene, baluri, precum șl 
transportarea la fermă a 
sutelor de oi cu șlepul, a 
miilor de pui cu avionul ș.a. 
In schimb, scriitorul pare a 
neglija rolul țăranilor din 
împrejurimile fermei. Tarla
lele de pămint 6e muncesc 
cu oameni, iar ferma nu e 
undeva în sălbăticie ci în 
apropierea unui sat. In pa
ginile romanului, ferma e 
izolată, iar înăuntrul ei 
sînt prezenți mereu doi-trei 
oameni. Comuniștii sînt ca
pabili să transforme în fapte 
visele și dorințele lor pen
tru că au alături masa de 
țărani, exploatații de pe 
fosta moșie a lui Frangopol. 
Dacă s.ar fi accentuat acest 
factor, s-ar fi dat un 
relief în adîncime persona
jelor centrale, 1' s.ar fi lăr
git spațiul de viată cu noi 
fapte.

In ciuda unor improprie

tăți șl obiecții critice, rena
nul M Aurel MBiala, Floa
rea vieții, te nona versiune 
intitulată Destin, aduce re
velația pateeului de muncă 
și de lup ta pentru transfor
marea socialistă a agricul
turii noastre.

MARIN BUCK

SELLU HUN:
Poem dupre 
tinirtțn 
n 11 i t r ă

Poemul, ca'r ::i acceopa 
stricta a speciei este o lucra
re de substanță epică, a că
pătat in circulația carența 
valori sup'imcr.iare, In a. a 
fel incit sub titlu! -poem? 
se poale citi adesea o poe
zie prin excelență l'.rică, de 
notație sau de confesiune. 
Preferința pent? cavlnt se 
explică poate prin rezoc .- 
ța luț mai puțin dară decit 
a celuilalt, poezie. ți prac
tica depășirii ri^rliof spe
cie: nu ni se nare reproba
bilă. Poemul Isi Getl-j 
i'auirt, mal curînd o $u#4 
lirică, ișl afirmă unitatea pe 
pian exclusiv tematic : tine
rețea frămlntati a unei ge
nerații care a suferit mult 
și a luptat pentru • viată 
mai bună. Eteme-.tete cu 
care autorul Iți compune u- 
niversul poetic sini deetul 
de sărace, din această cau
ză imaginile se repetă și 
poemul lasă impresia «iar 
variation! pe aceeași iarnă.

Generozitatea intenți-or 
este evidentă ți nu de pu
ține ori ele se realizează la 
o oarecare temperatură poe
tică. Moartea partizanului, 
episod emoționant, aproape 
singurul moment epic a! sui
tei. vibrează prin demnita
tea supremă a eroului, ne- 
înfrînt în fața ntorții, șl prin 
simplitatea mijloacelor cu 
care autorul transmite mo
mentul. Tabloul este dina
mic, firesc, lipsit de unda 
de ostentație care, in restul 
poemului, manifestă supără
toare prezențe. Ceea ce do
vedește, Incă o dată, că ima
gistica stufoasă nu eviden
țiază emoția, dimpotrivă o 
ascunde și o face Inaccesi
bilă. Dintr.o relatare sim
plă, aproape notată, a unui 
material de viață prin el în
suși emoționant, Getlu h’a- 
um știe să desprindă sem
nificații majore î

„Ungă groapă i-au spus : 
— Poate mai ai o ultimă 

dorință...
El a răspuns; — Moarte 

călăilor I 
Apoi a văzut secunda ful

gerătoare a gloanțelor, 
a văzut cerul
înctlcindu-se în aripile pă

sărilor.., 
...Șj.a mai văzut 
departe, către răsărit, 
întîia rază, roșie, a zorilor 
invăluindu-1 tn lumina fat.

durilor ei.“

Poemul însă, judecat la 
dimensiunile sale generale, 
păcătuiește P’in absența u- 
nui fior autentic, pe care 
autorul !t suplinește cu ar
tificii poetice transparente. 
„Limbajul riguros și aspru 
al matematicii elementare", 
promis în prolog, se tradu
ce in desfășurarea poemului 
fie prinîr-o proză incoloră 

< Pe-ataaci unii studenți — 
bardu: de enr-c

țestele ctt pus sub 
șepc_*e de caftea, dansau 
sh:mmy...*l. fie printr-un 
conglomerat de imagini cu 
sădite influențe moderniste 
{„ anunile tinereții noastre 
/clădind baricadele demnită. 
ții omenești"), fie prime-un 
limbaj care. în esență, nu 
depășește naturalismul (.....țl
broaaca rece care ți se a- 
șeza pe gură în timpul som- 
-.ului, / cinematografele de 
cartier mirosind a urină și 
a se«—nțe ț ele...).

Artificialitatea construcției 
bnagvtisor se reflectă fi in 
repetițiite exagerate de cu- 
tfme. fraze, propoziții Sem
nalăm faptul că, in absolut 
fiecare moment a! suite;, 
repm-ția deține roiul prin- 
c’ u și aproape exclusiv al 
m.'jiooceir poecice. Fără să 

eftcc.citatea proce- 
desdq; In transmiterea s — 
r-ar eMolica ale auzor uIu 
Of expr.mdm totuși convjt- 
gerea ei ut tza'ea intensă 
■MMf paaemAnsr. traiM/iH. 
m-ndu-; inrr-o recuzi’^ poe
tici bata--. aceasta cu 
okt mai ati 't dt jtsura es’.e 
accentuată de u-, stil des- 
crintio, docji cu proza, care, 
Inlr.un unJoecs sărac in 
componente, dă impresia ■- 
'iu Inventar alea: it haotic. 
Tramvaiele, cinematografe^, 
poeții, baca-ți: mulați in 
ceai, elemosie de pitoresc 
exterior m, stn: capabile. 
Cw oncită insolență ar ți re- 
petaic, si creeze -cărui in 
care poetul își desfășoară 
aonfasițpti'.e lirice. De ase
menea. obordarec. ru orice 
preț a u.nor eleme-te mino
re, numai pentru .jimanzzri- 
rer, duce la efer~e tiz die. 
doi gur nadorite de autor, 
dar pe care cititorul este si
lit să le înregistreze t

wAr trebui să cint ciorapul 
ud și rupt, 

„pantalonul netezit in tre
cere duminică.

Păcat că acest poem, care 
se Înscrie intr-o temnucă a- 
t! de interesantă, este rea- 
zat cu mijtoace poetice &- 

tit de artificiale.

AUREL STOR IN

vremuri noi / Ce neuau tre-: 
zit vioara făcind-o să vi. 

breze. / Prin viscole, prin 
geruri, prin secete și ploi,/ 
Stăm neclintiți pe cele 
mai nalte metereze...** Deși 
preferința pentru anumite 
imagini, devenite uk fel de 
vestmtnt comun al poeziei, 
împrăștie pe alocuri prospe
țimea emoției, versurile lui 
Șl. Stâtescu degajă in ge
neral griiă pentru expresie, 
pentru elaborarea artistică: 
jO p.'afrî-i secerase avtntul

dovedit calități tn redarea 
concentrată a motivelor 
dramatice, — Ion Lupu se 
dovedește cel mai puțin 
statornic unei singure for. 
muie, aceasta fiind desigur 
expresia căutărilor sale, a 
dorinței de a cuprinde plu
ridimensional viața. In 
străduința sa lăudabilă e 
însă și un risc, acela de a 
trece la suprafață peste 
zone întregi. Versuri ca 
acestea :

„...lat-o acum sub Carpcti

ve cerșesc din bolți odih
nă, / Se cern prin spații 
corbii și croncănesc sonor,/ 
Cu aripi retezate ne pră
vălim din zbor /, In cel din 
urmă țipăt, în cea din ur
mă tihnă. / Și cei rămași 
în pulberi cetoși ca o vi
sare / Ne căutăm în suflet 
o poartă, o fereastră; / Să 
o deschidem largă spre și- 
potul de soare. / Să nu ui* 
tăm noi înșiși de existent 
ța noastră...*4 Ciclul Vă
luri sfîșiate, din care fac

TREI ZBORURI ♦)
Trei virste deosebite Ifi 

dau Intllnire :n culegerea 
de versuri editată recent ia 
Orașul Stalin. Dacă Adrian 
Muruiu ni s-a relevat cu 
numai un an in urmă, cele
lalte două nume. Ion Lupu 
și Ștefan Stâtescu, sint le
gate de o experiență litera
ră mai îndelungată, lucru 
evident șl în poeziile din 
culegere,

Ștefan Stâtescu, ajuns 
astăzi la virsia cărunției. 
pistrind Insă o nealterată, 
sau mai bine zis reînviată, 
tinerețe a spiritului, spune 
într.una din poezii: „Noi 
sintem cîntăreții acestor

•> Culegere colectivă e. 
dftat 1 de Filiala Uniunii 
Scriitorilor și Casa regio
nală a creației populare din 
Regiunea Stalin.

tiu spre soare, / cind bea- 
tă de lumină a cutezat să 
zbuare, , și i-a întors aripa 
in ierburi și.n pămint. / Tre
cu ur. crai călare, și-mi 
zise să i-o vlnd...~ (Ciocîr. 
,:a) Mărturisind entuziasm 
pentru poezia de atitudine 
u iui M.hai Beniuc („Doar 
n-a trecu zadarnic Beniuc, 
,'naliul prag / care desparte 
noua de vechea poezie...*4) 
și îmbiat, nemărturisit dar 
adesea, de magia verbului 
argnezian (Mina zețarului, 
Ciixiriia etc ), poetul reali, 
zeaza o poezie a plinătății 
;«e{u. a echilibrului, a ver
sului bine tăiat, nesusținut 
întotdeauna — din păcate 
— de o emoție pregnantă. 
De aceea. reievind poezii 
ca M'-.a zețarului (elogiu 
ai muncii anonime). Cai 
r.ăting; (desolidarizare de 
orizontul tristeților sterpe). 
Lăstuni ia geamul lunii 
< lipsita de retorismul unor 
poezii dedicate zborurilor 
cosmice). Mai am de pus o 
piatră imanifest de tinerețe 
al unui om In vtrstâ) — ră- 
minem cu un sentiment de 
ncimplinire in fața unor 
poezii deci-iratiue (Semnă, 
tura timpului. Victorie, Mîi- 
rrfte noastre) sau In fața 
uncr crochiuri simpliste des
pre oameni și fapte contem
porane «Portret de colecti- 
v «t. Ogoare liberei.

Ion Lupu aduce tn fizio
nomia culegerii o notă a- 
parte. caracterizată prin re. 
iația mai strtnsă — pe li
nia lui Cicerone Theodore, 
seu — intre poezie șl viața 
de zi cu zi a oamenilor. 
Simțindu-se unul dintre cei 
mulți, poetul se cons'deră 
un soldat al partidului și 
spune despre sine : „Parii, 
dul vede și prin ochii mei... 
I Cu mina mea întoarce 
grele chei / ir broaște ru
ginite de-o vecie, — / fă- 
sind să curgă neștiuta ener
gie". Această idee se răs- 
fringe frecvent tn versurile 
sale, mărturisind cappcita. 
tea tinărului poet de a inț- 
brâțișa o tematică multilate
rală. Dacă lui Ștefan Std. 
tescu li este proprie încli
narea spre stările meditati
ve, dacă Adrian Munțiu a

/ la frați neștiuți, depărtați, 
/ ce pentru vecie-ngropară 
/ balaurii hulpavi din țară" 
(din poezia Kuan Li-ciao, 
inchinată unei fete din Chi. 
na care a siudlat silvicultu
ra la Orașul Stalin) — țin 
de o etapă depășită a poe. 
ziei noastre. Alteori semna
lăm o anumită gradilocven- 
ță: „Un soare uinan, mai 
aprins decît sorii decalară, 
I revarsă căldură și mări 
de lumini peste țară... / In 
inima noastră e doar pri. 
măvară și vară" (Toamna). 
Lira tinărului poet scoate 
insă altfel de suneie, mai 
firești, cind vibrează lingă 
bucuriile, glodurile, frâmîn. 
țările omului simplu. In a. 
ceasta vecinătate s-au scris: 
La nașterea copilului meu. 
Remember, Pastel de Iar
nă. Bucuria paternă, a- 
mintirea vie a eroilor cla
sei muncitoare, starea su
fletească a omului care tn. 
fruntă „zăcozil albi de nea" 
pentru a ajunge la uzină. 
— iși găsesc un interpret 
sensibil, atent la valorile 
interioare ale poeziei.

Prin Adrian Munțiu, cu. 
legerea consemnează o pre
zență ce tndriiuleșie bune 
așteptări de viitor. Deși u- 
vem in față un mănunchi 
compact din poeziile sale, 
deși printre ele se găsesc 
versuri reprezentative, per
sonalitatea poetului s-ar fi 
cerut parcă tntregltă. La 
un moment dat. e evidentă 
o îngustare a tematicii, o 
anume stăruință tn zugră. 
virea momentelor drama. 
tice din trecut, ajunse in 
conștiința sa indirect, prin 
amintirile altora, prin lec
turi. l/f această direcție 
Munțiu se dovedește bun 
artist, răminlnd sobru și 
concentrat tn descrieri. Fio
rul liric nu-și pierde 
din intensitate, lată un 
tablou din Auschwitz: 
„Ne-au părăsit și zeii și 
mila ițe-ia uitat. I Ne stre- 
curăm prin vremuri cu bra
țe sfărțrrwte / Și flămîiK 
zlm prin șanțuri șl ne 
curbăm de spate / Șl cerul 
stă să cadă epre noi, îm, 
povărat. / Cadavrele în stl-

parte și versurile de mai 
sus, reprodus fragmentar 
in culegere, constituie cea 
mai bună lucrare de pînă 
acum a tinărului poet. In 
lipsa unei experiențe per
sonale, poetul reconstituie 
faptele din Izvoare exterioa
re. de aceea și multe din 
tablourile zugrăvite de el 
poartă această pecete. TI 
ajută însă capacitatea sa 
de a reproduce la unison 
mișcarea sufletească a e- 
râului liric. Obsesia, de pil
dă, realizată bacovian 
(„Umbre și lanțuri. Vînturi 
și ger, f Nopți fără dra
goste. Nopți fără cer / 
Nopți ce se clatină.ră- 
mine totuși a unui om care 
a citit despre asemenea 
nopți într-o carte. Pe mă
sura maturizării, Munțiu se 
va dispensa de abuzul de 
generalități (intr-o singură 
poezie sub 20 de versuri, 
Cîntecul marinarilor execu
tat! în 1917, aproximativ 
40 de substantive la' plural), 
de unele clișee („Tremuri 
ca văzduhul cind îl pătrund 
cocorii** — în Moment de 
revoltă; „Și tremură lumi-» 
na cînd o pătrund cocorii*4 
— tn CIntec de1 pace). 
Tn zurgăvirea durerilor 
pricinuite de ultimul război 
mondial, el s-a pronun
țat cu înflăcărare, pen
tru ca asemenea vremi să 
nu se mai repete, Structu
ra sa intimă este romanti
că. Ciclul Văluri șfîșiate, 
unde totul este lucrat tn 
alb.negru, constituie o ma
nifestare a acestei structuri. 
Apare însă de neînțeles de 
ce, dincolo de tema evocă-, 
rli. Adrian Munțiu nu a ti-ț 
părit ptnă acum aproape ni.' 
mic la același nivel. Cele, 
clteva poezii din culegere, 
avind o substanță mai a- 
propiată în timp (Descătu
șare. Fiecare vis.... Lupii 
noi etc.), fiind generale și 
ușor retorice, par numai pe 
departe ale aceluiași autor. 
Două poezii din ciclul Dru. 
muri spre tinerețe, tipărite 
recent, sînt un pas înainte 
într.un ținut în care, pen.

Jru conturarea personalității 
sale, < necesar ca tînărul 
poet să se integreze netntîr- 
ziat.

MIHAI NEGULESCU

relatindu.se


Tineretul nostru are în fața sa un vast cîmp de activitate, pentru 
afirmarea nestăvilită a energiei și entuziasmului său creator, pentru 
înfăptuirea celor mai îndrăznețe năzuințe închinate fericirii poporului 
și înfloririi patriei.

(Din Raportul C.C. prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la cel de al lll-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn).

Victoria Ana TĂUȘAN 

^Pagină 
din. țuznalul 
de. zi

A
nul trecut, cu prile

jui zilei de 23 Au
gust, o delegație a 
oamenilor muncii 
din țara noastră a 
vizitat Cehoslova
cia. In drumul lor, 

membrii delegației au străbătut 
locuri pe unde, cu un deceniu 
și jumătate in urmă, bravii 
ostași romini, alături de vitejii 
ostași sovietici și de neinfricații 
partizani cehoslovaci, au dus 
lupte crîncene impotriva cotro
pitorilor fasciști. Din delegație 
făcea parte și Alexandru Perșa 
din Cluj, fost utecist și voluntar 
pe frontul antihitlerist.

Gea dinții localitate în care 
s.a oprit a fost Batovce. In a- 
ceastă comună, așezată la poa
lele munților Stiavnița, primul 
eșalon de voluntari romini. ve- 
niți pe front la chemarea parti
dului, a depus jurămintul mi
litar față de patrie și popor. In 
ziua aceea de 8 februarie 1945. 
piața comunei a răsunat de gla
suri tinerești. Pe grupe, pe plu
toane și companii, voluntarii au 
rostit cu emoție în fața drape
lului desfășurat al unității cuvin
tele jurămintului:

— „Jur poporului meu... să 
lupt pentru libertatea și propă
șirea lui..."

— „Jur să lupt pină la ultima 
picătură de singe contra nemți
lor fasciști care mi au tirit țara 
in războiul lor nelegiuit*

A doua zi. batalionul de vo
luntari înființat la 25 decembrie 
1944 pe pămîntul Ungariei, a 
fost dizolvat, iar efectivele lui au 
fost repartizate la unitățile din 
linia l-a ale diviziei „Tudor V a- 
dimirescu".

In timp ce cu privirea iscodi
toare cerceta fiecare colțișor al 
pieței, pe Alexandru Perșa il în
cercau adinei emoții. „Lite aici 
era estrada, iși zicea el in gind. 
La colțurile ei străjuiau mitra
liere și aruncătoare de mine. In 
față era drapelul, pe care scria 
cu litere de aur : „Pentru Romî- 
nia liberă și independentă !“

A revăzut apoi cu ochii minții 
careul batalionului: în flancul 
drept se afla compania I_a, nu
mită și „compania bucureștem*. 
al cărei locțiitor politic era ti nă
rui comunist Constantin Godea- 
nu. In mijlocul careului era 
compania 2-a — ,,craioveni“ — 
cum i se njai spunea, iar in flan
cul sting era campania 3-a. a 
lu. de „ardeleni*. Cei mai 
multi dintre ei fuseseră ucenici 
sau lucrători m fabricile stăpî- 
nite de patroni și cunoscuseră 
exploatarea singeroasă de tim
puriu. Luminînd in beznă, cu
vintele partidului s-au intipărit 
in inimile lor și i-au hotărît 
să lupte impotriva fascismului, 
impotriva exploatării, pentru o 
viată nouă.

De la Batovce, Alexandru Per. 
șa a plecat spre Bohunice. Dru

ft grupă de voluntari' In. fața drapelului, 
balalia/tul de volu/itarl, Ui solemnitatea depunerii jurămietului. 
Satul cehoslovac Vlsoka, eliberat tn zorit zilei di 5 martie 1945 

de'unitățile diviziei ,,Tudor Vladimifpscu".

mul pină acolo ii era bine cu
noscut. In această zonă primise 
„botezul focului*. Aici, in Bch=- 
nice, și-a găsit și cuncsciiți. Ba- 
trina mamă a fosar-® partizan 
Daniel Knoska a lăcrimat de 
bucuria revederii. Cu cincispre
zece ani în urmă, intr.o seară 
geroasă de februarie, spălase 
cămașa unui tinăr ostaș rostea 
și apoi o uscase la gura sobei 
din căsuța ei așezată la margi
nea satuhli. Soldatul acela tinăr 
și voinic cit un brad era Ale
xandru Perșa Și el se afla acum 
în fața ei.

Locuitorii comunei Botanice 
l-au condus pe Alexandru in 
fața unei plăci comemorative, ri
dicată in amintirea ostașilor ro
mini căzuți în lupte. A citit cu 
emoție firească șirul de nume 
săpate in marmură. A rămas cu 
privirea pironită de numele sol
datului voluntar Ludovic C. II 
cunoscuse la Cluj, cînd, la che
marea partidului, se înscrisese
ră volunțari pentru front. Stu
dentul utecist Ludovic C. stă
ruise mult pină obținuse încu
viințarea partidului. Era activist 
al u:T:C.-ului. membru in co
mitetul județean. El a căzut 

eroic Ia asaltai 4t ia I nufi 
1945. pe botarta timonei Bo
hunice. Fusese o zi ca ger cam- 
pliL Ofensiva se dedănțuise in 
zon. Se dădi^e oa atac prin 
surprindere, care reușise pe de- 
pfin. Prima Ifate de apărare a 
dușmaaohri fusese spulberată.

Gompa ia din care făcea Par
te Lataiic inaiota cn p-ndență 
din spre Botanice spre ratal le- 
plai Vodă. Drausoi cruci de osta
și prin nămeții groși de zăpadă 
era istovitor. La an momeai dat 
compania apnsese ia fața a 
două Campari de mine. Echipele 
de pionieri le decantaseră in
tr-un timp scurt, după care se 
reluase înaintarea. Dar In scurt 
timp pândi.-!* fuseseră nevocți să 
se oprească pentru a doua oară.

In sprijinul pușcașilor noștri 
sosiseră atunci două tunuri anti
car, care intraseră in funcțiune. 
Zgomotul exploziilor acoperise 
numaidecit vuietul de glasuri 
dușmane și răpăiala armelor. 
Valea înecată in zăpadă se in. 
lunecase d* fumul exploziilor, iar 
prin aer vîjiiau sinistru obuze și 
zbîrniiau amarnic grindină de 
schije- O vreme, «arie ii m se 
mai văzuseră unui ca altoi, pier
du ți prin norii de fum.

Duelul de foc durase mai bine 
de un ceas. Pină la urmă duș. 
nanul fusese nevoit să-și răreas. 
că tind și să bată ia retragere. 
Sub protecția tragerilor proprii, 
pionierii noștri iși începuseră 
unite. De>a reușiseră să-și de- 
tanez* wrata pe o porțmue tes
tai de -in, dud un adevărat

neri mai po|m pevgitfoL L.T.C-ul

!ă i-

Inpto fmpotzzva idealigiei și mo-

burgheze. emu tn te 
tanti. topea p™ itateog» so- 
riahstă, pentru ri initiin ei. 
pentru fatărâea toratite|a de 

potriva irdonmMiim și a opor
tunismului de orice feL

Oare lupta aceasta s-a tarta- 
nat ? Xiridern» F* coutmuă, 
dar a imbricat she forme. Bur
ghezia nu mai este clasă domi
nantă; Ea nu mai are posihdiiate 
să-f exploateze și să-i batjoco
rească pe tinerii muncitori, nu 
mai are ia dispoziție aparatul de 
stat și o rețea de instituții așa 
zis culturale (in cap cu școala ve- 
ehe) ca să răspindească în rin- 
durile tineretului muncitor otra
va ideologiei burgheze. Dar asta 
nu înseamnă că dușmanul a lost 

potop de gloanțe se abătuse a- 
supra lor. Un cuib de armă au
tomată, bine camuflat, ii flanca 
din apropiere.

Văzind situația aceasta, ute. 
asini Ludmic C, ceruse coman- 
doniulm permisiunea de ■ pleca 
să distrugă rezistența dușmană 
care ImpiesBca na sta ne a pionie
rilor. (X țeral il privise o clipă 
ginmlo- pe Indrăine X student. 
„Va reuși, oare, tinărul acesta 
si_ș< ducă gindul ia bun thrșitî* 
Dar rerșede de tot hi alungata 
îndoiala și se tatărise.

Lndawk se strecurase ca aten
ție pr-s spărturile rețriei de sir- 
ma ghimpată Si printre mine, 
FMpmat din urmă ca ioc de alți 
dai panduri. Trerrai apoi dru
mul care șerpuia ■ stingă ricini 
SAesna. O clipă se pierduse ta 
a ha fc:vă>Jtă de fum a apei de 
munte ce curgea luvuitaraiă cu 
stoluri de gtaa'i Apăruse apoi 
m>i nou și fkace na acei apro. 
punta-se de căita I inaauc Cum
pănise distanta ten aci și a- 
runcase fundele cu sete. St. 
mataedt arma automată duș- 
maaă are- ae. Lteezsta! isi in- 
depfmtse «taina.

Hte mini iuta id ir se prăvălise 
rănit de moarte ta mitocul urai 
cerc de exstoru de artilerie și

A doua n. Mudrrtnl uiedst 
Ludovic C. se stinse dfa viață 
la betalmrta sanitar.

Trec nd cu mașma pe șosea. 
Alexandru Perșa a făcut un

„Ce mai de mar*< șî răniți, ce 
mai de bancare slărimaic. pete 
oe singe, mașm wat^ene și ar. 
ummeat de tot ieM Usaseră 
fasciștii pe dramul acesta, ia 
graba retrageri tor forțate din 
ziua de I «rariie 1945!“

Fiecare pirta. fiecare pode ari 
pantă ii ratai tai Perșa des
pre alte tpweade de luptă, des. 
pre ale ■■ tovarăș căzut, des
pre cile au prieten. După ce s-a 
abăt i| de la șaaea, pe dnraorl vi. 
anal care dace spre salul ,1'sa- 
ka. și.a relit privirea spre vîr» 
fol inălțimitar acoperite cn bră. 
det, pe care le cuireerase im. 
preună cu uleastol leu Grădina
ra. prietenul tai edespdrht.

Grădinara era un flăcău înalt 
și mlădios. Venise pe front de 
la județeană P.C.R.-Turda, unde 
făcuse parte din Formația de 
luptă patriotică. Avea 18 ani și 
era de meserie electrician. Se 
împrietenise cu Perșa in drum 
spre front și de atunci fuseseră 
mai tot timpul împreună. Se 
despărțiseră pentru totdeauna in 
ziua de 2 martie 1945.

Pe coama unei creste împădu
rite din zona Stampob-Visoka. 
intr.0 rariște, a mină de oameni 
fuseseră lăsa ți să apere a pozi. 
ție proaspăt smulsă din mii ni te 
fasciștilor. In urma unui ardn, 
compania se deplasase intr-na 
alt sector penfu a da apter auri 
subunități care se afla acolo 
intr-o situație critică de luptă. 
Se știa că iuauncul obișnuia ca 
după pierder a unei poziții să 
contraatace de cite două, trei 
ori, pentru a Inttezia Iratotata 
trapelor noastre, fa care timp 
urma să-șa instaăeie nnstățde pe 
altă poetic, lată de ce pe inăă 
țftoea aceea, fa rariștea de bra

CINSTEA DE A FI UTEMIST
•â ie combatea 
teu ta neeoaui 
ar paza. U na

r ta 
ra •

Datoria aceasta e o datorie e- 
•eotială. cu atit mai mult ca dl 
a»tăxi ideologia și morala burghe
ză. de ohăcet, nu se maaifmtă fă
țiș. a acolit, spocuflnd ctad cu
riozitatea firească a tinerilor, rind 
tip» for de pregătire. Iată de ee 
fo dadurde tinsetulm — ta par
te p datorită lipsei de experiență 
a aeetora care abia pășeae fa via
tă mdepradentă — mai sfat iacă 
anele atitudini de eoncesivitate 
față de dușmanul ideologic. A 
an i combate pe dușman, ta- 
teomnă fau a-1 faxinja. De 
bună seamă au trebuie să 
adoptăm atitudini distructive 
față de acei care au greșit. Parti
dul ne învață să fin» înțelegători. 
Dar una este a av<ea înțelegere 
tovărășească față de acel care a 
greșit și altceva este a nu com
bate greșeala. Adeseori, purtăto
rul unor cenqepții ideologice bur- 

zi, se afla In ziua de 2 martie 
o grupă de pistolari întărită ca 
o mitralieră și două puști mitra
liere. Din grupul acesta de osta
și făceau parte și uteciștu Ion 
Grădinara și Alexandru Perșa. 
amîndoi pușcași mitraliori.

Abia începuseră oamenii să-și 
sape gropile individuale, in pă. 
mintul tare ca piatra, că se și 
deslănțuise primul contraatac. 
Pandurii an lăsat uneltele de 
săp^t și au pas mina pe arme. 
O vijelie de gloanțe s« revărsase 
asupra fasciștilor. Cei doi nte- 
aști fuseseră anima tom aces
tei rezistențe de neirecut. înca
draseră mitraliera eu ce'.* două 
puști mitraliere ți mpm-iă rit 
plimbaseră snapii de gloanțe ia 
rladcrile dușmane Uaadte ana. 
mogildețele verz< 4m fată aa 

părut. înghițite de cite o ripă 
ori de cite-un șanț, albie an 
incrememt in omăt. Ia scurtă 
vreme, pandnrii dm ranște h< 
putuseră relua săpata amplasa
mentelor. Dar răgazul lăsat de 
fascist după contraatac fusese 
de aer Tă durată. \ta na izbu
tise Persa să se lagreape cit de 
cit. că se și auzi strigai de Gră
dinar.'

— Atenta, Aleza ire. că ne 
cer*~sa ocă iar ■

Năucișî de locul snsț>Ml ai 
pandurilor, hbleriștu dădnrg ta 
rariRd semni de ezitare, de 
refragere. Btir șacmai atana 
taT ( *d.«Zra Ota Perșa 

Iți aruncase prfvteva spre 
e c* să «adă ce i se 'ntimpiass, 
simțise un juugta prin mimă. C- 
tec.st-' Grădinara zăcea culcat 
peste ană cn capul fa jrn ș« cu 
maimfo pe trăgaci, așa cum fl 
Izbise coasa marții. La cartuș 
perforam fascist străpc *ese co
pacul diaapoia cărata trăgea vi
teazul veinntar șut tocise drept 
in creștet

A rr răit multe dipe de front 
Alexartau Perșa fa această că
lătorie. Dar cele mai adinei e- 
moțiî le-a incercat pe dramul ce 
trece pe cota 7i2 și tace spre 
Vlsoka. In faptele grele duse de 
panduri pentru eliberarea aces
tui sat, Alexandru Perșa a ră
mas invalid de nu picior.

In așteptarea ordinului de a. 
tac, se trlutise pe spate ta ză
padă ți privise In gol, printre 
crengile unui brad fără să ia 
ta seamă fulgii reci de zăpadă 
care lăcrimau pe obrajii lui as
pri.

— Scoală-te, măi Alexandre, 
că ai să încremenești de frig, 
i se adresase un tovarăș de 
luptă.

— la dă-mi pace! Tu nu vezi 
că-s asudat tot ? Și.apoi. conti
nuă Alexandru după un oftat, 
te.asigur că n-am să crăp eu 
de frig. Am antrenament, mâi 
frate- De dud eram de-o șchioa
pă, tot slugă am fost și-am um
blat prin tină și ger. desculț și 
dezbrăcat.

Fusese printre prunii ostași 
care puseseră pictorul pe 
cota "22, aflată la iest de șa
hii Aisoka. Amurgul acelei zile 
de 3 martie IM5 se lăsase cu 
un nou vai de ger peste munți. 
Pandurii regimetnnL_i 3 Mane- 
rie apărau poziția pr ospăț cu
cerită. care constituia e pei ma- 

d« Mihai NOVKOV

tere, să nu „ierți" unui tovarăș 
manifestări huliganice sau lipsa 
de demnitate în relațiile de dra
goste, numai pentru că e „băiat 

nentă amenințare pentru fas
ciști. De aceea, ei căutau cu 
orice preț s-o recucerească pen
tru a-Și pate* menține poziția 
din sat. Pentru aceasta In două 
rintari ieșiseră ia contraatacuri 
violente, dar tot de atitea ori 
fuseseră oevoiți să facă cale în
toarsă. Ca aoate acestea, era 
dar că dușmanul nu renunța la 
mtcatia tai. Regruplndr-se pen. 
tr a treia oară, pornise la un 
uni contraatac pe întreg dispo
zitivul unității. încerci nd o ma
nevră de învăluire a flancurilor.

Lupta a fost crinceoă. Rezis
tența pantariler a foa* eroică. 
Oamenii na avuseseră încă timp 
să-și sape amplasamente. Ale
xandru Perșa se adăpostise îna
poia unui copac bifurcat. Și-a 
fixat bine pușca mitralieră și.a 
inerput să secere rindarile duș
mane. Dar pandurii din acel 
scc'ar r-a_- putini și fasciștii 
ni . Ca toate pi^rdenle sufe
rite, iaaimco! cuntiran să înain
teze mereu Pe măsura ce se a- 
prapia. scădea m nu mărul ostași
lor noștri. Iu dreapta m ta stin
gă tin Perșa armele amuțeau 
una după alta. In preapna lui se 
puteau vedea oameni care zăceau 
fa zăpadă cn trupurile tasingt- 
rate mori sau răni*- Perșa era 
cocștiem de gravitatea situa

ției. Dar tocmai faptul aaesta II 
tadirjea Fără să țină seama de 
ptambu care roiau in preajma 
foi și careJ țtaiau pe la urechi, 
fără să.i pese de eiploznle a- 
surziloare se grenadelor azvir- 
bte de fasciștii ce asaltau cn 
strigăte, ei schimbe încărcător 
după încărcător și continua să 
trs;ă rafale ucigătoare.

hiaoat de focul care-l izbea, 
inamicul a șovăit o clipă, tapă 
care s-a retras fu grabă A ră
mas un scurt răgaz de liniște, ta 
care timp Perșa și-a găsit o al
tă poziție de tragere. îndată 
după aceea insă, o ploaie de pro
iectile de branduri sa abătut a- 
snpra poziției pandurilor. A du
rat un minat, două, anei ?

Vijelia de branduri încetă ți 
infanteria inamică a trecut din 
nea la contraatac Perșa i-a vă
zut S-a aplecat asupra puștii 
milrauere, a indrep'at-o scurt 
spre lanțurile hKIeriștilor și. in- 
cîeștindu-și dinții, a început să 
sloboadă rafale lungi de foc. Po
topul de gloanțe La buimăcit pe 
dușmani, le-a transformat stri
gătele de luptă in vaiete. Con
traatacul a fost stăvilit. Tovară
șii care i-au venit in sprijin, 
l.au găsit pe Alexandru însinge- 
rat cu broboane de sudoare pe 
obraji, dar cu miinile încleștate 
pe pușca mitralieră.

Așa au luptat uteciștii pentru 
o viață mai bună, pentru viito
rul luminos al patriei. Așa-i în
vățase partidul.

Astăzi, tineretul patriei noas
tre, contlumnd tradițiile taptei 
uteciștitor educați de partid, 
muncește cu abnegație pe șan
tierele șesenatafai. El Iși dă 
aportul la lupta pen'ra iadepii- 
wrca stevmitor trasate de cel de 
al lll-lea Congres ai P.M.R., 
pentru desăvirșirea sucialismu- 
foL pen ten pace

V. Bîrzâ

ai

tal 

ră 
mai ridămt ta 
ta a-și MUd* 

turnai ta fa ti unt ea se ducea 

lm boigbeăa-moiKiese. iar azi 
»e dure in rateul efoetirim con
structiv al fatregulm popor. .A 
fapta azi pentru revenditarfle 
materiale ale oamenilor muncii, 
înseamnă a lupta pentru implmi- 
rea planului, pentru creți crea pro
ducția și a productivității mun
cii, pentru economii, pentru scă
derea prețului de cost Iar toate 
acestea se obțin mai ales prin 
calitatea soperioară a muncii fie
căruia. Blazonul de noblețe e azi 
atitudinea în muncă. In muncă 
se verifică devotamentul fiecăruia 
față de cauza socialismului. A 
continua azi tradiția U.T.C.-ului 
înseamnă a nu precupeți nici un 
efort pentru sporirea ritmică s 
rezultatului muncii colective. Iar 
înlăuntrul acestei sarcini gene-

*-.Va ti un drum umbrit, ca o alee, 
Lialfi vor creste plopii, câtre nori, 
Prin rămuriș vor cerne uneori 
Strălucitorii stropi din curcubee. 
Abia si~ntinse rădăcini subțiri. 
In palma area si aspră, de pămlnt. 
Și iată-i, răzvrătindu-se In vlnt 
Și truniele sunlnd împotriviri. 
String, strop cu strop, o tainicâ putere 
Ce din pămlnt le trece prin tulpină — 
Și după ploaia verii ce-o să vină 
Se vor pleca mai calm în adiere s 
Vor creste plopii sus. si tot mai sus. 
Popas de clrduri, pentru zbor — îndemn. 
Iar șoapta lor va ti si mai domoală...
Si pentru anii mei vor li însemn 
Că răsâdindu-i, am iubit nespus 
Chiar strada care duce câtre școală...

Ion CRlNGULEANU

(Diunt

-_Mâ iatrfi luna cînd trec prin păduri, 
Și apele izbucnesc în galop de scintei — 
Peste umerii nopții albaștri și suri 
Spre ziuă trec pașii mei—

I
Mă fluieră stelele cînd trec prin cîmpie 
Și noaptea, ca o iarnă de lungă,

Văzind cum alerg spre soare, mă-mbie 
Și-ar vrea să mă siringă...

Mu urlă-n dumbrăvi lupii flămînzi 
Cînd cerbii se iau după mine ;
Ochii ciutelor ca niște oglinzi 
Sălbatice, de zîmbet sînt pline...

N-am ieșit spre ziuă cu fluierul frînt, —

Lupii schiaună și mi-ar sări în oblînc; 
Lume și dragoste
Sînt plin de pămlnt 
Și de codru adlnc-^

Mă latră războiul din dureri și ruină. 
Pădurile mai fumegă, poate, sub zare. 
Mulțumesc, râsăritule, că m-ai scos la lumină. 
La drumul cel mare...

_______________________

B tooted fo rtedunle C-TAL-ofoi.

■șoata p n-l obdgă pc om ta 
to ^ordtei poteztaee ale ferțatoc

ta^^rtV^Lto'd^de dTfto-1

ta dapfariti uoram ta tabără, 
dar e și mai grea ta depășești 
norma mărită pe care ta însăți 
p ai propos-o. Să aa gmdim ta 
exemplul A alentmei Gaganova. 
Nu era ușor pentru ea să obțină 
ea brigada ei să devină fruntașă. 
Dar ea și-a asumat o sarcină și 
mai grea — să ridice ta nivelai 
unei brigăzi fruntașe o altă bri
gadă, codașă. E greu să termini 
— fără să părăsești producția — 
școala serală de cultură generală. 
Poți «ă te oprești aici. Dar poți 
să atari pieptiș o sarcină și mai 
grea — să continui studiile, tot

luceafârul 

răminind In fabrică -* la secția 
serală a unei facultăți tehnice; E 
greu pmtru un student să Înve
țe exemplar Îndeplinind la zi toa
te obligațiile de seminar, E greu 
să fii activ In munca obștească; 
Dar o și mai greu să fii In același 
timp și student exemplar și activ 
in munca obștească; Insă utemiș- 
tii cei mai buni tocmai asta și 
fac ; ei critică — și pe drept cu- 
vint — și pe studenții care ne
glijează munca obștească de dra
gul învățatului și pe cei care ne
glijează Învățătura pentru a fi 
activi In munca obștească. 0 via
ță frumoasă înseamnă o viață pli
nă. bogată, cu preocupări multi
laterale. Trăiești frumos atunci 
etnd simți că In fiecare zi din 
viața ta ai realizat ceva pentru 
cauză. Atunci și odihna și petre
cerea parcă altfel te incintă. Pe 
kmte te trăiești cu întreaga ta 
personalitate. în toate aduci cile 
ceva din avintul, entuziasmul, 
neastâmpărul tău.

Veacul nostru, veacul socialis
mului c prin excelență și veacul 
creației. Dar ce înseamnă a crea ? 
înseamnă a vărsa forța ta vitală 
te realizările umanității, înseam
nă a ta putea completa pe tine 
in bucuria și fericirea altora. A 
continua tradiția U.T.C-iuluî în
seamnă tn prunul rind a năzui și 
a crea. Pentru aceasta tînărul tre
buie să fie modest și dornic de a 
învăța cit mai multe, trebuie să 
fie harnic și mereu nemulțumit 
de ceea ee a obținut, să fie dîrz, 
curajos, tenace, hotărît, dar mai 
ales să fie intransigent în luptă 
— să sprijine neprecupețit cauza 
colectivă a socialismului și să 
combată fără cruțare și fără con- 
cesivitate orice manifestare duș
mănoasă. Asemenea tineri crește 
L.T.M.-uL Ei tint podoaba țării 
și mlndria generațiilor mai vlrst- 
nice. Către acești tineri se În
dreaptă gindul nostru fa aceste 
zile premergătoare ale Congresu
lui U.T.M. Lor le urăm din toa
tă inima — spor In muncă și in 
luptă, noi succese și mai ales noi 
împliniri, acum și mai tirziu, 
pînă-n pragul celui de al treilea 
mileniu al erei noastre^
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n ziua cu pricina, în dumineca nunții 
m-am învîrtit cit m-am învîrtit prin 
curte, pînă cînd mi-am isprăvit trebu
rile, >apoi m-am dus în casă', să mă culc, 
să dorm, să n-aud nimica, Parasca și 
Axente erau alături, în vecini. Ea se du
sese 'să deie o mînă de ajutor și s-o facă 
pe huța, iar ăla mic, Axente, se dusese să 
miroase pe-acolo, să vadă, să nu se în- 
tîmpie ceva fără știrea lui. Rău nu-mj 
părea: că rămăsesem singur. Aveam ne
voie de liniște, să mă gîndesc, să le

cumpănesc. Cumpănindu-le așa însă, pentru a nu știu 
cîta oară, am ațipit, pe laviță, îmbrăcat, așa cum 
mă culcasem. Și-am visat,: în 'răstimpul acela scurt 
cit am dormit, că iau parte la îngropăciunea unui 
om pe care nu-l cunoșteam și pe care nici nu-l vă
zusem măcar, pînă atunci. Se făcea că eram treaz 
și-mi dădeam seama că visez. Mă sforțam să mă 
smulg din somn, ca să scap de vis. Dar nu feușeani 
deloc. Urmam cortegiul, împreună cu o mulțime 
străină, în acelaș pas. La o răscruce de drumuri, 
într-un cîmp neted și roșu, ars, ne-am oprit toți, ca 
la un semn. Eu am tresărit cînd m-am oprit și m-am 
uitat nedumerit ?la omul'din car,‘‘— de fapt nici nu 
era car acela, ci o platforma ciudată, neagră. Și 
omul care sta întins pe platformă nici nu era pus 
într-un copîrșeu, măcar, și era gol-goluț. M-am în
tors și m-am uitat 4n! urma și-n, jur, să văd cum 
sînt ceilalți oameni,- cu care mergeam eu» împreună'. 
Și nu m-am mîirat deloc șî nici n-am mai tresărit 
Oamenii aceia, toată mulțimea aceea, tot șireagul 
acela, care se pierdea undeva într-o zare cenușie, 
erau dezbrăcați, goi, și-aveau o culoare neobișnuită, 
apropiată de călcarea pietrelor care-au fost scoase
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de curînd din pămînt. Mișcările oamenilor, tot ce 
făceau, aveau în ele o legănare greoaie, nefirească, 
$i-n jur, cit era cîmpul acela, nu se vedea nimic, 
nici un fir de iarbă, nici o scînteiere de izvor. 
Și-nainte, de asemeni nu se vedea decit pulbere și 
colb. Mi s-a făcut 'deodată sete, îndată ce-am pornit 
mai departe și-am incqiut sa cerf apa. la. întîmplare, 
vorbind cu glas care nu-mi apărfînM mit, părcă. 
M-am pomenit prins de mînă și am tresărit. Lîngă 
mine, în stingă, sta ăla mic, Axente.

— Ție sete, măi tată ? m-a întrebat copilul cam 
nedumerit.

— Mi-e sete, Axente !...
Copilul a sărit repede la găleată și mi-a adus o 

ulcică de apă, stropind pe jos in timpul mersului, 
așa cum stropisem și eu curtea lui 
adăpasem pe bătrîn, pe tata.

„Cine știe, într-o bună zi!...“
Am băut apa, cam în silă, fără 

ascultat ce mi-a povestiți copilul, 
petrecerea care se încinsese afară în vecini. 
. — Stăi, mi-a spus el la un moment dat. Mă duc 
sa-ți aduc un colac ori un țipău !... Mintenaș viu *...

A ieșit și s-a întors după citeva minute, fără colac 
ți fără țipău.

— Știi ce, mă, a schimbat-o el, clipind mărunt, 
m-am gîndit c-ar fi bine șă vii și tu pin-acolo !... 
Ii și buna acolo!... Șko-ntrebat de tine, zău!... Și 
fetea MiJru.-o-jitrebat-o-pe mama... Am auzit eu cind 
o-ntrebat-o !... Cu urechile mele-am auzit!... Zău !... 
Și mătușa Oniță o-ntrebat !... Și Indreiu, tetea In
dreiu !... Și jocu, așa s-o-ncins !...' Și ăia ața 
cîntă de fain !... Zău așa!•;. Hai și tu Petrecem 
și noi o dată, ca lumea !... N-am mai petrecut de
mult!... Haida! Schimbă-te și hai!... Uite, eu 
te-aștept!... Nu plec fără tine !... Că și mama și nana 
Ruzalia or zîs !...

M-am ridicat de pe laviță și mi-am aprins o țigară, 
apoi, după ce am tras fumul în piept — să mă liniș
tesc ori să mă nădușesc — l-am mîngîiat pe Axente 
pe cap, tuflindn-i căciula.

— Uite ce-i, Xente, eit nu, merg..;
— De ce ?. m-a întrebat el după ce s-a tras Je 

sub mina mea.
— Nu pot!
— Nu poți ?!...
— Nu !
Copilul s-a încruntat ca un om mare, schimonisin- 

du-se din cauza , asta, luind o 
L-am lăsat in pace să' văd ce 
zis nimic și s luat-o la fuga 
vlrtej. Eu, dacă am văzut că 
m-am dus să închid ușa in 
clipă insă, cind să împing zăruțu, am rămas neclin
tit, cu mina» pe clanță. P.rin deschizătura ușii șe au
zea, slab, zumzăitor, parc-ar fi venit din cirte știe ce 
depărtare, un murmur greoi și aspru. Am ascultat 
cit am ascultat, stînd .în cumpără' — să-nchid sau 
să nu-nchid ușa ? — apoi am ieșit repede afară, să 
văd, să mă conving singur dacă era chiar așa de 
multă lume in vecini, la nuntă. In pridvor m-am oprit 
iară, și mai descumpănit, ți mai nedumerit Larma 
și. vuietul nun(ii m-au HÎmit, în primele Clipe. Nu 
mi-a venit să cred, la inceput. Apoi, după ce mi-am 
dat seama ce se întimplă în vecini, m-am dus la 
gard, încet, ca omul căruia nu-i pasă de nimica, ori 
ce.-ar fi.

„Mă uit puțin, mi-am spus eu, și mă duc in-că^a*. 
după aia !...“

După aia insă, după ce am reușit să cuprind cu 
ochii toată ulița, -n-am mai zis nimic. Și nici în casă 
nu m-am dus. M-am ultaf neîncrezător încă o dată 
și mai o dată. Era plin de lume acolo, de la fîrftină' 
și. pînă în fața ÎUi Indreiu Susan, și mai la deal, 
pînă-ncolo către pod. Și era larmă și forfotă, cum 
nu mai văzusem niciodată. In curte la Miia lui Sîvu 
era un joc. Dincolo,- la: Nicodimu iui Doroaptă, era 
alt joc și altă petrecere. Cîntau ceterile. și .la Miia 
și peste drum. Și tremura gîlgîitor, pe undeva prih 
casă, o zicală molcomă, de clarinet. Șl se auzeau 
dupăeli și strigăte,, chiuituri și strigături. Era pe la 
sfirșitul lui ianuarie și iarna era încă în putere. Dar 
oamenilor, nici că le păsa. Petreceau și se veieleairî 
Veniseră aproape toți acolo, la nuntă, chemați șl 
nechemați, colectiviști și necolectiviștî. Cei dinții, 
colectiviștii, veniseră pentru că mirii, însurățeii, erau 
de-ai lor. Ceilalți, necolectiviștii, individualii, veni
seră să vadă cum se face o nuntă în colectivă, mai 
ales pentru asta. Și cînd colo, rămăseseră mirați. 
Nunta era nuntă, ca toate nunțile de pe la noi, cu 
huțe și cu ciuituri, cu țîpăi și cu perițoare, cu vin 
și cu vinars, din belșug, să vadă toți, tot satul, ce ■ 
pot și cum știu să petreacă colectiviștii.

„Aștia-s ca oile!. am spus eu disprețuitor, scîrbit 
după ce am cercetat ulița cu de-amănurttul. Cind 
o iau într-o parte, • se tot ' duc parc-ar fi căpiat 
Nqsocotiții !... Netrebnicii !... Cîntă !... Ciuiesc !... Stri
gă !... Atîta știu !... Și mie !..."

N-am mai zis nimic apoi, pentru că n-am ma; 
avut cînd. Din curte de la Miia lui Sîvu a dat nă
vală în uliță, ciuind, tropotind, jucind sîrba, băr 
bătește, bătrînește, — un șir lung de oameni și de 
feciori. Printre ei, în fruntea, șireagului, se afla și 
Indreiu Susan fierarul, președintele. Și Mitru lu 
Spînzură-foamd eCa pe-acolo, mai pe la mijloc. Șl 
încă vreo cițiva, oameni bătrîni, care nu mai bătu 
seră cu piciorul în pămînt cine știe de cînd. O tin 
căneau toți, într-un gînd, strigînd, chiuind, îndem

Simion, cînd îl

poftă. Apoi am 
în legătură cu

înfățișare nefirească, 
mai zice. Dar el n-a 
spre ușă ieșind val* 
nu se mai întoarce, 

urma lui. In ultima

iuceararal
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fără nici o «le-nîndu-sfe", bătrini șî tiaeri, laolaltă,
gere. lucind au trecut drumul și tot jucind au intrat 
dincolo, ^în curtea lui Nicodimu lui Doroaptă. Și-na- 
poi tot jucind s-au' intors, trăgind încă on șireag 
după ei, și mai mare. S-au deschis apoi porțile, 
și-ntr-o parte și-n altă parte, — la amindouă curțile 
— și jocurile s-au mutat in uliță, unindu-se, conto- 
pindu-sd, într-o larmă ți intr-o veselie care păreau 
nefirești pentru unul care nu se contopise 
cu ele. In cîteva clipe numai au venit ți muzicanții 
acolo, în uliță, zuruind-o, trăgănind-o. Careva a pus 
niște scinduri'sus, pe fintină ți l-a cocoțat și pe 
Ilie acolo, deasupra, pe sulul fintinii. S-au auzit 
risete prin apropiere. Un fecior a strigat după con
trași, să vie și ei cu gucdunele. A fost chemat și 
clarinetistul, Gligoru lui Ghiuț, că el știe s-o tra- 
găne di" clarinet. Apoi jocul s-a intețit și mai tare. 
Ilie. ceterașul, m-a văzut chiar de la inceput, după 
cîte-am înțeles, dar de zis, n-a zis nimic. A inceput 
în schimb să cînte o „Țarină' și-a ținut-o lung de 
tot, dinadins. Știa, pirlitul, că-mi place zicala asta 
în care eu vedeam de fiecare dată, ori de cite ori o 
ascultam, legănări de holde ți-ntilniri și-mbrățișări 
noi. care nu se uita ți nici nu trebuie să fie uitate. 
Mă uitam printre gene la el ți ia oameai, la mul
țimea care juca ți petreeep tn-fața me*, ți-ncercam 
să mai innod un gînd ceva, să mă depărtez de 
clocotul acela pestriț și vioi. Nu reușeam deloc. For
fota și clătinările și legănările celor care jucau, tro
păiturile lor ușoare, ori bătrinești șî greoaie, stri
găturile muierilor și cintecele fetelor care întăreau 
zicala munzicanțiIorH ca sa joace mai bine, — nu 
mă lăsau să mă întorc la al mele, în nici un fel.

După „Țarină". Ilie a cintat una de două, domol, 
legănat. Eu am măi stat cit am mai stat acolo, 
lîngă gard, apoi am azvîrlit țigara, care și-ața se 
stinsese, și-am ieșit in uliță, grăbit. Lingă fintina, 
înainte do-a intra . printre oameni, m-am lovit de 
Ruzalia 'ui Nicodim, de vecină.

— Bine c-aî Venit, Lae ! mi-a spus1 ea bucuroasă. 
De vreo-Crtevă’ori H-am trimis pe Xenfe după tine !„ 
Hai încoace!... Pacasca-i mai încolo, cu Mitru ți cu 
nana Nlcă!... Hai încoace!... Doamne, bine-mi 
pare !... N-am mai petrecut niciodată așa !... Ii bine, 
Lae, auzi?...'Hai numa-ncoace !.„ Uite-i acolo, lingă 
poarta Anei lui- Glăment-!.». Ii vezi ?.„ Ea n-o vrut 
să vină la ospăț. Ana !... Ii minioasă pe noi, pentru 
Mitru !... Zic* q* i l-am luat eu, doamne ferește și 
apără!... Și mai zice da vinde fot aici șî pleacă la 
oraș ori se mută-n Dunga de jos!... Treaba ei !_. 
Noi, adică tu. și Parasca și eu și cu Mitru, ți ăilalți 
oameni!... Du-te că te-or văzut!...

Ruzalia s-a intors și-a plecat să caute pe cineva 
ori să ajute nu știu pe unde și nu știu la ce. Eu 
m-am apropiat de» Mitru, pe ocolite. Parasca mi-a 
zimbit și -s-a lăsat ți mai mult în voia virtejului, 
închizînd o leacă ochri. Era împurpurată ia față 
și-avea năframa' trasă puțintel pe eeafă. dinadins 
parca, să mă tulbure și să mă ațițe pe mine.

„Uite, mi-am spus e-U, ei nici nu-i pasă! Joacă ți 
petrece I Si după aia vine ți-mi indrugâ cite toate! 
Nesocotita !* Mă lasă acolo și-l trimite după aia pe 
ăla mic in delegație 1 Dumnezăul ți soarele lor! 
La toți!. La toată lumea* Și-a cui o-făcut-o...*

Mi-am aprins altă- țigară ți m-am tras mai la o 
parte să nu se mai lovească toți de mine. Parasca, 
văzînd șî-nțelegind 'p semne că s-ă intimplat ceva, 
i-a lăsat numaidecit acolo;. pe Mitru ți pe Nica, ți a 
venit fuga la mine.

— Hai pînă-n casă, Lae ! mi-a spus ea luîndu-mă 
de braț. Azvirle țigarea aia ți hai inăutru.

Am zvirlit țigara ți-am urmot-o. intr-o doară, in 
silă, să văd unde mă duce ți ce vrea cu mine, 
înăuntru, in casă, ea i-a cerut niște vin Miiei lui 
Sivu. Apoi mi-a întins un pahar plin, ți-a umplut 
și ei unu și-a ciocnit scurt, uitindu-se in ochii mei cu 
ochii ei verzui ți frumoși care erau ți scăpărători 
și triști, acum- A dat paharul peste cap după aceea, 

■ fără să tresară, cu o lăcomie de neințeles, in care 
era și multă părere de rău, dar și multă patimă, 
dragoste, dor. Am privit-o uimit, apoi 
ți eu vinul, incet. in . silă. Apoi am 
Parasca spre fereastră, mai la o parte.

— Tu, Parască... Eu... Dac-ai știi...
N-am reușit să îndrug nimica și-am

nit. Ea mi-a mai umplut o dată paharul după ce și 
l-a umplut și pe-al ei, și-a ciocnit 'din nou cu mine, 
tot așa, în tăcere, fără să-mî zică nimic, privindu- 
mă numai. Apoi, duțtă ce-am băut, m-a tras după 
ea și-am ciocnit, n-am avut încotro, și cu ceilalți 
nuntași, care erau prin casă atunci, cu mirele și cu 
mireasa, cu neamurile mirelui și cu neamurile mi
resei și cu nunii cei mari.

Cînd am ieșit din casă, eram tot ața de învrăjbit, 
dacă nu chiar mai învrăjbit decit inainte.

mi-am băut 
impins-o pe

tăcut stînje-

nu chiar mai învrăjbit decit înainte.
Acum mergem și jucăm și noi una bună, Lae ! 
spus Parasca sumețindu-se. 
demult amîndoi !

Și-așa n-am mai

oprit și m-atn mai 
aceea care fierbea

mi-a 
jucat

.— Mergem, tu !
înainte de-a ie.și în uliță, m-am 

jitat o dală'peste toată mulțimea
și țițîia, de-a lungul uliței, parc-ar.fi fost cuprinsă 
de friguri. Cîteva clipe n-am mai luat seama la 
ceea ce-mi spunea Parasca. Cercetam oamenii, cu 
aceeași curiozitate, cu aceeași răceală. încă nu-mi 
venea să cred că sint veseli, toți, cu adevăratelea, 
și că petrec din inimă. într-un rînd mi-au alunecat 
ochii către fereastra de la casa vădanei, îritr-o doară, 
in treacăt. Apoi, după ce s-a terminat zicala începută 
de Ilie, am luat-o pe Parasca de mînă și am tras-o 
după mine, pînă aproape de fintină.

— Ia mai zi o dată „Țarina" aia, i-am spus eu 
ceterașului, peste umăr — tu-i dumnezăul și soarele 
ei de „Țarină" !...

Hîe ^ceTer;'ul,: â început numaidecit zicala, în 
grabă, fără să-și mai piște strunele. Eu am luat-o

u.i

pe Parasca de subsuori și-am început să bat pămin- 
tul cu piciorul, tropotind încet ți ușor, legănat. La 
inceput, pînă ni s-au potrivit pașii, legănările și 
clătinările noastre, mi s-a părut că joc cu o străină. 
Apoi, după ce ni s-au potrivit și ni s-au unit și 
pașii și legănările, am simțit-o pe Parasca in fața 
mea, ața cum o știam din totdeauna : semeață, des- 
c'.Jsă la față, mindră ți fntmo-să. Și-am zimbit în
dată in sinea mea, alinat, mulțumit.

In jur. jocul s-a încins iarăși, încetul cu incetui 
mai aprig decit inainte, mai cu foc. Tropotele și 
strigăturile și ciuituriie s-au înmulțit și s-au întețit. 
Și zăpezile au inceput să scapere și mai tare. Soa
rele se oprise in loc, într-o dungă, in Guruieț. vro- 
ind parcă să se ridice ti mai sus. să vadă satul mai 
bine. Din josul și din sasul uliței veneau mereu alți 
oameni, femei și copii, bătrini și tineri, fel de fel. 
La Dirjanu, in vfrful grădinii, sta. rezemat de un pom, 
un om care urmărea toată forfota din uliță și din 
curțile vecinilor. Am crezut că-i Simion. la inceput. 
și-am vrut să i-1 arăt Parascăi. Mi-am dat seama 
insă, numaidecit, că nu-i el. L-am 
in drum. jucind. cu o veci"îă de-a

_Ciuc știe due-o fi oara ăla 1—"
N-am apucat să-rai răspund. Din

văzut pe 
lor. din

Simion 
Labur*

parte a 
uliței, s-« ridicat, trăgănat alene de o muiere, un cin- 
tec cunoscut Un timp, cintecul a șovăit, inmlădiin- 
du-se intr-o doară, asteptind să se potrivească în
tocmai cu trăgănările ceterdor. Apoi, după ce fetele 
și muierile și feciorii ți bătrinS care umpleau ulița, 
jucind. i-au reluat și i-au înmulțit și i-au întărit 
melodia, glasul muierii aceleia căreia nu-i ajungea 
zicala ceterilor, s-a ridicat șl mai inait și mai fru
mos și 
filfiind 
relui :

Laiii, 
Laiii,

cealaltă

mai cutezător. — peste mulțime și peste sat. 
și sc^părind în lumina aceea curată, a soa-

laiii, 
laiii.

V t

«t

u A
noastră, in cin*

Laiii, 
Laiii.

laiii, 
laiii.

la-la-la, laiii-laiii, la-la-la— 
la-la-la. laiii-laiii. la-la-la—

Și-aseară vintul batea...
la-la-la. laiii-laiii. la-la-la— 
la-la-la. laiii-laiii. la-la-la—

Badiu-n brață mă stringea !...

— Asta-i nana Nica lui Indreiu. Lae. Ei nu-i ajung
ceterile... ,v. ■ .

— Știu. fu... Nici cînd o Tos! Tara nu i-or uns_. 
Niciodată!._

— Ața se ți cuvine, Lae I mi-a spus Parasca. 
A inceput ți ea si

toți, pe-ntrecutele:
Laiii-laiii, la-la-la,
Laiii-laiii, la-la-la,

cînte apoi- lalolalti cu ceilalți

laiii-laiii, la-la-la... 
laiii-laiii, la-la-la...

De-ar fi bătut vintu mult!.

De la „Țarină*. Ilie a trecut la o sirbă. Apoi, de la 
sirbă s-a intors la una de două, clocotind-o scurt. 
Eu tot așa am trecut, din una in alta, pe neștiute. 
De la înjurături am ajuns la strigături. Seara, cînd 
s-a mutat petrecerea în casă, m-am pomenit ți eu 
după masă, cu Parasca alăturea. Eram amețit și 
ostenit, de joc ți de băutură. Țineam mina stingă 
peste umărul Parascăi și mă uitam undeva in gol. 
Mă gindeam că dacă m-apuc de băut, de-acum în
colo, ii speriu pe toți.

— Eu mă-mbăt în noaptea asta, tu ! i-am spus en 
Parascăi încet.

— imbată-te, Lae!... Și eu...
Era veselă și petrecută și ea. Ochii-i străluceau 

ți-i scăpărau, iar fața-i lucea, îmbrobodită, împur
purată. M-am sucit către ea ți-am inginat cintecul 
pe care-l cintase ea, înainte de a o fi intîlnit pe cimp. 
in noaptea aceea răcoroasă și frumoasă.

— Mai ții minte noaptea aceea, Lae ? m-a între
bat Parasca, intrerupindu-ma.

— O țin, Parască !
— Da’ cealaltă noapte, cind am mers după fin ?
— Și pe-aceea o (in minte !
— Da’ cînd te-ai întors din cătănie și-ai venit la 

noi, atunci, seara, cînd mi-o adus mama țundra ?...
— Și pe-aceea o țin 

Asta-i prost la mine 1
— Și-ți pare rău ?
— Nu-mi pare... De 

n-ai fi fost tu...
Am ridicat mina, s-o mingii, dar ea 

mina mea i-a căzut în jos, trăgindu-i 
ceafă. Și-atunci, părul ei inelat a rămas iarăși slo
bod, in lumină, lucind, tremurînd

— De ce ai tu inelele alea de pe
— Ața... să te necăjesc pe tine...
— Numa de-ala ?
— Numa!
— Și ochii de ce-i ai ața codați
— Ca să te oglindești tu-n ei!...
— Atunci ii bine, tu...
Din capul mesei, de lîngă fereastră, a strigat la 

noi, în glumă, Nica lui Indrelu,
- Ii rîndu' altora de-acuma, 

telile !...
Mesenii au rîs și s-au veselit.
— S-o și găsit cine să le deie altora find !..,
— Nica lui Indreiu!... , ’’. ( > »
— Ei nu-i ajung ceterile!...
Am lăsat-o pe Parasca in pace și m-am dezbră

cat de pieptar, să mă simt mai slobod. M-am dez- 
băierat apoi la piept ți mi-am suflecat mîneclle că
mășii. Cei din jur m-au încurajat, rîzînd, ridicînd

minte, tu ! Eu nu uit nimic ! 
Se string toate și-apoi—

asta nu-mi pare rău... Dacă

s-a ferit și 
năframa pe

/
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Cordovane ? 
de altături,

m-a 
din

fim și de-a cum înainte! 
scurt, fără să-i mai răspund. 
Lae, a stirnit Mitru, o să mai fim noi

paharele, să-nchinăm, în sănătatea 
stea mirilor ți spre binele tuturor.

— Cu mine nu vrei să ciocnești, 
întrebat Mitru lui Spînzură-foame, 
fața mea.

— Ba ciocnesc I» De ce nu ?...
— Tocmai, mă-- Noi amîndoi am fost prieteni...
— Am fost, Mitrale!
— Și-o să 
Am ciocnit
— Ce zici, 

prieteni ?
— O să fim !... De ce nu ?...
Mitru s-a mai uitat o dată la mine, lung, întrebă

tor. apoi și-a băut paharul. Apoi, după ce ți l-a 
umplut din nou, s-a dezbrăcat și el de pieptar și a 
venit lingă mine, explicîndu-se, spunîndu-mi că el 
n-are de gînd să-mi țină discursuri și să mă pre
lucreze, dar că vrea să petrecem împreună.

— Nici nu știi cit mi-o părut de bine, mă ! Știi 
ce-am simțit cind mi-o spus Bucerzan ? Ce simte un 
înfometat, cind ia in mînă o dărabă de pită caldă!

N-am înțeles unde bate și la ce gindește el ți i-am 
cerut .lămuriri, pe-ndelete, incet.

— Ia nu mai fă pe niznaiu ! mi-a spus Mitru. Ce. 
parcă eu nu știu că mi-ai luat apărarea față de Bu
cerzan ți că ai strigat in gura mare că eu nu sînt 
vinovat! Ieri am aflat, să știi 1 Și mi-o părut așa 
bine ! Ai noroc și să trăiești !

— Noroc, Mitrule! Să trăiești și să ai parte de 
noroc!

— Norocu-i în mîinile mele, mă !... Mi-o fugit el 
printre dește pină acuma !... Da de-acuma înainte !...

— O să-ți mai fugă el și de-acuma-nainte !... 
Dac-o-nceput o dată !...

— Ața-i. mă ! Durerea lasă urme, orice s-ar zice !... 
Mitru era pornit pe mărturisiri și pe destăinuiri.

Si pe băute era pornit, orice s-ar zice. Vorbea cu 
oamenii, striga la Ruzalia. glumea cu unii ți cu 
alții, ți-apci se întorcea iarăși la mine, cu paharul 
plm, ca fața laminată de incredere. Era bucuros. 
Mitra lui Spînzură-foame. Ieșise ți el la liman, cu 
multe. Se însurase ți se așezase Ia casa lui. Și se 
mai limpezise un pic, ca om. Nu mai era așa pornit, 
contra tuturor, orbește. Nu mai înjura ața tare și-așa 
de mult. Rareori, și numai dacă era vorba de lucruri 
de seamă, dacă era răscolit, începea să scrîșnească 
și să suduie, pomenind de batjocurile pe care le 
indurase el. încolo se stăpinea, nu numai în vorbe 
dar și în fapte.

— Eu, mă. mi-o spus el pe la al șaptelea pahar, 
vreau Să stau 
treji la cap! 
nimica !..

— Cind vrei
tăm una. ața cum am mai cintat noi ți altădată!

— Dacă zici tu, o fac și pe asta !
Mitru s-a sucit puțin și l-a chemat pe Ilie lingă 

noi. In jur s-a stirnit larmă și mai mare. Mesenii 
au inceput să strige, ciocnind, rizînd. Eu l-am tras 
pe Ilie de minecă și i-am șoptit ceva la ureche. Ilie 

ra*M£ * •• loc mai mult, »ă-i fie mai la
inffMTirra. A inceput apoi să cînte tremurat, legănat. 
Eu am mai băut in grabă inc<> un pahar de vin, 
apoi l-am cuprins pe Mitru pe după cap și-am in
ceput să cînt, înginind intr-o doriră cintecul nostru, 
al Cordovanilor:

Hei. sură la măsură 
Cordovan cu țundra sură

o dată de 
Neapărat!

tu, hai să

Che*

vorbă cu tine, cind om fi 
Fără limpezime nu faci

vorbim. Acum hai să cin-

mărunt, jucăuș, 
frunte, tu ?

și-așa frumoși ?
• ♦ “ '• o , '

vecina:
mă! Lăsați șbșo-

'i

i

M-am 
tecului, 
stimise 
văzut acolo, in colț, un om care încerca să iasă de 
după masă. L-am recunoscut pe Simion și-am tre
sărit ți m-am întristat dintr-odată. „Cum de-ain 
uitat! mi-am spus eu. Ii beat și-i pornit pe sfadă !... 
Mai bine n-aț fi venit!...“

In jur s-a stirnit zarvă Toți începuseră să se 
foiască, să vadă, să se uite. Numai Ilie o trăgăna 
mai departe, parcă n-ar fi luat 
tfmplă în casă. Apoi a tăcut și
Simion peste masă, cu cămașa sfișiată, întunecat.

— Și eu sint Cordovan, mă ! 
zgilțiindu-l. Mie de ce nu-mi cinți ?

Ilie s-a tras la o parte, necăjit, speriat. Eu m-am 
sucit ți am dat să ies, să-l întîmpin, să văd ce vrea. 
Simion, văzindu-mă că vreau să ies. l-a lăsat in 
pace pe Ilie ți s-a apropiat de mine.

— Ce zici, frate Nicuiae. sint ori nu sint ți eu 
Cordovan ?

Eu nici n-am clipit M-am uitat la el și am cautat 
in dreapta, in urmă, pe masă, un pahar, să-i dau să 
beie. Dar oamenii n-au înțeles ce vreau eu și au 
inceput să murmure, să nu mă lase, să fim des 
părțiți, să se bage cineva intre noi. Fratele Simion, 
nețtiind nici el ce-i cu mine, s-a apropiat și mai 
mult ți a inceput să strige și mai tare.

— Spune-mi, mă! Sînt ori nu sint și eu Cor
dovan ?

Nu i-am răspuns nici de data asta. M-am întors 
spre masă, cu tot trupul, să umplu cum trebuie 
paharul acela pe care vroiam cu orișice preț să i-l 
dau lui Simion, Am auzit murmure ți șoapte, ne
numărate; a spaimă, ți-am simțit-o pe Parasca cum 
s-a smuls de lingă mine. Cineva pomenea mereu de 
cuțit — Cuțitu! Cuțitu !... — dar mie nici nu-mi 
păsa, parcă n-aț fi știut cine stă in spatele meu. 
Numai cînd am umplut paharul, am băgat de sea
mă că-mi tremură o leacă mîna. Am tresărit cînd 
am simțit asta și m-am intors 
mion, brusc, parcă abia atunci 
nirea Iui,

— la-1, Simioane !. i-am spus eu 
Simion s-a tras înapoi, gemînd.

oprit apoi, nedumerit, pe la iumătatea c!n- 
in spatele meu, in colțul de lingă sobă, se 
larmă. N-am înțeles ce s-a întîmpiat. Am

tele Simion. Imbătrinise și se cocîrjase și el. 
lise pe o parte și se întunecase la față; parc-ar fî 
fost întăciunat. l-am cîntărit îndelung fiecare zbir- 
cltură de pe față și m-am uitat stăruitor la chelia 
aceea șuie ți la părul care i se ridica răzleț in 
creștetul capului, ca o tufă 
cată. Și-n sufletul meu s-a 
sătul ș| fioros.

Am tresărit și-am ridicat
— Ia-1, Simioane I
Simion s-a repezit și ml-a luat paharul. Mi l-a 

smuls, stropindu-se cu vin. Eu am cerut alt pahar 
și-am ieșit de după masă, să ciocnim. Simion nu 
s-a clintit din loc. A ciocnit scurt, uitindu-se în jos. 
la pahar. Apoi a băut vinul dintr-o sorbitură, fără 
să clipească. Apoi, după ce a dat cu paharul de 
fața casii, de pămînt, și-a trecut cuțitul in dreapta, 
trăgindu-se înapoi.

— Pe mine nu mă amețești tu, mă! a spus el ri* 
dicînd cuțitul, să deie. Păi dacă sînt și eu Cor
dovan, mă, ca și tine, atuncea de ce te umfli-n 
pene aicea ?

Parasca i-a sărit inainte și l-a prins de mînă, in- 
cercînd să-l îndepărteze. Nuntașii, dacă au văzut 
că lucrurile iau o asemenea întorsătură, au început 
să strige, ridicindu-se de la mese, tulburindu-se toți, 
încetul cu încetul s-au strîns acolo, în tindă și-n 
odaia în care ne aflam 
menii care veniseră la nuntă, să petreacă, să se 
veselească. Se călcau oamenii pe picioare, bulucin- 
du-se, strigînd, întrebîndu-se unii pe alții, ce-i ți 
cum, cine se bate și de ce. Careva a spus noilor 
sosiți cine ți de ce se bate, cine și de ce vrea să 
se încaiere. Atîta a fost pentru că după aceea cu
riozitatea și nerăbdarea nuntașilor s-a schimbat pe 
loc, ca într-o răsucire.

— Cum !...
— Cine ?...
— Cordovanii ?...
— Iară ?...
— Păi nu le-ajunge ?—
— Dar pînă cind ?...
Simion n-a pus seama pe întrebările ți pe mur* 

murele nuntașilor. S-a apropiat iarăși de mine, 
ocolindu-o pe Parasca, impingindu-i pe ceilalți, pe 
cei care-i stăteau împotrivă. Nu s-a lăsat pînă cind 
n-a ajuns in fața mea, din nou.

— Ce te uiți așa la pahar, mă ? m-a întrebat el,
zvircolindu-se să ------- J!- --
strînseseră în jur. 
mine ? Că și eu 
mă?... 
tăiat, i
Și la fînu pe care-T aveai în car!... Toate ți le-am 
făcut eu !... Și dacă te-aș fi prin» la loc bun, te-aș 
fi-ngropat de viu, mă I... Auzi, mă ?... Da atunci 
cînd ți-am zis de locuri, am avut gînduri bune, 
mă!... Și mi-o părut rău, mă, c-am văzut că tu 
tot ciine-ai rămas!... Ai fost și-ai rămas cîine !— 
M-ai scuipat in față, atuncea, mă!... Și-acuma-I 
pui pe Die să-ți cînte !...

Parasca și cu ceilalți oameni, care se amesteca
seră in sfada noastră, începuseră să strige și mai 
tare. Aproape toți nuntașii bombăneau și înjurau, 
revenind mereu la aceeași și-aceeași întrebare — 
Dar pînă cînd ? — parcă s-ar fi vorbit.

Eu mă uitam la clătinările moi ale vinului, ascul- 
tind tot ce se spunea in jur, atent, cu auzul ascu
țit, cu o curiozitate și cu o limpezime care mă în
fiorau. Vorbele spuse de Simion, strigătele lui, zba
terile lui, apropierile și îndepărtările lui, le înregis
tram automat, fără să mă gindesc la ele, fără să 
mă tulbur din cauza lor Ceea ce mă tulbura și mă 
infiora, era mînia nuntașilor, strigătele lor, care 
creșteau.

— Dar pind 
nuntașii mereu

— Pînă
— Pînă

de negură veche și us- 
zvîrcolit scurt un șarpe

paharul și mai sus.

noi, toți nuntașii, toți oa-

Și-o să-ți 
mă!... Și la

scape din mîinile celor care se 
Hai, mă? De ce nu dai cu el In 

ți-am făcut destule, mă I... Auzi, 
mai fac!... Cucuruzu eu ți l-am 
grîu tot eu ți-am dat foc, mă!...

seamă la ce se in
el, după ce a sărit

i-a spus el lui Iile

din nou către Si- 
aș fi aflat de ve-

scurt.
. . „ A vrut

paharul, dar cînd ă întins mîna a văzut __ 
cuțitul în mînă ți a tresărit ți el, scurt, adine.

— De ce nu-mi spui o dată dacă sînt ori nu 
ca să treacă 
aceea scurtă

să 
că

ieie 
are

sint
și eu Cordovan ? a strigat el iarăși, 
pește. tresărirea aceea, peste șovăiala 
de o clipă.

— Ești! i-am spus eu. la paharul
Simion s-a uitat la pahar, apoi și-a 

în stingă. Eu l-am urmărit îndeaproape, să-l văd ce 
face, căutind cu tot dinadinsul să înțeleg ce-i cu 
el, de ce trece așa de repede de la una la alta. 
De fapt, abia atunci mi-am dat seama, în răstimpul 
acela scurt, cit a șovăit el, cit se schimbase fra-

ăsta !
trecut cuțitul

cînd se tot sfădesc ăștia ? întrebau 
Și
o 
o

— Ar fi timpu
— Ar trebui să
— L-or băgat pe bătrlnu-n pămînt 1...
— Opriți-i, dracului!...
— Despărfiți-i!...
Simion a mai bolmojit ceva, spumegînd, apoi 

dacă a văzut că tot nu mă poate scoate din mu
țenia în care mă scufundasem, a dat cu cuțitul de-a 
svîrlita, în perete, pornind pe urmă către ungherul 
de unde ieșise. Eu m-am ridicat puțin din umeri, 
să-l văd. să-i urmăresc fiecare mișcare.

,,Se zbate și el, mi-am spus eu mai apoi, după ce 
am golit paharul cu care rămăsesem în mînă. Are 
ce-i trebuiește. dar nu-i mulțumit I... Și nici n-o să 
fie. — Niciodată n-o să fie! Durerea lasă urme...°

Forfota și bolmojala nuntașilor s-au strins lao
laltă, ca un colac de spumă. Apoi s-au spart și s-au 
risipit, parcă nici n-ar fi fost. Cineva, dacă nu mă 
înșel, chiar Indreiu Susan, el sau Mitru lui Spîn- 
zură-foame, a cerut să cinte toate ceterlle, și mai 
tare, să vină și cele de peste drum acolo, să se în
senineze frunțile tuturor, să nu mal fie nimeni trist, 
întunecat. Și nuntașii, parc-ar fi fost înțeleși, s-au 
agățat numaidecît de porunca asta, înfrigurați, dor
nici să uite ceea ce se întimplase în casă cu cîteva 
clipe mai înainte, nerăbdători să se 
ale lor.

— Să cînte, mă I au reluat ei.
— Toate să cînte !...
— Să petrecem și să ne veselim!...
— Pînă cînd să ne măclnăm viața 

i-aceleași vîrtejuri ?...
— Să cînte ceterile I...
—• Să petrecem !...
De undeva de lîngă ușă s-a ridicat 

ceteră, tremurătoare, moale. Ilie începuse alt cîn- 
tec, tot de-al meu. Daî mie nu-mi mai era aminte 
de asta de-acum. Nici n-am tresărit cînd l-am au
zit, parcă nici n-ar fi 
după fratele Simion, 
zicea.

Pe urmă am intrat 
gol, însetat.

cind 
cînd

mereu, din ce în ce mai tare, 
să-și deie-n cap unu altuia ? 
s-o tot țină așa ?
s-o mai gate și ei I... 
le-ajungă !...

întoarcă la

In aceleași

o zicală de

fost, 
intr-o

încet

M-am mai uitat o dată 
doară, să văd ce mai

după masă, cu paharul

•) Fragment din romanul „Cordovanii",



ozina își schimbă continuu în
fățișarea. Colo a apărut o 
nouă hală modernă (hala noii 
vopsitorii), dincoace spre 
poartă a apărut, de cîteva 
zile, un nou șantier, împrej

muit cu bine cunoscutul gard de 
rogojini. Aici, în mijlocul parcului 
principal, se va înălța un nou grup 
de blocuri destinat proiectantilor. Și 
la ambianta de roșu a clădirilor 
și verdele peluzelor se adaugă 
griul argintiu al vagoanelor cisternă 
garate în șir feeric lingă roșul de 
trandafir al vagoanelor metalice de 
marfă, descoperite. Mai încolo com- 
plectează decorul roșul-pămintiu al 
uriașelor tronsoane pentru fabricile 
de ciment-, ambalajele albe de scîn- 
dură în care odihnesc, înaintea ma
relui drum, motoarele de 450 cai pu
tere. Toate acestea'prind viată atunci 
cind zecile de electrocare își încep 
forfota pe alei, cind puterni
cele transbordoare galbene se 
mișcă lin purtînd pe ele cîte 
trei vagoane de la hală la 
hală, cînd tractoarele și ca
mioanele se opresc la inter
secție să-și dea întîietate, pre
cum indică semnele conven
tionale de circulație.

De cîteva zile, noul motor 
de 450 cai putere duduie m 
hala bancului de probă, in 
primul mers de probă și ro
daj. Pistoanele bat ritmic, pi- 
nioanele 
supapele 
uniform. 
Dumitru 
Șterg pe 
tor 
dele din tară.

Pe drumul larg dintre ..fabrica 
veche" și turnătorie aleargă in fie
care zi, pe-o linie îngustă, o locomo
tivă nu mai mare decît o masă de 
șase persoane. Este locomotiva de 
mină construită de met-alurgiști în 
atelierul de automotoare. Omul care 
o conduce nu se vede; este ascuns 
undeva în trupul 
tivă aleargă ca o 
ei unduiesc cîtiva 
fanți de capacitate 
otelărie încărcați 
cuptoarele Siemens Martin și de 
cele electrice (ca o vie expresie a 
mecanizării). Tot aici, în păienjeni
șul acestor linii, s-au probat toate 
locomotivele de mină.

Datorită introducerii cu curaj a 
cuceririlor tehnicii moderne în pro
cesul de producție și dezvoltării în
trecerilor socialiste, în anul 1959 s-au 
obținut cele mai însemnate succese. 
Productia-marfă a fost depășită cu 
20,3 procente, pri ductivitatea muncii 
a crescut cu 15,8 procente iar prețul 
de cost a fost- redus cu 11,5 pro
cente. Trebuie adăugat că toate a- 
cestea au adus o economie peste 
plan de 4.497.000 lei. Răsplata nu a 
întîrz.at să se arate: conducerea 
statului nostru democrat-popular a 
acordat harnicilor metalurgiști cea 
mai înaltă distincție în producție, 
„Drapelul de producție al Consiliu
lui de Miniștri". Și pentru că a făcut 
în cîtiva ani peste 70 de propuneri 
de trecere de la forjarea liberă la 
cea în matrite, maistrul forjor Hris- 
tache Antonache poartă astăzi titlul 
bine meritat de „primul inovator al 
uzinei". Aplicate cu succes, aceste 
inovații au adus uzinei o economie 
de aproape 2.000.000 lei. Iată pentru 
ce a primit comunistul Antonache 
Hristache Ordinul Muncii clasa I-a. 
Se economisesc astfel", prin forjarea 
în matriță, trei elemente : metal, 
mașinile pentru operațiile prelucră
toare și mai ales se micșorează în
sutit efortul fizic. Pentru meritele 
sale, a devenit atît de cunoscut- în 
uzină precum și în afară, încît nu 
știu ce s-ar mai putea spune astăzi 
despre el. Că este forjor din 1943? 
Că are două fetițe ? Că-i place gră
dinăritul și lotul lui de 300 m.p.. esie 
model ? Că are 37 de ani și pare 
numai de 27? Că a fost peste 10 
ani forjor la ciocanul matrițor de 
2.000 kg.? Că, atunci cînd lucra la 
ciocan, lucra cu atîta repeziciune și

uscățiv, cu ochii mari,»negpl'r ies»*; 
ca de copil. De cum te 
tinde cu un gest sronfen 
zi robește tot timpii rit « 
gura ți. după ce r «ofr-oa 
umăr, spune : „Gata. Mi-a âte ‘. 
una... Am pînă acum șase a; . 
Ce să fac— ajut și eu cm r*£ ii ri
dicarea progresul® letauc «z**et* 
Tînărul Popa Slao se «*a»etă e 
clipă, dar iși revise. An®-: ivi a.reto- 
tești câ de fapt ns-î place c-r'-oc ?me
til de dispecer, dar — ce sa iaci 1 
A avut un accident. Ne ma •*
turnător. La ioceout a rost irsorep:. 
acum iasă a descoperit că a râm* 
la îodemină ceva m-rraaa:: ?aVsța 
de a face ioov^fi $■ craci seres 
cochile. E pilda multor t.~e~. treni- 
tori care au pornit să facă i'.- 
Astăzi între ei se pare a ■. c±.r o 
întrecere. Ctae va esțtac * •' MarS»

Traian Bâdulascu

se cuplează perfect, 
ț... isonul intr-un păcănit 
Montorii Dumitru Virtej. 

Udrea .Marin Seceleanu se 
miini liniștiți: incă un mo- 

care își ia drumul spre son

ei. .Mica locomo- 
șopirlă. In urma 
vagoneti bascu

la 
cu zgură de la 

la

redusă. Ies de

îndemînare încît stiva de piese 
creștea uimitor de repede de se 
mirau toți forjorii bătrîni și cu ex
periență ? Că astăzi este secretarul 
organizației de baza P.M.R. din 
secția forjă ? Toate acestea sînt ar
hicunoscute. S-ar mai putea adăuga 
două mici amănunte : că în prezent 
își petrece concediul de odihnă la 
Soci. în U.R.S S., și că pasiunea vie
ții lui >a rămas tot ciocanul matrițor 
de 2.000 kg. De multe ori îl vezi cum 
se oprește lîngă ciocan, ÎI privește 
lung, apoi îl roagă pe șeful de e- 
chipă să-i mai dea și lui cleștele să 
mai lucreze puțin. Mîinile îi umblă 
cu măiestria și iuțeala unui mare 
maestru. Ajutoarele nu pot să-i dea 
la mînă, la ritmul lui de lucru. „Așa 
se lucrează, băieți", le spune el, 
înapoimdu-le apoi cleștele.

Zilnic întîlnesc printre forme și 
oa.e cu oțel incandescent, un tînăr

tori pasionați ai noului, format din 
inginerul Ion Bîrsu, șeful serviciului 
tehnologic, în colaborare cu ingine
rul Sen Ion, șeful secției vagoane și 
tînărul tehnolog Gheorghe Teodo- 
rescu. Efectul a fost imediat și du
blu : micșorarea timpului de fabri
cație a unui vagon de marfă cu 500 
ore (ți deci economie de 500 ore) și 
reducerea simțitoare a efortului 
fizic.

La aceste căutări tehnice se pot 
adăuga și încă alte exemple. Ne vom 
mulțumi să amintim numai că prin 
investițiile de stat au fost aduse noi 
tipuri de mașini modeme de înaltă 
tehnicitate și cu un randament sporit 
in secția de construcții mecanice

■ mecanica grea) și în aceea de fa
bricație motoare (secția motoare).

Și dacă cea mai înaltă distincție 
flutură azi pe frontispiciul uzinei și 
in in-miie metalurgiștilor, aceasta se 
datorește în mare parte ți întreceri
lor socialiste bine organizate și 
erc*smaiui cotidian născut In focul 
arestez întreceri. Ne vom opri nu- 

ia cil;, a dm re acești eroi ~'o- 
rir-/ a; musca oașnice ți vom în
țelege ci: de onteraki esie raniirea 
în munca '. beri a nrencitonriui 
nostru nou. a msncitorulai epoci 
sociafesie. care are certrtodoea că. 
dfeză nnocește brre. aeetru el y 
ț^ra !■; rz jacește.

Berbecele srizțtoui ciocan aa'ritor 
r 6980 i:l»ȘM3K coboară vițe*». 

Tn Je< :«ri lodetole <i at* Incă o 
H»*ă ne cretwari. La dește
lu..g îe î^tânăe. o ap-rei. o ia. | 
jyr — ie. D:< ocri castani ageri • 
«frertoari dtere seconre. M*a2e 
kcr. și v'^joase • iasă ton nan x 
nr.h ț-î incă o lov-.txâ ■ toiește 
acsr: ta «raba ie Jtorsare" Sa- 
bMâcto. '*hi tajpr Vzsle Lr to
■ saclgt sb A fa lăczșn? ->a-
t toi c=âcă >a Rto' ’■ taxiaț.
otic o ue cur* chro. a<x.
o -wsaei tossi s stouto Inaiî și 
asritor. ărrecs exa w-* anta, fixă- 
nto *er>re preia ta la into dn aja- 
x-are . E: «<■ ta “*.e tarațto s 
coeratoa se reperă O|e M tor»»! 
.-xefe’șșto aesto ârefzad ta fc aera

se «crertaazf ca toț-to hor. pe lato

—î se vvta =x2 o cartă came ta- k»- 
deze oocseaa. Lta e'iet ai te Hria- 
'-acăe Areonacse m poaQe să <»- 
"nască oboseala.

Sau iacă ae ep- *r tegi ".'nfrto 
Gbeorgte Twaree. ccetora Tr: v-a 
ie ttoaX ț, ta vte«as, c» terii* 
oălrată Csd teta ta geaeaa- trisâ- 
w cottaronsc te atotor. Mr cn 
.soe erst vbx. cote n tem ca te 
•ane. Ș* kjto o * *nuna cctorz-

periculoasă Ia turnare, atunci cînd 
este vorba de-o cantitate mare de 
lichid, ba turnare, fierbe și rupe. 
Oala a ajuns deasupra godeului de 
turnare și se cumpănește. Toți ochii 
sînt ațintiți sprea ea. Apoi, la un 
semn scurt din mină al acestui om 
care se mișcă ca un prismei, cînd 
la dreapta, cînd la stînga, cînd jos 
pe pămînt, cînd sus pe-o formă sau 
pe vreun model să vadă mai bine 
toate pozițiile piesei, oala încreme
nește. Urmează secunde de încor
dare. Nimeni nu se mișcă, nimeni nu 
scoate o vorbă. $i respirațiile par că 
sînt oprite. Toți ochii sînt ațintiți 
la el. la „nea Dută", la „nea Gheor- 
ghe". Fiecare așteaptă ce hotărîre 
va lua el.

— Toarnă ! se aude deodată vocea 
lui înaltă, ca o împușcătură. O ma
netă se trage în jos și primul șuvoi 
de fontă lichidă alunecă uluitor de 
repede in formă.

— Tare! Mai tare ! se aude im- 
rușcînd liniștea aceeași voce. Nu se 
mișcă incă nimeni, nu vorbește insa 
nimeni. Numai lichidul de foc alu
necă cuminte in gura nesățioasa a 
piesei. Deodată, in golul din mijlocul 
pL-esci (j esa ers un inel cu diame
tral de 3 metri) les^o Q.ră de fum. 
în urîa cA.u a J,^fe i«ș;e
de f«**ă c?re C^ștr. se lungește se 
lăr-jrj’x_.0ch'-J ager <1 j^estu în
cercat' tursS’o" surprise îndată ie- 

. FârȘ să <iată măcar o 
e^cluuț.e. prișie d.ț cr-c- ’cm ram 
cc lobată S. firi pic ta eziiire, 
'sare ffc r: ui iș -v «c-jesri Pj - 
sepia es.e coasa-'». c. r», hi
cireă î i-* juîeAca pere; : :r-’iri"; 
să cz&cze și dat sa navă e-ncă . 
sore to sa-: cufr -' ? r si. t
ca pe-e*- £ _ n .»*: iDa’ â ceaaî’.â j 
pr aqr e e tef [ eșu & --4^ '■ ftașx' 
eea*e rebuu^r -. su ctotă decît' 

4evr s**:i de S de le bs
a trsș -u. _ a:r-ț s
’ssră. Dar Tea - -j <
recit la za slognr 
ocreasc. isxa. o» sa a 
Ura. M2—ic i t« » 
.Amri >âc-jjt s 
keta Îk r»e 
coarr-e au. Cod 
aaad^vto. sirr
MMtoă a aruncă 
*r3own re 0 ic-e 
t*M că Soou r- _ 
;a<a ta sjârt-crâ « 
ton. Esto oe-sse 

băfice. Ta< certa

La noi
n UZINA

* <

Cristian Simlonascu

ORAȘ NOU
Visele noastre se ridică spre-nalturi 
Lînqâ zidul proaspăt ca muțrurii de-april 
Și lînqâ zîmbetul pur de copil..* 
Bătrinul Iași zăcea in bahluiri murdare. 
Peste cetatea cu umeri de podgorii e lumina 

și soare...
Sub mîinile oameoilor cerul și pămîntu) 

▼ibreazâ
Cu o mulțime de harpe.
Pe aici a trecut fascismul în șuier — ca un 

sarpe-
Au început oamenii sa ridice, sâ cin te, să rida 
Cu pacea fluturind peste-oras
Copiii bucura amiaza cu risnl lor cristalin 
Furtuna si bezna nu-i mai izbește

rupindu le glezna .
Bâtrina Universitate. întinerită azi.
Iși crește fiii drepți ca oaidria de cetini si brazi; 
E atita lumină pe bănci și sub fruate.
Ideile clare își prind fluidul și curg 
Visele noastre pot tăria sâ-nf run te .-
Generații comuniste creoc tn fostul meu uaig.-

Cezar kâttaKa

BUCURIE
H—irprezece aai ar sS-mi ib irdrm cintecul 

strunii
■ ingrat de rare e aaweîtd și de rasele lunii, 
imhrâtiwt de Mîinile fierbinți ale silelor 
si-nsf naie in aftul de afeadl al filtoor- 
Nouâsprenece aai or oi i barde pe atamete Mele

slin de soare
Nouăsprezece

Eu cresc

cîntuhii 
și seri ca un rod al pâmintului. 
ani or ai-mi aprindă inima-n 

piept 
flamura ta. partid, 
mai zdravu și mai înțelept I

in^HKtln i

7 ——i --
Ce .» -
f y.

Ion, Itie Marlaescs.
Sora N colae? Nu se șîte. 
se Știe precis te -:z te i 
deocamdată re*U wje

Mă ;nL;»sersc adesea se a> 
cfpace ca togmtaii Motor < 
ț: Inhns Lopesco. Pfw_ 
înalt ca celălalt, dar ase 
seamănă
oarecare experiență. ceH. !t e însă 
subțirel, cu înfățișare de copii. Iți dă 
impresia de om timid, nesigur în 
acțiunile sale. Niciunul nu a atins 
încă 30 de ani. Și cu toate aceste?, 
datorită lor nu se mai aud fii; k 
pneumatice la. cazaoger e, ca-» fi- 
ceau un zgomot iefersaL a * »ăr« 
deci operata meșteșugi.-» «sca de 
crărtwt au i netful sa ?;_.i
și măștile de sodnră. pe-:*z ti a 
dispărut și pericolul flăcar. <r alba
stre ale electrozilor, latrc-texinc su
dura automată și settoaoxei'j au 
înlocuit toate emafeie de aaa^ sas 
cu un aoar»t nu Mac tort decit ce* 
mai mic geamantan de vom... Așa se 
sudează astazt cazaneie vagoaaia-. 
cisternă, verr ele pentra fibrele de 
ciment, autociavele ți cercii ‘e agre
gate per.LTa industria ~--ci Te" 
datorită câctăntor Iar. bc.:;. î: re
zervoarelor de la edoaa 
frină se sudează autoaa: 
tent pe ambele părți. t*r- să se sui 
întoarcă tabelele De curiri aa a.-o: 
o mare bucurie. După ce s-au :>’■ 
sitlSat cu bătrinul comwnst, lăcătu
șul Ion Xeagoe. asupra proceuei/.a. 
modern de înlocuire a ace<ik»a cu 
gazul metan In operațva de debitare 
cu flacără a tabieior. acesta a apli
cat inovația de tăiere sem^atomat 
cu gaz metan a tablelor inatnie de 
a o propune cabmetulm tehnic. Dusă 
această tăiere, margin.le tablei râm.n 
atit de fine încît nu mai este nevoie 
de nid o operație de presserare. Vă 
dați seama ce au realizat in numai 
aproape doi ani de zile aceșh tineri ? 
Au redus zgomotul ca aproape 80%, 
au redus timpul de sudură a unui 
vagon cisternă cu 30% și au ridicat 
de două ori calitatea produselor. Cit 
de evidentă este contribuția lor la 
marele succes al anului 1959 1 Acum 
sînt frămintați de lupta pentru in
troducerea unei linii tehnologice de 
sudură automată și in atelierul unde 
se sudează liniile de ciment și uti
lajul pentru chimie.

Acest fenomen tehnic modem — 
organizarea producției în flux tehno
logic — a devenit- o realitate și in 
alte secții. După ce în secția cons
trucții mecanice au fost eliminate 
încrucișările și transporturile inutile, 
îndrumîndu-se piesele să meargă 
continuu de la o operație la alta 
(creind ceea ce se cheamă „produc
ție în flux tehnologic") metoda s-a 
extins și în secția vagoane. Și acea
sta datorită unui alt- grup de căută-

* se

M erfTL-k. ^tobăteste. firi
șrtt 7ace .ncoraare. atockriarri-» 
.■avzcwiftB" loaie mcivkV« s 

rioda-K wu aooîo aase ii 
7-cate ÂscxA așa-. Iată-1 tatr-o sr- 
âMfet cntjcâ. re se isZiaplă aiesea 
va cos-terete etortnce ia aftisa fază 
a carer’' (ComfSKc este d»- 
rwri i-stoe deoa reparații). Cărare: 
zfe bolta s-an măcnat, citew s-aa 
prăbușit în lichid. Pe vatră fierbe 
oțelul in clocot, cum fierbe apa. către 
2.000 de grade. Ce să facă ? Aproape 
trei tone de oțel s ecia'. stot aneain- 
i»te. Dacă bolta se prăbușește. Jrii:- 
« se —-»jră. fc gheata. Șa’ja 

ete p^erdi-ti CaM.^atni de TarLd 
•at-trghe Todare s= *’4 atol pe 

g CceasM "tea» fjeeaza
sala s Joarge la jgheab. ț>
rrește ca o vină de foc. dar cărămi- 
n * cont., uă să cadă- Nn-tai clipele 
’ .*a i s - nt acelea care tri bolta sas. 
Tiriacul o*,eiar sare la gura cuptoru
lui. ia o cociorvă ce-i ne la înde- 
minâ și sprijină cu ea boita. Dogoa
rea il almgă, 11 face să țină ochii 
închiși. îi încinge hainele. Dar nu 
pleacă de la post Str ige din ochi, 
strinree dto dinți, strînge zdravăn 
re imie pe cociorvă. Urmînd exem- 
pâuț și ceilalți membri ai ech pei 
rac ia iei. Clipele se scurg anevoie. 
Anevoie se scurge și otelul. Numai 
sudoarea se scurge bogțt, prea bo
gat. in șuvoaie fierbinți. Tinerii ute- 
z?.șt; ș; candidați de partid nu se dau 
bătuți ttkima picătură de otel
se scurge din cuptor. De abia atunci 
își retrag cociorvele ți respiră ușu
rați, Da: șarja a fost salvată. Trei 
xone de cțel rapid pot să-și urmeze 
drumul în procesul de producție. 
Elevii comuniștilor otel ari Tudorică 
Marin ți Nicolae Ștefănescu s-au 
dovedit demni de profesorii lor.

Ori— hai să ne aruncăm privirea 
dincolo, la „hala nouă", în turnătoria 
de fontă Ne aflăm într-un moment 
ob*ș*iuit al zilei, clnd se toarnă piese 
mari. Iată, atmosfera calmă, obișnuită 
a dispărut O oală cit o cadă se 
leagănă deasupra capetelor în cîr- 
hgul podului ruiant Clopotul maca
ragiului sună prelung a mare aten
ție. Oala vine spre o formă uriașă 
bătută la soL Atunci, tinerii din jur 
sar ca niște resorturi de la un loc 
la altul la semnalele scurte ale unui 
om mărunt, subțirel, roșcovan ce se 
deosebește de ceilalți turnători nu
mai prin faptul că în locul bluzei dc 
la salopetă poartă o cămașă ro
șie ecosez. Pe el îl ascultă
toți din atelier în fiecare mo
ment al zilei: 
lierului formare, 
mente, cuvintele 
ghe Duța devin 
tere poate duce la un eșec și 
chiar Ia o catastrofă. Fonta este tare

ii 
fiecare 

este doar șeful ate- 
Dar, în aceste mo- 
comunistului Gheor- 

lege. Orice aba- 
la

EL
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fî-wi r<

Care etee s«t* i.r re? siitar: 
ia caașe^oja o»-’" ' ■ greu de
aRai Ș; urc. Cj te i ’ prX se 
învață, se oteșie. »:"<s esto îmbrăți
șată de let -* arh c-giș...
tehnica este iah-;; tec. A stu
dia a devee,* c zsbz x» sine țs* 
non. Sate d»n*e 'reer- -suna ten 
tetaă. roi “noează carsariăe ..-ceulai 
de pe iinga axusă. Zeci dinte ei s:nt 
student ra Pol.tehnki ș Instituiu’ 
de Științe Ece~ -are. multi as ab
solvit școala de w Hi, iar maiștri: 
fără studii s-w users ia această 
școală la cursurile iară frecvență. 
Multi dintre ei csat-ă !□ conri de 120 
de perse "Te, dansează cu foc in e- 
chipa de dansur crt aduc contri
buția în cele pa-ra 1 giri ir.-.sf-re 
de agitație. Nu mat veriăre de entu
ziaștii din cerca- Dia$’.< zare se atei 
la a nu știu cita erpcziție. Turnă 
rul Zachiu loa. sudor.; Mar a Con
stantin, proiectanta Amei.a Vărăi-e. 
mecanicul Gh Dincă siunți: 
Sa-.’ițchi au dever : de.-r-o’t cu eseuri 
și în afara uzinelor ia*or.t* s.nrel-oc 
lor în care au zugrav.: munca me- 
talurgiștilor, muocmd cu sirg să pă
trundă în sufletul acestor oases. 

*Setea de cultură, de cunoaștere, se 
ilustrează limpede ți pnn csfre. Iată, 
în prima jumătate a aoul_i acesta 
s-au vîndut, prin sLaodiriie din u- 
zină, cărți de peste ZjDjOOO Iei.

Vom încheia pnn a arăta că. pe 
lingă sutele de inovatori tr> proble
mele de tehnică, s-au ivit ș; a?,i 
creatori: creatori de caractere, cer
cetători ai sufletului omenesc. E: 
sînt grupați în cercul literar care 
poartă numele liricului ți satricuiai 
G. Topîrceanu.

Iată, așadar, ce iei de oamec; siat 
metalurgiștii de la uzina ce poartă 
subtitlul de ,.mecamcul-șef al indus
triei". Cu un asemenea mecanic-șef. 
există deplina certitudine că indus
tria noastră își va îndeplini ca cinste 
sarcinile trasate recent de directivele 
celui de-al Ill-lea Congres al P.MJL 
și de Hotărîrea C.C. al P MR 
și a Consiliului de Miniștri privind 
introducerea tehnicii noi în producție. ■

Horia Gaița

CUVtNTUL
PARTIDULUI

Se ajustează o piesă pentru marile linii de curent.

Ne e. Partid, cuvintal tiu drumul spre CdlfiflliB 
Și inima se-aprinde să cînte deodată, 
Cum. după o vioara din miini măiestre sună 
într-un acord asemeni vioara-alăiuratâ.

Cuvintului tău — munca-idă dreptul de a fi. 
Deschizi spre mîine-o poartă de vis și poezie 
Și intri cu lumina din zorile de zi,
Iar vremea se grăbește pe urma ta să vie...

Cit cerul văd cîmpia cu spice: raze-n tară, 
Din soarele de-adîncuri țîșnite în afară,
In valuri iar spre soare... Nu-s valuri să te fure, 
Ci-s prinse-n rădăcini ca o pădure.

Lumina printre oameni și ea-i un muncitor, 
ce ia cetatea-n palme mlădii cînd vine seara. 
_.Cu gîndul fericirea încerc să o măsor. 
Partidul mă învață cum s-o măsor cu țara I

Ne e. Partid, cuvîntul tău drumul spre Comună 
Și inima se-aprinde să cînte deodată, 
cum, după o vioara din miini măiestre, sună 
intr-un acord asemeni viora-alăturatâ.„

• ••

Zeno Ghițulaieu

DRUM
ASCENDENT

Cerbii scăpărînd avint
Se bucurau de măguri și de vînt...
Gorunii de cîntece și privighetori,
Tăcutele stînci
De-ale apei viori...
Doar el, el robul, se tira
Ca o umbră blestemată prin mocirla grea
Săturîndu-se cu coaja lunii
Și mireasma mătrăgunii...
într-o zi
Lanțurile de la picioarele-n opinci
Căzînd, au spintecat
Noaptea-n cinci.
Frunțile s-au ridicat din tină,
Și s-a făcut lumină.

JSSSMSSSM

Dar nid un zeu n-a venit 
Sa ne vindece rănile. 
Sâ ne limpezească cărările. 
Noi cu mîinile noastre noduroase, 

tntfrîtate 
Am făcut microscoape fine și combinate.

Invățați de partid, 
Noi, muncitori

și țărani 
Am făcut sâ creascâ-n cîtiva ani, 
Din pilpfiri și curcubee printre munți, 
Cetăți de fier, peste prăpăstii punți, 
Din fluierul de soc doinind a jale, 
Codri de furnale, 
Din nostalaia Dușunatului de turme, 
Uriașele urme 
Ale șantierelor, furnicare de viață, 
In minunata noastră dimineața.

Mlhai Munteanu

PRINOS 
PARTIDULUI
Sorbirea slovelor din prima carte, 
Durarea-ntîiei schele la Bicaz, 
Chemarea brazilor spre culmi, departe, 
Spre munca înfrățită primul pea,

d 
Sărutul lung și dulce, fără teamă, 
Mîndria sfîntă de-a fi liber om, 
Surisul blind și grijuliu de mam3, 
Plăpîndu! vis al pruncului in sMnn,

Uimirea-n fața crengii-mbobocite, 
Adinca dragoste de țarâ-apoi 
Și adevâru-ți ce-1 înalți spre noi

Deschisu-ne-au poteci nebănuite j 
El seva-i care suie din adlncuri 
In oameni și in holde și in cinturi.

BRIGADIERII
Au trecut cu pletele în vînturi, 
Au trecut pe umeri cu lopeți 
Brigadierii ca n atitea rînduri 1...

Cintecele lor. parcă săgeți 
Au zvîcnit spre zările albastre.

Sleahurile, culmile sihastre
S-au împodobit pe rînd, pe rînd ; 
Mlaștini vechi s-au prefăcut în glastre.

A bătut al înnoirii vînt 
In gradina păcii, roditoare. 
Tot cintau brigadierii-n rînd 
Și-aduceau spre inimi crengi da soare,

Alfred Neagu

METALURGISTUL
— Instantaneu —

Ferind cu mina fața de dogoare, 
Cu ochi mijiți, el iscodea să vadS 
Metalul zvircolindu*se-n viitoare 
De flăcări vii cu vuiet de casdadâ»

Cum s-alungau grăbit lumini fugare 
Pe chipul aspru, încordat de gîndurl, 
In clocotul de viață viitoare 
Părea că deslușește noi avînturi.
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Mihal Elin

1N AUGUST
Fețele pămintii ale tovarășilor, 
baraca murdară, 
zidul sinistru și orizontul sfîșiat 
de ghimpii cumpliți ai gardului. 
Farul stă cu orbita secată.
La noapte se va roti
— o veșnicie prea mult prelungită — 
ochiul acesta al morții.

In zori va veni iar
bestia cu monoclu
și va lătra ceva gutural, 
cu fața-mpietrită in rînjet.
Zidul și groapa proaspăt săpată 
le vor zări pentru ultima oară.

Cine va fi prea slab ?
Cine va plînge, poate,
în zorii aceștia de august? i
Unul din ei, poate chiar el,
— nu trebuie sâ-i tremure glasul — 
va vorbi în fața gurilor mici și negre 
ale automatelor —
despre Comunism, despre biruință.
In noaptea trecută katiușele au bubuit

mai aproape.

__________________________________________



2* laturi de întregul popor 
muncitor, minunatul tineret al-
patriei noastre, muncind în 
producție și învățînd în școli 
și institute, participă cu en
tuziasm la lupta pentru dez
voltarea economiei și culturii, 
aducînd o contribuție de preț 
la obținerea tuturor'victoriilor
noastfâ}’f\ | jî M

(Din Raportul C. C. prezentat de 
II ■ {tovarășul .țheor^he Gheorghiu-Dej 

'Iți qeljde| al Â-lea Congres al 
rârtî’duidi Muncitoresc Romîn).

p rin „Electroputere", oltea
nul a trecut *de-a dreptul 
din era . scăpărătorilor de 
cremene și a chibritului 
suedez, în epoca energiei 
electrioe.

A fost o revoluție. O revolu
ție pe care oamenii de pe alte 
meridiane au ‘ parcurt-o 1 lent, 
evolutiv, prii;, infinitezimale a- 
cumulărl cantitative,' odată cu 
fiecare pas în știintă, asimilat 
și aplicat.

Iț izbea un cuvînt nou : Ener
gie !

Energie... „O-altă fată a mau 
teriei în mișcare !“... „Plus și 
minus !“.,. „Electroni, protoni, 
neutroni !...“ Un Univers inedit, 
care se refuza măsurilor obiș
nuite. De la o simplă și ades 
elementară reprezentare a lumii 
materiale, băiatul de la gîște și 
oi s-a văzut deodată pe întorto- 
chiatele și infinitele cărări 
dialecticii mar;

Mai la înderi 
gajat deocarn. 
fundații, era 1 
orbitoare prin concizia ei: „Co
munism — puterea sovietică + 
electrificare". Cuvintele lui Lenin 
se gravau în inimă ca pe un 
bronz fierbinte. „Puterea e a 
noastră — socotea temeinic și 
plin de mîndrie baiatu1 care 
lucra cu tîrnătopul la fundații, 
— ne mai trebuie și cealalta pu
tere, energia electrică !...“

Utemistul 
Gorj, sau de 
sub camașă, 
roșu, știa că 
dea societății 
instrumentele 
apropie de cel mai scump vis.

tn Craiova apăruse 
noapte un cuvînt nou, | 
tinerii aceștia mînjiți de 
și de var îl rosteau cu 
rare :

„Electroputere" !
— Unde lucrezi ?
— La „E'e’etroputere"

llie PURGARU

peste 
pe care 

•. ciment 
întin

La I septembrie 1*51, la lt 
ani de la întemeierea ozinei. 
brigăzile de tineret de la „Elec
troputere" prezintă tării tabelul 
de mai sus, punînd lingă el și 
• cifră: in acest deceniu, pro
ducția uzinei a crescut de 
de ori .
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Despre care din tinerii aceș

tia si vorbești mai tntîi ? In ce 
măsură (cu ce drept?) îl poți 
prefera pe Tudor Marin lui llie 
Dumitru sau Preda Constantin, 
tustrei șefi de brigăzi fruntașe, 
aflate tn întrecere strînsa, in
tr-un joc infinitezimal al pro
centelor de depășire reciprocă ? 
Cu cit e mai intersant roma
nul utemistului Vasile Nădrag, 
mai ieri cioban în Gocj, aaa 
strungar de înaltă calificat șt 
viitor student la Poiitehn ca;» 
tata de cel al lui Ion Matei, 
maistru la 26 de ani, conducă
torul importantului atelier . de , 
bobinaj de la sectorul de trâns-I 
formatori !

Tinărul muncitoi al uzinei — 
viața anii aceștia — e 

cea mai frumoasă 
: a brigăzilor de 

de la „Electropu-

acesta, venit din 
peste Jii. avînd 

la piept, carnetul 
avea sarcina să 
noastre unele din 
care aveau să ne

Parcă ar fi o farmacie, nu hala 
in care se fabrică aparataj cler 

trie pentru mine...

ț
Spunînd aceasta', ochii primilor 

brigadieri căpătau o lumină 
nouă. In răspunsul lor, ci sa
lutau de fapt lumea flu tw*.'a 
lui Lenin : „Comunism pu
terea sovietică 4- electrificare".

Atunci au luat flintă primele 
brigăzi de tineret de la „Elec- 
troputere", ivite din necesitatea 
pregătirii băiatului de pe Jil'; 
pentru etapa următoare a vieții 
sale. Seara, după o zi de muncă 
tndîrjită la lop 
pre taineleiin 
Conducătorii si 
găzilor: cljva 
•nișlf. J

asculta des-

Lumina care va alerga pe fire 
pînă acolo, în satul lui din 
munți, inundînd cu raze pagina, 
de asemenea inedită, din Enii- 
niscu, pentru tfitîia oară ajunsă 
la îndemîna plugarului, nu de 
mult alfabetizat:

„Ca să schimbăm acum întîi<a 
oară

Sap.a.n condei și bnazda-n că
limară..."

Acest prim examen se săvîr- 
șisei-pe Ltaculi .'.ca o experimen
tare practic?! a unei lecții des
pre electricitate de la cursul se
ral. Dar nu era timp de refa- 

•ril" in întreaga lor 
Bt|v^ Țara avea ne- 
’rptpare și de utilaj 
><£fe mai diferite ti

tirilor, 
ceselor, te 
fiorul „s 
emoții

prini 
trie.

E
•o ii.IUI 

L
In centrul Craiovei, pe „Lip

scani", se mai văd încă sticle 
de lampa, feștila și felinare de 
vkif... Satele cer 
jj.ețrol. lampant. „

' mic. de ia Crafdv;

Erau acum în halele albe, lu
minate de sus. Razele cădeau în 
cascadă direct, prin tavanul de 
sticlă, — și băiatul de pe Jii 
ținea in palma un comutator.

Învățase acum să ia seama la 
toate lucrările'pe lîngă care 
trecea și mai las la acelea pe 
lingă care trecem fără mirări, 
folosindu-ne de ele cu un gest 
reflex. Răsucim cu un gest re
flex comunatorul electric, inun- 
dind odaia cu ploaia galbenă a 
luminii. Apăsam automat bu
tonul unei soBerii, ridicăm far.ă 
emoție receptorul telefonului, 
provocăm miracolul muzicii do
rite mișcînd, distrați, acul apa
ratului de radio... Incercînd să 
retrăim de fiecare dată, 
inventatorului, la fiola
aceste experiențe devenite 
flex, ne-am epuiza.

Dar băiatul de pe Jii era obli
gat să le retrăiască pe toate. 
Avea în palmă comutatorul elec
tric... Răsucea și pe o parte și 
pe cealaltă placa albă de por
țelan cu buton și se lăsa inun
dat de bucuri: 
a descoperirilol. 
Placa de portei 
chetată de und[ 
nul nu mai eră 
mister. Cunoștea cuptoarele de 
copt caolinul, așa cum știa și 
despre tehnica sticlei. Placa 
de porțelan era din specia lu
tului de Hurez, copt mai bine 
și smăRuit. Noutatea era a 
monturii. Bornele mici de ala
mă, pe care le-a string în ghi
venturi, cu mîna lui, aveau 
să stăpînească firele prin care 
va curge energia. Aceeași din 
care ia naștere și fulgerul. A- 
ceeași spre care năzuise poate 
și Prometcu în zborul lui către 
astre — i-a explicat conducăto
rul brigăzii.

Flăcăul a introdus în borne fi
rele subțiri de cupru, cu abili
tatea cu care ai potrivi ata în 
ac. Borna plus și borna minus 
au fost strînse cu șurubelnița. 
Apoi dispozitivul a fost pus în 
doză.

Și se făcu lumină !
A doua brigadă de tineret din 

istoria uzinelor „Electroputere" 
(sîntem Ia începutul anului 
1950) izbucni în aplauze.

In scara timpului, în spirala 
victoriilor omului împotriva na
turii, băiatul de pe Jii i înscri
sese. inedită pentru el. o biru
ință. Fluxul imponderabil al 
materiei se supusese miinii și 
minții lui, rldicînd Ia incandes
centă firul de platin diafan.

alinare m simplă 
iflo aiohtftse hi...
'■n Xenisl in*a- 
ijvai iar pcjțfla- 
’ pentru el un

F
i

puri.
Cu ajutorul unor meșteri ex

perimentați, venifi din alte cen
tre ale țării, sub îndemnul și 
sub povața comuniștilor. băia
tul de pe Jii, membru al brigă
zii de tineret, a trebuit să trea
că direct la prima comanda de 
stat pe care i-o încredințase pa
tria.

Motorul de 4,5 Kw.

tnca „gaz", 
vere, ia-mi și 

...iv. uv- ia v.iaii»va, chibrituri!" 
La „Electroputere" - duduie pe 

bancul oe proba primele mo
toare elettrfee de 4.5 și 5,5 kw. 

...1951 ! Dar de aici, aminti
rile nu mai țin pasul, iar ci
frele, încolonate viguros unele 
sub altele, exclud cuvîntul adia
cent și cer, după fiecare, cite 
un senin “de exclamare, ca un 
superlativ.

Brigăzile de 
„Electroputere" 
nele „Klement

răspunde „prezent!“ în minele 
de la Lupeni. Comanești și Ghe
țar... Locomotivele cu emblema 
craioveană strabat galeriile și 

.'aduc Ia zi lignit, huilă și mine- 
/reu... Proba da încredere și co

menzile cresc. In același an, fo
losesc locomotivele de mină 
„Electroputere" și Aninoasa, și 
Bzia Sprie, și Teliucul.

La panoul de onoare sînt tre
cute o nouă serie de brigăzi de 
tineret fruntașe :

....... in munca pentru livrarea 
înainte de termen a transforma
torilor de 1.500 Kw.

...a transformatorilor de
2.500 Kw.

...a transformatorilor de
4.500 Kw !“

Să sărim peste un an ? In

★
Ca să se nască această cita

delă a electricității, trebuia sa 
se formeze o muncitorime cu un 
înalt nivel profesional, î 
cu o temeinică stăpînire 
ței. „Electroputere" a 
o școală, un mare și 
institut de învățămînt, 
elevii verificau cunoștințele do. 
bîndite în bănci, în practica de 
fiecare zi, iar practicii îi cău
tau chei și dezlegări în învăță
tură. „Electroputere" a devenit 
însă o școală de un profil spe
cial.. ffemelgi șcjeparte de a fi 
sim’pl experimente școlare, 
erau, chiar de la începutul lor, 
sarcini de stat. Ele 
nevoile urgente- ale 
nitionale, inerea mai multe, 
rlu mai pilsaine, de tot 
tiare răsphnde^. Trebuia 
gafată balanța importurilor 
utilaj electric. Și o parte 
această sarcină a preluat-o 
„Electroputere" din Craiova. 
Trebuiau produse motoare, tot 
mai multe motoare electrice, de 
cele mai diverse tipuri. „Elec- 

' tropurere" s-a angajat să le 
producă. Trebuia ca utilajul 
electric romînesc.' satisfăcînd 
nevoile interne, să devină, ca și 
alte produse, un bun căutat în 
piața socialistă de mărfuri. Și 
această sarcină a preluat-o 
„Electroputere".

Cu cine ?
Cu o mină de comuniști, 

neri și ei, dar cu experiența 
luptei pe frontul construcției și 
mai ales cu pasiunea neînfricată 
de a infringe orice piedici.

Și cu cîteva sute de tineri en
tuziaști, mare parte din foștii 
brigadieri, pe care altoiul con
științei muncitorești, socialiste, 
a prins din plin, odată cu 
știința, frurtificîndu-le darul și 
talentul nativ. Toți, cu educația 
muncii colective. în brigada de 
tineret condusă îndeobște de un 
comunist sau de un candidat de 
partid. Și împărtindu-se 
din prima clipă a 
tru făurirea celui 
electric, în cîteva 
găzi, avîntate-n 
întreceri.

inarma.a 
; a știin- 

devenit 
coinplex 
în care

reflectau 
econom iei 

me
ni ai 
de. 
de 

din

tineret de la 
preiau de la uzi- 
Gotwald" fabri

cația transformatorilor de 
fa de :

240 !
350 !
420 !
...750 f... Și, ceea ce va 

clteva semne de exclamare 
tru ritmul uriaș al muncii, se 
preia producția transformatoru
lui de 5.600 Kw.

Mîinile bătătorite pe plug au 
devenit iuti ți au capătat pre
cizii și sensibilități de antenă.

...1952 !... Dar am uitat em
blema ! „Electroputere" împîn- 
zise de atum țara cu marca 
produselor ei- Numele gravat in 
metal ă devenit, și la București, 

: ți la Arad, și la Turda, o mîn
drie și un gir :

„Produs la Electroputere".
Băiatul dc ne Ai' acum stu

dent prin «brB^dkbență la Po
litehnică și însurat, cu copil la 
crcșa și mobilă nouă în aparta
mentul dat de uzină, scria unui 
frate rămas acasă, în satul din 
munți ;

„Mă, Firule. vMo*șT‘tu;.'. Te 
iau la noi în brigadă... Am dat 
trimestrul ăsta motoarele de 
1.000 Kw, iar. transformatoarele 

t xiat aproape 
ijnjiul trecut 

ăm anul

for-

cere 
pen-

activitatea brigăzilo, de tineret 
de la „Electroputere", un an în
seamnă un salt peste serii geo
metrice. Cei plecați în 1953 din 
uzină la specializare. — la Mos
cova. Harkov, Leningrad — re. 
întorși în 1955, au in fată ade
vărate minuni :

„Cînd ati clădit, mă, atît ?.,. 
Cind a apărut secția asta?... 
Bre, llie, parcă lucrai la trans
formatorii de 4.500 Kw!...“

Eroare ! In mai puțin de 
luni, brigada lui llie Dumitru 
trecuse la producția enormilor 
transformatori de 20.000 
Cîte semne de exclamare 
admisibile ?

1955 !... Pe liniile bucureștene 
evoluează tramvaiele „Electro
putere" !... Le știti ? Ați cobo
rit adineaori dintr-un 19 în fața 
blocurilor noi din Piața Ro- 
mană !... V-au dus în Cotroceni, 
pe Grivitei, la gară, la obor, 
purtîndu-vă lin ți oferindu-vă 
scaune elegante, tapisate cochet. 
Itebiștii sint mulțumiți. „Se cu
noaște" — spun ei — marfă de 
la „Electroputere" !..,

...1956, 57, 58... Se execută
echipamentul electric pentru re
țelele 
ceput 
Intră 
tipuri

II

Kw. 
sînt

de 110 Kw. care au și în- 
a brăzda cerul Olteniei... 
în producție nenumărate 
noi de motoare electrice 

și generatoare de curent 
iiuu, motoare asincrone, 
motive electrice de mină 
cumulaturi, mașini pentru 
oară fabricate în tara-..

toi
lîS'T 350"!...

COPACUL

conti- 
loco- 

cu a- 
Intiia

lui în 
poate < 
victorie 
tineret 
tere“.

Viața .. .
toate ferestrele inimii des
chise spre cei din jur, dînd 
ți primind mereu, i-a creat 
băietandrului de pe Jii per. 
sonalitatea, 
șurile.

lată-1 pe 
tehnologul 
unui nou 
blond, figura energica ți 
dură, deși cu trasatari fru
moase. feminine aproape, 
albaștri 
pot deveni într-o clipa 

metalici, gestul, 
gîietor, obișnuit să domine. Au 
fost II copii la părinți. într-un 
sat mehedintean care robea pe 
moșia unui boier. A venit 
„Electroputere" după ce, ani în 
șir, colindase tîrguri ți bîlciuri 
cu căruța de marfă a unei ne- 
gustorese „de galanterie". Vin
dea testemele „de Lipsea", bri- 
cege „suedeze", piepteni „de 
fildeș", geamantane „de Cordo
ba", cupoane de „crepe de 
Chine", parfumuri „franțuzești". 
După bunele obiceiuri.
Ținea La dat 
ultimul briceag 
du-i simbria ți 
sărutatul mlinii.

La „Electroputere", Petre Sâf- 
toiu a condus cea dinții brigada 
de tineret a uzinei. Abia înce
puseră să se Infiripe zidurile. 
Arhitectura de lumini a marii 
uzine de azi nu invada inca, 
noaptea, cimpia : abia licarea un 
felinar, intr-o baraca. In același 
an (1949), Petre Săftoiu a fost 
trimis să se specializeze la uzi
nele „Uralelectroaparat" din 
Sverdlovsk, de unde s-a întors 
după un an ți o lună ( o 
durase drumul) cu diplomă 
tehnolog ți maistru șef.

In 1951, comunistul Petre 
toiu, era șeful unei brigăzi frun
tașe de tineret, a fost distins 
cu Premiul de Stat.

In 1954 și-a construit casă 
nouă, cu credit de la stat.

In 1957 a fost ales deputat in 
Marea Adunare Națională.

..Intîmplare care poate servi 
drept încheiere și, lntr-un fel. 
drept început. Marea brigadă de 
tineret care e „Electroputere" 
iși va spune in curlnd cuvintul.

în brigadă, cu

gindurile. vi-

Petre Săftoiu. 
principal al 

sector. înalt.

și visători.

deși mîn-

la

coana 
afară, odată cu 
vîndut. opria- 
lipsindu-se de

luna 
de

Săf-

— S-ar putea ea satul meu să-și 
trafă bun.Me după cel al lui 
Tirza ȘpâlaruL Nu știu, dar noi, 
cei care simeni de-acolo, din Tir- 
zii, ca și alții de prin Crasna, 
Minjețti. Pihua și chiar O’ten ești, 
am coborit in Cimpia Bîrladului™ 
Manole, ești îndeajuns de pregă
tit ? Mergem la confirmare.-,

Pe fața lui k a-ile Pricop, recti
ficator de înaltă precizie la „Rul- 
mentul"-Bîrlad, era întipărită un 
fel de amărăciune, am putea 
ne cliiar tristețe. Se legăna 
pe un picior, cind pe al
tul. nerăbdător, în uriașa 
bală, lingă forja de 5 tone. 
Incandescența gălbuie-ro- 
șiatică a cuptorului atenua 

. <<piuă la dispariție cutele 
*1 înci din dreptul buzelor, 
dar reliefa puternic fruntea 
lui lată. Privirile, de un 
Albastru senin, cald la lu- 

g mina zilei, căpătau refle
xul acelui verde de sma
rald îndrăgit într-atît de 
pictori. Manole; cu dinții 
de un alb-strălucitor, 
contrastînd cu fața-i tu
ciurie, mînuia cu un cleș
te uriaș viitoarea carcasă 
a rulmentului aflat acum 
;,la roșu”;

— Am vorbit și cu ceilalți, 
tem pregătiți. Numai...

Și vorbele i se stinseră 
netul uriașei forje; Dar 
pare că a înțeles totuL

— Pomeneați satul — li 
lese eu.

— Nu știu ce a fost pe vremea 
lui Tîrza Spătarul. Mai încoace, 
în vremea noastră; satul aparți
nea lui Costa. Din 1937, cînd 
m-am născut, și țeva mai tîrziu 
cind am înțeles primele vorbe; 
n-a fost cuvînt care să înfrico
șeze mai mult copilăria noastră 
ca numele căpcăunului.-^ c-așa-i 
spuneau toți. Părinții mei au 
muncit pe moșia lui Costa; Bu
nicii mei, o parte din viață au 
muncit pe moșia lui Costa; o altă 
parte, în tinerețe, pe moșia altuia. 
Străbunicii..; Dar ce rost are să-i 
înșir pe toți ? Nici nu le știu nu
mele... Dar de muncit au muncit; 
Mai bine zis, au robit.

Vasile Pricop. tînăr de 23 de 
ani, pare a fi un om care a trecut 
prin multe. Povestind, cutele din 
dreptul buzelor se adîncesc tot 
mai mult. Cutele astea au funcția 
unui indicator optic de acord al 
unei superhelerodine de mare 
sensibilitate.:: Nu m-am înșelat 
Neagră trebuie să fi fost copilă
ria acestui tînăr, și sensibil sufle
tul lui, dacă într-atît i s-a săpat 
în suflet, pe față;

— Știi ce-a fost războiuL Pe 
dealurile Hușilor s-au dat bătă
lii. La 7 ani, cînd trebuia să merg 
la școală, cînd trebuia să desco
păr o lume — amară, e drept, 
dar era o lume — auzeam bubui
tul tunurilor; răpăitul mitraliere
lor, coloane de mașini; tancuri ; 
vedeam fasciștii nemți cum fură 
vaca din bătătură, schilozi careși 
țârâiau trupul prin praful drumu
rilor, văduve ce-și plângeau mor- 
ții... La 7 anLu

Indicatorul aplic acționa fără 
greș.

— ;..La 8 ani..; Ce să-ți spun ? 
Doar dacă știi ce a însemnat se
ceta din *45, vei înțelege. De 
multe ori. cind mănânc mai ales, 
fie chiar o friptură la restauran
tul nostro. Ia Bicaz, — ai fost 
pe-acolo ? — simt gustul rădăci
nă de păpușoi; Are gust de («-

spu- 
cînd

liuă, puțin dulceag, dar mai mult 
aduce a pămînt. Dracu’ știe...

Au trecut anii. Mai că nu 
cînd am terminat 7 clase, 
înălțasem binișor, dar eram 
tul de prăpădit. Nu se putea 
ne mare preț pe mine. Am plecat 
la Școala metalurgică nr. 8 din 
Bîrlad. Erau doar 180 locuri și 
candidați peste 500. Am reușit la 
admitere și timp de 2 ani am în
vățat strungăria. Urmam cursurile 
de strungărie, rectificare și trala
ment termic. Se pare că învățam

știu 
Mă 

des- 
pu-

acești rulmenți se gripau înainte 
de vreme ? — și pînă astăzi cînd 
fabricăm rulmenți radiali și spe
ciali pentru cale ferată, au trecut 
doar 7 ani. Astăzi sîntem căutați. 
Ne caută apusul care nu cu mult 
timp în urmă ne înjura, ponegrea 
ideea construirii unei uzine de 
rulmenți în țara noastră. Cred, 
sint sigur, tovarășe, va veni o 
vreme cînd îi vom ajunge pe sue
dezi în calitatea fabricării rul
menților...

La

Romulus ZAHARIĂ

RULMENTUL
CU NUMĂRUL
2

sîu-

în tu-
Pricop

amin-

032.000.

Ială-l pe ulemistul Gh. Ionescuj 
strungar fruntaș, în timpul 

crului.
lu-

pre- 
uilc 

unde se înalță 
electrogen. Pe 
o baracă dâră- 
din ea o folo-

toți, 
bătăliei pen- 

dintîi motor 
zeci de bri- 

iureșul marii

DE
OTEL

Cindva tinerețea putea să însemne
Un plop înalt
Față in față cu Strimbă-Lemne.
El apăsa cu genuchiul
Și lăsa un gheb, o cecoață.
Limba frunzițului o vedeai cum se-ngroață, 
In vint să cînte nemaiputind,
Palidă, mută,
Foarte departe de cer, 
Nici chiar de tot in pămînt.
Cindva, tinerețea...

Creșteau buruieni veninoase,

Să fure lumină, 

Să-ncurce cărări, 

Să-năbușe inimi și case.

O, tinerețea in luptă - un copac de oțel I

luce arării!

Numai cind răsărea un capac de oțel 
Iți rănea Strimbă-Lemne
Genunchiul în el.

Din stropii de singe căzuți

Fremâtul lui e acum o pădure intreagă, 
Orga izvoarelor descătușate. 

Căprioarele visului,

Toate,

Pot să-ți aleagă

Saltul celor mai cutezătoare cărări.

Poiana, la mijloc 

E numai floare

Și soarele inundă din zări.

bine, doi ani la rînd am fost 
iniat. Aveam dormitoarele, 
colo — vezi ? — 
clădirea grupului 
atunci era acolo 
păuată. Jumătate 
seam drept sală de cursuri, cea
laltă jumătate dormitor... Cind o 
să mergem la complexul școlar de 
pe deal. — uilă-te, se și văd clă
dirile. alea multe, la marginea 
Bîrladtilui — ai să'ți dai seama 
cum învață astăzi tineretul din 
uzina noastră. Accentua aceste ul
time cuvinte în chip deosebit, în- 
tr-un fel bălrînesc și oarecum în
seninat.

— Pe atunci, în 1953, fabrica 
noastră de rulmenți nu era gala. 
Am ajutat la montarea mașinilor 
și nu mirft după această dată, la 
1 mai 1953, ieșea din mîinile 
noastre primul rulment, rulmen
tul cu bile 308, pentru tractoa
re. Eu lucrasem la rectificarea 
interioară și calea de rulare. Cind 
mă gîndesc cum lucram atuncea, 
mă năpădește rușinea. Iți spun 
doar câ planul de o lună întrea
gă se execută astăzi în cîteva zile, 
într-atît am crescut..;

Părăsisem demult laboratorul 
de probe, pașii ne purtau prin 
hala strungurilor.

— Noroc, Goja ! Tovarășe 
Ghiur, după amiază la confirma
re ! Ii vezi cum lucrează ? — mi 
se adresă. Toți, și Goja — c din 
Murgeni — și Glliur Nae — de loc 
din Frunlișeni — și Cozma Nica 
și încă mulți alții au învățat me
seria de la maiștrii Țiplca Filip 
și Cliicoș Gheorghe. N-am învă
țat numai manevrarea mașinilor, 
așchierea, executarea unui plan 
de operații sau cum se montează 
o piatră de rectificat. De la a- 
cești oameni; comuniști, am în
vățat mult mai mult : să ne iu
bim mașina; să învățăm fără pre
get, să ne perfecționăm; Din 
1953, la 1 mai, cînd a ieșit din 
mîinile noastre încă neîndemîna- 
tece primul rulment, — nu-i cu
noscut oare faptul că parte din

„tratamente termice", ames
tecurile de clorură de na- 
triu și clorură de bariu pă
reau focuri bengale. Ar
deau molcom. La suprafa
ța fiecărui cazan jucau
flăcări tăcute, șerpuitoare; 
năpădind cu- temperatura ’ 
lor înaltă carcasele rul
menților; făurite din oțe
luri speciale, așa numitele 
rul. 1, rul. 2 și rul. 3.

— Un rulment este un 
obiect de artă, reluă Pri
cop Vasile... Montat in
tr-un batiu, ușurează lu
crul mecanic. Din mîinile 
noastre au ieșit tipuri va
riate de rulmenți. Ți-ain 
vorbit de 308, primul 
nostru rulment. Au urinat 
204, 205, 31.0, 330. Lao
laltă am realizat tipul de 

rulmenți radiali cu bile, eu role 
conice, cu butoiașe. Rulmenții 
cu bile și cu role cilindrice 
și rulmenții radiali axiali, pe ca
re i fabricăm acum, au o răspiudi- 
re largă. Am și produs mult. Zeci 
de mii, sule de mii de rulmenți 
necesari agregatelor, industriei 
noastre. Am crescut odată cu 
uzina, odată cu oamenii ei... Ini
ma fiecăruia dintre noi a bătut 
odată cu inima întregii fabrici. 
Veteranii primului rulment, for
jorii Cozma, Chiriac, Moldoveanu 
și Ieșanu și strungarii Grandore 
și Socola au crescut și ei. Cea 
mai bună brigadă a noastră, „bri
gada mîinilor de aur" din secția 
strungărie — Toderiță, șeful bri
găzii, Ghimpu; Găină, Vasluianu 
și Țibuleac — a depășit planul 
cu 141 la sută. A.șa arată oame
nii noștri de astăzi. Iar eu am 
crescut alături de ei ca într-o a 
doua familie.

:..In 1959 am fost delegat al ti
neretului la Festivalul tinerelului 
și studenților de la Viena. Nu 
știu, dumneata tovarășe poți în
țelege ce înseamnă să ți se dea 
o astfel de cinste ?

Răspunderea era mare, trebuia 
să răsplătesc cinstea ce mi se fă
cuse. Am cerut să trec la o bri
gadă codașă. Voiam să-mi mă
sor forțele, să dau și altora din 
experiența acumulată. Așa se fa
ce că brigada alcătuită din Mi
ron Georgeta, Amăriuței Elena, 
Caraman Ramona, Bucean Natalia 
și Chiriță Margareta a ajuns frun- 
lașă și este și astăzi. Vezi dum
neata, încă nu știm cu toții cum să 
folosim cele 480 minute do lucru, 
cum să ne păstrăm mașina, cum 
să scoatem din ea tot ce poate 
să dea. Și cu am încă foarte mult 
de învățat, dar, oricum, sînt stă' 
pinul unei experiențe ce poate fi 
folositoare. Ne înfioară „proce
sul milimetrilor" pentru că ne 
face stăpînii tehnicii noi, avan
sate. Ne tidbură bucuria vieții 
noastre noi, pentru că nici n-arn 
întrezărit-o, într-atît a ajuns de 
reală. E prezentă în uzină, la 
blocurile noi construite pentru 
muncitorii uzinei, la cursurile se
rale ale școlii medii; în orașul 
ăsta, în Bîrladul ce se trezește la 
viață. Am să duc Congresului 
U.T.M. salutul celor 2000 de ti
neri din uzina noastră. Un salut 
fierbinte, înflăcărat; M-au 
delegat al lor, voi vorbi în 
mele tinereții noastre..:

Hei, tovarășe Vasiliu, 
roc ! Nu uita, după amiază, con
firmarea ! Știi, astăzi o scamă de 
tineri de-ai noștri vor primi con
firmarea de intrare în rîndurile 
partidului...

„Indicatoiul optic de acord" 
situat la nivelul buzelor tînărului 
Pricop Vasile 6-a destins. Inima, 
sufletul lui se acordau perfect cu 
timpul.

• •

ales 
nu-

no-

★

A doua zi, la mașina sovietică 
de rectificat, Pricop Vasile mînuiă 
cu priceperea meșterului experi
mentat mandrina uriașă. încorda
rea î se citea pe față. „Indicato
rul de acord“ semnala concentra
re. Rulmentul radia! cu nr. 
2.032.000, în seria de fabricație, 
peste puțin timp pleca la asam
blare,



M
-am aflat la Săvi

nești în zilele cînd 
uzina dc fibre și fire 
sintetice se pregătea 
să intre în funcțiu
ne. Nu găsesc vor

ba care să definească atmosfera 
ce domnea acolo în acele ceasuri, 
fera în toate o încor
dare aproape stranie, 
nepămîntească, sau, cel 
puțin eu, venit din 
afară, vedeam totul 
znișcîndu-se după niște 
legi bine cunoscute. 
Oamenii; mașinile lor 
de o gratie tăcută și 
severă, zidurile crude 
focă, pămîntul răscolit 
de agitația 
neliniștit 
el . însuși, 
se găsi 
moment al 
ÎU6C că aceeași stare

sensul cel nou al muzicii, realiza
bil doar într-o societate liberă; 
unde omul care muncește nu mai 
este sclavul stăpinului și al ma
șinii. unde actul său anonim se ■ 
leagă prin nenumărate fire de 
gindirea milioanelor de oameni.

De la secția de creație, trecînd

Nicolae JIANU

FLORI de
construcției,
I' 

păreau 
în cel 
existenței

mirat»
a 
mai 
lor.

domnește

MATASE
înalt 

Bânil'

i

cosmice
despărțirea

fn jurul unei nave 
clipa care premerge 
ei de pămînL Așezată pe prundi- 
șuiile străvechi ale Bistriței. în- 
tr-un loc aproape pustiu, uzina 
de la Săvinești îmi lăsa ea în
săși impresia că se poate des
prinde oricind din temeliile ei 
pentru a porni în văzduh. Mai 
tîrziu am văzut fire sintetice sub
țiri ca ața de păianjen și tari ca 
o sîrmă de oțel. Nu 
seanța că 
gășie rece 
grabă un 
firele de
o cale mult mai apropiată dc ini
ma oamenilor și că se vor supu
ne neastîmpăratei 
frumusețe. M-am 
drumul acesta, 
soarta.

mi-am dat 
dincolo de această gin- 
care sugerează mai de- 
miracol de laborator, 

la Săvinești vor urma

lor nevoi de 
dus astfel pe 
urmărindu-le

★

Pină nu demult în 
vechi țesătorii era o 
tulburată doar de zgomotele mă
runte ale cartierului. Acum ea se 
vede asaltată dc uriașa ofensivă 
de transformare a capitalei. Ma
carale gigantice și-au ridicat clon- 
țurile peste creștetul ci. așezări 
mărunte au căzut la pămint. de 
la Piața Unirii pînă spre Cocioc 
s-a tăiat o pirtie largă și sc con
struiește in aceste zile magistrala 
Nord’Sud. Vechea tesătoric “de 
mătase tare azi sc cheamă „Fla
mura Roșie”, a scăpat ca prin 
minune. Zidurile ci vechi, aglo
merate, cirpitc. supraelajale. vor 
conviețui cu marile blocuri de lo
cuințe. vor răniine în marginea 
acestei impunătoare artere care 
determină de pe acum un alt 
ritm dc viață in aceaslă parte a 
orașului. Oricit de veche ar fi 
țesătoria aceasta, oricit de ana
cronică înfățișarea ei. ea iji are 
totuși un suflet care este al zile
lor noastre Intrind in incinta ci, 
aproape că n-ain mai văzut zidu
rile cenușii, nu mi-am dat seama 
că spațiul e prea mic. că unele 
mașini sint demodate și fac uria
șe eforturi ca să răspundă exi
gențelor modeme. \ enisein 
aici «ă urmăresc drumul firelor 
sintetice. Și le-am văzut, am pus 
mina pe ele, le-am mingiiat. Nu
mai că aici ele nu mai sint su
puse exclusiv unor procese me
canice ț> chimice. aici ele sint 
sensibilizate dc către oameni, a- 
dică sint ridicate de la condica 
de marfă pur și simplu, la aceea 
de bunuri capabile să împlinească 
viața oamenilor, să le aducă bu
curie. Fenomenul e firesc pentru 
vremea și orîrrduirea noastră, e 
firesc mai cu seamă la „Flamura 
Roșie" unde mai toți muncitorii 
sînt tineri. Inchipuiți-vă sute de 
fete și flăcăi țesînd mutase, colo- 
rind-o și înflorind-o. Am văzut o 
mătase care părea să oglindească 
florile lui Lucluan sau Pctrașcu. 
Am aflat că modelul fusese creat 
în fabrică de către o fată, cu pe
nelul ei desăvîrșit într-o școală 
de artă și inspirat la marginea 
unei păduri din Argeș. Am între
bat dacă aceasta este o întîmpla- 
re fericită, sau e metoda obișnui
tă de lucru. Am aflat astfel că 
secția de creație din fabrică nu 
copiază în general modele tipă
rite, că de fapt nu plagiază, ci 
interpretează frumusețile aflate 
în natură. O floare, o frunză, jo
cul apelor și al luminii solare, 
sînt transmise pe mătase ți dă
ruite oamenilor cu cițiva lei me
trul; Aici, în acest proces aparent 
tehnologic, se ascunde de fapt

jurul acestei 
liniște mare,

talent, o mare sensibilitate le 
frumusețe. M-am oprit in fața 
unui balot de mătase transpa
rentă, încrustată cu fire aurii. 
Fala care lucra acolo a apucat ca 
mîinile ei țesătura foșnitoare, și-a 
așezat-o pe creștet și a lăsat-o să 
cadă în jurul obrajilor ei, spre 
umeri. Iși dăduse seama că nu 
voi pricepe nimic dacă nu voi 
vedea lucrul acesta delicat ți 
spumos, împodobind ființa unui 
om tînăr. Acestea erau firele de 
la Săvinești, produs al unei sin
teze chimice, purtind de astă da
tă o fărimă din sufletul celor de 
la „Flamura Roșie";

pe la războaie, pe la vopsitorie. 
prin temperatura înaltă a fixării 
culorilor, totul presupune gust.

★

In măsura în care 
ce făuresc mătasea 
dc efortul artiștilor, 
că la „Flamura Roșie" hotărăsc 
legile care determină orice izbin- 
<lă a omului : adică armonia din
tre efortul fizic și cel cerebral. 
Marile opere de artă nu sînt re
zultatul unei explozii, ci al unui 
efort îndelung, al unei continue 
perfecționări. Tinerii muncitori 
n-ar izbuti să scoată din 
mîinile lor adevărate podoabe, 
dacă nu s-ar strădui zi de zi și 
ceas de ceas, să învețe, să pună 
in efortul lor conștiința răspun
derii față de colectivul din care 
fac parte. Brigada de tineret ,.l 
Mai“. condusă dc maistru) Eugen 
Mihăilesru, este Celebră jn fabrigă. 
Cum și-a cîșligat eg această 
popularitate mult rivnită ? Acum 
doi ani. cind lingă meșter au ve
nit și Cristea Molagic. ți Ioana 
Zamiir. ți Enache. și Stoica, ți 
Boboloc Eugenia, toți cei 18 ti
neri care alcătuiesc brigada, re
zultatele muncii erau inegale, se 
înregistrau rebuturi. defecțiuni 
tehnice și neînțelegeri. Au trecut 
citeva luni și cerul sub care lu
cra brigada a început șă se înse
nineze. Sfaturile și sprijinul or
ganizației de partid și de L'/LM., 
munca atentă ți stăruitoare a 
maistrului, au dat curînd rezul
tate care au uimit întreaga fabrică. 
Introducerea metodelor noi, cum 
ar fi aceea a țesătoarei sovietice 
Kaganova a dus rapid Ia desă" 

produselor. La 
munca Anei Bă

munca celor 
se apropie 
se înțelege

brigada .,1 Mai“ la 
fost impresionat a- 

cei care o alcătuiesc 
de partid, ori

vîrșirea calității 
un moment dat, 
descu nu dădea rezultate norma
le, adică bune. Atunci Anghelina 
Briceag a preluat mașina Anei, a 
stat de vorbă cu ea, au studiat 
împreună procesele tehnice ți s-a 
dovedit curînd că o asemenea co
laborare tovărășească ii aduce pe 
cei rămași în urmă la nivelul 
fruntașilor.

Am văzut 
lucru și am 
fiind că toți
sint ori membri 
candidați sau utemițti. îmi expli
cam și in felul acesta succesele 
lor impunătoare. Puteam să pre
supun că toți cei 18 tineri ți 
ma:strul lor. știu in orice clipă 
că ei vorbesc ți acționează in nu
mele înaltelor principii ți hotă- 
riri ale partidului, că ei sint cei 
rare dan viață cifrelor din pla
nul care înseamnă practic bună
stare- fericire, pace.

Priviți femeile ți copiii noștri 
imbrăcați ia mătăsuri, admirați 
unduirea lor ți florile născute mai 
întâi pe o paiet! ți veți parcurge 
drumul de la eprubeta Săvinețti- 
lor pină la arta celor de la ;,Fla- 
mura Roșie"*

Una dintre țcsătoarcde fruntașe : Pop Elena.

Dimitri* RACHICI

CINTECUL APELOR 
BARAJL A
Comunistului Dumitru ladu, 

maistru pe Șantierul Hidrocen
tralei „V. 1. Lenin" — Bicaz

Tunelul
de aductiune
Or să buciume timpul ți țara în el
Ca-ntr-un tulnic enorm de beton ți oțel 
Și-au să vină apele - urși albi cu blăni de lumină 
Mormâind ți zbătindu-se fără hodină.
Uragane pe-aici, nesfirțite,
Vor veni tropotind din copite I 
Deocamdată - tăcere... pustiu...
Dislocctele roci ți-al exploziei zvon
Dorm in pereții masivi de beton.
Numai pații-n carcasa metalică sună - 
Tăcerea oceanului in prag de furtună I...

Perspectivă
Acolo mi-a fost satul...
Locul sună din cobze de ape.
Peste el vin să grăpeze bărci și-amintiri,
Ingropind sămința luminii, ce nu peste mult va-neolți 
Aici, la poalele munților,
Aici, la poalele barajului...
Și iată trec norii - albe care -
Scirțiind din osii
Pe unde-a fost odată ulița mare...

Epilog 
la un drum
de tară
Așa stă drumul: ca o căprioară, 
Ce-n fundul văii s-a retras să moară. 
Apele vin cu-mbrățișări verzui 
Trăgind o cergă peste viața lui. 
Drumul întreabă - agonizind mahmur : 
Unde sint carele din jur 
Și casele cu coifuri de șindrilă 
îngenuncheate, să le plingi de milă ? 
Unde 
Să-mi 
Toate 
Peste

sint oamenii ți pruncii oare 
mai prind cintul lor la cingătoare ? 
s-au retras ți s-au dus, 
baraj, spre lumină, mai sus...

Moment
la plecarea 
constructorilor
Barajul va fi gata... ți pe el
Vor trece autobuze ți turiști ;
Vor ride-n hohot apele-n tunel...
Doar noi vom fi atunci ceva mai triști I..

Căci macaralele-funicular 
Vor sta alături grave, imobile, 
Ca niște vulturi doboriți cu zile 
Din zborul peste culmi, fără hotar.

Și repezi transportoare de ciment 
Vor conteni atunci din alergare, 
Și-aceste harnice escavatoare 
Doar vint mușca-vor in acel momer.

Noi vom privi solemni către baraj... 
Tristețea va muri sub maluri reci, 
Gnd zările ca pe cocori te cheamă, 
Spre alte văi și ape și poteci...

N oi irei. ăștia care ne vezi 
dumneata, siniam prieteni 
buni. stimate tovarășe. 
Dacă lucrăm de trei ani 
împreună, tm-i așa ? Aici

la arie. noi încărcăm griul 
și-l dace n cu camionul la baza 
de recepție. Pln-acum două zile 
eu eram țef de atelaj. Aveam in 
primire doi cai. un cal și-o .'apă 
adică, și iapa avea un mlnz; 
eu am moșit-o. De două zile nu 
mai sint șef de atelaj, i-am tre
cut caii lui Ștefan Drăghica. Pe
deapsă, stimate tova
rășe... Iaca, dumneata 
ai venit la mine, Flo
rea Ghinea. dar trebuia 
să știi c-o să dai aici șl 
de Fănică Girbu și de 
Dumitru Stoian. Poți 
să vii și cind s-o coace 
floarea soarelui, la cu- 

. Ies, și tot împreună o 
să ne găsești. Noi nu 
ne despărțim ușor, sti
mate tovarășe.

Eram la Grădiștea, 
în cimpia Brăilei, ne 
aria pusă pe sărătură, 
intr-o margine a Bălții 
albe — apă stătută, cu 
lingă maluri, in care nu trăiește 
peștele și nu crește stuful — fi 
acel „stimaie tovarășe", repetat 
cu ostentație de Florea Ghinea. 
mă slciia. mal ales că apăsa in 
jur atita zăpușală și praf incit 
cu greu pot să cred și astăzi 
că la Grădiștea mai vine o vre
me cind adulmecă viaturile ca 
Lupii.

Florea Ghinea, inalt. subțire
— are numai optsprezece ani — 
cu cămașa scoarță de sudoare, 
iși aprinse o țigară fi vorbea, 
intors intr-o parte, cu ochii că
tre aealarile albastre ți fume- 
goase ale Rimnicului dinspre 
care, noaptea, se abătuse, scări, 
o răpăială ae ploaie Deasupr- 
noastră, in cer. fierbea nisipul 
stirnit de căruțele ca snopi, 
olaltă cu pleava zburind in 
lurî din silele batozei ți cu 
rosul de nămol ți de clnepă 
gată la topit in baiiă.

Cei trei băieți adunați in , 
rul meu. la groapa de fumat, a- 
lături de chioșcul in care Gi
gote de la MA-T. mestecă in- 
ir-uiUK cu lingurița, siropul in 
pahare, sint fruntași In gospo
dăria colectivă ^Brazdă nouă~. 
Fiecare dintre ei — îmi spusese, 
dimineața, ia sediu. Radu Ro- 
șioru. secretarul organizației de 
partid — a efectuat pină acum 
peste două suie zile-muncă. Fac 
orice treabă le dai, sint buni 
oriunde-i pui. numai că din cind 
in cind se strică cu unul sau cu 
aliuL

S^tu certat cu Gheorghe Cio- 
roid( uimitorul de la chioșc, și 
ca să se răzbune, l-au botezat 
cu numele de acum : Gigote. 
(Bre, ăsta nu-, nume de om, mi 
se pllngea vlnzătorul. e nume 
de cățel). Gigotg le-a vlndut si
rop cald ți ei i l-au turnat pe 
ceafă, de nu s-a mai scuturat 
bietul om de muște o zi întrea
gă. -Na, mă. Gigote. leșia asta 
s-o bei tu !“ Și Gigote i-a rămas 
de atunci numele. Altădată s-au 
pus in bețe cu tot Satul, căci, 
hotărîndu-se să cumpere o mo
toretă de ia un tractorist, au 
luat-o citeva zile, de probă, 'i-au 
scos sitele de la țeava de eșa
pament șt n-a mai fost chip, de 
atlfa pi rid, să pună cineva
capul jos. să ațipească un pic, 
la vremea primului. Dar ce le-a 
pus virf la toate a fost meciul 
de fotbal pe care l-au avut cu 
echipa gospodăriei colective din 
Ibrianu, sat vecin. Să vedeți: 
Florea Ghinea și Fănică Girbu 
joacă tn linia de înaintași a e- 
chipei din Grădiștea. Dumitru 
Stoian, care-i mai motolog. cum 
singur spune, a fost ales să 
arbitreze, „Bagă de seamă. Du
mitre. l-au făcut atent tovarășii 
din consiliul de conducere 
gospodăriei, sîntem pe 
nostru, să nu ne faci de 
nu fii părtinitor".

El le-a răspuns c-o 
mustrătoare — se poate 
bănuiți pe mine de una ca asta ?
— dar de cum a început meciul 
a prins să strige la Ghinea : 
bagă-i, mă. o boabă prostului 
ăla din poartă. Știa că portarul 
advers îi luase lui Florea Ghi
nea fata cu care acesta fusese 
multă vreme in vorbă și vroia 
acum ca Florea Ghinea să-l pe
depsească. Numai că, înaintarea 
grădiștenilor nădușea mult și 
fără folos. Plictisit să tot aș
tepte clipa răzbunării, la o fază 
in careul ibrienilor. Dumitru a

Fănuș

rinlre ante da tineri 
voluntari veniți să 
învețe mineritul a 
poposit la Vulcan și 
un băiat înalt, blond, 
cu brațe vinjoase. 
Etnerx Csyki abia

trecuse de 2d de aai.
Din primele zite a început să 

ia parte, alătari de Pavel Bdyte. 
Mihai Ștefan și alți mineri mai 
vtnstBici. In bătălia pentru refa
cerea minei. Pompele secan lăra 
răgaz apete din vechile gater i. 
In ritai rapid sa săpau zi și 
noapte galerii noi spre straturile 
de cărbuni. L-an captivat dirze- 
nia și îndrăzneala cn care lucrau 
cei dte jurai Ini. Puțul fusese 
refăcut eu cfteva luni tratate de 
ti

Cm d ta«i tană de 
Vulcan, cel dtatli eatariu 
care ..m pntM trăi bo
ierește-, cm spune 
astăzi Csyki — i-ai. 
dat încredere In terțele

de

nul plapificat de specialiști.
■ca la
— din

legat

comuntalul 
de brigada 
ai poale fi

cu II a arai ti- 
ieri. Is 1K7 a 
■ trecerea din-

Victor

mai mult de 2..200.000 de kilo
metri. Greutatea mărfurilor care 
s-ar putea transporta ar depăși 
30.000.000 tone. Cu energia pro. 
dusă de acest cărbune, un tren 
remorcat de o locomotivă ar pu
tea înconjura de csi puțin SO de 
•ri globul p«mlnteoc la Ecua
tor*.

Am coborit fn abatajul Ini 
Csyki să-l cunosc, să 
a reușit să se 
globalui.

...Primavara 
galerie răsuni 
vestitor, 
tificierul 
scinteia 
secunde 
exploda,
abataj. Stau încordați, așteaptă.

plimbe
aflu cum 
In jirul

1P57. Pe 
strigăt pre- 

Ardeee!!! Ar- 
cortactul și 
Pesle cfteve 

lua foc și va

anului
un 

Ardeee!”
a făcut 

a pomii, 
trotifnl va 
Ortacii s-au retras din

DELEANU

BRIGADA

culat să pornească din nou era» 
țerele. Abia cînd ajunge în aba
taj, Csyk1 se înseninează, mulțu
mit de ceea ce vede. „Da. îșl 
spune în gînd, a rupt bine !“ Se 
întoarce către ai săi și dă co
manda

— Ortaci, pe el!
Pe Csyki. Csibi Tocacs și alții 

din „brigada tinereții", cum au 
botezat-o băieții mai bătrin’ — 
îi frămtnti gindul să puște încă 
o dată în același schimb.

Muncesc încordați, cu puteri 
înzecite, siguri că vor izblndi, că 
vor învinge... Mal sînt doar pa. 
trn ore pină vine schimbul. Cio
cănel mușcă parcă mal îndrăcit 
din frontul de cărbune.

Frontu-I aproape perforat, iaf 
locul pentru armătură gata. Or

tacii aduc lemn, mă
soară, taie, 
zdravene, 
puțea...

...Mai erau 
luni pină la 
pe cimpul
socialiste apăreau noi 
participant). La o con
sfătuire de producție a 
brigăzii, Csyki le-a 
spus ortacilor: „Nu mai 
este mult și se va a- 

cine a lucrat mai bine

TINEREȚII

lai. I-au
■ in a.

Astaxi 
Csyki. șelnl 
CaykL i 
a scauît
■ id de 
cîșligat
tr« cele apruape IM bri
găzi de tiaeri dia anele Văii 
Jialni. I -îpreuaă ca brigada sa. a 
fen< trânte ca sol al tinerfcr Mi
neri ta Festivalul nnadial al tine
retului șl studenților de la Mos
cova. Inchipniți-va că ați vrea să 
vedeți ca praprii dvs. oebi trenai 
care trarxporta carbaneia tăiat 
de al și 
cinci ani. 
priviți un 
mai nalt 
cate furată, li 
cârbuL I am 
nici» depoului C.F.R. d:n Petro, 
șan ce s-ar putea renliaa cu 
a«lta tirkne. După ce au luat 
creionul și au călcatei, mi-au 
spus: „Cu acest cărbne. toate 
locomotivele depoului nostru ar 
putea remorca ™ număr de pe
ste M.M> de trenuri de călători 
și de mnria care ar parcurge

■rtacii ski In nltinii 
Orc tn șir ar trebui să 
tren lung, larant din 
dn II.m vagoane de 

■nil încărcate cn 
întrebat pe meca-

dar numai cfleva mcuade. cAci • 
babaitură nlprazaid rAbafaește 
inlbBțit plni-n depărtări. Fetele 
Ier încordate se descind. Mijesc 
zimbet* de mnlțamirt, <c aad 
•flatări de nșarare. Inimile iși 
reian pnlsnl normal, bat liniștite, 
cateM.

Ortacii se adană In jarul lui 
Csyki și desfac merindele. Paș- 
catura înăbușită mpe întotdea
una bine și lucrul acesta Iți da 
cea mai strașnică poftă de mfn- 
care. Numai 
gale, dus pe 
de nepătruns 
vulturul cel 
brigăzii

— Ce ai. Csyki? Nu cumva
temi ca noi— II întrebă un ortac 
din brigadă. Csyki nu mai are 
răgaz să-i răspundă. Fumul a 
ieșit din abataj, e minutul cal-

Csyki mesteca a- 
gindnri. Un gind 

pe 
al

a pin stăpluire 
mai Indrizneț

te

fac icuri 
pregătesc

încă trei 
Festival; 
întrecerii

dictat toi penalii, absolut imagi
nar. oua a» spune un cronicar 
de specialitate, fi Florea Ghi
nea a marcat. Lumea a f'aierat. 
a făcut gălăgie dar arbitrului 
puțin i-a pătat. Știa că-i suve
ran pe joc (toți arbitrii o știu) 
și mai șd/a una: că la pauză 
va fi. cu siguranță, înlocuit, 
drept pentru care le-a mai acor
dat localnicelor tacă do-ă lovi
turi de pedeapsă.

După meci, președintele gos
podăriei, mintos i-a chemat la

NEAGU

naliza
de-un an încoace... Am putea să 
ieșim primii pe Valea Jiului... Am 
putea da pină la 7 Noiembrie 
II 00b tone de cărbune mai mu't 
dedt prevede planul, din care 
12.IM pină la deschiderea celui 
de-ai Vl-lea Festival mondial al 
tineretului și studenților. Cine-i 
hotăriț să continue întrecerea î“

— După tine, Csyki ! — au stri
gat Intr-un singur glas ortacii.

Filela calendarului rămăseseră 
fn urmă cind ziarele din iulie 
anunțau dștigătorii întrecerii în
tre cele 250 de brigăzi de tineret 
din Valea Jiului. Brigada tine
reții a cîțtigaț primul loc.

Csyki și ortacii lui au plecat 
la Moscova. Zilele petrecute în 
capitala lumii au rămas mîndria 
lor. Au vizitat Mausoleul $1 l-au 
văzut pe marele Lenin. Acolo au 
făcut un legămînt: să dea Pa, 
triei cit mai mult cărbune...

Csyki nu prea are timp de 
vorbă. In abatajul nr. 10 nu se 
poate pușca. Stratul este inter
calat de lucrări vechi, executate 
înainte de anul 1929 cind patronii 
au închis mina. Csyki împreună 
cu maistrul miner nu stă prea 
mult pe ginduri, hotărăsc repede.

— începem retragerea, se a- 
dresează el ortacilor. Ortacii știu 
ce au de făcut. Unul desface cu 
securea bandajele din perete, doi 
pleacă după lemn, ’ar alți doi se 
avintă spre ciocanele de abataj și 
apoi atacă îndîrjiți frontul de 
cărbune în așa fel îneît retrage
rea să nu dăuneze cu nimic 
abatajului, și cărbunele să curgă 
în voie, neîntrerupt pe crater. La 
abatajul nr. S, artificierul Ilie 
Borza a și sosit. Nu are timp de 
pierdut. încarcă găurile, le bu
rează, se retrage în preabataj și 
după ce sucește cheia în explo. 
zor se face auzită pină în de
părtări o bubuitură înăbușită. E 
semn

săpfdmind și porumbul începuse 
să sc îngălbenească, năpădit de 
buruieni. Boierul. îngrozit c-o 
să păgubească, i-a silit pe toți 
ciți aveau pămlnt in parte ia el 
sa iasă la prașilă. A ieșit și bă- 
trinul Stoian. cu singurul fecior 
netrimis pe front și cu nurori.e. 
Era ' îndatorat plni-n git la 
carte' șl trebuia să se supună. 
Tntr-un conac.

la prinz, au răzbit o pos- 
Cind au scos-o la capăt 
așezat la masă sub rogoji

nă. Sapele erau puse 
grămadă, alături de el. 
in ploaie. Abia începu
seră să mănlnce, cind 
in narii joși a scăpărat 
un fulger, urmat de o 
bubuitură cumplită... și 
tatăl lui Dumitru s-a 
intors in sat cu o că
ruță de morți...

Așezați pe marginea 
I gropii de fumat, lingă 

chioșcul lui Gigote. bă. 
ieții povesteau. Cum au 
trăit ai lor altădată, s-a 
văzut: roși de sărăcie, 
măcinați de nevoi. Azi 

gospodărie colectivă —

pină 
țață, 
s-au

de dimineață fi

scos-o la capăt

PRIETENI
brădiș

la-

ju.

al 
terenul 
rîs, să

privire 
sa mă

el pe Dumitru și pe Florea și 
i-a luat la rost:

V-ap bălul joc. L'nde-ai vă
zut tu. Dumitre, c-au pus ăia 
mina pe minge ? Eu am stat 
tot timpul in spatele porții lor 
și-am văzut că n-au pus-o. Și 
tu, Fiorică, de ce l-ai lăsat, că 
tu ești căpitanul echipei fi pu
teai să-l ții In frfa fi pe zăpăci
tul ăsta ?.’ A'b e. mă. nu trag, 
n-a fost nirruc^ ai orbul găini.or. 
Hei, da’ voi ați pus-o ia cale 
din timp, ci voi și ai lui Girbu, 
daci sinteți țrei la un atelaj, 
trebuie si scorniți toate prostiile 
din lume. Vite ci n-ai si mai 
fii șer de uceiaj. stimaie Ghinea. 
Mline predai caii. Că nu-mi tre
buia ie să mi rime președin
ți le tun Ibnana pe la ședințe 
din pricina voastră. Așa. stima
te tc-arife Ghinea.

Cei trei prieteni au înghițit în 
sec ci li s-a luat atelajul și-au 
trecut la t^cirretul gr iu Lui. Nici 
aici inși nu se codesc la muncă, 

Florea Ghinea e dimr-o fami
lie înglodată. Sint In casă opt 
frați. El se numără printre cei 
mai mici Taici-su, timp de 
cincisprezece ani. a rast argat: 
nouă ani la morarul Bran ga și 
șase ani la Bulei care ținea cir
ciuma cu salon de dans și băcă
nie. La Branșe Rouă Ghinea 
îngrijea de vite ți de grădina 
de zarzavat, făcea drumuri la 
lanca după motorină și măsele 
de lemn pentru roata care poar
tă pietrele morii, și-n fiecare 
seară, către miezul wpfi:. se du
cea cu roaba la circiumă să-l 
aducă pe stăptn. care nu se mai 
putea ține pe picioare. Cind a cră
pat morarul^ s-a mutat la Bulei să 
lucreze In ctmp. Dar aici a fost 
și mai greu ca la morar. In șase 
ani n-a avut o duminică liberă. 
Circiumarul, olog din pricina be- 
ției, sta toată ziua tntr-un că
rucior. In timpul 
împingea de la 
mese, unul dintre 
ca. băiatul căpăta
gă la scaldă și-l înlocuia 
Ghinea pentru cițiva lei.

Cincisprezece ani și-a dărîmat 
Radu Ghinea oasele ca argat și 
n-a ajuns să-și facă patru pereți 
ai lui. A pornit să-și ridice casă 
nouă abia acum, la bătrînețe.

Lemnăria toată, zicea Florea, 
am cumpărat-o eu cu banii ciș- 
tigați la gospodărie tntr-un an. 
Vreau să fie casa cu galerie in 
față, cu flori de sclndură la co- 
soroabe și cu obloane. Tata zice 
s-o învelim cu țiglă că-i mai 
ieftin, pe mine însă mă trece 
gindul că-i mai frumos să în
tindem tablă pg ea. Dacă ai ta
blă, poți să faci și doi cocoși 
de tinichea sus, în creastă. Bate 
vîntul, le-ntinde aripile și zu- 
ruie. E mai frumos așa.

Fănică Girbu are tot optspre
zece ani și din trecut știe numai 
atit, c-a zăcut 
minia era doar 
gricolă!), iar 
povestește că 
cîmpi pe moșia
colo, în cîmp, pe moșia boieru
lui, au murit într-o zi patru inși 
din casa lor. Asta a fost tn 
timpul războiului. Ploua de-o

săptămtnil il 
spate, printre 
copii. Dumini- 
voie să mear- 

Radu

de pelagră (Ro- 
eminamente a- 

Dumitru Stoian 
s-a născut în 

boierului. Tot a-

QU „ .
la toamnă va fi milionară, s-a 
calculat, batem milionul cum ne 
vezi și te vedem — cămin cultu
ral, cu capacitate de aproape o 
mie de locuri, dispensar, casă 
de nașteri. școală cu internat... 
ți locuri de casă pentru cei care 
se însoară. Vorbeam și, perle 
noi, peste cimpie fi peste Balta

* 
ț r ' fit

albă, juca, cu sticliri ciudate, ca 
un abur al pămintului, arșița. 
Și zarea toată avea luciu de 
smalț.

Tirziu către amiază, sosi de 
la bostana gospodăriei o căruță 
cu pepeni verzi și oamenii din 
ceată dădură fuga in jurul ei 
gălăgioși, însetați. Florea Ghi- 
nea se duse și el pină acolo și 
se întoarse cu un pepene cit 
bota, li reteză creasta c-un virf 
de coasă, il despică in felii și 
mă pofti să gust:

— Ia, pină nu se-ncălzește. 
Așa. Și să știi că dintr-o ambi
ție mi-au luat atelajul, stimate 
tovarășe. Nu-mi pasă ce (i-au 
spus la birouri, sint pe acolo unii 
care se pricep să-ncurce 
cu vorba. Mie mi-s dragi 
și-i îngrijesc bine, stimate 
rășe, Drăghica, dumnezeu 
dacă le dă apă la timp. Și 
zul ăla! Eu i-am curățat
tele intii. Erau cit lingura, 
el, prostul, de-abea zvicnea din 
picioare... Pune dumneata o vor
bă bună pe Ungă președinte să 
mi-i dea îndărăt.

Ceea ce și fac aici, cu dragă 
inimă.

omul 
caii, 

tova- 
știe 

mîn- 
copi- 

Și

luceafărul
13

lucrează 
a crescut, 
se asea- 
Csyki în-

că pușcătura a rupt din 
în strat. Doar ortacii Iul
Csyki sint meșteri Ia bate
rea găurilor!...

Ilie Borza coboară pe 
suitor la orizontul 620, ca 
să se reîntoarcă nu peste 
mult timp, încărcat cu ex- 
plosibil. Perforatoarele care 
bat la abatajul nr. 9 în- 
tr-un ritm mereu mai în- 
dîrjit îl vestesc că acolo 
găurile sint aproape per
forate.

Biografia artificierului 
Ilie Borza nu este greu de 
cunoscut. A fost ortac în 
brigada lui Csyki, apoi a 
devenit miner, ia'’ acum, 
după ce a urmat un curs 
de calificare, a devenit 
artificier. Oamenii nu stau 
pe loc, cresc... După ce a 
terminat școala de califi
care, a cerut conducerii 
minei să fie trimis ea arti. 
ficier în sectorul șl pe 
stratul unde 
brigada în care

Biografia sa 
mănă cu a lui
suși, cu a lui loan Drăgan, 
Mihai Socaci, Emeric Biro, 
Pavel Rimei, harnici ortaci 
din „brigada tinereții", 
1955 și pînă în prezent, în

fiecare zi, în fiecare lună, pro
ductivitatea muncii a~sporit. Fie
care om din brigada lui Ceyki 
a dat în fiecare zi, în fiecare 
schimb, cite o tonă de cărbune 
peste plan. Productivitatea mun
cii, în abatajul suprapus In care 
lucrează ei, este în medie cu 
30,5 la sută mai mare decît cea 
planificată.

La început, brigada număra 
doar un singur comunist în rîn- 
durile sale. Acesta era Csyki 
Emeric. Acum în brigadă munca 
este condusă de 9 comuniști.

Mihai Socaci, venit din Tg. 
Mureș, Constantin Lazăr, venit la 
Vulcan dintr-un sat hunedorean, 
Petru Tătar din Craiova, Emeric 
Biro din Regiunea Autonomă 
Maghiară și ceilalți ortaci ai lui 
Csyki sint un singur trup, o sin
gură inimă care bate acolo jos 
în abataj : „Patriei cît mai mult 
cărbune !“
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Sînt fiica Bărăganului.
Iubesc aceste păminturi aspre 
cu secete și vinturi, 
cu cenușiul lor - pereche cerului clar - 
cu singurătatea gravă 
care nuanțează și dă volum 

orizontului și departelui, 
cu aceste tremurări de taină și foc 
intre cer și pămint.

Sint fiica Bărăganului.
Adesea, să fiu fericită 
mi-ajunge o ploaie zdravănă, 
o ploaie care s-amestece pămintul

• cu iarbă și fulger 
și să lase în urmă 
hohotul festiv al ciocirliilor 
și dansul mlădiu al griului tînăr.

Mă-nduioșează gingâniile și bălăriile, 
puii de animale 
stingaci și naivi, 
adulmecind răsăritul 
mă-nduioșează înțelepciunea de.un cot 

a copiilor din sat, de la mine, 
pricepuți in scoaterea gărgăunilor 

cu bulgări de ceară, din vizuinile lor, 
și-n numirile noi 
pe care le-aud la tractoriștii semeteului vecin 
după care se țin scai, toată vara.

Cunosc drumuri lungi 
și cinfecul, de unul singur, prin 
și zorii potoliți, colorați, peste 
și freamâtul ierbii - sălbatec 
cind trece austrul 
cu limbi de flacără verde, spre

cîmpuri 
țarini 
și »iu,

sud.

Am călărit cai mărunți, lînoși, 
cu copita lată și iute, 
cu nările largi și urechea-ascuțită ; 
N-am purtat cu mine, pe drumuri, 
decit codrul de piftie și bună ziua -

Și-n mine sint drumuri și urme 
cintec de iarbă 
vint și soare 
spații cu grine și foc 
păminturile natale fertile și aspre 
anotimpurile, 

cu munca țăranilor 
din Bărăganul meu, de acasă.

și 
?' 
?'
?' 
Și
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Nicolae TÂUTU
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OCTAV PANCU-IAȘI

nZeuit&aieeie.
Cind trec prin colectivă, prin grinele-aurii 
îmi amintesc de marșul din nopțile tirzii...

Bătut era tot cimpul, de glonț și de obuz, 
înaintau soldați! tăcuți prin cucuruz I

Gemea doar bălăria cit cuprindeai cu văzul, 
se scutura de ploaie, intîrziat, ovăzul...

Vedeți, in fund, acolo, unde-a cotit combina 
noi despicam din noapte fișii cu carabina I

Cu buzele uscate de drumurile lungi 
treceam prin focul negru aprins de „nibelungi".

O fată îmi intinse dintre bostanii uzi 
subțire ca o lună felia de harbuz.

Amiroseam harbuzul ca proaspăta zăpadă 
și ca zăpada gitul albea de sub broboadă...

Dar n-am avut
Să-i mulțumesc

răgazul in lupta-nverșunată 
de darul din mina ei curată L .

★

mă-ntorc cu timplele albite...De-aceea azi 
s-o caut in noianul recoltelor cosite.

Dar am zărit in locu-i pe-ntinsele vilcele 
recoltele bogate cu spicurile grele,

mă-nclin ca-n fața 
cu vorbele-nsetate

Din volumul

fetei și holdelor șoptesc 
de-atuncea : mulțumesc I

sub tipar „Rapsodia Romînă".

c Ici, 
stră- 
nori. 
niște

erul de vară e senin, 
colo — cîteva scame 
vezii. Parcă n-ar fi 
Aduc mal mult cu 
zdrențe. Le destramă un 
vînt anemic, ostenit.

Sub cer e orașul. Ce a mai ră
mas din oraș. Ziduri scorojite, afu
mate, ciuruite. Găuri negre, hîde, 
ca niște guri știrbe, monstruoase: 
ferestrele și ușilo de odinioară. 
Peste oblonul unei brutării, doi 
drugi de fier încrucișați într-un 
„X“ uriaș. In colțul străzii — o 
cișmea. Locul din jurul ei e uscat. 
Sub gura cișmelei doarme un mo
tan slăbănog. Mai încolo, un zid 
năruit. După el, într-o curte, o 
ladă cu gunoi. Un puști de vreo 
8—9 ani, murdar șl lățos, scor
monește în lada, Găsește o coajă 
de pepene. O șterge de mîneca 
ruptă a cămășii. N-a apucat s-o 
ducă, la gură. Este lovit peste mîini. 
Coaja de pepene cade. Ajunsă pe 
pămînt, se balansează compu- 
nînd. în miniatură, imaginea 
unei bărci plutind pe hulă.

— De ce, măi? De ce ?
— Pentru că asta-i lada 

noastră I
— N-ai 

tră ?
Pe ladă 

rește. cu 
DE RĂZBOI" 
„NU PUNE MINA".

Balansul cojii s-a oprit. A- 
lături, pu$tful e imobilizat de 
doi băieți. Unul.: mai vlăjgan, de 
vreo treisprezece ani, ras în cap, 
cu o bluză în dungi, rufoasă, i-a 
prins mîinile la spate.

Celălalt, cu' un an sau doî mai 
mic, zburlit și- jegos» 1 s-a așezat 
în față, crăcănat, cu pieptul um
flat. intr-o atitudine cocoșească. 
Face un semn cu capul prietenu
lui: „Să-l ducem I* Captivul e îm
pins înainte. Se zbate. Vlăjganul 
îi trage un picior în fund și îl 
convinge că orice opoziție e za
darnică. Zburlitul, pentru mal 
multă siguranță, își desface cu
reaua de la pantaloni și leagă cu 
ea mîinile captivului. Pornesc 
înainte pe stradă. După cîțiva 
pași, zburlitului îi aluneacă și-i 
cad pantalonii.

O fetiță închide ochii. E pe ce
lălalt trotuar, în tovărășia unui 
băiat. Fetița, cu păr cînepiu, piep
tănat în codițe, cu trăsături fine 
de păpușă, are 6—7 ani. Băiatul, 
blond cu fața slăbuță, n-are mai 
mult de 12. 
două căldări 
ochii închiși,

— Gata ?
Zburlitul de peste drum și-a 

dicat pantalonii. Și-i 
mînă, pășind în pas 
urma captivului.

— Gata! răspunde 
țiței.

Fetița deschide ochii treptat, 
precauție. Ochii sînt mari, negri, 
mlgdalați:

— Unde-I duc?
Băiatul nu se aștepta la atita 

nepricepere dinj>artea fetiței;
— Cum „unde”? II duc să-l 

spînzure...
— Să-l spînzure... „de 

rat “?
— Nu. Numai de joata. 

vârât o să-l spînzure abia 
sa De oameni mari...

Ridică amîndoi căldările șl por
nesc în direcție opusă captivului 
șl santinelelor sale. Tovarășul fe
tiței mai 6pune:

— Acuma, chiar daca ar 
tot n-ar putea... De unde să 
pun ?

Fetița arată cu mîinile:
— Am văzut la un ofițer 

un săpun uite-așa de mare!
— Cred. Ei au...

•k
Cerul de vară e senin. Ici, colo 

— cîteva scame străvezii. Sub 
cer, e orașul. Ce a mai rămas din 
oraș. Ce mai amintește vag 
orașul de odinioară. Cum, 
atît de vag, pe o stradă în pantă, 
amintește caroseria arsă a unei 
mașini ceea ce, numai cu cîteva 
zile în urmă, a fost un „Opel- 
Blitz". Cum, poate șl mai vag, 
amintește de pasul cu care se

văzut că-i lada ncas- 
i 

scria strîmb, copilă- 
creta: „CAPTURA 

și dedesubt:

scurge o coloană de nemți, 
de faimosul șl sacadatul „pas 
de gîscă". Unii, ce-1 drept, 
nu 1-au uitat. Nu-ți poți uita 
gloria cum uiți o pălărie la 
'rizer. 11 bat și acum. Țepeni, 

privirea fixă înainte, ca niștecu privirea fixa înainte, ca niște 
enormi soldați de plumb, pășesc 
în coloană, fredonîndu-și parcă în 
gînd refrenul violent ritmat al 
unui ,,Erika“. Mărșăluiesc fără eă 
vadă că, la cot cu ei. un soldat 
bătrîn, încovoiat sub greutatea mi
tralierei, doarme de-a-nplcioarelea. 
Pare un mort care, printr-un mi
racol, se mai poate tîrîl. Că pe 
buzele uscate ale altuia, țigara 
s a lipit șl s-a stins. Șiretele ghe
telor colbuite 1 s au desfăcut. Iți 
dau senzația unor rîme pe care le 
trage după el... E cald. E o căl
dură înăbușitoare. Toți au tunicile 
desfăcute. Sudoarea le șiruiește pe 
fețe. Și totuși unul poartă căciulă, 
e înfofolit într-o 
peste care și-a 
Merge zgribulit, 
și repezi. Pentru 
Pentru el n-o să 
tă vara. N-o să-l

șubă îmblănită, 
legat o pătură, 
cu pași mărunți 

el n-a venit vara, 
mai vină nicioda- 
mal fie niciodată 

cald. Toată viața o să-l pară o

mele lese dintr-o curte cu o căl
dare goală în mînă. Papucii cu 
talpa de lemn lipăie sonor pe pie
tre.

★
Tînărul își continuă drumul pe 

o stradă din cartierul gării. Din
tr-o uliță lăturalnică iese o trăsură. 
Calul alb, șchiop și slăbănog, nu-i 
deloc grăbit. In spatele birjarului 
mustăcios, un domn rotofei și 
transpirat, strivit de geamantane și 
baloturi, țipă congestionat:

— Mînă! Mai repede, dobito- 
cule I

Poate ca un răspuns, dar 
sigur din 
cat, oprit 
un picior

Tînărul 
fuge să-1 
magică, soarele pieziș al 
miezii le îngroașă și le deformea
ză umbrele, proiectîndu-le pe zi
duri. Tînarului, care urcă acum o 
porțiune mai abruptă a străzii în 
pantă, soarele îi sul© treptat, odata 
cu fiecare pas, umbra pe zidul u- 
nei case. O suie pînă la o ferea
stră. La fereastră e o fată. O fata 
cu păr blond, lung și bogat, pe

mai 
alt© motive, cîinele tăr- 
lîngă un stîlp, a ridicat 
de dinapoi, 
grăbește pașii, 
ajungă. Ca o

Ciinele 
lanternă 
după a-

— E limpede: din oraș nu tre
buie să mai plece nici un tren.

In primul rînd utilajul Ateliere
lor C.F.R. e ...................
aici. La noapte, 
fi distrus încă 
Asta e una...

In stînga ușii 
sînt: o șapcă, o 
piu de ceferist, 
rînd.

Vocea nu s a
— A doua: azi noapte au mal 

părăsit frontul încă trei companii 
romînești. Munca uriașă pe care o 
desfășoară acum, în armată. Par
tidul nostru comunist, dă roade. In 
ele însă putem vedea întreaga re
coltă: în clipa declanșării ofensi
vei sovietice pe frontul nostru, re
gimente întregi vor întoarce ar
mele împotriva hitleriștilor...

în mijlocul mesei se află trei 
pahare și o sticlă. Pe fundul sti
clei sînt două degete de apă. O 
mînă se întinde spre sticlă șl vrea 
6ă toarne apă într-un pahar. Se 
răzgîndeștc însă. Scutură sticla: e 
prea puțină apă. O lasă la loc și 
se retrage.

Nici acum vocea nu și-a între-

necesar să rămînă 
terasamentul va 

în trei locuri l

e un cuier. Pe el 
pălărie și un chi- 
Le descoperim pe

întrerupt:

VARA ROMANTICA

ceferist pe umeri, care fumează 
cu țigara în colțul gurii șl bate 
ușor cu ipumnul în masă, în ritmul 
pendule! din peretele din spate.

Bărbatul cu ochelari continuă :
— Avem neapărat nevoie de me-i 

dicamente. Și cum acestea nu se 
află decît în depozitul lor, înseam- 
nă că noi trebuie să fim și mai 
grăbiți decît ei...

— înțelegi? întreabă bărbatul 
de lîngă fereastră.

Pumnul ceferistului bate ritmic 
în masă.

— înțeleg... rostește tînărul. In-> 
țeleg I

Pe buzele bărbatului de lîngă 
fereastră s-a strecurat un zîmbet 
duios, părintesc, izvorît dintr-o 
mare înțelegere a tainelor sufle
tului omenesc, acea înțelegere 
proprie unui comunist încercat. E 
limpede că vrea să-i fie înțeles 
zîmbetul de către tînăr ca o strîn- 
gere de mînă, să țină loc cuvinte
lor: „Avem încredere în tine".

Tînărul se ridică.
Fata este din nou la fereastra la 

care am zărit-o prima oară. Aș
teaptă ca aceiași umbră, de data 
asta coborînd pe zidul casei, s-o 
mal mingile o dată. Șl nu așteptă 
în zadar. O tainică bucurie 1-a în
călzit șl acum fața. îmbrățișează 
cu privirea cerul. Senin, senin, șl 
doar într-un loc, departe, un nori
șor timid se luptă cu imensitatea 

Departe, 
. Războ- 

orașu-

bolții. Soarele ' apune. ] 
zgomotul frontului crește, 
iul urează... „Noapte bună“ 
lui.

La picioarele Ier, 
goale. Fetița 
în continuare:

CU

ține cu 
războinic

tovarășul

rl- 
o 

în

fe-

cu

adevă-

De ade- 
ciad or

vrea, 
ia să-

neamț

de 
tot

S
chimbul de mîine nu este 
numai o problemă de viitor 
care să asigure continuitatea 
eforturilor creatoare ale zi
lelor noastre furtunoase, pe 
tărimul literaturii. Nici nu 

este, în condițiile actuale, o simplă 
problemă a viitoarei generații de 
poeți șl prozatori. E timpul să se 
lichideze concepția că generația 
viitoare n-ar avea decît să învețe 
de la noi, mai vârstnicii, să capete 
din partea noastră lecții înțelepte, 
rețete și reguli de comportare în
cercate. Adevărul este că raportul 
dintre azi și mîine în creația li
terară a generațiilor este unul din 
fenomenele cele mai fecunde de 
schimburi, de osmoză creatoare, aș 
spune. Noi învățăm de la tineri cel 
puțin tot atît de mult ca ei de la 
noi. Ei aduc în literatură nu numai 
temperamentul șl avîntul tinereții 
ci șl ținuta Intelectuală și sufle
tească a vremii noi in care s.au* 
ridicat. Ei sînt lipsiți de prejude
cățile, greșelile șl lipsurile trecu
tului și nu trebuie , să se transfor
me și să se adapteze mai întji, pre- 
supunînd bineînțeles că asupra lor 
nu s au exercitat influențe dăună
toare. Pentru aceasta sîntem noi 
aici, pentru a-i lămuri așa cum se 
cuvine, pentru că noi am trăit tre. 
cutul și cunoaștem prea bine ade 
vărata față a acestuia. Dar vîntul 
cel proaspăt care bate în litera
tura noastră vine totuși dinspre 
cei mai tineri și’ acest lucru nu 
trebuie uitat

Cînd vorbesc despre „literatura 
noastră'’, mă gîndesc firește la an
samblul ei pe teritoriul R.P.R. Dar 
e de înțeles să mă ocup în această 
privință cu precădere de literatu
ra de limbă germană, pentru că 
despre literaturile celorlalte națio
nalități nu mă simt destul de în 
măsură să mă pronunț.

luceaFarul

nesfîrșită iarnă: iarna lui ’42, cînd 
și-a pierdut mințile, și de cînd, 
din toate cuvintele pe care le-a 
știut pînă atunci, l-a mai rămas 
doar unul. Merge rostind acest 
cuvînt în șoaptă, senin. împăcat, 
ca pe o rugăciune: „Stalingrad.., 
Stallngrad...“ In 6patele Iul, alțl 
soldați de plumb, în pas mecanic. 
Apoi, în ultimul rînd al coloanei, 
cîteva tărgi cu răniți. Unul dintre 
ei spînzură o mînă încleștată pe 
un bidon de tinichea. Bidonul 
cade. Ramîne singur în mijlocul 
străzii. Apa din el curge. Un cîlne 
tărcat îi dă tîrcoale. E însetat, dar 
n-apucă să lingă nici o picătură 
de apă. O voce îl strigă:

— Top, vino-napoi I
Cîinele se supune. Vocea care 

la strigat e a unui tînăr. Se nu
mește Andrei. Andrei... și mai 
cum ? Deocamdată, atît: Andrei. 
A privit scurgerea coloanei de pe 
trotuar, sprijinit cu șpatele de 
oblonul tras și ciuruit de schije al 
unei prăvălii. E potrivit de înalt, 
brunet, cu o frunte lată, sub care, 
sprâncenele groase, arcuite, um
bresc ochii negri. Abia a împlinit 
sau trebuie să împlinească nouăs
prezece ani. E la acea vîrstă cînd, 
deși bărbat în toată puterea cu- 
vintuluj, n-a încetat încă să mai 
fie copilăros. Și. poate că de la 
oopilăria care îi mai însoțește încă 
pașii, i-a rămas pe buze un surîs 
ștrengăresc, de puști care a dat o 
teză bună. In expresia feții lui se 
dă o continuă luptă între ochii 
care observă și cîntăresc totul cu 
luciditate și maturitate și acest 
surîs juvenlL E îmbrăcat cu panta
loni de pînză cenușii. Cămașa cu 
mînecile suflecate e deschisă la 
toți nasturii. Ciinele vine la pi
cioarele tînărului. Vine cu 
scoasă, gifîind. Așteaptă o 
giiere — și mîngilerea nu 
zie:

— Lasă. Top... Poate o să .
Cerul e senin. Ici. eoio —* câte

va scame. Nu sint semne 
ploaie. Tînărul se desprinde de 
oblon. Spatele lui a apărat un pe
tec de hirtie de pe o tablă încre
țită. Pe el este tipărit:

„Patrloți romîni!
Frontul militar german se pră

bușește !
Uriașe armate sovietice sînt gata 

să înceapă ofensiva pe frontul din 
Moldova!

Sabotați și distrugeți prin toate 
mijloacele materialul de război

limba 
mîn- 
întir-

plouă.

de

mijloaoele materialul de 
nemțesc !

împiedecați evacuarea 
lor !

Salvați avutul poporului 
fultorii hltleriști!

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Romînia".

Rap-rap-ul cizmelor coloanei 
nemțești s-a pierdut în depărtare. 
Tînărul a pornit în lungul străzii. 
La cîțiva țoași în urmă, cîlnele. 
Pe strada încinsă de arșița după 
amiezii, trecătorii sînt rari. O fe-

fabrici-

de je-

pe fe- 
amin*

★
...Lumina dimineții intră 

reastră. încăperea, care mal 
tește încă de somptuosul birou dl’

MIHU VULCANESCUDesen de

Acțiunea scenariului ..Vară 
romantică", inspirată di i lup! i 
eroică a comuniștilor in ilegali
tate. se desfășoară in vara anu
lui 1944, tntr-un oraș din nordul 
Moldovei, situat la 30—40 km. de 
front. Unul dintre eroii princi
pali este uiecistul Andrei.

Publicăm mai jos cîteva 
momente, menite să sugereze at
mosfera orașului în preajma 
EUberării și să contureze figura 
lat Andrei.

care și-l împletește în cozi date pe 
spate. Deși a împlinit șaptespre
zece ani, are un aer de școlăriță. 
Cînd umbra tînarului i-a trecut 
peste față a închis ochii ușor, ca 
și cum ar fi mîngîiat-o. Pleacă de 
la fereastră și iat-o într-o cameră 
lipita cu șpatele de ușa pe care 
abia a închis-o, și, la întrebarea 
roștită de o voce de

— A venit? 
răspunzînd afirmaliv 
rea capului. Aceeași 
întrebat, mai spune:

— Bine, la șase...
Fata înclină din nou capul, con- 

firmînd că a înțeles. Iese. Ușa se 
închide în urma ei. Ungă ușă, în 
dreapta, e o pendulă. Arata ora 
șase fără un minut. Are un tic-tac 
de o sonoritate limpede, deloc 
obsedantă. Acompaniază parcă 
vocea liniștită, sobră, care spune 
din clipa în care a ieșit fata:

rupt șirul vorbelor. A avut doar o 
ezitare, de o fracțiune de secun
dă, atunci, cînd, scuturîndu-se sti
cla, mina a renunțat să mai .toar
ne:

— A treia...
Pendula bate ora șase.
Pe coridor, fata închide ușa în 

urma celui care a intrat în came
ră. Nu-i greu de bănuit cine a in
trat; ț>e coridor, lîngă ușă, a ră
mas cîinele tărcat. Stă cu labele 
de dinapoi strînse sub șezut, spri
jinit pe labele din față. Se uită 
cu ochi btinzi la fată. Se uită ca 
un copil. Ar vrea să spună parcă 
ceva și n-o face, nu pentrucă 
poate, ci pentrucă încă nu s-a 
tărît ce anume să spună. Sînt 
noștințe vechi. Cîte n-au să-șl 
părtășească niște cunoștințe 
chi! Fata învață să panseze 
cap rănit, exersînd pe un vas
tun-d de lut cu toarte (urechile i) 
pe care îl bandajează cu feșe lungi 
și albe. Tot ea, care n-are despre 
întrebările convenționale chiar cea 
mai proastă părere, începe con
versația cu:

— Ce mai faci, Top?
Cîinele lasă nițel capul pe spa

te. Are aerul că răspunde: 
ce să fac? 
știi...."

— Al mal
Cîinele dă 

parte. Parcă ar ofta: „De, 
singurul. Timpuri grele...“ 

fost aseară la voi. Am 
o să te găsesc acasă, 
clipește „ștrengărește": 
știu eu... Nu pentru

nu 
ho- 
cu- 
îm- 
ve- 
un 
ro-

bărbat:
1

prin încllna- 
voce care a

Toate-s așa

slăbit... 
ușurel capul

„Eh, 
cum le

într-o 
nu sînt

Schimbul de mîine
în literatura germană din R.P.R

Trebuie să precizez de la început: 
există azi în țara noastră o litera
tură de limbă germană promițătoa
re, în spiritul vremii, luptătoare, 
de concepție realist-socialistă. Și 
aceasta nu este puțin. Căci condi. 
țiile trecutului nu erau favorabile 
dezvoltării unei astfel de literaturi, 
pentru naționalitățile conlocuitoa
re. înnoirea democratică a germa
nilor care trăiesc în țara noastră, 
după 23 august 1944, a fost con
diția preliminară pentru crearea 
unei literaturi progresiste viabile 
de către tînăra generație germană 
din R.P.R. In această privință nu 
se poate îndestul prețui politica 
înțeleaptă, înțelegătoare și atentă 
a partidului în problema națională, 
căreia i se datorează în primul 
rînd faptul că în republica noastră 
populară, naționalitatea germană, 
alături de celelalte naționalități 
conlocuitoare, muncește însuflețită 
de același avînt pentru construirea 
socialismului. Acestei politici care 
a dat germanilor care trăiesc la 
noi posibilități depline de activita 
te culturală liberă, i se datorește 
înflorirea literaturii progresiste a 
tinerei generații.

Nu încape îndoială că asupra 
unei astfel de literaturi, în conti
nuă dezvoltare, nu se poate rosti 
o judecată concludentă, definitivă. 
Tuturor le este cunoscută voința 
cinstită de încadrare fermă în lu
mea construcției socialiste, ruptura 
definitivă cu toți strigoii trecutu
lui și combaterea categorică a tu
turor tendințelor propagandei duș
mane din străinătate. Linia pe 
care se orientează toate forțele ti

nere este neîndoios aceea a realis
mului socialist. încet își face loc și 
preferința mărturisită pentru te
matica actualității nemijlocite, 
care nu are în ea nimic artificial, 
ci corespunde unei înclinări orga
nice spre contemporaneitate a a- 
cestor tineri.

Dacă voi trece acum, schițind i- 
maginea literaturii tinere, să po
menesc cîteva nume, va trebui să 
mă limitez numai la acei poeți și 
prozatori care au azi între 20 și 
30 ani. Sînt printre aceste nume 
unele care au ajuns de mai multă 
vreme la oarecare notorietate dar 
și unele care au atras abia în ul
tima vreme atenția șl aprecierea 
cititorilor.

Două momente hotărîtoare tre
buiesc subliniate în dezvoltarea li
teraturii germane în țara noastră. 
Primul este apariția volumului de 
schițe al lui Anton Breitenhofer, 
intitulat Aus unseren Tagen (Din 
zilele noastre) șl a reportajului său 
din Albania Im Land der Skipe- 
taren (în țara schipetarllor). Brei 
tenhofer, care și-a cîștlgat merite 
durabile ca pionier al prozei rea- 
list-socialiste actuale cu romanul 
său Sieg in der Arbeiterstadt (Vic
torie în orașul muncitoresc), a ră
mas pentru tineretul nostru același 
exemplu de autenticitate șl since
ritate a expunerii, de pregnanță a 
stilului, de măiestrie a limbajului. 
Iar ultimele lui lucrări au în
tărit și mai mult această impre. 
sie. Al doilea moment este pu
blicarea șl prefațarea de către 
Ernst Breitenstein a unui volum 
colectiv de reportaje Janre der

Alfred MARGUL SPERBER

Wende. (Anii cotiturii). Cei șai
sprezece tineri care au plecat 
să scrie reportaje au realizat o re
marcabilă operă de literatură ac
tuală în R.P.R. șl merită să fie 
citați; Hans Liebhardt, Magda 
Hiibner, Vera Moser, Michael Roth, 
Helmut Kamilli, Gertrud Fernen- 
gel, Eduard Eisenbiirger, Ann! 
Fronius, Martin Schmidt, Franz 
Engelmann, Elisabeth Axmann- 
Mocanu, Ewald Zweier, Hugo 
Hansl, Niki Berwanger, Heinrich 
Lauer, Ernst Zehrchnetzler. Dintre 
aceștia vom întîlni în cele ce ur
mează mai des pe Hans Liebhardt, 
Roth Kamilli, Fernengel, Axmann- 
Mocanu, Zweier și Hansl.

Franz Storch și Bert Millitz, 
care lipsesc din acest volum, au 
scris și el reportaje. Millitz a pu
blicat chiar un volum Tal der un- 
slcht baren Seen (Valea lacurilor 
nevăzute). Franz Storch s-a remar 
cat în ultima vreme ca un povesti
tor deosebit de înzestrat, ceea ce îl 
califică drept una din cele mai pu 
ternice speranțe. Storch e un poet 
autentic ridicat din rindurlle cla
sei muncitoare; el se perfecționea
ză necontenit șl dovedește mereu 
o tot mai înaltă exigență, ceea ce 
ne îndreptățește să așteptăm mult 
din partea lui. Alături de el, Ar
nold Hauser și Franz Heinz au 
realizat și ei lucrări valoroase și 
acești trei tineri povestitori se si
tuează demn lîngă Paul Schuster, 
Hugo Hansl și Josephine Koch, 
ceva mai în vîrstă și deja cunos- 
cuți cititorilor romîni.

Lirica celor tineri n-a realizat 
un progres atît de simțitor ca po
vestirea — deși s-ar putea spune 
că proza a fost multă vreme copi
lul vitreg al literaturii germane. 
Talentele cele mai puternice sint 
incontestabil Oskar Pastlor șl 
Christian Maurer, ultimul făgădu
ind mult în ultima vreme șl ca 
dramaturg. Poezia Das Samenkorn 
(Grăunțele) de Use Ilk, publicată 
anul trecut de Neue Literatur, a- 
parțlne celor mai bune reușite re
cente. Au atras de asemenea aten
ția poeziile lui Astrid Konnerth, 
Ingmer Brantsch și Klaus Peter 
Barth.

O dezvoltare foarte îmbucurătoa
re a luat-o tînăra critică și aceasta 
va contribui neîndoios la lichida
rea situației defavorabile de pînă 
acum în acest domeniu. Unele ta
lente tinere ca Heinz Stănescu, 
Hugo Hansl și Helga Reiter se fă
cuseră încă mai înainte cunoscute. 
Acum li s-au adăugat tinerii critici 
Victor Theiss, Elisabeth Axmann- 
Mocanu, Hans Liebhardt, Dieter 
Schlesak, Michael Biirger, Dieter 
Fuhrmann și Claus Stephani.

Aceasta ar constitui un tur de 
orizont rapid asupra celei mai re
cente literaturi germane din țara 
noastră. Enumerarea nu 
te completă, iar ordinea 
fost făcută nu constituie 
de apreciere. Important 
că tinerii scriitori despre' care am 
vorbit 
lui și 
fund 
sluji 
nostru 
lor Partidului Muncitoresc Romîn.

este fireș- 
în care a 
un etalon 
este însă

aici sînt oameni ai timpu. 
lumii noastre și că sînt pro- 
însuflețiți de dorința de a 
cinstit și neobosit poporul 
muncitor în spiritul cerințe.

— -Am 
crezut că

Cîinele 
„Lasă că 
mine ai venit...u

— Nu. nu... se apără fata, 
să te văd pe tine am venit, 
tine și pe Olguța... (Cîinele 
tinuă să clipească) — Mă 
te privește dacă nu vrei să 
crezi... Pentru cine altcineva 
mai fi venit?

In cameră, stînd pe un scaun, 
cu un cot sprijinit de masă, tînă
rul stăpîn al cîinelui ascultă atent 
cuvintele care îi sint adresate de 
vocea liniștită, sobră:

— U.T.C.-ui te-a recomandat 
pentru o sarcină urgentă. Iată 
despre ce este vorba...

Vocea e a unui bărbat pe care 
îl vedem abia acum — și ne 
bucură că arată întocmai așa 
cum ni l-am imaginat, ascultîndu-1 
vorbind calm, stăpînlt, reușind cu 
ușurință să ne capteze atenția. E 
volnic, cărunt înainte de vreme, 
cu o privire adîncă, pătrunzătoare, 
scoasă în evidență de cearcănele 
multor nopți de nesomn. Stă în 
picioare, cu spatele la singura fe- 
reastă a încăperii.

— După cum știi, administrația 
antonesciană a orașului s-a cără- 
bănit, devastînd toate farmaciile, 
prădînd toate depozitele de medi
camente... NI se semnalează ca
zuri îngrijorătoare de exantematic 
și febră tifoidă... Spitalele au fost 
evacuate. In oraș, pentru zeci de 
mii de oameni, nu funcționează 
decît un singur post sanitar cu 
cîteva paturi. Farmacia iul e a 
proape goală...

Tînărul e numai ochi și urechi. 
Singura mișcare pe care o face 
este să întoarcă nițel capul — 
deoarece cuvintele pe care le as
cultă, sînt acum continuate de o 
altă voce, tot de bărbat, dezvălu
ind însă o personalitate mai agi
tată, mat vulcanică:

— Asta în timp ce hitlerlștli au 
în oraș un depozit întreg de medi
camente și după cîte sîntem in
formați. îi grăbesc evacuarea.

Vocea se oprește o clipă. E a 
unui bărbat de vreo treizeci și 
cinci de ani, cu privirea inteligen
tă, scăpărătoare. Poartă 
cu ramă de sîrmă și stă 
scaun de cealaltă parte a 
alături de alt bărbat mai 
solid, musculos cu o față 
multe zile nerasă, cu o tunică de
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con- 
rog, 

mă 
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ochelari 
pe un 

mesei, 
vîrstnic. 
de mai

rectorlal de altă 
de lăzi, un tablou de 
are sticla spartă în atîtea 
îneît nu mai poți să-ți dai seama 
ce sau p© cine înfățișează; globul 
lămpii electrice e de asemenea 
spart; tavanul e coșcovit.

In spatele unei mese imense, 
lucrate într-un stil florentin imitat 
fără abilitate — omulețul chel, 
veșnic transpirat, cu ochi mici ca 
niște purici, directorul Ateliere
lor C.F.R.. șade pe o ladă care 
ține loc de scaun, și tamponîn- 
du-șl fruntea necontenit, vorbește 
la telefon:

— înțeleg. Știu. îmi dau seama. 
Azi e luni... Am comunicat. Dacă 
pînă miercuri 
(bate în furcă) 
rupt ?! Alo!

...Cocoțat pe 
ră, lîngă zidul 
lor, un muncitor vîrstnic își 
chide tacticos briceagul. Firul de 
telefon a fost tăiat și acum spîn- 
zură, pendulîndu-se.

Andrei trec© pe sub scară. Ri
dică fruntea.

— Ce faci acolo, sus, nea Grl- 
guță?

— Nimic. Jos am fost toată 
viața. M-am săturat și mi-am zis 
să văd cum o fi și sus!

Andrei dă din umeri și-și 
tlnuă drumul. Intră într-o 
Mai multe locomotive în șir, 
cremenite. Cîteva grupuri 
muncitori care discută.

Un tînăr rîde cu gura pînă la 
urechi. II zărește pe Andrei șl-i 
iese în întîmpinare.

— Am nevoie de tine. Sandule. 
Ai treabă ?

— Treabă ? Poate sîmbătă...
— Da’ ce-i sîmbătă ?
— A... nimic deosebit. Ni s-a 

comunicat mai înainte că dacă nu 
sfîrșim demontarea sîmbătă la șap
te, nemții 
că n-or să 
astea sînt

— Și?
— Nu știu cum o să fie. N-am 

mai murit nici o dată pînă acum...
Urcă amîndoi pe scăriță, în ca

bina unei locomotive.
— Sandule, am nevoie de tine... 

Talcă-tu mai lucrează acolo?
— Da. Și lucrează bine. Repară 

de zor camioanele 
nemților.

— N-are nevoie
— Nu cred. Știi, 

ter bătrîn. Individualist. Nu vrea 
să-i fure nimeni meseria. Nemții 
sînt foarte mulțumiți de el. E un 
specialist cu experiență. Lucrează 
pentru ei din ’42. Le-a reparat 
sute de motoare. Le-a făcut mari 
servicii...

— Servicii ?
— Mari. Pe mulți șoferi hitle- 

riști i-a ferit de moartea prin îm
pușcare. pe front. N-au mai ajuns 
cu mașinile reparate de tata 
acolo. Au explodat mult 
înainte...

— Atelierul de reparații 
țese e tot acolo, în curtea depozi
tului lor de medicamente ?

— Da. Tot acolo. E și firesc sa 
fie așa, dacă lucrează tata la ei...

înțeleg, rîde Andrei: — Ici du
rerile de cap, alături antinevral- 
gicile... Și totuși, taică-tu are ne 
voie de un ajutor. Un băiat 
stit. harnic, mecanic-auto — 
ficat. A reparat drezine, dar 
pricepe și la camioane...

— Tu?
— Eu I Nu mă interesează 

Herul, ci depozitul.
— Pricep. Ca să ajungi la 

nevralgice, trebuie mai întîj 
doară capul...

dată, e 
pe

înțesată 
perete 
așchii
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Procesul însușire temeinică,
multilaterală a științei, literaturii $1 
arte' de către ttnăra generație re
prezintă o parte indisolubilă ți unul 
din principalele aspecte ale revolu
ției culturale din patria noastră 
Acest proces se desfășoară datorită 
preocupării permanente a statului de
mocrat.popular, care creează condi
țiile materiale optime pentru ca toate 
elementele culturii, necesare educării 
tinerei generații, să poată fi puse la 
fndemtaa fiilor oamenilor muncii. In 
Raportul prezentat la cel de-al lll.lea 
Congres al P.M.R., tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej a arătat că*: 
„Partidul și statul nostru desfășoară 
o muncă vastă pentru a transforma 
cultura tntr-un bun ăl tuturor, alocă 
mari fonduri pentru dezvoltarea bazei 
materiale a activității culturale.** A- 
ceastă politică înțeleaptă a partidului 
nostru s-a concretizat In crearea unei 
rețele vaste și statornice de instituții 
culturale (școli, univers'tăți, edituri, 
biblioteci, cinematografe, teatre, 
mine culturale, cluburi, case de 
tură, orchestre etc.). In același 
s-au asigurat condițiile optime 
tru funcționarea tuturor acestor 
tori propulsori ai revoluției 
culturale. Paralel cu aceasta, 
statului nostru s-a îndreptat tn direc
ția răsptndirii efective și eficiente a 
roadelor acestei activități fn rin du
ri le maselor celor mai largi de •»- 
meni al muncii. Și aceasta pentru că 
revoluția culturală din țara noastră 
nu reprezintă o acțitine izolată, tem
porară și de interes secundar, ci se 
înscrie ca o parte integrantă, de ne
despărțit a măreței opere de construc
ție a socialismului. Rezultatele re
voluției culturale se văd din ce tn ce 
mai clar.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
arăta în Raportul prezentat la cel 
de-al Ill-lea Congres al Partidului: 
„Muncitorii, țăranii, tineretul mani
festă o mare sete de oarbe, de cunoș
tințe, de frumos1*. Partidul Muncito
resc Romln nu a precupețit nici un 
efort pentru ca tineretul să poată pă
trunde fn tainele cele mal adinei ale 
universului, să-și îmbogățească sufle
tul prin frecventarea tuturor ramuri
lor literaturii șl artei.

Fără a crea o diferențiere artificială, 
trebuie să arătăm că drumul spre 
cultură al tinerei generații, crescută 
tn anii socialismului, a fost armonios, 
firesc și a conținut toate elementele 
necesare creării treptate a unui nivel 
de cunoștințe bogat, corespunzător 
sarcinilor unui om care va munci pen. 
tru desăvfrfirea construirii socialis
mului Dacă on muncitor sau un ță
ran. care acum IC ani trecuse de vtrsfi 
tinereții, a trebuit să refacă acest 
drum, să depună eforturi mari pentru 
a cuceri comorile științei și artei ce-i 
fuseseră pînă atunci ascunse, un tl- 
năr din generația care s-a dezvoltat 
de atunci încoace sau care crește 
acum are posibilitatea să ajungă, pe 
măsura maturizării sale. La o deplină 
înzestrare spirituală. Tlnărul din vre
mea noastră nu mai trăiește nici 
drama specialistului lipsit de perspec
tive, copleșit de o muncă fără orizont 
ți nu se mai formează nici ca un tip 
eclectic ce adună într-o 
înttmplătoare, necritică și 
cunoștințe sumare, lipsite de 
înțelege încă de pe 
socialismul respinge 
incult, dar șl pe cel 
că baza materială a 
general de dezvoltare al vieții noas
tre nu mai pot In nici un caz tolera 
superficialitatea, „cultura de cuvinte** 
și unilateralitatea. Dar pentru a rea
liza acest ideal de viață, pentru a 
putea deveni încă d'n adolescență un 
om armonios dezvoltat, este nevoie. In 
primul rfnd. ca fiecare tfnăr să fie 
conștient de răspunderea față de 
sine și de societate. El are la fnde- 
tnînă. așa cum am arătat, toate con. 
dițiile pentru a deveni un om cult și 
bine instruit. De aceea, problema care 
se pune este aceea a efortului indivi. 
dual, a străduinței șl a perseverenței 
nelimitate.

Urmînd învățătura leninistă, piatră 
de temelie In domeniul revoluției cul
turale, partidul nostru pornește de la 
premiza că oamenii muncii sint dor
nici tn primul rlnd să-și însușească 
bunurile culturii. Acest 
către cultură**, de care 
este din ce tn ce mai 
rîndurile tineretului 
aceea In momentul 
trebuie să ne preocupăm de aflarea 
acelor soluții care vor duce la o Îm
bogățire necontenită a metodelor și 
mijloacelor de introducere a celor 
mai diverse forme de cultură in rln- 
dut tinerei generații. Desigur, trebuie 
să arătăm că in momentul de față 
tineretul nostru a acumulat o sumă 
de cunoștințe, el are un orizont larg 
ți o posibilitate de informare de la 
un an la altul mai cuprinzătoare șl 
mai vastă decît un tfnăr de acum 10 
sau 15 ani Un absolvent a 7 clase 
elementare, care merge să lucreze tn 
fabrică sau pe ogoare, nu a parcurs și 
nu va parcurge numai numărul strici 
de materii prevăzut In programa ana
litică El a citit și citește cărți oe 
care le-a găsit tn rețeaua celor citeva 
zeci de mii de biblioteci școlare, co
munale. de cartier, de uzină etc. El 
și părinții săi au început să-și formeze 
o bibliotecă personală. La școală sau 
tn S.M.T.-ui tn care lucrează are la 
îndemînă ziare, reviste și periodiee 
literare. Ascultă cu interes emisiunile 
radio-ului, Lar mulți dintre ei urmăresc 
chiar și programele televiziunii In 
cârtitorul sau orașul lor a venit să 
dea spectacole teatrul din capitala 
regiunii șl nu arareori Teatrul Na
țional din București. Orchestrele sim
fonice cîntă pe Enescu și Beethowen 
Tînărul de astăzi se interesează de 
problemele zborului în lună, urmă
rește aparițiile din colecția Biblioteca 
pentru toți, citește Istoria descoperiri.

frecventare 
grăbită, 
fond. El 
școlii că 

omului
băncile 
și tipul 
al semidoctului; 
societății, nivelul

„mate elan 
vorbo» Lenin, 
evident $1 fn 
nostru și de

de față cred că

lor geografice și ascultă de trei ori 
pe văptămină emisiunile teatrului la 
microfon, tn care aude foarte de$ pie
se de Shakespeare, Ibsen sau Tolstoi. 
Nici una din formele de manifestare 
ale frumosului nu-i mai sint inaccesi
bile unui asemnea tlnar El poate 
alege, conform înclinațiilor sale, do
meniul pe care să-l poată frecventa 
cu mai multă pasiune. Organizațiile 
de U.T.M. îndrumă ți stimulează 
acest interes al tineretului pentru cul
tură. Auzim din cd In ce mai lei da 
existența unor cercuri de prieteni ai 
teatrului, muzicii, filmului Na putfa* 
•tnt audițiile ți vizionările 
de concert» sau spectacole,
se organizează In grup vizite la mu
zee de ada, de istorie etc. Mii ți *H 
de tineri tint membri ai echipelor *f- 
tiatlce de amatori. Dintre ei s-au ri
dicat solițti, artiști profcsionițtL Unii 
alcătuiesc texte pentru brigăzile ar
tistice de agitație, sint membri ai 
cercurilor literare ți-ți văd publicate 
lucrările, fie tn paginile ziarelor regio
nale, fie In paginile unor periodfce 
literare din Capitală. Fenomr—I ar
tistic ți cultural ia astăzi, la rindu- 
rile tineretului, proporții de mase, ta 
al doilea rlnd, trebuie subliniat faptul 
că In masa de tineri au toceput să 
pătrundă, nemijlocit, toate forme* 
de manifestare ale artei ți că tinereăul 
nostru s-a dovedit apt de a-ți însuți 
ți cele mai abstracte ți mai subtile 
expresii ale sensibilității umane. Ti
neretul nostru a venit et Însuți tn 
tntimpinarea formelor de cultură, a 
manifestat dorința vie de a cunoaște 
și de a ști cît mai mult, de a-ți lărgi 
necontenit orizontul.

Cit de schimbat este acest t^ăs» 
față de mărturiile pe care ni le-au 
lăsat martorii oculari
Alexandru Vlahuță definea Iu mod 
magistral esența școlii ți educafiet 
buithe* tu fltkl mi<M șHknl tl sA 
ptAlieaf fn anut fUM țl tuBtultt 
„Spoială țl funcționarism". Aceste 
două .dnsuțirF Z" «V trebuiesc •- 
ținute ntmei cînd vrem si* ne creăm 
o imagine asupra modulai In care 
burghek^moțieifmea . jdspii dut" cui- < 
Tura ți iăstrucțifenea IU rinduriie tine- * 
retor generații. Care era profilul mo
ral Iți ta-ut marif » >rUăg o celor 
ce Ieșeau de pn porUto țcolit burghe
ze ? Să-l lăsăm tot pe AL Vlahuță 
să ne «pună : „Și toată eceasll mul
țime de besmetid ți de milogi intelec
tuali s« împrăștie tn fără. Ei devin 
vagabonzii ulițelor, eăsrt'jnz'i risp?F- 
tiitor, trintorii colane!eor. eerpetora 
de slajbe pe la tț e a nixteriafe, 
popalațm flotantă de netrebnici, Ite 
neți ți derbedei din care vitiiie s! de 
pravaren îți recrutează zilnic un for
midabil cont’gent" Cît despre «ța 
zisa .«cultură populară" ți „învăță, 
mint pentru toți* să apelăm tot la 
cele spuse de un martor al epocii. 
Este vorba de astă dată de un univer
sitar al vremii, sociologul Dimitrie 
Drăghicescu. Intr-o carte care a vă
zut lumina tiporului In IN7, acesta - 
arunca o lumină cit se poete de eloc
ventă asupra stării de incultură care 
domnea atunci ta rîndurile poporului 
nostru : „Absolute neîndestutere de 
localuri ți de postnrl de kTvlțăăori, 
reaua stere economici a locuitori tor 
țin ți azi 1st întuneric pe rtțgiVui din 
sate ți-i vor mei ține încă -nu!tă 
vreme Sărăcia cumplită ■ săteh:‘or 
nu le îngăduie să cumpere cărți țf- 
belne copiilor pentru «v-i trimite te 
școală... Va trenul toireit numărul 
școalelor și al învățătorilor, pen tec 
ca în curs de cîteva zeci de ani <1 
putem cobori tub 50% nbmir-jl ee!-o- 
neștiutori de curte.:', Nici «ture» de 
complectă șl desăvfrșită - sărăcie fn 
care vegetează cea mai mare parte 
dîn satele noastre nu îngăduie o vieți 
cultivată șl •fnstnjWi... " bfefcdaune 
populare tfnf încă u«frații prea tuuf- 
te ți prea himarioe -uantru storm iar 
economipo-APcjală genera 4*

între cefe două războaie, guvernan
ții au'căutat pe toate «Sile să dea 
llucla uucl pcofi uaprtera* deteh nl 
tfneretutai fln fonia afusete «octete 
S-au înființai sau. mal biaa-uu »—»■ 
improvizat ta grabă gimnazii, licee, 
școli parilcnfire. dar toate acestea 
s-an adus nfmle pentru Ml ea mea Hor 
alraei „Spoiala” •eepr» care «mhu» 
Al. VlahMă earacieriueaaă ți «m 
școala burgheză ți o desugureaza za 
o adevărată cangrenă. Unul din sus
ținătorii ei pe pian politic ți callwnl. 
era nevoit aă recunoască rotași 
„condițiile deptosibilp In care lurcțte- 
oau cel» mai multe diq aceste gunnn.- 
zii. fără, localuri potrivite, fără m»țe-, 
rial didactic*

lată, așadar, două imagini care ne 
pot da ntMura a cean ce era In trecut 
ți ce s-a realizat fn acești șaisprezece 
ani pentru ttoerft ți pentru ridicarea 
lui culturală.

Dar toate aceste transformări re
voluționare, care păreau „himere' In 
trecut, «er din partea tineretului o 
muncă aprigă ți susținută. Pentru că 
tn fața tlnărului^ zilelor noastre stau 
îndatoriri re cresc de la o zi la alta, 
stau sarcini de răspundere care nu 
vor putea fi duse la îndeplinire fără o 
temeinică ți- susținută pregătire in
telectuală. Iu acest uni, de un ne
prețuit ajutor «ini Indicațiile expuse 
in Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al lit-lea 
Congres al P.M.R. : Uniunea Tine
retului Muncitor trebuie să intensifice 
munca de eduaație politică-ideologică 
a tineretului, să-i îndrumeze pe tineri 
spre ridicarea continuă e calificării 
lor profesionale,' însușirea tehnlc'i 
nof. îmbogățirea cunoștințelor știin
țifice șl de cultură generală, pentru a 
deveni constructori priceputi al eco
nomiei ți cultprii soc’allste".

lată expus în aceste rinduri un în
treg program de activitate, pe care 
tineretul din țara noastră II va duee 
la îndeplinire, călăuzit de înțeleaptă 
tndrumaite a Partidului Muncitoresc 
Romîn.

ai trecu ta lai J c~. â'âUtfind cw do^ajec de a ~
I in urmi prin Dobrogea stri- ‘

I - Mbe, Kieo Bogza a 'aresjs- 
T frai iu reports Me cate km 

d.fa cele r-a csaice ș îngro
zitoare rea. a; a'e acestor 

răci». A 'ri’-it is borders 
țăran, or doorogen r ;-a 

a ;nr-* mesuțeior 
scunde, ia jarul nnx bEde ea m’n- 
careu ur» o» caraXerist câ nerCra 
'-'I0C8 ta" sărăcie a arde
iu": . Și Geo Bogza iMi reper- 
tonii <ăjj notlad : „-.astfel Dreer-ri 
| țanxinte de ! *ni ce lagle c nagr 
Și oerfru muște și oentrs eosr și 
pentn» părnț- Șa căra* fa io=ă 
arar.. Ardei tali cu E cu K-
M A'.iztfa deci: cafea cu facte*.

Ca docized de zn! în fa
Dobrogea bu puteai supăra dec - ua 
singur sat e'eetrficat 119 te-srioare 
și 124 batoze. A oroare jureiia’e d‘» 
farnir! ie tăuăateși ou itei nfai mă- 
uar o • ooîe și dm o sută de 
faznibf d~»r**ase (reține;;: șas« fa
nții *) a»eo cite un an ma! de 
r-nrocă. •i- "*ște conac! sta dori mo
dem! capita! șrii rominț nu cunoș
teau d.n Dobrogea decit fișia îngus
tă de ’•-( 
sitozuriie 
din port 
ruleta și 
kilometri 
o zeamă 
lapte cu ardei iuți. Din griul semă
nat toamna abia luau la treieriș cu 
puțin peste cantitate» de sămință 
pusă fn pă-rinL Arau ogoarele cu 
p.’agn! d^ lemn și dacă, pr r.tr-un 
rr raco’. a- fi găsit în pă— fau! lor 
m străvethi ning get. :n bană stare, 
neput-ez t, ar f! z s că o_iu trecut 
peste unea’-a aceea două milenii, ci 
că-? aTTW' Ton ori a! lui Gheorghe. 
uitai ace to mimai de-irn an 
doi.

oral de la Beikma la Rex, 
! și rezervoarele de țiței 

și. bineînțeles, casinoul cu 
milioanele ei. De la cițiva 
în interior oamenii mincau 

i Inumană și revoltătoare;

mârâie a douăzeci de ani fn urmă, 
erau a’e moșierilor Nu s-a văzut 
ncl o lata u?» moșier să are cu plu
gul de larrn. Nimeni fc-a văzut vreo
dată fam ia unui diiabur roută in 
jure- urmi bBd de ardei iuti cu bo
te. Dtotr-o sută de fam!:: țărănești 
mj~□ șase fa" ' i aveau dte u*i a- 
o T’l de mancă. Dar pe vremea cind 
fa Dobrogea tfo erau decit Îl*1 trac
toare. și când d ntr-o sulă de fanri'ri 
noma! șas« avau rlte un ca! van 
s: bon. era so cHAsr la Dobrumir 
Deal c<re r*-ea m- da ol și reci de 
v *e ș* rute de hectare de pămrat. 
Istoria umamtâ’îi a doved-t cu do- 
cnnjcnte limpezi și îugrozțtoare că. 
totdeauna, br^ățta fi huzwu' uuora 
s-a taxai pe raptul celor ma"‘., pe 
je-r- rea muncii omului sărac pe în
șiși *ă-ăc’.a nruiț milor tred-toere. 
Un astfel de document mai ocale fi 
văzut și acum in comuna Tudor STa- 
■: m:'e*cu la cîțiva kilometri de
părtare <e Dobromir Deal. Tn clădi
rea fosfca’u: post de jandarmi de pe 
vremea 
rtțt:, pe 
unei încăperi.
nuri belciuge 
legați sărac i 
ridice glasul 
și moșierului.
Ia sînge săracii,
Geo Bogza i-a văzut mfacrad ardei 
iuți cu lapte.

♦
s-a făcut aici, în Dobrogea, 
Eliberare

faptului
zero, de

cn

stăpTn:rii burgbezo-tnoșie- 
dușumeaua de cîmerrt a 

se văd și azi șase 
de fier. De ele erau 
care îndrăzneau să-și 
împotriva ch aburului 

acolo erau bătuți pînă 
oamenii ne care

sin

*
Asta e*i ca douăzeci de ani 

urmă, asta a fost realitatea cea 
caracter st ei a Dobrogei P-nă 
1944. ?î".ă la Eliberare: cu~p'

B netote’es că și în Dobro
gea erau ca men bogațl Erau și Iu 
Dohrsgei ch-zburi si moșieri. Toate 
eeîe 119 tracAaare cite p’-tezn fi m-

în 
mai 

în 
ita *i

tocmai 
pornit 

este

încoace, 
că s-a 
la nimic, 
miracol. Chiar

ce 
de la 
datorită 
de la
comparabil cu 
și pământul acestei regiuni, 
lit a fi cei mai sărac șj 
pă-eint <hr. țară, părea 
ostil oricirc* asalt, oricân 
de a-l laoe osti l*. A>cl ne i

fie
vis
in

neștiinței de carte era de citeva ori 
mai profundă și mai neagră decît in 
alte părți. Și asta făcea la rîndul ei 
ca lupta să fie aici de citeva ori 
mai grea și mal patetică.

★
Dacă un om care n-a mai fost In 

Dobrogea 
anii cind 
ardei iuți 
de om ar 
meleaguri 
ială că ar 
și profunzimea 
revoluționare ce caracterizează noua 
înfățișare a Dobrogei, noua ei vlr» 
tă istorică, vîrsta adevăratei ei ti
nereți, vîrsta socialismului.

Un reportaj despre Dobrogea se 
învechește în zilele noastre pe dru
mul lui din carnetul de notițe pină 
la tipografie și. mai mult decit fn 
oricare altă parte, reporterului ! se 
cere aici rapiditatea lui Hermes cel 
cu aripi la picioare. Anul trecut, 
mergînd spre Corbul de jos habar 
n-aveai că sub drumul tău obișnuit 
stă de milenii întregi o uriașă crus
tă de fier. Intre timp s-au ivit pe 
aici dălțlle geologilor Și turlele son 
delor înalte. Ca miine. trenurile cu 
vagoane basculante pornita din mi
nele anomaliei magnetice de I» Pa - 
lazu Mare iși vor deșeria minereul 
in buncărele furnalelor ce te vor 
constru la Galați. Și atunci, colec
tiviștii de la Palazu Mare, ca Și cei 
de la Zebil. ori de la Cobad a. vor

miilor de tractoare și combine asu- 
Cra mării de cereale. Vedeam Do- 

rogea în marș, eram martor nemij
locit întocmai ca eroul lui fonathan 
Swift. Gulliver, la pasul mitic pe 
care un uriaș 11 face înaînfind spre 
viitor.

dinainte de război din 
țăranii localnici mincau 
cu lapte, dacă un astfel 
revedea astăzi străvechile 
ale Dobrogei, fără Indo- 
rămîne uluit de proporțiile 

uriașelor schimbări

★
Văzusem cu mulți ani in urmă. Ia 

Pietroiu, în Balta B orc ei, o armată 
de buldozere și screpere, tnălțînd un 
dig lung de 45 de km., văzusem to*, 
acolo uriașe stalinețuri defrișind pă
duri seculare de trestie, văzusem co
dri mari de păpuriș incendiat ca să 
facă loc ogoarelor și iată că în acest 
an, de pe tarlalele acelea unde hălă
dui» lupii și mistreții, pămîntul cu
cerit, prin bărbăția și dlrzenia eo- 
mun’știlor dă peste 7 mii de kg. de 
gria la hectar I

Atunci a fost Începutul epopeii și 
In anii turnători am avut prilejul sa 
văd etapele noi ale luptei cu stihia 
naturii, a’e acestui marș mpetuos 
în socialism, spre viitor. Zeci de 
mii de călători, venind cu trenul spre 
Constanța, au văzut întocmai ca ș 
aiine. coastele pleșuve și dezolante 
ale deatariicr de la Basaratri. De 
vreo do ani încoace, ele s-au schim
bat, ivindu-se pe spinarea lor abrup
tă terasele unora din cele mai cute
zătoare plantații de vie ce se pot 
iu fi Ini undeva. Pare de necrezut, 
oare i fi un lucru luat din imagi
nația fabuloasă a unu. poet, ceea 
am văzut la Mrrea Vodă chiar

P«b*u VINT1A

ii M urmă hi 
•Ge W ffu- 
4r reoo-taj 

acestor

ara oțort t lor cu p'nfuri 0 teuc- 
toare făurite din fierul care a ’lat 
Deșt ut, de multe mi'enii, to «tuni 
generosului păm'-nt dobrogea* Mân
dria lor va aoor Iu prooarflu la 
care va spori recolta de grin ți 
porumb la hectar, pentru că. aous din 
proprul lor pămfnt. fierul viitoare'or 
mașini agricole, tes&'îețjt și vta, va 
da an nou impuls Bondi creatoare 
d;n acest drag ccîț al patriei.

*
Veiut cu dtuva iu 

Dobrogea, coobțj de
dul scrieri une cădi 
despre pâmîntui și o»men. 
locuri, im ezitat săptămini întregi 
latre citeva titluri poaâMle. Mă gta- 
deam la titlul _Lîna de aw a fost 
găsită", ori la ..Noul Argonaut", dar 
le-am păris * repede, ele Mrindu- 
mi-ie a fi vetuste Revelația a ceea 
ce am socotit a fi cel mai bua Btlu 
am avut-o n» eu uac'te aiptămlut 
fn urmă. Călătoream In mijlocul 
uriașelor mări de gr’ne dobrogene. 
In ajuBuț declanșării campanie de 
vară. Câteva m . de tractoare, com
bine. seceră tori-legi or* și batoze 
stăteau tntr-un uriaș dispozitiv de 
luptă, gata să pornească la ce! mai 
gyandios asalt pe care mi-a fost dat 
să-1 văd vreodată. Auzeam dudu;tul 
acestor frenetice și numeroase un - 
tăți mecanizate, vedeam miile de 
tractoriști și combin er: in ultima 
sectsxfă dinaintea orei H. ca pe niș
te ostași a: unei ma-7 armate des
fășurate pe un front larg. Clipa era 
so'errnă și patetică in gradul cel 
mai înalt și eu eram martor pentru 
prima cară fn r.ața mea. Ia dedat», 
șa-ea mare bătăii: pentra p: ne. in 
cea dratîi reghrse a Patriei cu agri
cultura ’n întreg m* euăerî vizată.

Atunci, in clipa »:eeu aole—Zi, am 
avut revelația a ceee ce - »-a pă
rut că este t:îfu* re’ ma potrivit 
pentru o car'e de raeeria; desp*e 
reg unea Cpostanța . „Dobrogea lo 
marj" Titlu! m-a cuceri drfiaftiv fn 
ziieie șs săp’imfnile «snri*aare. cînd 
am văzut -ezlintnit d gtr-o mar
gine m ceai altă a Dob.r>g« asaltul

MIKSZÂTH KALMÂN

D 1847-1910

ujunt Congresului
purtdulifa.

Se rungura prima 
nuM de irigație din

la
■uăre. la o Înălțime de 65 de meiri 
iată ie nivelul ei. am văzut apele 
' arelui fluviu pompate în primele 
canale, ud nd prim, m e de hectare 
irigate d ntr-o suprafață ce va 
iuage In anii viitori praă 
hectare.

Ni știu ci e Incrâr. a 
piuă atunci ha viața lui

al 11I-’ea al

etapă a sisfe- 
Va’ea Carasu 

Iți kilometri departe de Du.

la 11.600

1 Mugurat 
tovarășul 

Negoită Vidor. v ceoreșed ntele 
Sfătuia pooular al raionului Med
gidia. dar gestul făcut de el, in eli
de dad • Ufa’ Binc'-cj de mătase 
roșie, a fost atît de poetic, încf» me
rită U fie povestit. Cineva dla spa
tele săa i-a strigat: ..aruncă și foar
fecă Tn batiu, fiindcă ața este da
fin '•

C> ud gest reflex. Negoi ți Victor 
n-a sta* mult pe ghid uri și a arun
cat foarfece tn apă. Același om i-a 
apua pe armă, dojenitor: „trebuia 
păstrată foarfecă, pentru muzeu" 
Multe foarfeci vor sta, ca niște pie
se vcumoe de Istorie, ca niște ne- 
păerrioare vestigii, pe p'ușul stacojiu, 
sub geamul vitrinelor de muzeu, la 
Medgidia și Htrșova. la Băneasa și 
Babadag la Negru Vodă și Cobadin. 
Ele vor vorbi despre construcțiile 
ce se vor ridica pe pămîntul stră
vechi al Dobrogei. începând de la 
eăm-nui cultural d>n Cotn Văii șf 
de b școala cea nouă din Beidaud, 
pină Ia pilonii de ciment și arca
dele de oțel a'e podurilor noi ce vor 
■ ui malurile Donări* la Hîrșova și 
Mădu.

*
Ta 1938 era un singur sat elec

trificat. cu atevj zeci de becuri. A- 
cum. fn aproape 200 de sate scînte- 
lazi, bi-uiicare lamp» lui It ci. Tn 
1938 nn erau deci* 119 tractoare. 
Atît c?t e«te azi inventarul unui s:n- 
gzr Ș.M.T. Dar astăzi in regiune 
sfut 34 stațiuni de mașnk și tractoa. 
re. cu aproape 6500 tractoare, cu a- 
proase 2000 combine Și eu un parc 
modere de a’te utilaje și agregate 
agrfcoee.

Tn 1938 țăranii săraci erau legați 
de belciuge, ca fiarele, la postul de 
jandarmi din comuna Tudor Vladi- 
mirescu, iu 1938 sorbeau înfiorătoa
rea mîncare „ardei iuți cu lapte", în 
1938. fără nici o palmă de pămnjt, 
țăranii din Fîntîna Mare iși luau 
lumea n cap muncind în satele veci
ne pe păminfurile chiaburești și mo
șierești.

Astăzi, cu agricultura in întregime 
colectivizată, regiunea Constanța are 
60 da gospodării agricole de stat și 
282 gospodării agricole colective. In 
1938 n-ai fi găsit pe aci nici măcar 
un singur agronom, r»:cl măcar un 
singur inginer mecanic. Azi, în a- 
gricultura socialistă a regiunii lu
crează peste 1000 de ingineri agro
nomi, zootehniști și veterinari. In 
intreg anul 1938 nu s-a construit in 
Dobrogea nici măcar o singură casă 
țărănească. In anii noștri, in anii 
puterii populare, aproape 25.000 de 
țărani colectiviști și-au construit 
case noi, de cărămidă și piatră, dă- 
rîmind pentru vecie vechile bordeie 
de lut Peste 20.000 de colectiviști 
și-au cumpărat aparate de radio, 
mii de țărani colectiviști și-au cum- 
păraf biciclete. Sute de țărani iși 
cumpără motociclete și motorete. 
Colectivistul Regep Skender din Fîn- 
tina Mare, care tn viața lui va fi 
mincat de multe ori ardei iuți cu 
lapte, și-a cumpărat o motoretă 
„Sirnsor»". do! din copiii colectivis
tului Sima Mlhai din Valea Daci
lor, îngrijitor; la ferma zootehnică 
* gospodăriei colective, și-au cum- 
parat cite o motoretă. La magazinul 
universal din comuna M. Kogălnl- 
cearra s-au vhrthrt numai’ de la In- 
cepn'ul anului pini acum peste 60 
aoarate de radio, cîteva zeci de bi- 
c’clete, 10 motorete șl două moto
ciclete. Absolut toți cumpărătorii a- 
cestOT* mărfuri sînt colectiviști, oa
meni care pină fn 1944 mîncau ardef 
iuti cu lauie. Oameni pe care Geo 
Bogza i-a văzut focuind în bordeie. 
Oameni d n care exploatarea chia- 
buraască ți moșierească făcuse niște 
umbre Oameni care, practic, astăzi 
sînt milionari. Pentru că ei aveau, 
în anul 1951'. fn averea obștească 
a gospodăriilor colective, suma fan
tastică de 78.000.000 Iei. Dar dună 
Humei 7 ani. în 1958, averea ob- 
ște-scâ a gospodăriilor colective din 
regiune atinsese cifra de 400.000.000 
lei. După încă un an, in 1959. suma 
aceșsta, și așa memorabilă, s-a du
blat, ureîndu-se la 818 453,000 lei!

Și Dobrogea. regiunea odimoară 
săracă secetoasă, totdeauna defici
tară, a ajuns să livreze statului, pen
tru urima oară în istoria ei de cîte
va on m lenură, mari cantități de 
produce agro-a li menta re. In 1959 »- 
gricultur» socialistă g regiunii Con
stanța a livrat statului, pentru fon
dul centralizat, 143.000 tone grîu, 
70.721 tone porumb, 30.016 tone floa
rea soarelui 149.641 hl lapte de vacă. 
Da, 149.641 hl lapte Și, amin- 
tiți-vă. înainte de război, Geo 
Bogza înregistrase unul din cele 
mai zguduitoare documente ale să
răciei tcâale de pe aceste me
leaguri. văzuse oamenii mincind cea 
mal îngrozitoare cea mai absurdă 
și cea mai paradoxală mlncare : ar
dei iuți cu lapte. Chiar și un cline 
și-ar ft întors capul din fața unui 
blid cu o astfel de mîncare. Dar a 
existat o forță care a ridicat și pe 
oamenii acestei regiuni obidite de la 
condiția orimitivă și subumană, la 
condiția unej înalte conștiințe so
ciale, la condiția unei superbe dem
nități umane, la condiția însăși a 
fericirii.

Această forță este Partidul Mun
citoresc Romîn, această forță a des
cătușat. și în această regiune, ca pe 
întreg cuprinsul patriei, energia 
creatoare a poporului, conducîndu-1 
pe drumul unei vieți noi și fericite.

Si cînd. peste șase ani, reporterul 
care a însăilat aceste rîndurl va 
reveni în Dobrogea de aur va ține 
neauărat să pășească în acest ținut 
De noul pod de oțel de la Hîrșova. 
Cu miile de turiști ce vor veni oe 
litora', reporterul va încerca, întoc« 
mai ca și ei, sentimentul turburător 
că. trecînd peste pod. va trece pe 
sub un magnific arc de triumf Va 
fi, fără îndoială, arcul de triuml al 
noilor victorii, către care, din acest 
an, ne îndreptăm sub steagul de atî- 
tea or! glorios al scumpului nostru 
partid.

• ia' Inc ev- 
fmgeeamt t» 

■»<,T2?7c*fcf mat 
a-ro •• a-rcteu a rtror

, — *z yes’ccec
/Ja*. Amlscsoi 4.4. „ -noț:".
— ți cei mafti-r t-ui și cei 
d-nsare
ree.’ra <-rre>"m-te.

fair-a tara t- L’. s e^ 
Int'.lm: ■-■y-.-zme Oe— e

Uitară*-. *:*•-■' _Gă- 
aătone ciudata' s, 
Zrinytadă*, F-m-C;-. ce 
eram ta.- t^tcum s-, «u-
raride maia. -Ll btdr, 
pe dotă pe aces: Mik.szitk 
Asttei. ciad aiunse: ia fd- 
cultate, în degetul cel O;: 
eoeam o bună parte din ope
rele arealul , maz, scriitor. 
Fără să-mi poată trece PrM 
gtnd bine înțeles, că mai 
apar, mult dufa moaned Zrfî. 
datorită micilor mele schițe 
ț; bcoestlrt, criticii mă vor 
adnta cu numele de „elevul 
Iul Wkszdth" t

Adevărul aste câ de luriu- 
niea hd Mikszâth nu au 
scăpat nfei scriitori mal de 
seamă din generația mea.

Din proza lui Mikszăih — 
ușor ne-am ridicat mai pe 
urmă la înțelegerea tonului 
revoluționar, al lui Ady.

Am acrit rtndva cum bie
tul taica, modest fieranpot- 
covar. lăcrimase atunci vtrtd 
pentru Intlio oară li citisem 
dtn Ady poezia „F-iul prdleta- 
rului" Dar dușmănia lui 
Mikszâth țață de raacfiune o 
simțisem cu mult înainte. Șl 
Cum tl mai îndrăgirăm cu 
toții atunci cind Theodore 
RoOsvelt, președintele Stofe
lor Unite, care se abătuse șl 
prin Ungaria, tl numise „un 
nou Dickens al Europei" î Și 
ce mai haz te sttrni cînd' 
curtea imperială din Viena 
întrebă tn parlamentul de la 
Budapesta : ,.E adevărat că 
avefl pe-acolo un deputat; 
ceva Mixat parcă l-ar zice, 
căruia președintele Amsricii 
l-a adus atîtea laude ?" Șt 
marele scriitor nu s-a lăsat 
i vînturat chestia prin presă 
scriind: „...Să mai îndrăz
nească cineva sd spună că 
cel de la Curtea din Viena 
nu se pricep la literatură un
gurească î"

Șl Cit de bine ne cădea 
etnd aflam că tînărul Mtks- 
zâth. pentru amintirea revolu
ției, dăduse primele lui lupte 
De fapt, partea cea mai im-

sei 
fi

i uzi 
ooe’â etl» u*r*ta cauze-, de 
-a ' țt. cauzei renLzâ'u utea- 
iu'ixu- eocmie ale acelei r»- 
paiața deși, d^n oăcace. el na 
a zar; cade ce trebuiau ur- 
maia peniru at^tgerea scopu. 
tth. Mlksz&h, fidel aech-uiu; 
a^ag.v ..'Unuto dicare ve- 
rvm zlmbatd sau făcindua 
pe alții să rilă, a spus mereu 
lucrurilor pe mone. Povesi in*, 
anecdote ți-a manifestai me
reu •nemutțvmirea fața de 

~ eldrite semi-feudale din 
aceea vreme de creștere peste 
vi^eură q rapacității claselor 
dominante, de incapac:ta:e 
de^i acționa a micii burghe. 
zii El a protestat tmpot'iva 
expioatărU nemiloase a ma
selor muncitoare din aceea 
epocă. Și cit de bin, se pri
cepea să-și ’ransform, iro
nia fn satiră •'Să ne gindim 
la .Asedirrț Bistriței”, 
natul acelei opere 
descriind sHrșitul 
trează o adevărată 
mediului respectiv, sugerind 
sflrșitul unei societăți in 
agonie, lată poezioara de bun- 
rhmas adresată domnului 
conte „Ah, groaznică-/ mina 
morfil, Milorzi ți ladiy-s I Dar 
fie-vă de-nvățătură; Ast hoit 
ieri încă-mpărțea porunci f...

E drept că. uneori, numai 
prin felul cum ne vorbește. 
Mikszăth apare ca un adevă
rat vestitor al sftrșitului re
gimului semi-feudal din Un
garia și tot astfel ne face să 
întrezărim că șl clericalismul 
cel aruncător de praf în 
ochii poporului. Iți cam trăise 
traiul... Se Cam înțelegea din 
scrierile lui că nu multă vre
me cel ce urmau să fie 
răsplătiți prin ..viața de 
apoi". avC-nc să mal lase viața 
asta păml'i "riscă tn voia po
pilor. Mlks. h, prin scrierile 
Iul. batfocore reacțlunea. In 
toate Ipostaze'" el. La et 
pînă șl Idila \-are alt rost 
declf de-a sluji drept paravan 
ironiei Nimeni n-ar fl în 
stare să înfățișeze tot arse, 
naiul satirei mlkszăthiene. 
toate acțiunile lui îndreptate 
împotriva stăptnitorllor de a- 
tuncl, iar această tnșlrulre 
nici n-ar avea vreun rost. Pe 
Mikszăth ll,.citeau șl-l savu
rau, chiăr th vremea Iul, mili-

la fi- 
In care, 
grofului, 
frescă a

oane dă oameni, in nu loaze 
contuseniuM. iteți. cu. 

p^ cum am spus, ei nu fusese 
-o tiare să ojere ionm vreun 
p-an ae îndreptare • stariior 
soc-ale sau poetice, nici vre
un îndemn la revoluție. Ei nu 
rotase oda oocu ■■ adacu In 
:oța ochitor omenirii, fi să-t 
st-rnească ura împotriva et, 
rutroara clasă a stdpirutori- 
ior fi profitorilor din vremea 
iiu. Și nu-i iertai

Azi e limpede : Mihszdtb — 
veșnic tuciuitor al năravuri, 
lor domnilor — a fost cel 
r-.ai harnic semănător 
împotriva regpnolui 
I udai. l—.pot'ioa 
burghezii. Astfel ne 
găti ei poniru înțelegerea po
eziei lui Ady Endre. care 
avea să vina, lar pt Ady, ia 
rindul lui, chiar pe la stiryi- 
tul primului deceniu al vea
cului nostru, tl socoteam deja 
a fi groparul regimului bo>e- 
resc-clerical. Cu dor fi drag 
tl așteptam fi tl recunoșteam 
ca atare, chiar In vacarmul 
ticăloaselor pregătiri de răz
boi al psettdo-democrațiilor 
apusene. De-atunc, simțeam 
că proza hd Mikszâth ntt.i 
decit „umor de Inmormlnta- 
re“. Lucru pe care începuseră 
a-l simți ți alții... De aceea 
unii pseudo-cacernici 
rau ideea că acest 
,,o face prea de tot"... 
nia mikszithiană ar 
fitul un adevărat atentat la 
liniștea blajinului ți loialu
lui popor.

Privind înapoi, din perspec. 
tiva vremii, azi găsim o le
gătură logică tntre ustură- 
toarea proză a lui Mikszăth 
și tntre atitudinea revoluțio
nară a lui Ady. Tn Ady ve
dem un erou iar In Mikszâth
— pe care hotărtt ll absol- 
văm de acuza de-a fi fost in 
fond un acolit al „domnilor"
— ll considerăm un întăritor 
al sufletelor noastre tn cre
dința cu privire la ce înseam
nă Ady pentru noi.

Scrisul iul Mikszâth consti
tuie o adevărată mărturie în 
sprijinul tezei că întunecatul 
ieri trebuia neapărat să ia 
un sfirșit. E greu să răspunzi 
la întrebarea : De ce oare îl 
simțim noi pe Mikszâth mai 
răscolitor, mai aproape de re
voluția pe care o trăim, mai 
actual, decit tl simțeau cltito. 
ril de la tnceputul veacului ? 
Răspundem e nu numai pen-

Constantin ABĂLUȚĂ

Un poem
pentru arhitecți

ae ură 
temi- 
marii 
pre

vlntu- 
scriitor 
că iro. 

cons-

tru că din cariile laț, pr» 
care Iți batea ioc de pătura 
„domnească", apare decăde
rea anei tocietăfi boierești 
multi anterioare revoluției dia 
zilele noastre, nu numai pen
tru că il citim tnlr-o creme 
dnd acele buboaie ale socie
tății tint de mult scoase, eu 
rădăcini cu tot, mtr-o creme 
dna societatea socialistă, lu
mea nouă, stnt fapt tmplinil. 
Ci tl simțim pt Mikszăth i 
fi cu adevărat ai nostru fi 
pentru motivul că prin spi
ritul hă satiric ne-a arătat, 
concret, necesitatea as.gură- 
rii unui viitor mai bun 
omenire.

Valul de 
care satiriza 
poet apare

pentru

bat focuri 
întreaga

__  _ deplin justificat
mai ales datorită realizărilor 
revoluționare de azi. Aceste 
realizări na arată, tuturor, de 
ce pe vremuri Mikszâth era 
socotK mai ales drept un 
mare umorist, numai azi 
țelegem ci tn fond el a fost 
mal ales un mare pregătitor 
al radicalelor transformări 
pe care le trăim. El a fost un 
mare creator de artă, neln- 
frlnat făuritor de anecdote 
batjocoritoare al epocii sale, 
un scriitor care pe glasul 
negației împlinea ooeră pozi
tivă, care — satiriztnd lumea 
capitalistă, întemeiat pe fap
te, viitorului li grăia. Ady a 
fost poetul zilei de miine. 
Mikszăth, Cu proza lui, pre
gătitorul celei de poimtine, 
ancorat In generajia anteri
oară lui Ady. 
de-abia azi 
prețuirea care 
peste veacuri.

prin 
lui e-

In-

Și ti. amtndoi, 
fi-au doblndit 
ti te va păstra

Moltar Karoly
(Din revista „Utunk")

Locrăm tăcuți plecați peste planșete. 
Compasul scurt măsoară, ca o rază. 
Dar planurile noastre n-au măsură, 
campasu-i dorn fir. doar o speteaza

Și riglele de calai |i compasul 
sint schele doar pe cave visul suie 
lungindu-și către împlinire pasul - 
și cauți zidul, zidul încă nu e.

Dor noi il știm acum e peste tot, co vintul, 
cv-n ochi măsoară cerul, eu altu-ntors, porni
și sb'nca-nsingurată de nu-i e potrivită 
nu-i bai, căci o pușcăm cu dinamită

și-o-ntindem temelie tub picioare 
și-o punem apelor : brățări ușoare. 
Dar noi il știm : va fi aici, aproape... 
in locul gropii știrbe, lingă aceste ape.

fi o casă nouă, cu geamuri către soare, 
bolți odinci de tihnă și liniști de izvoare - 
ușă muncitorul să-și lase truda toată

ta
cu 
la
de veacuri dusă-n spate și-acuma răzbunată.

Cind va intra-năuntru, sclipiri de mozaic 
să-i lumineze fața cu zimbetul lor mic 
și clanța, peste palma crăpată, bătucită, 
lă-șl pună sărutarea, ușor, ca o iubită,

Și fiece odaie cu suflu lin, ca boarea 
lă-i găzduiască dorul și munca și visarea. 
Te uită : zidul este aici, pe-această masă, 
din cifre și din planuri se stringe laolaltă -

și mîinile acestea îi sint ciocan și daltă, 
ce i modelează trupul subțire, de mireasă. 
...Mireasa lui Manole, cindva, pe-aceste locu 
strivită Intre pietre, uitată-n cărămizi —

și-ntoariâ ca un cintec de primăvară-n blocur 
lă-ji afla libertatea, ce nu e chip s-o-nchizi.

nul



oarele a apărut din nou șl 
Gabi simte cum 11 trec 
fiorii. „Na-ți-o friptă, bă
iete I Pirjoîtil ăsta-mi tre
buia'. Cit îi plăcuse altă 
dată vremea frumoasă și

însorită! Iar acum, cînd se în
seninează. fața i se întunecă. 
Toată vara să toarne cu gă
leata și nu î-ar părea rău, nu
mai să nu-1 ard» soarele pe 
spinare. Că de căldură, cît vrei 
e sătul.

Bine a zis maistrul: „Să știi 
că e muncă grea, se lucrează la 
căldură".

Pe atunci nu-i pășa- Ge-o fi 
așa greu? Doar apucase să-i 
vadă mai înainte pe viitorii săi 
tovarăși de lucru. Așezau oțd, 
vergi lungi de-o palmă, în des
chizăturile cuptoarelor de cără
midă. @nd se încingeau, tre
buiau sedase, una după alta, ră
cite și aruncate la presă, într-o 
albie de tablă.

Ge-i așa de greu în treaba 
asta ? Oare la fel ar vorbi mais
trul dacă n-ar ști că el pînă 
mai azi a fost elev șj acum e 
proaspăt bacalaureat ?

— Dacă au făcut față alții, o 
să fac și eu — a răspuns puțin 
cam jignit.

Și acum se străduiește să fa
că față. Dar asta nu mai e căl
dură! E leșie, arsură, pîrjol. Un 
devărat iad! Nu-i fochist pe 
lume; care să îndure atît. Al 
de pe1 locomotivă aruncă doar 
cîteva minute cărbunii pe foc, 
avmd flăcările în față, apoi 
trîntește ușa ți fuga la geam, 
să-l bată aerul proaspăt. Nici 
brutarul nu1 scoate înțr-una pii- 
nea din cuptorul încins, nici fie
rarul nu se apleacă mereu pe
ste foc, ci tot 6e mai depărtea
ză din cînd în cînd.

Dar aici nu «e mai termină. 
Pină să scoată materialul din- 
tr-un cuptor, să-1 arunce Ia pre
să și să pună altul în loc, gata, 
s-au încins vergile in celălalt 
cuptor. Și așa într-una, timp 
de opt ore. fiuptornl » fost ast
fel construit, Incit gazele lovesc 
din față încărcăitura și o încăl
zesc repede. E lucru isteț, atîta 
doar că H lovesc din față și pe 
cuptorar. Ge-i de făcut? Dacă 
reduce gazul, scade și căldura 
și fierul se încinge anevoie. Ii 
dă drumul deci, de zbîrnîie șl 
se cutremură tot cuptorul. Face 
de parcă s-ar dușmăni singur. 
Darmite cînd a scos toate ba
rele din deschizătură și nu mai 
stă nimic în calea flăcării? Gu 
mîinile fripte așează fiare noi 
In ferăstruică, dar ti e groază 
de parcă Și-ar ivîrî degetul sub 
ciocan. De aci, altă belea. Gup- 
torul dogorește, îi frige mîinile 
și el trîntește fierul, la nimerea
lă, îneît se rostogolește de pe 
cărămidă, drept în foc. Apoi adă 
cleștele cel lung, bîjbîie prin 
foc și tot degeaba, căci nu se 
vede decît o topitură incandes
centă și o masă de flăcări, fiind 
i se mai obișnuiesc ochii, ză
rește fierul portocaliu pe vatra 
alb încinsă a cuptorului. Obra
jii îi ard îneît nu mai poate și 
întoarce capul. Și atunci se în- 
tîlnește cu privire» celorlalți. Se 
uită la el toți, nu cu dispreț, 
mai de grabă cu milă — ceea 
ce uneori e și mai dureros. — 
privindu-i cum se căznește cu 
fierul O să-I scoată oare, ari o 
să se mocăiască pînă s-o prăji?

— Bată-I dumnezeu să-l ba
tă ! — trinti el din nou cleștele, 
stropindu-se cu apă rece pe fața 
arzătoare, așa cum fac țăranii 
cind se spală luînd apa în 
gura și apoi vărsînd-o în mîini.

Cînd își ridică privirea, văzu 
pe Kapusi-baci. forjorul, scor
monind prin foc cu o rangă 
lungă de fier și scoțînd la lu
mină varga pierdută.

— Toate cu socoteală, frăți- 
oare. întîi trebuie să-l tragi mai 
în afară, uite așa. Puse mîna 
pe cleștele lung și scoase varga. 
Nu-ți pierde nădejdea așa cu 
una, cu două; ai să-nveți ți tu, 
că doar nu ești mai slab decît 
ceilalți...

Mai slab?.,. Gabi se întoarse 
necăjit, fii ne fusese cel mai bun 
gimnast din școală? Sine mai 
lucra Ca el la bară sau la pa
ralele?! Dar aici? Aici s-a 
schimbat socoteala. De o săp- 
tămînă e la cuptor ți cu toate 
astea la fel îi arde obrazul și 
cu aceeași teamă scoate vergile 
de oțel, apoi tot atît de neîn- 
demînatec pune altele în loc. 
Noroc cu Kapusi-baci, forjorul, 
că e un om tare cumsecade. Are 
o răbdare nemaipomenită. Nu 
l-a boscorodit de fel pînă acum, 
cu toate că. vezi bine, îl stin-

gherește ți pe el cu încetineala 
sa... Tot ața ți Mircea, celălalt 
cuptorar. Cît îl dăscălește, me
reu vine la cuptorul lui și-i a- 
rată toate cele. Bine ar fi aci, 
laolaltă cu ei ; sînt oameni de 
treabă. Și munca e serioasă. 
Oriclt, e uzină metalurgică, in
dustrie grea.

— Nu te mal necăji, băiatulel 
— îi zîmbi Mircea. S-au cam 
rablagit cuptoarele astea, dar 
săptămîna viitoare le refacem. 
Mai răsufli și tu oleacă. Pe 
urmă, ai să vezi că are să-ți 
pară mai ușoară treaba cînd 
te-i apuca din nou.

Gabi încuviință din cap, dar 
în gînd îl obseda iarăși între
barea; a făcut oare bine că a 
venit aci? Nu era mai bine dacă 
se angaja funcționar, cu diplo
ma Iui de bacalaureat ? O fi 
el oare de muncitor metalurgist? 
De o muncă grea ca aceasta ? 
Of, industrie grea, de ce-i fi 
chiar așa de grea?

★
Luni dimineață găsi în jurul 

cuptoarelor ladă cu mortar și

HEREDI GUSZTAV

puțină. Ai crezut că taică-tău 
te-o ține cu circiuma lui cit lu
mea hai ?

Gabi petrecea de minune și 
privea cu recunoștință la Mir
cea. Vesel mai trece timpul a- 
lături de el. Si-i mult mai bine 
decît la cuptoare. Acum ce s-ar 
mai pîrjoli și-ar asuda acolo. 
Cîtă apă și-ar turna pe git și 
tot i s-ar părea că moare de 
sete.

— Șase, dați-i bătaie I —zise 
în surdină Kineses și mîinile 
celor doi băieți începură deoda
tă sa se miște mai iute.

Gabi săltă capul. In ușa ate
lierului apăruse maistrul, li în- 
tîlni privirea și Gabi lăsă ochii 
în jos. Dar numaidecît și-i ri
dică iar. Da’ ce, că doar nu 
trage chiulul Se uită supărat 
la Kineses. Ge rost are toată 
comedia asta?

Omul, mărunt, stătea neclin
tit Păru-î abia încărunțit a^ea 
un luciu mat ca pilitura de fier, 
iar de pe umerii săi lăți și vîn- 
joși salopeta largă și cenușie că
dea în Cute drepte. Era sur din

îl cuprinse iarăși rușinea, ți, fn 
supărarea sa, se «/«ea —• Jn 
același timp — attt foștițpr săi 
colegi fumători, cît ei către De- 
mtay și Kineses.

— Iți plac» munca asta, bă
iete ?

Kapusi-baci stătea alăturea.
— Păi... e treabă ușoară.
— Mai făcută decit la cup

toare ?
Gabi Întoarse capul încurcat

Gabi căsca ochii la al fără a 
scoate vorbă, dar pe urmă Iți 
lăsă privirea în joe, parcă-l or
be» cu fierul incandescent... Va- 
săzică ața atau lucrurile... „A- 
cela care nu-i în stare să Înfrun
te pe unele.Dar cum dumne
zeu 1 Ii venea să sari tn sus, 
să ridice barele, cite zece-două- 
zeci deodată și să alerge cu ele 
in brațe, ca să vadă toți că are 
el destulă putere, că nu se teme

ga tea temeinic la toate mate
riile, chiar ți la eele care nu-i 
plăceau, fia să fie liniștit, să 
n-aibă teamă de nimeni, de nici 
un profesor. Mîna i se opri din 
lucru și-i privi rugător pe cei 
doi oameni. II îneca plînsul și 
ar fi vrut să le apună câ n-au 
dreptate, dă el nu e chiulan
giu, nu e dintr-ăia să stea la 
jghiaburi, ci că vrea să se facă 
metalurgist ca taică-său și ca

cărămizi de șamotă rozalii, fiînd 
zidarii își înfipseră tîrnăcoapele 
în zidul cuptorului, tare îi venea 
să i-1 ia unuia din mînă. să-i 
tragă și el una, așa de mama 
focului, șă-și verse năduful.

— Haideți In curte — zise 
Kapusi, să spălăm fierul de ru
gină.

în fața atelierului se 
jghiaburi lungi, pline cu 
chid brun. Intre ele, ședeau doi 
băieți, care pescuiau din lichid 
niște bare subțiri de fier și le 
curățau apoi de rugină cu perii 
aspre de sîrmă

— Vezi 
tn jgluab 
cea către

Băiatul, 
chiî mici.

— Ai o mutră adormită, de 
Cârcă acum ai fi ieșit din schim- 

ul de noapte! — rise ia el Mir
cea, iar apoi se-ntoarse către 
Gabi și-i zise:

— Trebuie să știi că în uzi
nă Demăny e o statuie a Som
nului, iar Kineses e rușinea in
dustriei metalurgice.

Se instalară și ei și îmbrăca
ră mănuși de cauciuc.

— Asta e munca voastră pe 
ziua de azi ? — arătă Mircea 
spre o grămăjoară de fier.

Demeny rînji.
— Păi se mai menajează o- 

mul, tu ce zici ?
— Lucrăm în regie, bre, sări 

și Kineses. Lovelele pîcă și așa, 
ce să mă omor ?

— Tare deștept ești tu, să 
nu-ți fie de deochi!

— Trebuie să știi să trăiești, 
a3ta e 1

— Și tu știi, mă, nenoroci- 
tule?

— Pînă una alta, văd că am 
crescut de două ori cît tine.

— Numai mintea ți-a rămas

înșirau 
un li-

ca ajungi și cu nasul 
Demeny. strigă Mir- 

unu! din ei.
pistruiat, clipi cu o-

Marți cărară fierul spălat la 
magazie. Gabi luă cîteva bare 
pe umăr.

— fie te omori așa, bre? — 
îl luă la zor Kineses.

— Las’ că astea ne-ajung 
pentru amîndoi — se opri De
meny în spatele lui și trase ca
petele barelor pe umărul său. 
Ne mai memajăm și noi oleacă, 
tu ce, zici?

Gabi întoarse capul, îl privi, 
apoi dădu din umăr. De ce să 
se Împotrivească. Pe urmă ° să 
zică ă face pe gnanvi:!

După cițiv» 1! tari mră
pe Mircea.

— Ei mai poți, zi, im: poți? 
— 11 lovi în spate pe Demeny. 
Menajeazâ-te, frate, să nu faci 
cumva hernie la git.

Gabi iuți pasul. Mai poți, 
măi I — Asta i se adresa și lui. 
Acum îi părea rău că i-a cedat 
lui Demeny. Iși văzu însă de 
drum mai departe. Las’ că are 
să tragă destul cînd s-o întoar
ce la foc... Și dacă nu se în
toarce, ce are să fie?... Ar mai 
lungi-o pe lîngă băieții 
pînă la toamnă, pînă să 
pă cursurile de calificare 
tunci, adio cuptoare. Are 
facă lăcătuș, lăcătuș de 
Aia, da, meserie, fiere ca~ 
îndemînare. De aia se i_'._ ___
cu stimă toți ceilalți.

Tot ridicînd, cărînd și stivu- 
ind fierul, pe măsură ce orele 
treceau această hotărîre se sta
tornici din ce In ce mai mult în 
mintea lui. Nu se va mai în
toarce la cuptoare. I-au făgă
duit că-1 califică lăcătuș. Nu-i 
tot una unde-și petrece timpul 
pînă la toamnă ?

Pe la prînz, venind de la ma
gazie, îl găsiră pe maistru la 
jghiaburi.

— N-ați terminat încă ?

mănunchi 
o ciipă 
vibrați 

A-

ăștia 
încea- 
și a- 
să se 
scule, 

e cap și 
uită ia ei

creștet pînă-n tălpi, de parcă 
era turnat în fontă.

— Te menajezi, hai? — rise 
înciudat la Demeny. apoi dădu 
din cap a dojana. Dar văd că 
sacul și-a găsit petecul, la vino 
tu cu mine.

II conduse pe Gabi la polizor, 
îi dădu in mînă o bucată de 
sîrmă scurtă j; groasă, îndoită 
ca o ccadâ de purcei. .

— Rotuniește-o la capăt. Dar 
păzește-ți degetele

D-'n s;-m» tari uj;
de .are fusrriJ
d geb-ta lui Gabi, iar 
pietrei ;• scutura te: brațul, 
râtâ capătul sîrmei.

— Bine, dâ-i drumul
Curînd îți dădu seama 

sint de-ajuns trei mișcări i 
cise. Rotunjește întîi jumătatea 
^eaptă a sîrmei apoi pe cea 
stingă și gata, o aruncă In Ia
dă. Abia se mai uita la degete. 
Parcă lucrau independente, știau 
singure cit trebuie 
deze, cît să apese 
piatră.

fiu toate acestea nu se putea 
liniști. II obsedau cuvintele meș
terului : „și-a găsit sacul pe
tecul...' Dumnezeii lui de neis
prăvit, Demeny ăsta I Dar și ei 
e vinovat de ce l-a lăsat să-i 
treacă fn spate, ca să ducă fie
rul împreună ? Păi Kineses l-a 
repezit, că de ce îi dă zor așa... 
Ge era să facă ?

Chinuit, rămase o clipă cu pri
virea în gol. Se simțea ca a- 
tunci cînd dirigintele clasei îl 
prinsese în W.G. fumînd. Și *- 
tunci se lăsase dus de ceilalți. 
Ce dezamăgit a fost profesorul, 
care nutrea pentru el o simpa
tie deosebită, și stătea de vorbă 
cu el uneori și în recreație, 
plimbîndu-se prin curtea școlii.

— Fir-ar să fie ai naibii! —

i că 
pre-

să se Incor- 
sînna de

— Asta nu-ți scoate sufletul.
— Dar te întorei cînd 

găta cuptorul ?
Scaunul lui Gabi sctrțîi. 

mase cu privire» pironită 
pămînt. Văzu bocancii lui 
puși și îl trecură fiorii. Erau 
bocanci de forjor, cu talpă de 
lemn, care nu se ard cînd calci 
pe fierul încins. Dar de dogoare 
cu ce te ferești ? Ochii, fața, 
mîinile ?

fiind cei doi bocanci se puse
ră în mișcare, tresări dintr-o- 
dată.

— Kapusi-baci I
Dar era prea tîrziu. Bocă

nind, tălpile de lemn se depăr
taseră Gabi nu mai strigă din 
nou. fie era să spună ? Gă se 
întoarce la cuptoare?

— Ce a vrut bătrînul ? — în
trebă Demeny, punlndu-i mina 
pe umăr.

Gabi nu răspunse.
— Faină muncă aici, nu-i 

așa ?
— De ce? — fi privi Gabi.
— E simplă. Nu trebuie să-ți 

bați capul.
— Și asta-i bine?
— Păi nu ? — rlnji Demeny. 

Se mai menajează omul, deh.
Gabi zîmbi. Bleg mai e ăsta, 

nu-i de mirare că-și rid toți de 
el... Dar zîmbetul li împietri pe 
față. Privindu-1 pe Demeny în
țelese atitudinea lui Kapusi- 
baci.

— „Să se menajeze...44 Parcă 
ar fi cu un picior tn groapă. Și 
el n-are nici douăzeci de ani. 
Tn fața lui Kapusi nu s-a com
portat Insă nici el mai abitir.

— .Mie nu-mi place munca 
asta 1 — strigă furios.

— De ce. mă ?
— E prea simplă. E plictisi

toare.
— Trec eu în locul tău, vrei? 

— se lumină la față Demeny.
— Și eu unde să mă duc ?
— La jghiaburi.
— 6ine-i «colo?
— Kapusi cu .Mircea.
fiei doi lucrau în liniște, fiind 

ți cînd se auzea doar scîrțTituî 
fierului sub peria care împroțea 
acidul pînă depa'te.

— Au dispărut și Demeny și 
Kineses — zise într-«n tirziu 
Kapusi.

— De. dacă soarele e !• 
miază, rise Mircea, privind 
sus spre cer

Kapusi dădu din cap.
— Tot de-aia 

nici 1» cuptoare.
Peria »e opri 

Gabi
— Cum, și ei 

rari ?
Mircea surise:
— Muițj au fost la cuptoare, 

dar nu toți au fost cuptorari
Gabi lăsă peria jos. Tot așa 

o să se vorbească oare și des
pre el ? €u fața îmbujorată privi 
spre bătrta. Kapusi însă nia n« 
se uita la el

— Vezi, bine zice meșterul — 
se Întoarse bătrînul către Mir
cea — ci munca noastră-» piatră 
de Încercare. Vine dte unui nou 
în atelier ia să stea oleacă 
pe la cuptoare. Are dreptate. 
Acolo asudă, ae pârjolește ri 
repede se dovedește din ce aluat 
e fjicut Dacă o șterge, înseamnă 
că nu face de meseriaș. Orice 
meserie iși are greutățile ei ți 
acela care nu-i în stare să te 
înfrunte pe unele, va da bir cu 
fugiții în fața tuturora. Dar 
cine se arată om întreg Ințr-un 
loc, ața va fi ți Iztr-riîte. 
Asta-i adevărul.

Ră- 
în

Ka-

i-

în

n-au rămas ei

In mîna lui

au fost cupto-

de lucru. Nu. nu se teme ! De 
ce nu l-au dat la forja, la lă
cătuși, ca mentor, în sfirșit, ori
unde? fie i-ar mai trage cu cio
canul, cu pila, ar învăța să ci
tească un desen, să lucreze cu 
șublerul, ar face orice! De ce 
să înfrunte tocmai focul, bles
temăția asta dogoritoare, de 
ce ?

„Munca noastră e piatră de 
încercare*4... Botezul tocului, 
ăsta-i adevărul adevărat. Iar el 
are de ales. Ori se întoarce la 
cuptoare și rabdă mai departe 
văpaia flăcărilor ori rămîne 
aci, alături de aceste două poa
me bune. Pe lingă „statuia som
nului' și „rușinea metalurgiști- 
lor".

Parcă-l vedea pe Demeny. fie 
fericit rînjea cind s-a așezat la 
polizor, „Te mai menatezi o 
Teacă, păi nu ?... Acum îi era 
ciudă gîndindu-ss că dimineața

A. PRISTAVKIN

bunicuf său... ®ă și la învăță
tura a făcut față întotdeauna... 
Gă toate vin de-acolo că s-a 
fript de-atîtea ori pe mîini și 
pe obraz, că a intrat frica în 
el...

*

A doua zi rămase singur la 
jghiaburi. După gustarea de di
mineața, intră în atelier să bea 
apă. Dar înainte ca să ajungă 
la robinet, »uzi zgomotul gazu
lui aprins. Privi spre cuptoare. 
Prin orificiile lor ieșeau în vîl- 
vătăi flăcările, zbătîndu-se de 
parcă erau niște aripi ce se căz
nea p să ridice în aer întreaga 
construcție. La unul din cup
toare stătea Mircea.

Gabi îl privi îndelung. Ge 
frumos lucrează băiatul acesta. 
Nu se pripește, nu scrîșnește, 
nici nu clipește măcar cind se 
întoarce cu fata la foc. Scoate
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Fără îndoială că recenta apa. 
riție, în traducere, a romanului 
Calinei Nikolaeva Bătălie in marș 
va trezi în rtnduriie cititorilor 
noștri același viu și pasionat in. 
teres pe care l-a stîrnit, încă de 
la început, în Uniunea Sovietică. 
Aceasta, pentru că e vorba de o 
carte în care clocotește fierbinte 
actualitatea imediată, realitatea 
zilelor noastre în ceea ce are ea 
mai esențial; lupta poporului so
vietic pentru comunism.

Acțiunea se circumscrie, in e- 
sență, activității colectivului unei 
mari uzine de tractoare dintr-o 
regiune a Uniunii Sovietice. 
Cimpul de investigație al scrii
toarei se lărgește Insă nemăsurat 
dincolo de hotarele uzinei, iar 
problemele care sînt puse în dis. 
cuție, prin însuși caracterul lor, 
devin interesante nu numai ca 
probleme ale eroilor respectivi, ci 
capătă valoare simbolică, se în
scriu ca mari probleme ale lumii 
sovietice și, deci, ale epocii noas
tre, în general.

Una din aceste probleme, și cea 
mal importantă, pe care o dezba
te romanul Galinel Nikolaeva, 
este aceea a luptei pentru ferici
rea omului, pentru ca el să 
dobîndcască acele nobile și mi
nunate trăsături de caracter care 
compun chipul moral al omului 
epocii comuniste. Și meritul ro
mancierei este că a izbutit să 
ne ofere, în acest sens, o frescă 
amplă și pasionantă a societății 
sovietice din zilele noastre, aflată 
tn plin și avtntat marș pe drumul 
glorios al comunismului. Ea mili
tează cu înflăcărare pentru ne
contenita izbîndă a noului în 
toate domeniile vieții, fie ele de 
interes social, fie de interes 
strict personal, împotriva a tot 
ceea ce frtnează mersul înainte 
6pre comunism al oamenilor so
vietici.

Cum spuneam. In centrul ro
manului stă activitatea unei mari

GALINA NIKOLAEVA:

Bătălie în marș"
de tractoare. La această 
este solicitat, ca inginer

uzine 
uzină ----- ------
șef, comunistul Bahirev, un om 
în plină maturitate, cu o bogată 
șl serioasă experiență tehnică, în
cununată de succese memorabile 
în anii grei ai Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei, cînd con. 
strulse tancuri în Urali. Această 
bogată și prețioasă experiență 
este chemat să o pună, acum, fos
tul constructor de tancuri. în 
slujba uzinei de tractoare. Dar 
iată că, din primele zile, ingine
rul Bahirev are îndoieli în pri
vința faptului de a fi făcut bine 
sau nu acceptînd solicitarea de 
a lucra în acest nou loc de mun
că. Aceasta pentru că multe din 
formele și metodele de organizare 
și de desfășurare a activității 
uzinei i se par — și. de altfel, și 
sînt — incompatibile cu cerințele 
șl exigențele poporului sovietic, 
într.o perioadă în care pe întreg 
cuprinsul patriei se dă bătălia 
pentru comunism.

Dar clipele îndoielilor sint re. 
pede depășite și inginerul Bahirev 
se așterne Ia lucru, hotărît 6ă 
nu precupețească nlciuri efort 
pentru ca uzina să devină cît 
mai curînd în măsură să răspun
dă sarcinii mărețe care 6tă în 
fața întregului popor sovietic, 
aceea de a cîștiga întrecerea paș
nică cu capitalismul. Această ho- 
tărîre nu duce însă în mod direct 
șl liniar la realizarea ei fapti
că. Ea generează abia conflictul 
puternic de Idei al romanului, 
conflict care angrenează, pe di

I»

luceafărul

ferite poziții, o multitudine de 
personaje, cu identități și biogra
fii bine definite, ilustrînd fiecare 
din ele, Intr-un anume fel, anume 
probleme, și recompunînd un 
vast portret moral al lumii so
vietice contemporane.

Bahirev este o personalitate 
vie, impresionant de vie și de 
convingătoare, cum de altfel tot 
ceea ce se petrece în această 
carte este impresionant de viu, de 
convingător și de pasionant. In 
eforturile sale pentru progresul 
neîntîrziat al uzinei de tractoa
re, Bahirev are de înfruntat nu
meroase greutăți, izvorîte mai a- 
Ies din inerția, anchilozarea, îm. 
pietrirea aș spune. în practici și 
metode învechite, perimate, a 
unor cadre de răspundere, care 
au rămas în urma vieții, au pier
dut ritmul marșului general al 
poporului, s-au rupt de popor. In. 
gîmfate și pline de sine, aceste 
cadre se opun noului în virtutea 
aceleiași inerții care le-a și situat, 
de altfel, în afara realității. Așa 
este directorul uzinei, Valgan, un 
om cu merite reale în trecut, dar 
pe care viata l-a depășit și care 
ajunge să facă grave și intole
rabile greșeli tocmai pe această 
cale a ruperii de mase, a îngim- 
fării și ignorării conștiente chiar 
a realității și adevărului. Așa 
este, apoi, primul secretar al re
giunii de partid, Blikin, de a6e- 
menea învins de realitatea, pe 
care zadarnic a încercat s-o igno
re și s-o ascundă, învăluin- 
du.se ca în niște nori în cifre și 
date statistice. în vorbe și fraze 
răsunătoare. Acești oameni, care 
au încălcat stilul leninist de 
muncă și principialitatea partini
că. se opun acum din răsputeri 
inițiativelor lui Bahirev. Dar Ba. 
hlrev nu este singur. Și aici. în 
argumentarea acestei idei, autoa
rea izbutește admirabile scene

care pun în lumină cu pregnanță 
frumusețea morală a omului so
vietic. Alături de Bahirev sînt 
muncitorii uzinei, de la cei mai 
puțin calificați pînă la specialiști 
de mare capacitate, alături de el 
se află organizatorul de partid al 
Comitetului Central, Ciubasov; 
secretarul
Kurganov ; alături de el se află 
Comitetul 
partidului comunist.

Memorabilă este 6cena ședinței 
de la Comitetul Central, unde 
se discută în întregime viața 
regiunii și a uzinei de tractoare 
și la care este chemat să ia 
parte și Bahirev, ședință care 
luminează izbînda definitivă ■ 
pozițiilor înaintate pe care se si
tuaseră Bahirev, Kurganov. Ou- 
basov.

Spuneam că orizontul, cîmpul 
de investigații al scriitoarei nu 
se restrînge numai la activitatea 
propriu-zisă a uzinei, ci ditnpo- 
trivă, el se lărgește mereu, cu
prinde sectoare diverse, cum ar fi 
de pildă activitatea în agricultură, 
momente cu bogate semnificații 
pentru viața colhoznicilor șl pen
tru imaginea acelei nestăvilite 
ofensive pentru comunism care 
mobilizează poporul sovietic.

In același timp, acțiunea roma
nului încorporează și planurile 
bogate. înfățișînd viața și pro. 
blemele personale, în înțelesul 
cel mai strict, ale oamenilor.

In noua uzină în care e chemat 
să lucreze, Bahirev trăiește intens, 
o dată cu sentimentul luptei cu
rajoase de opinii, pentru izbînda 
noului în viață, sentimentul plin 
și puternic al unei aprinse, păti
mașe iubiri. Deși e însurat și 
tată a trei copii, deși e un om 
pentru care termenul „maturitate 
deplină** este corespondentul cel 
ma; Izbutit al vîrstei pe care o 
are, Bahirev se îndrăgostește de

comitetului raional

Central leninist al

tinlra întinară Tmm Ksraaiii și 
■ici o lorică ■*, posta pnna Mn 
acestei iubiri căreia I m răspunde 
cu aceleași aprtaai seaHmcole. 
Scriitoarea latastă intenționat 
asupra acest ai capitol ăla bio
grafia la Bahirev pootm că |l 
de el se leagă o problemă gta. 
gașă. deosebit do gtagiță, pe care 
Galina Nikolaeva o pui aut lu 
discuție. Bahirev n-a tntflnit 
niciodată acasă, la bHnăa șl țe
pușa și casnica lui soție, acea 
căldură aprinsă, care să depă
șească temperatura năzuinței mă
runte de a realiza ■■ cămin con. 
fortabil și de a pune liniștit, și 
atît, capul pe o pernă moale.

Tina Karamlș, această ttaără 
frumoasă și InteUgenU șl plină 
de farmec, ca na pai de mersi, 
n-a înttlnit nici ea, alături de 
soțul ei. ceea ce ar ff vrut și 
ceea ce ar fi meritat. Căsătorie 
Tine] Karamiș a însemnat resem
nare și rehigin într-tw moment 
deosebit de greu al vieții ei 
zbuciumate. la Bahirev. Tina 
Karamîș Intilnește tocmai acele 
trăsături de caracter și acea nob. 
lețe și frumusețe spirituală spre 
care năzuite dintotdeauna șl tn 
spiritul cărora fusese educată. 
Dragostea lor e puternică, adavă. 
rata și mare; totuși, neper- 
mică. Șl sfirșltal e| e dureros 
pentru amtadoi. Cu o rară dis
creție și cu un rar simț al nuan
țelor celor mai fine, Galina Ni. 
kolaeva ne dezvăluie resorturile 
intime ale oceet. Inbiri. nu a- 
părînd-o, ci expltcînd-o.

Emoționantul proces de con
știință prin care trece Bahirev In 
finalul cărții, tn cHpole imediat 
următoare despărțirii definitive 
de Tina Karamîș, este remarca, 
bilă atît ca fină analiză pslholo. 
gică, cit și ca abordare șl dezba
tere a unor asemenea spinoase 
probleme.

Cartea Galinel Nikolaev» rămî
ne o me lorahilă imagine veri
dică șl convingătoare a luptei 
desfășurate astăzi de poporul so
vietic pe frontul construcției co. 
munistnuluf

Dinu Sâraru

L
ena lucra ca inginer în laboratorul nostru. 
Dar ea era si aeeretarul organizației comso- 
tnoliste. Intr-o zi. Lena mi-a spus: — Ce 
ai de gînd ? Nu intri In comsomol ? împli

nești în curînd cincisprezece ani, hotârăște-te...
Îmi plăcea toarte mult inginerul Lena. Dar aici, 

alături de ea, lucra și un radiotelegrafist, cu ochi 
negri, logodnicul Lenei Iar eu eram un elev, care 
asculea cuțitele și îndoia firele- Se părea câ 
nimeni nu se ocupă de mine. Puteam eu 
gîndesc la Lena ?

Dar într-o zi, Lena mi-a vorbit iarăși 
atins cu mîna ei calda. Îmi aduc aminte
fugit în fumoar și am rămas acolo. Pentru prima 
oara In viața mea simțisem atingerea unei mîini 
gingașe. Și Lena s-a mai apropiat de mine, dar de 
data aceasta n-am mai fugit de ea. A complectat 
formularul și mi a dat o referință. Stăteam alături 
și mâ uitam la Jața el. 'Avea pur negru, ochi al
baștri și era foarte frumoasa !

Lena spunea efi referința este ca o mînS. întinsa 
de un prieten, și care trebuie să-mi dea putere. 
Iar eu trebuie sâ fiu tot atlt de devotat și de 
puternic, fiindcă altfel nu sint demn de cel care 
mi-a întins mina. M-am uitat la Lena și am văzut 
că avea umerii firavi și mîini subțiri...

Intr-o zi a căzut un avion. S- stricat volanul 
și avionul s-a prăbușit din zbor. In pădure, cu 
motoarele în funcțiune. 'A pierii aviatorul, radio
telegrafistul de bord și secretarul organizației 
noastre comsomoliste. inginerul Lena, fata cu ochi 
albaștri și păr negru. La club atlrnau eșarfele 
negre de doliu și te înăbușea mirosul de cetină. 
Și «u am fost după crengi de brad, dar nu m-am 
dus la înmormlntar*. Mult timp după aceea s-a 
vorbit la noi despre această catastrofă. Oamenii 
care lucrau aici spuneau că în ziua aceea trebuie 
să zboare un alt inginer, dar, înainte de decolarea 
avionului, inginerul s-a speriat. Cineva, totuși, tre
buia să supravegheze instrumentele de bord si 
atunci a plecat Lena.

în fiecare primăvară mâ învoiam de la laborator, 
mâ duceam la cimitir și vopseam gardul în culoa
rea argintului. Radiotelegrafistul cu ochi negri nM 
venea aici, umbla acum cu alte fele. Mă uitam 
la el ca la un inginer fricos. Dar eram deja corn* 
somoiist și știam că există în lume oameni pu
ternici și devotați. Și eu voiam să fiu ca ei- Iar 
ochii fetei mă priveau eu gingășie și încredere din 
fotografia aplicată pe marmoră...

Traducere din 1. ruai de 
V. CAV ARNAU

mat dorea încă ai rămînă aci. 
Se amțe» bine, se amuza și 
nu-și dădea seama ce înseamnă 
lucrul acesta.

Iți ridică priviraa Îngrozit. 
(Sum de a ajuns >ci? Și în minte 
i se adunau amintiri care-1 în- 
spăimîntau. Dani I-a luat peste 
picior, maistrul l-a certat, iar 
adineauri i-a întors spatele ți 
Kapusi-baci. Cum o să sfîrșeas- 
că toate astea? Dacă rămfae, 
trebuie să se dea pe brazdă. 
Să se menajeze, păi nu? O să-și 
găsească și el o zicală idioată, 
oarecare și în virtutea acesteia 
să tragă chiulul cît va putea, 
între jghiaburi și magazie, ca 
să treacă timpul, plodind la ori
zont si nu care cumva să apa
ră maistrul. „Dațr bătaie, că 
vinei' li mai răsunau în ureche 
vorbele lui Kineses și-1 cuprinse 
o rușine fără margini, Asta-i 
viață ? Tocmai asemenea situa
ții îl Îngrozeau mai mult ți în 
școală ți, ca să Ie evite, se pre-

fiaruj de parc-ar fi doar jăratec 
de aprins țigara.

— Dar de ce lucrează la ciw- 
toru! meu? $i nu mi-a suflat 
o vorbă!

Porni în direcția cuptorului, 
dar cînd II izbi aerul fierbinte, 
se dădu puțin Înapoi, își încrun
tă sprîncenele șj împinsă capul 
înainte, cum făcea de obieei cînd 
se uita în foc. Abia pe urmă îți 
reveni, Gă. doar acum nu stă el 
lîngă foc, n-are ce se teme. 
Dacă vrea el. poate să rămînă 
aci pe loc șj să-1 privească pe 
Mire»» ca din lojă. Pînă acum 
tot n-a avut prilejul să-1 vadă 
decît uneori, pe furiș, în timpul 
lucrului. Ia să vedem »sta ce-o 
mai fi ?

La picioarele băiatului se ri
dica o grămăjoară da vergele de 
fier. După ce golea jumătate din 
ferăstruică, lu» una din grăma
dă și o potrivea tn colțul liber. 
Apoi fi arunc» lui Kapipi o ver
gea încălzită. Pa măsură ce eeo-

tea fierul încins dintr-o parte, 
punea vergele proaspete 1» în
călzit în cealaltă.

— înțeleg — bolborosi Gabi 
buimac, de parcă tălmăcea _ un 
vis fnoîlcrt. Sigur că da. Feră- 
struic» nu rămînea niciodată 
goală și atunci flacăra n-are lc^ 
pe-unde să răzbată. Deșteaptă 
treabă... Păi de, așa mai zic și 
eu ! Așa nu-i mare scofală sa 
dtai liniștit la cuptor, să lu
crezi calm, pe-ndelete.

11 cuprinse invidia. De ce nu 
s-a gîndit și el? Gît de ușor ar 
fi putut lucra. Poate că toate se 
potriveau altfel.

Holba ochi* la cupor și fața 
îi trăda o profundă mîhnire. Dar 
apoi se reculese. încă nu e ttr- 
ziu, mai poate încerca. Sigur că 
da. Mirce» să facă bine să pof
tească înapoi la locul său. Da 1 
Simți încordarea mușchilor cum 
ar strînge fierul cu cleștele și 
avîntul trupului, ca atunci cind 
îl arunc* la presă.

— Dă-mi cleștele, vrei ?
Mircea, calm, slobozi (ierul 

roșu în covată și Gabi simți 
cum fierbințeala îl ustură in nas.

— Dă-mi-1 un pic 1
Fără încetare, băiatul scotea, 

răcea șj arunca fierul la presă. 
Apoi rise.

— Te așteaptă Demeny la 
jghiaburi — spuse ma* tîrziu, 
surîzînd.

— Lasă-te de fleacuri, dă-l 
încoace 1

— Asta nu e perie de sînna, 
aici trebuie să muncești.

— De-aia îți cer cleștele.
— fia pe urmă să-1 trintești 

pe jos- și să-1 dai naibii, hai ?
Gabi rămase muL Ce l-a a- 

pucat pe băiatul acesta ? De ce 
vorbește aȘa cu el ?

Se întoarse nedumerit spre 
bătrîn. fiu o mișcare puternică, 
Kapusi prinse fierul încins in 
bacurile presei și, aplecindu- e 
înainte, împinse maneta de por
nire. Fierul trozni, împrăștiind 
seîntei sub lovitură și, aruncat 
în ladă, mai ardea încă roșu. 
Deasupra lui, aerul vibra, tre
mura ca într-o amiază de vară 
pe cimpul bătut de soare; trea
ba mergea înainte fără ca să 
se iîmtă lipsa lui.

E de prisos aci — își dădu 
seama deodată și, deși era a- 
proape de cuptor,, simți o ră
ceală usturătoare, ca și cind 
subit temperatura trupului i-ar 
fi scăzut sub zero grade.

„Te-așteaptă Demeny la jghia- 
buri“.

Iși cobori privirea în pămînt 
și simți cum îl năpădește o ro- 
șeață mai cumplită decît toafă 
dogoreai» cuptorului. Ge mai 
așteaptă aici ? De ce a ma: 
venit, ce maj caută la cuptoare ? 
Cuptorul lui a fost isprăvit și 
pe el nu l-a anunțat nimenea. 
Se vede cît colo că nu mai au 
nevoie de el,

Iși încleșta dinții. Vasăzică 
n-a trecut încercarea focului Și 
ace]» care nu se dovedește om 
acolo unde i se cere... S-a is
prăvit, poate pleca la jghiaburi-

Un zăngănit de tabla îl făcu 
să tresară. Kapusi bătuse eu 
cleștele in jghiab ca alunei 
cînd zorea după fierul cald.

— Ei, ce faci, lucrezi ori ba ?
Gabi îl privi uluit, apoi se 

repezi la cuptor.
— Stai, bre! — răsună din 

nou ighiabul sub clește. Vâzut- 
ai cum lucrează Mîrcea ? Ei, 
haidel Dă-i drumul, zvîrle fie
rul.

Vocea Iui răsuna aspră, iar 
zăngănitul tablei o făcea și mai 
ascuțită. Nu se mai potrivea de 
fel cu moșul dascălilor. Nu-i 
nimic, lasă-1 să mîrîie. O me
rită din plin. Are să se îmbu
neze moțul iarăși cînd î-o ve
dea că a trecut cu bine exa
menul.

★
Gămașa cafenie 1 se făcuse 

leoarcă. Broboane mari de nă- 
dușeală spălau funinginea de pe 
el, ața cum spală sudoarea pra
ful de pe spinarea calului. Dar 
treaba mergea strună și lui i se 
părea că ar putea lucra așa 
pînă-n vecii vecilor. Suin de nu 
izbutea înainte sfă zvîrle fierul 
drept fn jghiab? Doar e atît de 
simplu I Dai drumul la un capăt 
al cleștelui, deștele se deschi
de, și fits ă zboară drept unde 
trebuie. Ge-ar fi însă dacă l-ar 
arunca o dată altfel ? Nu în di
recția obișnuită spre jghiab, ci 
în sus, spre tavan? Să zboare, 
să se învtrtească prin aer ca o 
rîndunică de foc. Ce s-ar mai 
minuna oamenii I Iar el ar sta 
dedesubt și l-ar prinde din că
dere uite, cu deștele ăsta amă- 
rtt ! Ar izbuti cu siguranță, căci 
azi toate li izbutesc.

Dar de ce oare?... O fi me
toda lui Mircea? Băiatul mai 
vorbise de ea și înainte. Kapusi 
de asemenea îi arătase cum 
trebuie să arunce fierul în 
jghiab. Dar atunci li €ra frică. 
Se temea câ dacă dă drumul la 
un capăt al cleștelui, să mi 
zboare și celălalt, drept în capul 
sau peste mîna lui Kapusi, sau 
mai știi unde ? Pe cînd astăzi? 
Azi n-a mai avut Încotro. De 
astă datâ miza fusese prea 
mare.

Abia după ce a sunat sirena, 
cînd se așeză Ia masă la can
tină. începu »ă simtă că munca 
lui nu fusese o treabă de fiece 
zi. Degetele ti tremurau, mai 
șă-i cad» furculița din mină, 
iar ochii abia îi ținea deschiși. 
Rotunjimea farfuriei îl îmbia 
să-și culce capul in ea, si-i tra
gă un pui de somn.
— Aud că ai dat un zor ne

bun, mă deșteptule — îl luă în 
primire Kineses, așezîndu-se 
lîngă el la masă. E adevărat 

că ai plesnit norma peste bot?
Gabi încuviință din cap.
— Și te întorci la cuptoare ? 

— întrebă Demeny cu gura căs
cată. Nu zic, o fi ea lefșoara 
mai mare, dar vorba ceia, »suzi 
și te roșești, de te ia naiba, 
nu-i așa?

— Așa e — zîmbi Gabi. Nu
mai că., vezi tu, Ia cuptoare, 
e adevărat, te roșești. Dar de 
dogoare... mă-nțelegi? Pe cînd 
dincolo, la jghiaburi, roșeam de 
altceva..,

— Ge tot îndrugi, cap sec ce 
ești ? — se lovi cu mîna pe 
frunte Kineses. Roșești la jghia
buri? De rușine ?. Ți-» venii rău 
de la căldură după ctte-mi pare.

— Nici eu nu mai înțeleg- ni
mic, chicoti ți Demeny.

— Cred și eu că nu-nțelegi. 
Altminteri nu te-ai mai bălăci 
nici tu la jghiaburi, la mai 
ușor.

In romînețte de 
PETRE MATY AS
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Nu vreau — sfiioasâ ori cutezătoare - 
lubirea-n vorbe goale să mi-o spun» 
Spre tine astăzi vin, încrezătoare, 
Cum crezi in tot ce-n lume e mai bun.

Și rid, și plîng... cu tine nu mi-i teamă 
Nici de tristeți și nici de bucurii.
Ca un copil mă simt, pe care-l cheamă 
Iubirea celor mari pentru copii.

Iubirea mea in o rit, întreagă. 
Nu din porniri deșarte iau din bani, 
Ci drag Iml ești cum patria mi-i dragă 
$i cum mi-i dragi părinții peste ani.

E viața
Pentru mine sărbătoare
Și-s toate mai profunda pa pămint - 
Chiar șl pe oameni ii iubesc mai tare i 
Cu-nflâcărarea dragostei ce-ți cint I

In romînește de BEN. CORLACIU

din occident
Pe acoperișul tău au bătut doar razele lună. 
Tu n-ai simțit arsura grea a ploii 
de nou Apocalips.
Milo iul insă a ridicat cetatea 
investndntind-o-n marmură și bro"t.

Istoria se răsucea ca mortul

aid

I

onica

19
— fragment

Nu-mi incrust
G pe fila-acestor xile o voi scrie.
Cu plăpinda-mi pană, singura-M unealtă, 
Scriu de parc-e d altui, supli și înaltă.

puuma-n piatră, p« vecie j

to

✓/

Destrămații cioareci tot in foc pieirâ
Sărutați de flăcări pin’se mistuiră 

pentru veșnicie.

Am pierdut, desigur, umbletul arare 
Lingă boii veștezi, chinuiți de care. 
Și cătăm zadarnic pe cărarea-ngustă 
Urma tălpii noastre goale peste pustă.

In romînește de RUSAL1N MUREȘANU

Paulina STANCEVA

Lumină 
vreau să (iu
Nu. nu vreau, prietenii moi buni, 
te fiu

pe care iasă nimeni au le vreo
H * ***** * le ton to

ta romfaește de TOMA GHEORGHIU

Gnți 
și dansezi in culorile verii, 
Fragă de aur...
Viața umple de murmur aerul străzilor 
pătrunde, plină de vrajă, in tinere inimi 
și-n trupuri fremătătoare.
Gimnaștii se-opropie, ploaie albă de păsări, 
pe stadionul Strahov.
Din chipurile pline de zimbet 
și din reflexele arămii , 
ele trupurilor, 
încătușat, freamătă cintecul tinereții, 
al elanului 
și-al frumuseții, 
încrederea statornică veșnic 
în lumea noastră 
și-n clocotul cuceritor al vremii..

Sub clopotul lin al văzduhului verii, 
vibrează marea legănată a roșiilor acoperișuri, 
sub clopotul albastru, 
crește, o mare de tinere corpuri a
caro se-apropie și se despart 
in fluxuri egale.
Gvd valurile dare-n țărmuri bat 
in urma lor, sălbatic, înflorește, 
spre soare, fluviul florilor de cîmp 
și ca-ntr-un gong al vieții bot intr-una, 
bal ale lumii inimi de oțel 
cutremuri ud pămintul, din străfunduri..

Vă salut, fete și femei, 
licăritoare, asemeni florilor de cimp, 
vă salut băieți și bărbați 
cu trap ori ca tulpinile pădurii. * ■ 
Voi sinteți bucuria vieții, >
sinteți fluviul izbinzilor.
Ga prin ramuri, liberele vinturl 
prin brațele voastre cind trec 
cu-a păcii rază-nvăluie pămintul. ■ 

lată, seînteietoarea noastră Fragă 
dansează și antă, 
ca-n lume să dăinuie numai dragostea, 
dragostea 
și prietenia 
in veci I

In -romînește de ELENA DRAGOȘ

(Urmare din numărul trecut)
INT1LNIRE LA MACANACU

In tabăra noastră domnea o 
mere agitație : «genții legi, 
gătură veneau la Fidel Castro 
după ordine, călăuzele așteptau 
dispoziții, toata subunitățile erau 
gata luptă. Forțele noastre 
numărau 160 de soldați și ofi
țeri înarmați. Avangarda, for
mată din ctțiva oameni, oare tre
buia să pregătească pentru toți 
ostașii alimente și echipament, 
plecă spre La Mina.

Noaptea au sosit și ceilalți.
După c« am primit toate ce!» 

. necesare, am continuat marșul 
' in aceeași noapte

Potecile oe cere mergeam par. 
că erau anume întinse pe pan
tele cele mei abrupte Și mai 
periculoase. Ier noaptea ere attt 
de întunecată că adeseori călău
zele rătăceau drumul și eram ne. 
voiți să facem un ocol seu să 
ne întoarcem pe potecile pa care 
trecusem.

îndată ce s.a luminat de ziuă. 
■ ' trebuit să ne ascundem și să 
stăm pînă seara. Dar cînd s-au 
atins ultimlle sclipiri ele soare
lui, am pornit din nou Ia drum. 
Am ajuns la Macanacu la mie
zul nopții.

Inttlneem aproape in fiecare zi 
fugari din armata dușmană. Dar 
ceea ce a fost la Macanacu i 
constituit un eveniment de o 
mare Importanță politică.

Un pluton d« soldați, coman. 
dat de locotenentul Viltamil,' a 
trecut dt partea insurgenților. 
Era un simptom vădit de des
compunere a armatei Iui Batis
ta, oare începuse să înțeleagă că 
regimul de dictatură tșl trăiește 
ultimele clipe.

întîlnirea a. fost mișcătoare. 
Mu Iți aveau lacrimi în ochi. Ne 
îmbrățișarăm, parcă nu fusesem 
acum cîteva ora dușmani ci 
frați care nu se văzuseră de 
mult.

Fidel Castro a stat de vorbă 
timp de peste cinci ore cu sol. 
dații lui Batista Ira îndemnat 
să-și spună părerea și i-a asi. 
gunat că sînt stăpini pa soarta 
ier și se pot duce unde doresc, 
că nu sînt obligați să lupte în 
rîndurlle armatei insurgenților. 
Pe teritoriul liber al Cubei, 
unde stăpînește armata insurgen. 
ților, fiecare în parte alege mo
dul de viață care-i place.

LUPTA DE LA GHISA

Toată ziua ne-ara odihnit și 
neam pregătit de luptă. Cînd 
soarele coborî dincolo de deal. 
am pornit la drum pe lîngă niște 
tufe înalte, ca să nu fim văzuți. 
Sarcina noastră era de a ocupa 
o poziție potrivită la încrucișa- 
rea drumurilor care duc la San- 
ta.Barbsra. Santa-Barbera este 
așezată în vlrful unui mic tri. 
unghi iar la celelalte două vîr. 
furi se afle ttrgușorul Ghisa și 
orașul Ba ia mo.

La Ba la mo afle comanda
mentul armatelor lui Batista, a 
cărui garnizoană cuprindea- vreo 
cinci mii de oameni Orașul este 
așezat pe șoseaua cara trecț de-a 
lungul insulei de « apus către 
răsărit. Lîngă oraș se ae
rodromul militar. Garnizoana din 
Ba ia mo avea tancuri „Sher.
man*, • „T-t7“ tanchete, aruncă
toare de mine, tunuri de calibru 
mic și alte arme moderne De 
aici șl pină la Ghisa sînt. 10.12 

' kilometri, pînă la Santa.Barbara 
9-10. Iar dă la Son ta-Barbara 
pînă te Ghiu 6-7 kilometri

Fidel Castro, însoțit de că
lăuze, a făcut recunoașterea la
turilor triunghiului. La 12 noap
tea, Inginerul Calvo raportă că 
totul e gata pentru- a se arunca 
fcl aer podul, Pe care trece dru
mul dintre Balămo și . Santa- 
Barbara.

Ffdal ordona ’ă se arunce po
dul în aer. Dar după explozie, 
podul rămase în picioare. Atunci 
artificierii au pus o cantitate 

. mai mare de explozibil care 
rupse podul in două, ca pe un 

■ băț. Podul se frînse și se lăsă 
La mijloc, dar . nu se prăbuși. 
Am hotărît totuși că nu va re. 
xlsta dacă tancurile voi tnperca 
să treacă pe el.

Drumul între Baiamo și Ghisa 
' trece pe un terasament înalt, ale 
cărui margini ahrupte atirpă în 
jos Am hotărît să punem în te. 
rașament o mină mare Am tun- 
plut un bidon de lapte cu ex’ 
plozibil și l-am îngropat Intr-un 

. loc potrivit
La cîteva minute după ora opt, 

.se auzi o explozie puternică, 
apo1 tot mal des focuri de armă,.

- Așa vă trebuie I — excla.’ 
mă Fidel Ați căzut în cursă I

UN REPORTAJ DE LUIS MAS MARTIN DESPRE
Umbla nervos de colo plai colo 
și-șl mușc* musti ța- Sint r ac
tuali, n-ai ce zice, continui el 
cu ironie. Oameni fără cap, ea 
comandanți I Cum poți trece fa 
fiecare z1. te aceeași oră, pa *- 
celașl drum.

După douăzeci de mSoața aa 
sosit primele știri, apa: prlatu 
răniți și ©riroateri: coavoial fu
sese distrus îa tatregime Aa 
luat șapte prizonier- Toți oraa 
grozav de sperteți. te irammui 
buzele abia i-am putut ooovusge 
te vorbească. P« fețele '^r t 
întipărite spairaa gi pu aa ; 
aflau în fafa comandant.Bor 
matei insurgenților. F-seseră o. 
bișnuitl cu faptul că comandan
ții se ascund undeva în urmă și 
comandă lupta prin radio, sau 
în cel mal bim caz din avion. 
Dar aici, chiar tn bătaia focului, 
se afle însuși comandantul su
prem I Aceaste 1-a uluit I

Soldați! Iul Batista erau oMș. 
nuițl să vadă cum. în armata tor, 
sînt bătuti ca sălbăticie toți pri
zonierii. Aici, însă. » diaenta ca 
prizonierii Hniștit. ■ «e ctermu 
țigări, se acorda ajutor med.cai 
rănlțflor. Prizonierii *e așteptau 
la orice de te „ucigașii cu bar
bă*, dar te o asemenea portare 
Tn nici un caz. Li ce Vîrfse ta 
cap că noi ti torturăm cu sălbă
ticie pe prizonieri «1 chiar îî si- 
luîm U se arătaseră fotografi: 
false. în care „blrteș:> !I ctr- 
nuiau Pe soldați: hxf Batista pre
cum și populație lipefti de apă. 
răre. între t'mp au venit și aha 
știri. Lupta se întețise. Pfirtonal 
dușman. întărit rb un tanc 
,,T-17“, se apropia de Ghisa. Se 
auzea un vuiet surd : trăgea a- 
runcătoarele de mine a!« dușma
nului. Plutonul șl tenet-' ..T-17* 
înaintau încet din cauza focului 
trăgătorilor noștri.

La cîteva ceasuri după prtaz. 
am auzit o explozie însphimtn- 
tătoere. Exploda ce o mină. Ape 
am primit o altă știre: explo
dase »i .4>>dona] de lapte*, iar 
unitatea dușoMauku ce retrace 
sub focul insurgenților.

Noaptea neteiu apropiat de 
drum și am vizat tonal dtetr* 
Fusese răsturnat de explozie, 
bucăți de oțel dla corpul 
erau împrăștiate în Jur.

Mijea de ziai efnd r-e-am 
tors tn șanțurile noastre

UN ADEVARAT INFERN!

Lupte b Ghisa continua ae 
două xfe Dușewnul încerca m 
treacă h atac. Soidațg lui, spri
jiniți de tancul JT-H’*’, Înain
tau pe drumul aere dnoa de la 
Ghisa la Baiemo. node ieri E: 
seșe distrus tancul. Mane-—' d 
ca ritezi întHe ji cu marc bă
gare «U teamă. ..T-T7* treoi fte- 
gl Uneai distr-aj, ț- marginea 
drumului Tn arme la1 veneab 
KUnterfîtiL frifJ «*-’ lăsară să 
înainteze- două din detașamen
tele nor st re. comandate de că-

într-o zi. în ttap ce luptele 
coctinnoD la Ghisa. la punctul

potriva 
liniștiți

ri» te ca

lul

te.

se-

— Cel tual tîrzzu pină-n pri- 
me.e zile «ie lai Ianuarie.

— Vă promit că pînă atunci o 
să vă satisfacem rugămintea : 
dar dacă lupta va continua șt la 
ianuarie, vr-n examina drn nou 
această problemă. încheie Fidel.

fSaauorhirea s-a terminat, 
mor Ca inia s și colegii lai au 
plecat. Unora dintre noi ni s-a 
părut că maree burghezie șovăie 
ți vrea si colaboreze cu forțe-e 
revoluționare, dar propunerea 
s-a dovedit a fi întemeiată. Eve
nimentele din august 1959 au a- 
rătat caracterul greșit al acestor 
presupuneri : a foșt nimicită o 
răscoală contrarevoluționară. Li
nul din conducătorii ei era 
man do Ca in ia s Mîtanes.

Ar-

SELIA SAUCES

Vorbind despre oeHwiila-mili
tare ale coloanei ..Jose Marți” 
nu se poate să nu amintim <je 
del ia Sauces. Toți cei care 
luptat alături de ea. își 
aminte cu mîndrie și cu 
noștință de această fată.

Sella Sauces era fiica 
oameni înstăriți. Avusese o 
tj fericită : nu cunoscuse

au 
aduc 
recu-

unor 
soar- 

nici 
sărăcia, tjici foamea, dar cînd a 
pornit mișcarea insurgenților, 
fata, fără e> șovăi o clipă. își 
părăsi familia și plecă în munți

De cîte lucruri nu s-e ocupat 
această fată 1 A procurat aii. 
mente șl muniții, a îngrijit pe 
răniți. Participe neapăraț la toa. 
te măsurile' luate de coloana 
„Jose Marti" pentru populația 
civilă. Suflet mare ?! nobil, ea 
îi ajuta pe toți ș! pe țărani și 
pe ostași ș! pe copii. Se părea 
că nu știe ce este oboșeala. Cî- 
tevfl săptămîni la rînd a dormit 
numai cîte c oră: două, pe noap
te. La statul major al comanda
mentului, în afară de alte lu
cruri, ea păstra toate documen
tele. Și dacă un istoric se va

H-A DAT VIATA PENTBL 
VICTORIA CAL IEI

t.

TU ci a tovî ucis Co

aste» Indaii de 
steuz. Acolo unde 
■sa afțfl. rezista 
■Mtaa ta era tri- 

ctete cete mai peri- 
nteuM ale nu s-a Io-
tLac<a: ea viteaza! dpi ton Ce
rute sl se retragă fără ordinul 
ooratazxlt; »rf. Era un vi
teaz fte» pe-ueăe |l totodată era 
«s raodear șt chiar un timid. îl 
abeea xep urtogg ți toți efi- 
țeriL

Seara, ta ajun, d cetera se b 
Coos'S ta hm de te comeadeasent 
că cațraezu! r.u wa trece peste 
pczațnle ocz^mte de ostașii săi. 
SabBUtotea M îți sâpi țar tu- 
r"e I- autoa rea» drutoefa. Două 
toaese* grei*, ^tenacea ae a. 
prapfară prin eurpniadere 6r 
țaztțzte ți deechteeră du te cf- 

_ P«e pețf focul Vitoeau căprteo 
prinv o lovitară ți căzu.

Dar dușmana] m reuși să 
treacă. Moartea căptanului iu
bit tf Indîrjl oc esuți p dușma
nul se retrase F da dato asta 
spre Ba tamo, fr timpul retrage
ri:. am reușit să capturăm ua 
tenc -T-I7* nevătămat. Sten gă
sit îndată voluntori pentru a de
veni tanehiști. Intre ei și un 
soldat fugit din Ba ia mo. care no 
numai că a trecut te noi. dar 
a adus ți un camion plin cu er. 
me. Și. iată, tancul nostru ,.T- 
17“ intră în Ghisa. A fost lăsat 
să se apropie cazarmă, unde 
se întărise compania dușmanu
lui ; au crezut că este un tanc 
de-el lor, care reușise să pătrun
dă aici din Ba ia mo. Pe neaștep
tate. asediațli auziră din tanc o 
voce care-l invita «i se predea. 
Drept răspuns dușmanii au în
ceput să tragă, al noștri nu s-au 
lăsat așteptați și lupta începu. 
Tancul își isprăvi munițiile re
pede și dușmanul începu să tra
gă liniștit în el cu armele anti
tanc, de pe un acoperiș care nu 
se vedea noaptea încerca rea 
Unchiștilor de a se retrage eșua. 
Tancul a fost distrus și «I no?, 
tri eu hotărît să-l părăsească. 
Abia ieși ostașul din chepeng și 
nimeri sub focul viu a! unei ar
me automate, care-l ucise. Ur. 
mătorul, căpitanul Cameho. fu 
lovit de cinci gloanțe, dar reuși 
să Lasă din tanc. Un alt ostaș 
fu rănit grav în picior, Rămă
sese în tanc Leopoldo Sfntas. un 
tînăr slăbuț la înfățișare. Acest 
ostaș, aproape un copilandru, în- 
cordîndu.și toate puterile fizice 
și psihice, scoase din tanc o mi
tralieră de mare calibru Ș> sub 

focul dușmanului, ca mitraliera 
în brațe și cu căpitanul Came- 
bo, reuși să ajungă pînă la noi. 
Ostașul care fusese rănit în pi
cior refuzș ajutorul ttnărukii și 
rămăsese ascuns pînă am intrat 
In Ghisa.

★

Lupta în interiorul „triunghlu- 
Ini* coatiaaa. A zecea ti, cînd 
lafnuitani o nouă încercare • 
duțiaanafai de • trece din Baia, 
mo te Ghisa. garnizoana a pă
răsi: orășelul fugind. Am intrat 
în Ghisa. am ocupat clădirile 
fostelor cazărmi, unde spra bucu-

Ce Hrxra (știrul jos) fi Râul 
Castro (in spatele său) In tim- 

pol luptelor.

na noastră am găsit mari de. 
pozlte de arme, muniții și chiar 
o armă antitanc un aruncător 
de mine ri altele.

Io zece zfle de foptă. forțele 
noastre s-au dublat: au venit 
în rtndtxrile noastre grupuri de 
țărani și de orășeni din împre
jurimi.

A unsprezecea zi a trecut tn 
liniște: dușmanul nu mai încer
ca să atace. Garnizoana lui săpa 
tn grabă șanțuri și făcea noi în. 
tărituri. Dur, a doua zi. coloana 
plecă. Acum ținta noastră era 
capitala provinciei Oriente, San
tiago-de-Cuba. Drumul nostru 
trecea prin raionul Cierco-Re- 
dondo. unde speram să primim 
sprijin larg și ajutor de la 
nerii care aveau o stare de 
rit revoluționară.

mi. 
spl-

CIARCO-REDONDO

Speranțele noastre s-au adeve. 
rit. Minerii ne-au făcut o pri
mire plină de căldură, entuzias
tă.

în noaptea aceea, locuitorii o- 
rășelului s-au adunat în încăpe. 
rea sindicatului local. A luat cu- 
vtntul Fidel Castro. Vorbea pen
tru prima oară în fața unul au- 
ditoriu attt de numeros de mun. 
citorl.

— A venit sfîrșitul conducăto
rilor sindicatelor oficiale, spunea 
el ; muncitorii își vor alege sin
guri conducătorii. în mod demo
cratic și liber. Iar dacă cei pe

care.1 rflegeți eu să -vă trădeze 
mii ne. o să' vă adunați d*n nou 
șl o să alegeți alții. ' ■ ’

Fidel a vorbit despre munca 
minerilor, despre salarii, despre 
toate problemele economice care 
preocupă pe muncitori și între
gul popor cubau

M’nele nu lucrau, nit aveau 
unde duce minereu! : lupta in
surgenților paralizase toate trans, 
porturile. Fidel propuse munci
torilor să repună minele tn func
țiune șî le promise premii în 
bani, dar drept răspuns auzi 
strigăte:
- Nu I Nul
— Nu trebuie 6ă'oe dați nici un 

centavo I
— Vom lucra fără olată pentru 

armate insurgenților I
La sfîrșitul cuvîntărll. Fidel 

primise că va da din casa ar
matei noastre 15 mii de peso, 
pentru a se procura alimente ne
cesare populației orășelului, iar 
cînd banii se vor termina, in
surgenții vor procura alte sume.

A doua zi începu să se împar
tă populației, zilnic, cîte 600 de 
kilograme de lapte pentru copii, 
precum și diferite alte alimente, 
porumb, sare, zahăr.

Locuitorii orășelului ne-au ru
gat să ne îneartiruim în Ciarco- 
Redondo. Dar ne temeam ea e- 
ceasta să nu fie un motiv în 
plus pentru ca dușmanul să 
bombardeze populația civilă Dar 
stăpînil. bucuroși de oaspeți, rlfci 
nu voiau să audă de refuzul 
nostru. Le-am propus atunci să 
facem adăposturi și șanțuri îm. 

bombelor, ca să fim mal 
pentru viețile lor.

Propuneraa noastră a fost ipri. 
mita cu Însuflețire, iar a doua 
zi. lîngă fiecare casă, am săpat 
cite un adăpost.

IN AJUNUL CRĂCIUNULUI, 
LA MAFFO

In fața noastră se profilau 
marginele orașului Palma Sori
ano — mare centru populat •— 
pe care urma să-l eliberăm;

A început lupta. Garnizoana 
orașului se împotrivi puțin; se 
auzeau încă împușcături, dar pe 
străzi se revărsase populația, 
oare saluta armata Insurgenților.

Cînd rezistența dușmanului a 
fost lichidată, toată populația o- 
rașului — tineri și bătrîni — a 
ieșit pe străzi să salute victoria 
noastră și să.și sărbătorească 
eliberarea.

Am organizat o adunare la 
Central Palma, o mare întreprin
dere de zahăr, unde lucrau mii 
de muncitor' La această adu- 
nar? ei au ales noua conducere 
a sindicatului. A fost ales secre
tar general al sindicatului En
rico Mancion. membru el Parti
dului socialist-popular. Urmînd 
exemplu! acestuia, aproape toate 
organizațiile sindicale ale orașu
lui și-au. ales alți conducători.

în noaptea de crăciun, noi am 
obținut o mare victorie moral- 
politică și militară : după cîteva 
zile, întreaga garnizoasă din

luceafărul

Meffo s-a predat, fără să tragă 
un singur foc.

SANTIAGO-DE-CUBA
Comandantul armatei lui Ba* 

tista din Santiago-de-Cuba, ge* 
neralul Eulohio Gantilio, promise 
să predea orașul fără luptă, pen. 
tru a nu vărșa. sînge în zadar. 
Dar, cînd ne-am apropiat de o- 
raș, a venit o delegație oare ne-a 
declarat că termenul de predare 
a orașului se amînă pentru cît. 
va timp șl că generalul (fără 
Să spună de ce) a plecat la Ha
vana. Fidel Gastro a trimis în* 
dată o scrisoare șefului garni* 
zoanei orașului, colonelului Rego 
Rubino, în oare îl înștiința că 
generalul nu s-a ținut de ouvînt 
șl dacă el nu va preda orașul 
îndată, noi vom porni la atac.

A doua zi, la 1 ianuarie 1959, 
am aflat că generalul Gantiliq 
a devenit președintele juntei miJ 
litare guvernamentale, tar Ba* 
tisba cu camarila luf e fugit în 
Republica Dominicană. Se vedea 
că la mijloc e un complot. Jun* 
ta. creată cu aSehtimentul am. 
basadei Statelor Unite, trebuia 
să preia toată puterea supremă 
în mîinile. el. Era o lovitură de 
stat obișnuită, cînd juntele în io- 
cuiesc dictatorii, apoi unul din 
membrii juntei înlătură de la 
putere pe ceilalți și devine die. 
tator. Era limpede că yankeii 
imperialiști și reacțiunea internă 
s« temeau cg poporul va lua pu* 
terea în mîinile lui.

Comandamentul armatei tnsur* 
genților. împreună cu Partidul 
socialist-popular, au adresat un 
apel poporului muncitor din Cu
ba să declare, în semn de pro. 
test împotriva- creării juntei mi*

loc 
ui. 
du-

u= susa
clădtri." Dâr ‘toți a‘u’_fd$I

test împotriva- creării juntei 
litare. o grevă generală.

Colonelul Rego Rubino, în 
să dea un răspuns direct la 
tjmatul nostru, propuse să UM- 
ccm tratative Fidel acceptă pro. 
punerea și plecă să ducă trata* 
tive, la care eu participat ofi
țerii superiori ai garnizoanei o- 
rașulul asediat. La aceste trata
tive au fost convinși de inutili* 
tatua rezistenței și, în aceeași 
noapte „bărboșii’ au Intrat din 
patru direcții în Santiago-de* 

Cuba.
Populația ne-a primit eu bu« 

curie șl entuziasm. Ici-colo. cîte 
o bandă de fasciști, eșa-zișif „ti* 
grr“. organizați și încurajați de 
senatorul reacționar > Rolando 
Ma,sferrero, încercau sj opună 
rezistență, trăgînd în.ostașii noș
tri, de la etcjelA de sus ale unor 
clădtri." Dâr "toți du’toșt prinși 
cu- ajutorul populației și dațî în 
judecată.

Greva politică generală a con
tinuat pînă. Ia 6 ianuarie. Junta 
generalului Gant'llo n*a rezistat 
nici o zj și a căzut. Asemenea 
celui care șe îneacă și se agață 
și de un ipai, tot așa' și reacțhi- 
nea încerca să împiedice vijțo. 
ria Jorțelor populare-revoluțjona* 
re: a fost creată încă o juntă, 
dar aceasta a rezistat și mai pu
țin decît prima.

Toată tona se afla de fapt în 
mîinile armatei insurgenților. ,

La 2 ianuarie,, coloana „Jose 
Marți1’ în. frunte cu Fidel Cas. 
•tro. se îndrepta spra Havana, 
capitala țării. In aceeași zl, după 
atîția ani de prigoană sălbatică, 
a apărut primul număr al gaze
tei ,,Notlcias-de.hoi“ organul 
Partidului socialist-popular^ »

HAVANA
A fost un marș de neuitat. 

Populația din localitățile' prin 
care' trecâa coloana noastră ne 
obliga ;să rămînem măcar ctteva 
ore, pentru a ne saluta șl a as* 
culta cuvîntările lui Fidel Cas- 
U°, ...

La Havana au venit oameni 
din provinciile cele mai îndepăr
tate, Tntîmplnarea armatei insdr. 
genților în capita 1g s*a trânsfot. 
mat într-o sărbătoare națională.

Cu multe ore înainte, de șoai, 
rea noastră, sute.de raji de cu
banez' s*au alinlaț pe ambele 
părți ale șoselei central, șf prin 
tot orașul. , , .

Poporul a biruit cu a’rma. tn 
mînă.

Aaim armele ne’trebuiau pen
tru a ne apăra împotriva preten
țiilor dușmanului din afară. Ur. 
ma să ducem lupta Pe ®lte fron
turi. pentru o Cubă liberă in
dependentă și fericită

Traducere din limba, rusă de

VI. CavarnaH ’

sute.de


«(

c n l
ui prieten

r omîn
Scumpe prietene.

Jți aduci aminte ? Era în iunie 
1954, cînd ne-am văzut pen
tru prima oară.

Te-ai apropiat de mine și m-ai 
întrebat ceva. Nu ți-am răspuns 
însă, deoarece nu 'înțelegeam 
tncă limba romînă. Te-ai supărat 
de Jngîmfarea" mea și ai spus 
ceva cu rmnie. Am început să 
rid, iar tu te-ai înroșit și ai în
cepui să strigi, geșiiculind. Au
zeam un torent de cuvinte, care 

.nu-mi spuneau nimic, intrucit vo
cabularul meu se epuiza prin ci- 
teva fraze: nu știu, sini străin, 
apa minerală, dar rece...

îmi mai aduc aminte de privi- 
Tea ta emoționată, cînd am pro
nunțat aceste cuvinte care pă
reau alunei atît de 
mine. După aceea, 
am rămas pe te
rasa cea mare și 
am început să ju
căm șabah. joc 
pe care nu-l cu
noscusem pină atunci. Masa 
pe care jucam era foarte netedă 
și totuși piesele aruncate de noi 
cu multă grijă nu vroiau să in
tre în secțiunile stabilite. Și a- 
tunci a început una din acele 
conversații de necrezut, in care 
unul ghicește ceea ce vrea să-i 
spună celălalt. înșiram cuvinte 
rusești, franțuzești, nemțești, de
senam diferite figuri pe supra
fața netedă a mesei și ne înțele
geam foarte bine. Ăm aflat că 
lucrezi la tunelul de la Hidrocen
trala „Bicaz", că ești șef de 
schimb. Fiind fruntaș în produc
ție, ai fost trimis la odihnă la 
mare. A doua zi trebuia să te 
întorci la Bicaz. Nu știu cine a 
cîștigat partida — poate tu, poa
te eu. Am simțit însă amîndoi că 
alunei am cîștigat — ne-am cîș
tigat prietenia. Și cînd s-a apro
piat ora mesei, ne-am dat adre
sele, simțeam cum ne încerca o 
mare tristețe. Ne-am strins prie
tenește miinile și multă vreme 
nu am avut curajul să pronun
țăm cuvîntul „la revedere".

Pe urmă, am primit prima ta 
scrisoare. îmi povesteai despre 
uriașa construcție, despre munții 
pitorești și mă invitai să-i vi
zitez. Mai păstrez scrisorile pe 
care atunci le descifram cu a- 
’jutorul dicționarului, La început 
ajutai, pe urmă singur, iți răs
pundeam și cu mare nerăbdare 
așteptam răspunsul tău. Invita
țiile tale deveneau tot mai stă
ruitoare și mă necăjeam că nu 
puteam găsi prilejul de a trece 
pe la Bicaz...

In sfirșit, a sosit această cli
pă fericită. Muntele ne-a intim- 
pinat cu frumusețea sa de ne
exprimat. In localitatea muncito
rească, situată la malul Bistriței, 
domnea o liniște desăvirșită. 
Muncitorii, abia intorși de la lo
cul de muncă, se odihneau, ca 
să-și recapete forțele pentru 
ziua următoare. Numai în adin- 
cul pămînialui se auzea bubuitul 
exploziilor, care reaminteau că 
dlți muncitori duc o luptă apri
gă cu stîncile. Iți aduci aminte, 
atunci te-am sculat — tu te o. 
dihneai după o muncă grea. A- 
cum din nou îți cer scuze pentru 
că ți-am întrerupt somnul. Tu 
singur m-ai condus prin adîncul 
și giganticul tunel. Tn întuneric 
îți stringeam miinile și cu cită 
greutate ne-am putut face înțe
leși, în gălăgia infernală a tu
nelului. Pe urmă am mîncat îm
preună cu toți muncitorii, la can
tină. Mîncarea era foarte gus
toasă; poate din cauza oboselii 
noastre era atît de gustoasă, in
cit trebuie să recunosc că nicio
dată nu am mîncat cu otita 
poftă.

După șase ani, sint. din nou, 
oaspetele țării tale. Cînd am co- 
bortt la aeroport, primul gind 
care mi-a trecut prin cap a fost 
acela de a merge din nou, cu 
orice preț, la Bicaz. Niciodată 
nu am încetai de a mă interesa 
de mersul construcției hidrocen
tralei. Cînd răsfoiam ziarele și 
revistele romînești, întotdeauna 
căutam știri despre Bicaz. Și 
iată că din nou am fost la Bi
caz și regret sincer că nu te-am 
găsit acolo.

Am stai la poalele giganticu
lui zid. Bistrița, care își mărise 
apele din cauza ploilor toren
țiale, urla supărată la picioarele 
mele. La o mare altitudine, un
deva în cerul senin, se încruci
șau cele două mari funiculare 
oare turnau betonul pe șantierul 
în construcție. Stegulețele con
ducătorului funicularelor — roșii 
și galbene — se încrucișau ve
sele și parcă muncitorul de sus 
ne felicita pe noi și întreaga 
vale. Pe povirnișul din față se 
zăreau rămășițele localității mun
citorești, care curind va fi aco
perită de apă. Lingă ea se 
înălța construcția nouă, la intra
rea tunelului. Liniștea munților 
era tulburată de bubuitul mași
nilor de la uzina de beton, de 
fluieratul locomotivelor și de 
zgomotul macaralelor. Cînd pri
veam giganticul și impunătorul 
zid. fără să vreau, îl comparam 
cu ritmul progresului Republicii 
Populare Romine din ultimii ani. 
Pentru mine el este simbolul pu
terii poporutai

Scumpe
Eram sigur 

lor care s-au 
bat aspectul orașelor și satelor 
pe care le vizitasem înainte. 
Viața noastră nu tolerează nici 
un fel de impas, drumul nostru 
comun duce spre ascensiune și 
prosperitate necontenită. Tnsă tot

grele pentru

ce am văzut depășește cu mult 
ceea ce îmi închipuiam, Cu o 
bucurie nespusă am vizitat noul 
centru al Capitalei Republicii 
Populare Romine. Parcă n-ar fi 
un centru al Bucureștilor care 
numără aproape 2 milioane de 
oameni, ci un orășel care a 
crescut ca in basme.

Am slat copleșit in fața minu
natului tablou. Mă imbătau tă
cerea și liniștea care se așier- 
nuseră pe piața cea mare și stră
lucitoare. Nu-mi este frică să 
recunosc că, in această clipă» 
parcă s-a ivit In mine dorința să 
stau aici. Oare am putea găsi un 
loc mai bun de odihnă după o 
muncă creatoare decit in încăpe
rile luminoase ale noilor aparta
mente ?

Numai țări ca ale noastre, care 
doresc să trăiască in pace și a 

căror unică și 
principală sarcină 
este prosperitatea 
(toporului, pot con
strui in astfel de 
ritm.

Din nou am vizitat toate loca
litățile, unde fusesem cu 6 ani 
in urmă. Pretutindeni m-au in- 
timpinat orașe și sate care și-au 
schimbat complet înfățișarea. Am 
deslușit in ochii țăranului din 
Cuza-Vodă, ai muncitorului din 
Bicaz, ai muncitorului forestier 
din Bicazul Ardelean, ai studen
ților din Iași și Cluj, ai pionie
rilor care m-au rugai să le dau 
adrese ale pionierilor* noștri pen
tru a le scrie — am deslușit o 
încredere liniștită in zilele ce 
vin. Acești oameni sint adevă- 
rații stăpini ai țării.

Nu ne-am putut vedea, scumpe 
prietene, insă ea sint sigur, că, 
oriunde ne-am găsi acum» tu tot 
în primele rinduri ale construc
ției vei ]L în 2Îlele acestea, zile 
ale freamătului și fierberii crea
toare, tu ești din noa înflăcărat 
de apelul luminos pentru o viață 
și mai bogată, fericită și liniș
tită. Sînt sigur că planul trasat 
nu numai că va fi îndeplinit în 
anii ce vin» dar el va fi și de
pășii, deoarece realizatorul lui 
ești tu și poporul tău.

Să ne vedem cît se poate de 
curind în țara ta minunată, 
prosperă și'iubitoare de pace!

îți string călduros miinile și 
te îmbrățișez frățește.

Kliment Țacev

1

SHI/VT/V/C

pe lingă me- 
și animistă, 
medicală re- 

paleopato-

IN VECHEA DACIE
dr. Valeriu L. BOLOGĂde Prof. univ.

cuțitașe, care In unele ca- 
par a fi format de-a dreptul 
truse chirurgicale. De cu- 
s-a găsit lingă Bistrița un

romîn.

prietene,
că ift cursul ani- 
scurs, s-a schim-

9TV

n urma cercetărilor 
arheologice mai noi 
au ieșit la iveală o 
serie de dovezi că. 
în comuna primiti
vă, pe teritoriul de 

Republicii Populare Romf- 
existat.
magică 
empirie

dkina 
Șl o 
marcabilă. Studiul 
logic al osemintelor din neolitic, 
din epoca de bronz șl de fler, ne 
dovedește că o serie de fracturi 
ale oaselor extremităților s-au 
vindecat printr-o sudare bună 
care denotă o experiență a vin
decătorilor tn ceea ce privește 
coaptarea și fixarea mebrelor le
zate. De asemeni cele opt cranii 
trepanate din aceste epoci, gă
site în Ardeal. Muntenia și Mol
dova, din care Jumătate prezintă 
urme de vindecare, denotă o 
abilitate chirurgicală pe care o 
cunoaștem de altcum și din alte 
regiuni și alte epoci la primitivi. 
Mai precise stnt dovezile tn pri
vința aceasta din epoca La Țene. 
De la Celții care au trecut prin 
teritoriul tării noastre, ne-au ră-

cală cu instrumente și medica
mente, care a aparținut probabil 
unui vindecător dac din vremea 
lui Decebal. Această trusă arată 
o influentă a medicinii eleniste 
asupra celei sacerdotale dacice 
Galen vorbește despre cunoștin
țele toxicologice ale Geților, care 
pregăteau otrăvuri pentru unge, 
rea săgeților. Cîteva cuvinte da. 
cice, păstrate — după părerea 
lingviștilor — în limba romînă, 
se referă la părțile corpului și la 
unii termeni botanici. Toate a.

ceste informații, tncă rragmen. 
tare, sînt totuși suficiente pen
tru a dovedi că locuitorii Daciei 
preromane dispuneau de elemen
te de medicină primitivă aSem, 
nătoare cu acelea ale celorlalți 
„barbari" din acea epocă.

Cunoștințele noastre actuale a- 
supra felului de a trăi al dacilor, 
îmbogățite mult prin săpăturile 
ultimelor decenii, ne dovedesc că

cuți din viata medicală a Gallei, 
undc-i găsim în număr mare. 
Umblau din oraș în oraș, la tîr- 
guri, și își vindeau leacurile pen
tru boale de ochi, un fel de me
dicamente de specialitate, pla
sate cu bani scumpi.

Măsurile de igienă publică 
(băi, apeducte, canalizări), au 
lăsat urme Impresionante tn așe
zările urbane, unde ele se apli
ci i în folosul locuitorilor în- 
stăriți, precum și în castrele mi
litare.

Toate acestea erau reflexe 
îndepărtate, provinciale, ale 
unei medicinl progresiste din 
Italia, Grecia și Asia Mică.

In opoziție, vedem lipsa 
unei vieți medicale ridicate $1 
măsuri de igienă publică iade măsuri de igienă publică la 

sate, cu populația lor modestă. 
In bună parte băștinașă. Exploa. 
tații aceștia ai unui regim de 
clasă își aveau de bună seamă 
medicina lor: străvechea medi
cină populară dacă, primitivă și 
conservatoare, îmbinată din ele
mente empirice și magice.

Comună ambelor pături va fi 
fost medicina templelor, caracte
rizată prin

da), datate ca aparținînd seco
lului al ll-lea din e.n. Astfel de 
biberoane sînt descrise în litera
tura medico-istorică în 
foarte mic.

Secolul al ll-lea șl al 
al e.n. este caracterizat 
dicina greco-romană prin

număr

in ici 
rfnd__ „
fierăstraș celt din La Tene-C, 
care a fost identificat drept in
strument pentru trepanație. Prn 
comparație cu medicina empirică 
a scițiior din Ucraina, care e bine 
cunoscută, se poate conclude că 
practici asemănătoare au existat 
și Ia sciții din Dobrogea și din . 
Moldova, la același nivel. Cu
noaștem de la Herodot anumite 
obiceiuri ale acestor Sdți din 
estul țării noastre, de a se fo
losi ca excitant de fumul de 
cinepă (hașiș). Mai precise sint 
datele cu privire la medicina da
cilor și geților, care dispuneau 
de un empirism medical destul 
de dezvoltat. Zeități cu rosturi 
madicale au fost Zamolxis, Dar- 
■oa și Bendis. Strabo afirmă că 
la Daci preoții nu erau numai 
vrăjitori, ci și medici și că știau 
să tălmăcească semnele cerului. 
Alături de elemente de misticism 
religios, tn medicina lor, aflăm 
tot de la autorii greci, că ei cu
noșteau o mulțime de plante 
vindecătoare și se pricepeau la 
prepararea unor otrăvuri pu
ternice. Instrumente chirurgicale, 
sigur dacice, ne sint cunoscute, 
de exemplu foarfeci mici : de 
curind s-a descoperit la Costești. 
In Hunedoara, o trusă chirurgi.Secvență bucureșteană

PICTURA INVIZ IB I LA
,,Cea mai gravă eroare a 

artei moderne este de a 
picta invizibilul ș' nu ceea 
ce e pictural".

PICASSO

N ti sînț pictor, nici critic de 
artă, dar am oarecarj le
gături cu arta plastică, — 
mai multe, în orice caz, 
decît pictorii și sculptorii 
despre care e vorba mai la

vale. De aceea îmi și permit să 
mă amestec intr-un domeniu pă
zit cu atîta strășnicie de criticii 
plastici. (Socot că aceste scuze 
le vor ajunge).

Am răsfoit deunăzi cîteva nu
mere din elega»ta revistă ame
ricană Art News (adică „noutăți 
artistice") și am constatat cu 
mirare că arta plastică a făcut 
mari progrese dincolo de ocean. 
Nu degeaba afirmă editorialul 
publicat in numărul din ianuarie 
al revistei, sub 
Statele Unite, 
I960:

„La începutul 
limpede că arta americană, 
special pictura abstractă și non
figurativă a școlii newyorkeze 
este cea mai însemnată forță in
ternațională în domeniul artelor 
vizuale".

Am căutat în paginile revistei 
dovez, palpabile ale acestei afir
mații atît de categorice și iată 
la ce concluzii am ajuns:

1). Arta abstractă americană a 
revoluționat tehnica tradițională 
a picturii și a sculpturii, înlo
cuind pînă și materialele lor de 
lucru. Un exemplu, printre mul
te altele, îl oferă bătrînul sculp
tor newyorkez Joseph Konzal, 
despre care revista scrie că „a 
înlocuit cu piroane, șuruburi, 
cuie, balamale, drugi și țevi 
structurile masive, din lemn sau 
teracotă, cu care ne obișnuise 
în trecut". Mi-am notat rețeta 
(nu știu de unde o să fac rost 
de țevi) și am trecut mai de
parte.

Cu sufletul plin de speranță 
am continuat lectura revistei și 
am aflat că la New-York a expus 
de curînd și o sculptoriță, pe 
nume Louise Nevelson, care lu
crează în branșa cherestelei:

„Folosind lemnărie de toate 
formele, dimensiunile și calități
le posibile, ea creează orașe și 
țări întregi, peisaje și ascunzi
șuri. toate pictate în negru... Ad
miratorii ei au din nou prilejul 
de a fi impresionați de con
strucțiile ei. care seamănă cu 
niște sloiuri de lavă neagră, cu 
niște altare druidice, cu niște 
orașe părăsite, sau cu orice pof
tiți.?

Dinspre partea mea, aș pre
fera să semene cu Lacul Bîlea. 
dar mă tem că cer prea mult, 
așa Incit mă voi opri asupra al
tarelor druidice, care m-au pa
sionat din fragedă pruncie.

Tot la alegere, fără nici o o- 
bligație de a vedea ceva precis 
în ele, se prezintă și lucrările 
lui John Grillo, a cărui specia
litate este de a face „colaje din 
hîrtii ce și-au trăit, deja, viața 
folositoare în alte locuri”. 
Uneori, artistul adaogă deasu
pra „colajelor”, culori de acua
relă. „Dar, cel mai adesea, cu
loarea și forma mototolită 
respectivelor hîrtii 
întocmai așa cum 
printre picioarele trecătorilor”. 
(sublinierea mea).
în detalii, vă asigur că tehnica 
lui Grillo este perfectibilă, prin

a
i se impun 
le-a văzut

Fără a intra

titlul 
însemnări

Arta in 
din

anului 1960 este 
in

folosirea altor sorturi de hîrtii 
uzate. In genere, prevăd un vi
itor de aur artei abstracte, ca^e 
mai are atîtea materiale con
crete de cucerit: sticla ;>isată, 
scîrna de oaie, cutiile de con
serve, praful de scărpinat (pra
ful obișnuit, rutier, a fost deja 
utilizat în pictura americană) 
etc., etc.

2). Idealul sprem al artei ab
stracte — invizibilitatea — este 
pe cale de a fi atins. Dovadă, 
lucrările pictoriței americane 
Sally Hazelet. Am văzut re
produsă în revista /Ir/ News, 
una singură, intitulată sugestiv: 
„Prezența inimii” — și m-ain 
cutremurat de emoție. Inchipui- 
ți-vă un pătrat cenușiu, în mij
locul căruia se află un fel de 
nebuloasă neagră, pesemne ini
ma pictoriței. Dar, cum nu mă 
pricep să redau în cuvinte fru
musețea unei asemenea picturi, 
voi recurge la un citat din cro
nica închinată d-nei Hazelet.

„Culoarea pare să se acumu
leze în tablou întocmai cum se 
încarcă o baterie, iar în mijloc 
apar, încet-încet, niște cercuri 
— parcă ar fi ținte de tragere 
sau chipuri omenești — nu se 
poate vedea precis, și nici din- 
tr-odată. Cînd îți apropii ochiul 
ai impresia că înoți într-o pa
jiște cu flori, dar, de la dis
tanță, pictura pare să se înro
șească aidoma obrajilor Char- 
Iottei Corday în clipa cînd că
lăul i-a izbit capul retezat. A- 
ceastă pictură amintește și de 
covoarele persane de rugăciuni, 
în care nu vezi decît o țesătură 
de flori împletite cu arabescuri 
de texte din Coran, pînă-n clipa 
cînd, depărtîndu-te, descoperi 
chipul ascuns al unui bărbat. 
Desigur, toate aceste viziuni 
n-au nimic de-a face cu Sally 
Hazelet sau cu intențiile ei. Ar
tista încearcă doar să găsească 
frumusețea și o formă extrem 
de pură. Cu cit lucrează mai 
mult, cu atît mai subtile îi sînt

descoperirile, 
dat, în pictura ei vor 
toate culorile, dar nu-ți vei da 
seama de niciuna dintre ele, în- 
cercind doar o senzație de li
niște, armonie și îneîntare..-”.

Această pagină Je umor in
voluntar nu poate li, desigur, 
înțeleasă pe deplin fără ilustra
ția respectivă, dar vă rog să 
mă credeți că tablou! intitulat 
„Prezența inimii" iți dă în- 
tr-adevăr o senzație de liniște 
— o liniște totală, de mur- 
mînt, pe care n-o profanează 
nici o culoare și nici un accent 
omenesc. Eu l-aș fi intitulat 
„Mormîntul unui șoarece îne
cat”, dar d-na Sally nu m-a în
trebat, din păcate.

In numărul din martie a.c., 
al revistei Art News am găsit 
ilustrarea cea mai deplină a suc
cesului picturii invizibile. N-are 
a face că succesul se datorează 
unui artist parizian — pe nu
me Serge Charchoune 
tru că, vorba reviste.*, 
modernă americană este forma 
logică pe care trebuia s-o ia 
arta europeană” și pentru că, 
citez din același editorial: „Pic
tura americană de astăzi este 
o pictură europeană”. Iată ce 
scrie criticul american Patrick 
Waldberg despre tablourile lui 
Serge Charchoune :

„Poți trece pe lingă o pînză 
a lui Charchoune fără s-o vezi. 
In pînzele sale ușoare, gama

La un moment 
exista

pen- 
„arta

de gri-uri, crem-uri, roz-uri sau 
violet-uri atinge o asemenea 
subtilitate, incit ele se conto
pesc cu peretele, cînd sala nu 
e îndeajuns luminata- Faptul 
că un pictor și-a consacrat in 
treaga viață unei picturi aproape 
invizibile, pare destul de ulu
itor pentru a merita luarea a- 
minte...”.

Cu toate acestea, rezultă, din 
articolul inchinat lui Char
choune, că pictorul practică o 
artă pe dt de invizibilă, pe atît 
du grea la cintar. El are, pa- 
re-se. obiceiul de a-și prelucra 
mereu vechile tablouri, acope- 
rindu-le 
se știe, 
grea :

„Am 
rul articolului — să ridic una 
din pinzele sale monocrome de 
format mijlociu, fostă dndva 
policromă și infățișind o terț 
de Mozart — la care a lucrai 
ani în șir, — dar era dt pe ce 
să-mi fringă spinarea, 
acești 
pastă albă pe 
na”...

Hotârit lucru, 
— cum spune 
tn plin progres 
muri ale Atlanticului. Și chiar 
dacă aceste „arte” nu se văd, 
ele atîrnă greu, foarte greu—

cu alb, care, după cum 
este o culoare foarte

încercat — scrie auto-

In toți 
ani, artistul adiugase 

pînza cu prici-

„artele vizuale” 
revista — sînt 
pe ambele țâr-

Petre Solomon

în statul lui Boerebista și Dece
bal civilizația dacică depășise 
stadiul primitivițătii. Din aceste 
date putem să reconstituim anu
mite aspecte ale igienii ei.

Dacia și Moesia formau un. 
ghiul extrem nord-estic al impe
riului roman. Dacia a fost ultima 
provincie cucerită de către ar
matele romane, dar și cea dinții 
evacuată de ele. după ce a în
ceput procesul de destrămare a 
imperiului. Romanii o ocupă pen
tru ca să-și apere stăplnirea din 
Peninsula Balcanică și de la Ma
rea Adriatică. Statul dac al lui 
Decebal, aflat In momentul inva
ziei pe acele trepte ale dezvol
tării cind li erau inerente trăsă
turile unei viguroase democrații 
militare, era o piedică în calea 
politicii de cotropire a romani
lor. Imensele bogății ale pămin- 
tului dacic constituiau un obiec
tiv important pentru interesele 
clasei exploatatoare a statului 
sclavagist roman. Ele atrăsese- 
ră privirile ei încă mult înainte 
de Traian.

Dacia cucerită este întărită cu 
garnizoane și organizată atît din 
punct de vedere administrativ cît 
și politic după sistemul roman. 
După cucerire, au pornit spre 
Dacia, din ținuturile mai mult 
sau mai puțin romanizate ale 
imperiului.
bogățiile noii provincii 
preună cu veteranii 
care staționau aici, au 
nucleul de bază al 
orășănești. Deși dacii 
In cele două războaie grele pier, 
deri, cu tot numărul mare de 
daci făcuți sclavi și trimiși în 
toate părțile imperiului, ei nu au 
fost exterminați. Existența mal 
departe a unei populații băști
nașe este oglindită în civilizația 
materială, tn viața spirituală a 
provinciei și e confirmată prin 
existența unor cohorte din ar
mata romană, compuse din daci.

Viața socială și intelectuală a 
clasei exploatatoare din Dacia 
era o copie provincială a celei 
din Roma, din Italia și din cele
lalte provincii mai vechi.

Pătrunderea Intr.un număr 
mare a militarilor în orașele Da
ciei și mal ales participarea lor 
In administrație este una din 
particularitățile romanizării Da. 
ciei și un element de bază pen
tru înțelegerea medicinii In acea
stă provincie.

In toate orînduirile cu clase 
sociale antagoniste, medicina a 
avut un caracter de clasă, influ
ențată fiind de concepția clasei 
dominante. O dată cu cucerirea 
Daciei se aduc aici elemente 
de medicină populară, dar și 
cultă. greco-romană. ale cărei 
manifestări se vor constata pină 
la retragerea trupelor romane, 
mai mult chiar, vor persista 
sporadic și după ea.

Medicina clasei dominante a 
avut, la orașe, caracterul unei 
medicinl culte, legate de medici 
veniți din metropolă sau din alte 
centre ale imperiului cu tradiții 
culturale mai vechi. Ea era tnain- 
te de toate la dispoziția locuito
rilor din orașe, a militarilor și 
coloniștilor și purta * caracterul 
mercantil al unei medicinl de 
clientelă. Ne putem foarte bine 
imagina că medicii militari din 
orașele-lagăre erau ca ut ați și de 
bolnavi plătitori civili. Foarte 
caracteristică pentru aspectul 
specific de comercializare a prac
ticii medicinale este existența 
oculiștilor. (despre care va mai 
fi vorba). Ei ne stnt bine cunoș

coloniști atrași de 
Ei, Ira- 

legiunilor 
constituit 
populației 
suferiseră

cultul lui Escuiap. 
Pretutindeni în 

antichitatea greco- 
romană găsim, pa
ralei cu existența 
medicinii savante hi- 
pocratice-galenice 
persistența celei sa
cerdotale în jurul 
sanctuarelor escula- 
piene. In Bergamon. 
metropola asiatică 
a imperiului. de 
unde a descins la 
Roma un medic 
mare și învățat, Ga. 
len, exista o vestită 
școală de medicină, 
dar și cultul lui 
toate Inzorzonările 

a rămas în floare în 
__ J_______  ' i Decăderea 

claselor exploatatoare, tot mai 
vădită |n secolele care au pregătit 
declinul imperiului roman, a pro
dus fenomenul tipic al unei tedin- 
țe spre misticism, care a fost fa. 
vorabilă medicinii religioase. In 
Dacia și tn Moesia. avem, vehi
culate de coloniștii asiatici, ade
vărate revărsări de misticism o- 
riental. Sigur au pe'sistat și ele
mente autohtone ale cultului lui 
Zamolxis și al zeului vindecător 
Darzos. Substratul psihologic 
pentru primirea și adîncirea 
ideii de zeu mlntuitor a lui Es
cuiap a fost favorabil. Trebuie 
să ne închipuim că pe de o parte 
clasa dominantă a adus cu sine 
din metropolă cultul lui Escuiap, 
pe de altă parte masele exploa. 
tate s-au dovedit susceptibile 
pentru a contopi credințele noi 
despre Escuiap cu altele mai 
vechi despre zei mîntuitori și 
vindecători. Medicii învățați, ve- 
niți în Dacia cu cunoștințe șl 
practici de valoare terapeutică 
reală, vor fi înțeles că e în folo
sul lor să asocieze intervenția 
activă medicală și chirurgicală 
cu forța sugestivă a nimbului 
esculapian, și, în concurența lor 
cu medicina sacerdotală, nu vor 
fi refuzat să-și asocieze practica 
lor cu anumite elemente religi
oase sugestive.

In cadrul organizației armatei 
romane și ca urmare a mulțimii 
războaielor purtate de ea, s-a în. 
ființat, încă din vremea lui 
gustus, și instituția medicilor 
litari.

Odată cu trupele romane 
tn Dacia medicii unităților, 
le urmează, după instaurarea 
ministrației civile, și medici civili, 
liber profesioniști. Dintre medicii 
militari ai legiunilor romane din 
Dacia se cunosc numele cîtorva : 
Marcus Valerius Longinus, me
dic al legiunii a Vll-a ; Claudius 
distins cu onoruri de municipiul 
Drubeta (Turnu Severin) ; Aelius 
Decimus, venit cu legiunea în- 
tîia: Criton care l-a însoțit pe 
Traian. Pe coloana lui Traian 
găsim reprezentat chiar un post 
de prim ajutor al trupelor în 
luptă cu Dacii.

Din ’nterpretarea unei inscrip
ții găsite ’ la Troesmis (Igliț-a), 
se poate afirma că In afară de 
acei chirurgi militari (vulnerarii) 
care însoțeau armatele, au exis
tat. după încetarea războiului, și 
medici practicieni civili : așa de 
exemplu. Titus Rascian’us. Din 
citirea inscripției de la Iglița re
iese că el nu era medic al vre- 
unei legiuni, deoarece s-ar fi în
semnat acest lucru în textul pă
strat. In proprietate particulară 
a existat In Atba-lulia un frag
ment de inscripție, atestînd exis
tența unui medic civil în Apu
lum. Din păcate nu am mai pu
tut să dăm de urma acestui do
cument pierdut acum.

Practica medicinii greco-roma- 
ne pe teritoriul Daciei se ogtin. 
dește In instrumentele chirurgi
cale descoperite In cursul săpă
turilor In mai multe localități, ca 
Apulum (Alba lulia), Potaissa 
(Turda), Porolissum, Drubeta 
(Tumu Severin) etc. Cele mal 
multe instrumente sînt simple, 
majoritatea lor fiind pense, son
de, spatule.

_ Obiecte interesante pentru Isto
ria pediatriei la noi îl formează 
mici biberoane de sticlă, găsite 
în morminte de copii la Apulum 
(Alba lulia) și Potaissa (Tur

Eseulan cu 
lui mistice, 
tot timpul imperiului

Hl-lea 
în me- 

____  o__________  r specia
lizările în arta medicală, fapt 
care se repercutează și asupra 
medicinii din Dacia. Găsim ast
fel atestată și aici existența ocu- 
liștilor. Pentru vindecarea boli
lor de ochi se foloseau foarte 
mult colirurile. Acestea se vin
deau în formă de pastă, pe care 
erau imprimate cu o ștampilă, 
instrucțiunile pentru administra
re. Pe teritoriul Daciei s-âu gă
sit două „signacula oculario- 
rum“ de felul acesta, unui la 
Apulum, altul la Ciactii-Gîrbou 
pe Someș, primul atesttndu-ne 
existenta oculistului Titus. Attius 
Divixtus, iar cel de-al doilea pe 
Publius Corcolonius.

Odată cucerită Dacia, romanii 
organizează stațiunile balneare 
de la Băile Herculane (Ad Me
diani), de la Călan din Hune
doara (Aquae), Geoagiu (Germi- 
sana) etc. In orașe s-au construit 
băl publice, canalizări și ape* 
duete după sistemul roman, de 
exemplu în Drubeta, Apulum, 
Ulpia Traiana etc. Bolnavii care 
își recapătau sănătatea utilizînd 
băile termale, închinau în semn 
de recunoștință altare și table 
votive dedicate lui Escuiap, Hi- 
giei și lui Hercule. Cultul lui 
Escuiap este foarte interesant de 
studiat la noi, dacă ne gîndim 
că el s-a răspîndit în lumea elină 
sub influența tracilor, pătrunzînd 
apoi la romani, care îl aduc în 
momentul apogeului său în Da
cia. El este relativ mai răspîndit 
în Dacia decît în alte provincii 
romane, acest fapt fiind deter
minat pe de o parte de mulțimea 
izvoarelor minerale, de pe altă 
parte de credințele religioase ale 
cuceritorilor romani. Cultul iui 
Escuiap și al Higiei ne este cu. 
noscut din numeroasele inscripții 
și altare, frecvente mai ales în 
Valea Mureșului.

Din medicina cultă greco-ro
mană, din cinstirea zeităților 
vindecătoare, din medicina em. 
pirică și magică locală, s-a năs
cut medicina provincială din Da
cia romană.

Putem să constatăm că medici, 
na provincială din Dacia 6clava. 
gistă romană a avut unele ca
racteristice care îi dau o nuanță 
locală.

Ea a constituit o componentă 
importantă, atît prin elementele 
el străvechi de practici și cre
dințe medicale, cît și prin cele 
culte vulgarizate, în alcătuirea 
medicinii populare romînești de 
mai tlrziu.
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SPANIOLA
Da nou val de arestări el da 

teroare s-a abătut asupra Spaniei. 
După sălbaticele represiuni din 
primele luni ale acestui an, pe. 
ninsula iberică trăiește a doua 
oară, la scurt interval, o peri, 
oadă de persecuții polițiste. Dacă 
rlndul trecut se invoca pretex
tul celui de al Vl.lea Congres din 
ilegalitate al P.C. din Spania și 
se exploata actul provocator al 
unor bombe explodate la Ma
drid ca și activitatea refngîațllor 
politici întorci din U.R.S.S., de 
astă dată cercurile oficiale nu.Si 
ascund temerile că s.ar puica 
dezlăsițui evenimente similare ce
lor din Corcea, Japonia sau 
cla. Al doilea val ar avea 
o semnificație preventivă.

Caracteristic este că, 
bele rinduri, obiectivele 
au vizat toate ‘păturile 
Dar muncitorimea, 
tea și studențimea au fost cu 
deosebire vînate. Și printre toți 
a surprins numărul mare al ti
nerilor arestați și schingiuit!. 
Lucrul acesta are o importanță 
deosebită și potențialul consecin. 
țeloi sale n.a scăpat probabil au
torităților franchiste. Esle vorba 
de un tineret car« 
cele
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a crescut în 
două decenii de dictatură 

kanchista, care n.a cunoscut de
cît din auzite perioada republi
cană șl care, educat în spirit 
pur „hispanic", ar fi trebuit sâ 
dea numai satisfacții sînqerosuiui 
„caudilio“, fascistei ,.falange” și 
catolicului „Opus Del“. Nimic din 
toate acestea. Intelectualitatea, de 
asemeni, care, după emigrarea ce. 
lor mal etniaente spirite a tre. 
bnit să înceapă de la zero orien
tarea ei în ițele contemporanei, 
tații, a mers de la început numai 
prea puțin pe liniile prescrise 
oficial, pentru ca să adopte, în 
cele din urmă, un drum total 
opus. Se poate chiar vorbi de a 
rezistență pasivă în rîndurlle 
acesteia. Nu era deci de mirare 
că printre arestați se găseau 
poeți ca Joaquin Marcos, roman, 
cieri ca Luis Goytisolo.Gay, pl.s- 
ticieni ca Joaquin Fernandez 
Palazuelos sau actori ca Miquel 
Vasquez. Ce 11 se imputa în de. 
finitiv acestora î

Cînd Spania numără pesie două 
mlloane de șomeri la sate și pes
te 400.000 la orașe ; cînd deva, 
luările repetate ale pesetei au 
agravat șl mai mult falimentul 
politicii monetare ; cînd „ajutoa
rele- americane s_au epuizat nu. 
mal tn șosele strategice și aero. 
droame far peninsula a devenit 
bază militară amerlcano-germană ; 
cind, după mal bine de două de
cenii de dictatură, nici o pro
blema economică și socială nu a 
fost rezolvată, era natural ca 
oamenii de cultură să devină 
ecoul adîncllor nemulțumiri care 
frămîntă masele largi ale poporu-i 
lui spaniol. Iată de ce, oamenii 
de artă, care au marcat cu per^ 
sonalitatea lor perioada franchls. 
tâ, au adoptat o atitudine critică 
destul de categorică. Nici mis
ticismul catolic și nici elucubra
țiile falanqiste asupra „elitelor* 
n.au captat pe creatorii artisticii 
Realismul critic este mal degraba 
o trăsătură comună șl denotă fără 
doar șl poate o angajare expresă 
pe o linie rare a surprins atît de 
neplăcut oficialitatea. Nu este 
deci de mirare că reproșurile 
acesteia vlzeazlă azi personalități 
și opere atît de deosebite ca 
acelea ale Iul Camilo Jose Cela 
san Blas de Otero, Ana Marla 
Matuta sau Luis Landings, Juan 
Goytisolo sau G. Solaya. Fran- 
chfsmul a văzut In prezentarea 
fără fard — deși uneori confuză 
și plătind nn vădit tribut moder
nismului — a realităților spaniole, 
așa cum reiese ea din operele 
cele mai semnificative șl de suc.
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cea ale scriitorilor spanioli, 
tendlntg progresista, adică o 
Iodine de rezistentă. Șl nn 
înșelat.
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