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DAN DEȘLIU

d^în l
De ce n-ar fi Pămîntul o stea a tuturor, 
un parc al fericirii, prin Cosmos călător, 
cu pajiștile-n floare și porțile deschise, 
cu bolți împovărate de roade și de vise, 
cu bănci odihnitoare sub ramuri de măslin, 
cu zboruri de columbe în spațiul senin, 
mărgăritar albastru, etern scînteietor, 
de ce n-ar fi Pămîntul o stea a tuturor ?

Re cine-1 doare moartea ucigătoarei spade, 
și-n locul ciocîrlieî visează canonade? 
Mînușa cui — pe gheară — se-ntinde să adune 
rubinele din cuiburi de singe și tăciune? 
Zbătîndu-se să dreagă vechi lanțuri sfărimate, 
ce temniceri iți cîntă Osana, Libertate, 
și-n calea ta înalță din leșuri — baricade. 
cînd noi săpăm mormintul ucigătoarei spade ?

Cum tot ce-i viu se-ndreaptă de-a pururea spre soare, 
Pămîntu-ntreg privește spre ziua viitoare: 
spre fabrica în care stăpînii-s muncitorii, 
spre satul cu-nfrățite ogoare și podgorii, 
spre pașnica rachetă, care-a vestit și Luna 
că noi ajungem primii la țintă, totdeauna, 
că e cu noi puterea mulțimii de popoare, 
că tot ce-i viu se-ndreaptă de-a pururea spre soare !

27.IX.1960.

NICULAE STOIAN

Qtacxa țiăeii
Motonavei „Baltika*

'Atlanticul 11 străbătu o navă 
Tovarășă de țărm cu „Aurora", — 

Același steag i-mpurpurează prora 
încununat de-a lui Octombrie slavă.

Ea duse-n larguri visul tuturora, 
Nu dorul după-a Hiroșimei lavă . 
Liniștitoare, limpede și gravă 
Să sune tntr-al păcii ornic oral

Americă. Înlănțuită parcă
De-un milenar Îngheț mai greu ca plumbul, 
Ți-a ancorat la țărm a păcii arcă

E timpul, da, ca în sitrșit hulubul 
Să-și afle loc la porțile cetății 
Pe umerii Statuii Libertății I

19.IX.1960

La 23 ssptembrîș 1960, în ropo. 
tul a mii de aplauze, a urcat 
treptele tribunii O.N.U. Nikita 
Sergheevici Hrușâov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice. Toate cele 
2.133 locuri ale sălii erau ocupa, 
te, dar acolo era strtnsă parcă 
întreaga omenire, dornică să as
culte cuvintele marelui om sovie. 
tic. Membranele subțiri ale mi. 
crofoanelor mai vibraseră și anul 
trecut, la glasul tovarășului 
Hrușciov Atunci, acest glas s.a 
făcut crainicul unor propuneri 
de dezarmare care au făcut cu. 
rlnd ocolul globului.

Uniunea Sovietică, primul stat 
socialist din lume, fora care a 
lichidat, pruna, exploatarea o- 
mulul de către om, al cărui glo
rios steag este privit cu dragoste 
șl încredere de oamenii muncii 
de pretutindeni și a cărei stemă 
strălucește pe un fanion scînte. 
ietor, trimis în lună, luptă cu o 
energie nesecată, pentru împli
nirea viselor de aur ale umani- 
tății. Iată unul, cel dinții din 
aceste vise; Să piară războiul! 
Războiul să fie exclus pentru ve
cie din raporturile dintre oa
meni/ Adio armelor! S-a vorbit 
mult Și demult, despre dezarmare 
dar nimeni, niciodată, n-a expus 
atit de clar, atit de ferm esența 
acestui vis ca tovarășul Hruș- 
clon la precedenta sesiune 
O.N U.. cînd a prezentat n'opu- 
ne'ile Tării Socialismului De. 
zarmare generală și totală. Să

PACEA VA ÎNVINGE
fie distruse mijloacele de ducere 
a războiului.

Această propunere istorică 
dă visului secular finalitate, o. 
menirea se află în fața unui 
plan grandios, constructiv, iar 
tratativele de dezarmare in. 
tră într-o nouă etapă. Guvernul 
sovietic nu a îngăduit puterilor 
occidentale să transforme aceste 
tratative în discuții interminabi. 
le, sterile, întrerupte de idilice 
vacanțe pascale și, jetrăgindu-se 
împreună cu reprezentanții ță
rilor socialiste din „Comitetul 
celor 10", a continuat să urmă, 
rească adevăratele căi către 
dezarmare șl s-a situat neobosit 
în fruntea acestei lupte.

Cercurilor războinice din S.U.A. 
le convenea de minune să conți, 
nue asemenea „tratative" pe care 
le torpilau prin zeci și zeci de 
metode. Reprezentantul american 
vorbea bombastic șl placid des
pre pace, în vreme ce pilotul Po. 
wers era pregătit pentru zboruri 
asupra teritoriului sovietic. A- 
ceasta poziție e concludentă șt 
va rămîne în istorie ca un sim
bol al fncercă'ilor disperate ale 
capitalismului de a se menține 
la suprafață. Dar politica obs
trucționistă este sortită eșecului.

„CONSTRUCȚIILE SOCIALISMULUI44 Foto: Aurel Mihailopol

Țările soăadsvj sut pot fi intimi, 
date ți aventurierii războemâ. 
maniaci ax armelor, trorfi ‘nfr-.np.

Tovarășa. Hrușciov a analizat 
situația iruemzționaiă, expunind 
cu siguranța și plasticitatea re. 
cunoscută unanim, noi propuneri. 
El a vorbit în nmnele milioane, 
lor de oameni sovietici. El a vor
bit în numele păcii, 'tn numele 
rațiunii. Aceste propuneri des. 
c'râd calea către prima etapă a 
dezarmării, lichidarea tuturor 
mijloacelor de transportare la 
țintă a armei nucleare, către a- 
sigurarea unui control interna- 
țional eficace, către reducerea 
imediată a efectivelor forțelor 
armate.

De o importanță capitulă și de 
strictă actualitate este cea 
de.a doua mare propunere so. 
vietică: uchiuarea totală și defi. 
nițică a regimului colonial. Pe 
harta lumii trebuie să existe nu. 
mai state libere, independente, 
coloniile sini o dureroasă ■ rană 
în istoria lumii. Samavolniciile 
colonialiștilor au umplut de 
groază milioane de oameni. A- 
cest tragic anacronism al epocii 
noastre — colonialismul — tre
buie să dispară. Energiile po
poarelor subjugate trebuie pentru 

fntdeauna descătușate. Conducă- 
fnrtl guvernului sovietic a formu
lat și uici căi precise și ejicien. 
te. Urmind aceste căi, O.N.U. ar 
avea posibilitatea să asigure, pe 
baza liberei exprimări a voințe
lor acestor popoare, acordarea 
independenței unui număr însem
nat de staie, a căror prezență în 
familia popoarelor. planetei este 
imperios cerută. Nimic nu poate 
justifica ori apăra colonialismul 
— și cuvintele primului ministru 
sovietic au umplut de speranță 
inimile a milioane de oameni din 
colonii ari teritorii aflate sub 
tutelă.

Prin recentul său discurs, al 
cărui ecou înconjură victorios 
planeta, tovarășul Hrușciov a 
contribuit la. ridicarea prestigiu
lui O.N.U. El a propus unele 
schimbări în aparatul executiv 
al organizației, care nu permit 
luarea de măsuri pripite ori con
traindicate (cum a procedat cu 
consecvență actualul secretar ge. 
neralj șl asigură o conducere șl 
o gindire colectivă. Acțiunile Iul 
Hammarskjoeld care n.a ținut 
seama de indicațiile Consiliului 
de Securitate și a favorizat ras. 
turnarea guvernului legal al Re. 
publicit Congo, faciliiind dezor
ganizarea statului și trecerea pu

terii in. mlinil^uncr rebeli aser
viți colonialiștilor^ s'.-.t acțiuni 
inadmisibile și repetarea lor tre
buie împiedicată. U.R.S.S., ca 
mare putere fondatoare a O.NtU., 
a adus în discuție strania com. 
portare guvernului S.U:A. care 
nu garantează . activitatea și de
plina libertate și securitate a 
unor delegații, pe teritoriul ame. 
rican, luind măsuri discriminato
rii.

Conducătorul guvernului sovie
tic și-a încheiat cuvintarea rosti
tă la cea de-a 15-a sesiune a 
O.N.U. chemind la rezolvarea.po
zitivă și imediată a marilor pro. 
bleme aflate în discuție: ,

„Nu trebuie să mai tergiver. 
săm lucrurile, nu trebuie să mai 
zăbovim. Popoarele tuturor sta- 
telor, indiferent de sistemul so
cial pe care l-ar avea aceste 
state, așteaptă ca Adunarea 
Generală a O.N.U., să adopte, 
in sflrșit, hotărîri care să 
corespundă năzuințelor popoare, 
lor". •

Sintern convinși că neuitatele 
cuvinte ale tovarășului Hrușciov 
vor găsi un cald răsunet în ini
mile tuturor oamenilor muncii 
din întreaga lume.

Glasul țărilor socialiste se face 
auzit pretutindeni. In acest glas 
se cuprind acordurile unei sim
fonii mărețe: simfonia izbînzilor 
umanității, a liniștii și a crea, 
(iei...

Pacea va învinge!

Gheorghe Tomozei

Au Început 
să vorbească 
popoarele

da DEMOSTENE BOTEZ

Acam 16 «att, cină te mai 
aizea bubmx taczlai care 
dl» zoa-iaa anal» 1939 asur
zise lumea tub impresia di
rect P zta *ea tie a aeao- 
roârxx vroi măcel ce durase 
5 am, patra mari pateri, fa 
frvste es. U.R-S-S. e» forma
la: propaaerile avei "X Orga- 
auaâi a Națxuzulor U~ite. 50 
de țări și-au pas tem. iruri pe 
Char*» ei, ta Tame IM5.

De atunci au trecut am. Li
tera Ș* coupmrtul Ckartet 
s-au uitat de uuele țiri tem- 
zatare, dar lumea n-a mat 
ți are tied eti, ti mctnxl 
-tzbm- -i ti mcuer-ele ace
lor țiri reduce, pentru a-l re
in tău.

N’u mult dopa ceî de-cl 
doilea răzbel, țările imperia
liste au începu: rizborul rece 
in contra U-R-S-S. ti a țărilor 
socialist» » coahzindu-se sub 
tnfluenre și •» ’ cerea cla
sei exploatatoare și a clicilor 
militare, organizând armate 
comune și fnarmîndu-xe pi- 
nd-n dtnp.

In inventarul acestor ar. 
mate au intrat arme noi și 
*-ribUe: bomba atomici,
bomba H.

Au crezut ci dețin cheia 
dominației luuui. •

Dar geniul sovietic a depă
șit rapid capitalismul și in 
acest domeniu. Deși a de
monstrat cu prisosi n*i că de
ține superioritatea pe tdrimal 
rachetelor intercon^nertale și 
cosmice, U.R.Ș.S. a promovat 
in continuare, cu toată tăria, 
principiul dezarmării gene
rale și totale.

Pentru orice om cu rațiune, 
pretențiile de dominare 1 lu
mii suirile de oamenii de afa
ceri oeâdentau. s-au spulbe
rat. Ei luă. orbiți de tenta
ția trufiei și jafului, sini sin
gurii care n-o tsțeleg.

De la începutul aetiaziții 
Organizației fiațxanUor Unita 
și pfud ««rări U JLS-S. secon
dați de țdnte socialiste, nu 
cu obou t sd ia și si propusă, 
necontenit înțelegerea intre 
popoare și mijloace practice 
resUr’r pentru stabSirea unei 
pact dumbOe.

Anfcri este limpede ei sin
gura soluție es^e coexistența 
peșnied și ditxcrmaree pe- 
nerald și tacaid. Aceasta este 
necesitatea miald a epocii 
noastre, care si asigure tutu
ror popoere’t- cec mai mare 
P’^upeotate și lumii un p—>- 
gres neeunoKBt îned. cu 
itmțu și ssgirauțd.

Astăzi, aceste două derute- 
rate, — formulă a fericiră oa
menilor, — reprezsrti votrfa 
unanxmd a popoarelor, a sute 
de milioane de oameni de 
pretutindeni.

Propunerea îs acest sens a 
fost făcută de "JLS-S. prin 
glasul toc. Hrușcioc. incă 
acum un an, și adoptată cu 
unanimitate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U.

Dar chiar țiri care au vo
tat-o, nu au făcut altce
va in aceste 365 de zile 
ale anului, decit si o sa
boteze, să-i schimbe sensul, 
singurul exact: nimicirea to
tală a tuturor armelor ți des
ființarea armatelor sub un 
control internațional eficace.

Astăzi, tot din inițiativa ți 
la cererea U.1LSS., problema 
dezarmării este readusă în 
fața Adundrii Generale ți, în 
clipa aceasta, face discuție în 
sesiunea a 15-a.

In dorința de a se rezolva 
cu acest pnlej problemele le
gate de dezarmare, fără a 
mai fi nevoie de întîrzieri, tot 
Uniunea Sovietică a propus 
ca țările membre sd fie re
prezentate la cel mai înalt 
nivel, prin șefii de state sau 
de guverne. Opinia publică 
mondială a primit cu multă 
bucurie această idee.

Dacă cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale ONU. 
are a dezbate problema de
zarmării generale și totale, 
problemă ce interesează vital 
toate popoarele lumii și con
stituie cea mai importantă 
problemă a zilelor noastre, cea 
mai elementară logică impune 
ca ea să fie discutată și rezol
vată, nemijlocit, de către re
prezentanții cei mai autorizați, 
de înșiși conducătorii po
poarelor.

Cercurile militariste și ma
rile trusturi și fabricanții de 
arme însă, care înghit numai 
de la contribuabilii ameri
cani 41,5 miliarde de dolari 
pe an, tocmai această rezol
vare nu o doresc.

Dar au început să vor
bească popoarele.

Și ele vor ști să impună 
dezarmarea generală și to
tală. In țările socialiste, unde 
poporul este acel care con
duce, el a vorbit pe față, de-a 
dreptuL

In ședința 'Iarei Adunări 
Naționale din 30—31 august 
I960 poporul nostru a vorbit 
prin glasul fiului său iubit, 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prin toți depu
tății care au luat cuointul, 
poporul a votat aprobarea 
Raportului și Hotărirea ca 
tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej 
să conducă delegația Repu
blicii Populare Romine. Po
porul ți-a spus cuvintul și in 
alte țări decit cele socialiste, 
atunci etnd au desemnat în 
delegații, pe conducătorii sta
telor respective.

Dar și popoarele ținute 
incă sub dominația clasei ex
ploatatoare au început să 
vorbească. Opinia publică din 
acele țări, care nu-i altceva 
decit expresia voinței po
porului, este alături de po
poarele iubitoare de pace 
care luptă pentru dezarmare. 
Manifestații masive de stra
dă. marșuri, mitinguri, presă, 
dovedesc că există un divorț 
total, o nepotrivire completă 
între roința popoarelor și 
conducătorii acelor țări care 
stăruie în a pregăti un nou 
război nimicitor.

O imagine din cuvintarea 
tovarășului Hrușciov exprimă 
universal și plastic această si
tuație. E noapte, dar oricit 
s-ar prelungi ea, zorii vor 
veni cu siguranță. Și vor veni!

Manifestările isterice ale 
cercurilor militariste, care 
trimit avioane de spionaj în 
ajunai inrilnirii la nivel înalt 
ce urma să aibă loc la Pa
ris, manevrele organizate de 
generalii de la NA.T.O. în 
Gibraltar, in chiar ziua des
chiderii sesiunii în care se 
discută dezarmarea generali 
și totală, limitarea zonei de 
arcalație a delegaților popoa
relor care luptă pentru pace, 
și alte pesta n pe cit de pro
vocatoare pe atit de ridicole, 
dovedesc nivelul scăzut al 
managerilor războiului rece, 
obtuzitatea vederilor, deruta, 
dezorientarea. I» locul unei 
inițiative care să intereseze 
opinia publică ce stă cu ochii 
cț-.ntiți asupra sediului ON.U- 
— gesturi ți apucături nese
rioase, puerile, ieftine, care 
nu pot ascunde nici incapaci
tatea acelor cercuri, nici ne
putința lor.

Dezbaterile care au loc la 
O.N.U. nn sfnt secrete. Pe 
calea undelor, glasul apără
torilor păcii fnce înconjurul 
lunui ca un semnal al unui 
nou satelit luminos, purtător 
al celui mai nobil și mai 
uman mesaj. El se face auzit 
cucint cu cuvint de toate cele 
trei miliarde de oameni. Si 
toate aceste miliarde de fiin
țe, mai puțin carieriștii mar
ții, furnizorii de arme și clica 
generalilor cu epoleții tixiți 
de galon-te, doresc pacea și 
dezarmarea generală și totali.

Atunci ând mai gîlgiia încă 
pe cîmpurile de bătaie singe 
omenesc și morții erau calzi 
încă, cercurile conducătoare 
ale Americti, ale Angliei, ale 
Franței, sub presiunea po
poarelor lor, au semnat 
preambulul Chartei Națiuni
lor Unite în care ți-au luat 
angajamentul ,^ă ferească 
generațiile viitoare de flage
lul războiului care, de două 
ori de-a lungul unei vieți de 
om, a provocat omenirii su- 
ferinți nespuse" și în acest 
scop .* ,^ă fie toleranți, să 
trăiască in pace unii cu alții 
într-un spirit de bună veci
nătate, să-și unească toate 
forțele pentru a menține pa
cea și securitatea internațio
nală".

Acesta e cuvintul de-atunci 
al popoarelor. Ele, popoarele, 
nu și l-au schimbat!

Ce negustori meschini de 
arginți s-au ridicat să-l neso
cotească ? !

Poporul romin e mindru să 
susție, in forul suprem cl 
omenirii, cauza păcii și a de
zarmării generale și totale, 
mindru să fie un pionier care 
muncește pentru construirea 
lumii de mtine.

In această nobilă misiune, 
el dorește delegației noastre, 
în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, succes de- 
săvirșit.

Un mare poem 
ariîBertălii

C
uvintarea tovarășu

lui Gheorghe Gheor
ghiu-Dej este un 
minunat cintec al 
libertății, al pros
lăvirii patriei socia

liste, al adincului uma
nism al epocii noastre.

Ce frumos sună cuvintul 
lui ți cit de viu se oglin
desc simțămintele întregu
lui nostru popor tn acest 
discurs — poem.

Cuvintarea rostită de to
varășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la Adunarea Ge
nerala a O.N.U. din 27 
septembrie 1960. umple de 
mindrie inimile tuturor ce
lor ce muncesc din patria 
noastră.

A răsunat cuvintul Romî- 
niei noi. al muncitorilor, al 
țăranilor și al intelectua
lilor noștri.

A răsunat cuvintul pa
triei noastre, cu greutatea 
pe care i-o dau succesele 
construcției socialiste; prin 
glasul conducătorului de
legației romine. el s-a fă
cut auzit în întreaga lu. 
me, spre bucuria tuturor 
popoarelor iubitoare de 
pace și libertate.

Ion Bănuță

încredere în 
ziua de m i ine

C
uvintul rostit de to. 

varășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de ’a 
tribuna O.N.U. este 
cuvînt de pace, me
nit să contribuie la 

spulberarea pericolului de 
război din Balcani si din 
lume Pînă mai ieri-alal- 
tăieri — n-a trecut chiar 
așa multă vreme de atun. 
ci — țara noastră, poporul 
nostru, nu-și puteau spune 
părerea în marile dezbateri 
internaționale. Și iata că 
acum ne exprimăm și nă
zuințele noastre, alături de 
celelalte delegații ale țări
lor socialiste și ale altor 
popoare iubitoare de pace, 
împotriva ațițătorilor la 
război. împotriva colonia
lismului. pentru pace și 
pentru bună 6tare în lu
me. Acest fapt de o 
semnificație deosebită — 
ne umple inimile de bucu
rie, ne dă ți mai multă 
încredere tn ziua noasfră 
de miine, în viitorul nos. 
tru comunist

I. Lăncrănjan

Mîndria 
tinereții noastre

L
a New YQtk, tn ini

ma capitalismului, 
în 6ala de ședințe a 
Organizației Națiu
nilor Unite a răsu
nat mai răspicat ca 

aricind glasul păcii. înflă
cărată chemare la dezar
marea generală și comple
tă. pentru destindere și 
coexistență pașnică, adre
sată de lumea socialismu
lui prin înalții săi mesa- 
jeri. se bucură de o auto
ritate fără de precedent în 
istoria acestei organizații 
internaționale și reprezin
tă In cel mai înalt grad 
conștiința lumii contempo
rane.

In ziua cînd a luat cu. 
vtntul de la tribuna O.N.U. 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, împlineam vlrsta 
tinereții plenare, aceea de 
30 de ani. In numele aces
tei vlrete, în numele ma
rilor el aspirații, țin să-mi 
exprim bucuria sinceră și 
mtndria că țara noastră 
a fost aceea care prin cu
vintele iubitului nostru 
conducător a făcut un apei 
solemn pentru promovarea 
în rfndurile tineretului a 
ideilor păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii întră 
popoare.

In seara aceea de marți, 
27 septembrie anul curent, 
cablul telefonic culcat pe 
fundul Atlanticului a fost 
lungă _ vreme ocupat cu 
transmiterea către Europa 
a acestui răsunător și pa
tetic apel adresat umani, 
tății. Ecoul stirnit în inima 
mea se poate exprima 
prin aceste cuvinte: grija 
cu adevărat părintească cu 
care Partidul Muncitoresc 
Romin educă tînăra gene
rație din patria noastră ne 
oferă prestigiul moral să 
formulăm tn fața O.N.U.

I
 aceste idei despre tinerețe 

ți pace care se bucură de 
adezr inea opiniei publice 
mondiale. Pentru această 
grija, recunoțtința noastră 
Întreagă !

Generația ttnără a glo
bului, a cărei soartă con
stituie obiectul istoricei 
cuvtntări a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-De:. 
va fi, fără Îndoială, marea 
și victorioasa generație a 
comunismului mondial.

Pop Simipn
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Ștefan Luca

tefan Luca este omul surprizelor. A intrat în arena 
literară cu volumul de schițe satirice Cișmele și no. 
roi, provocînd zarvă între critici. Abia se termina
seră pronosticurile entuziaste despre viitoarea sa ca
rieră de autor satiric, cînd și-a îndulcit uneltele de 
creație cornițînd un volum de povestiri pentru copb.

: apoi, pasiunea sa pentru schițele de analiză psiholo- 
, în sfîrșit, pentru a deruta complet opiniile despre

A urmat
gică. Și. .. . . _ _ _____ ___ r._. _r...... ..
profilul creației sale, în vremea din urmă, publică fragmente 
din romanul Balul intelectualilor care face parte dintr-un vast 
ciclu închinat vieții intelectualilor dintr-un orășel ardelean din 
anii imediat următori lui 23 August 1944 și pînă în zilele

îtnî lipesc tîmpla de pămlnt
șl aud oftatul cavernos al minelor; 
îmi înalț ochii pe cer
șl nu văd dedt norii de fum 

înfâșlnd gitul lung al 
coșurilor de fabrică;

în gări, In porturi, pe străzi, pe 
câmpii, 

pretutindeni oameni aplecați 
ridică, sapă, coboară, umblă, 
gîfîfe, se mișcă, asudă;

numai undeva
intr-un birou capitonat și cu 

intrare strict oprită,

poeziei, izgonind din el ultima nună 
de umanitate, — căci pentru veni- 
ficatorii oficiali al burgheziei „pre
țul plinii sau industrializarea, / nu 
sînt elemente poetice / cum ar fi 
duhul sfînt și îngerii de toamnă" — 
Miron Radu Paraschh eseu, alături 
de alți poeți cu o orientare demo
cratică, printre care amintim ne A. 
Toma, Emil l9ac, Mihal Benluc, Du
mitru Corbea, se apleacă asupra rea
lității, caută o cale poetică nouă 
„calea virgină-, ,,a mîntuirii omului 
prin luptă*. Pe această cale pă 
trunde in lirica noastră o poezie

ca un blestem cuvenit,
șl urechea voastră nu-1 aude, 
șt ochit voștrț rămîn orbi mai 

departe, 
poeților căzuți din timp ca frunzele 

pomilor, moarte 1

(Ars poetica)

Poeziile din Declarația patetică — 
scrise într-o mare măsură între anii 
1934-1944 — au o vădită notă po
lemică. după cum lesne se poate ob
serva. Poetul se războiește curajos, 
fără menajamente, cu arta moder-

Miron Radu Paraschivescu:

Declarația paielica

■
1

noastre.
Nu găsesc exemplu de scriitor care să i se opună mai ca

tegoric decît fratele său, Renius Luca. Acesta calm, parcimo
nios, încet dar cu siguranță, îsi urmează un drum de creație 
ale cărui Jaloane și le-a fixat de la început. In afară de 
aceasta, în cărțile sale îi place să povestească pe îndelete, cu 
ocolișuri picante, dînd importanță descripțiilor amănunțite de 
cadru ori de biografie. Dramele eroilor săi, deși cunosc mo
mente de extremă încordare, evoluează „cătinel" ca să-i folo
sim expresia, și într-o atmosferă impregnată de nu știu ce 
zaimpf de poezie. Și din toată opera se desprinde o stare de 
seninătate, de limpezime, o alură clasică. Dimpotrivă, cărțile 
lui Ștefan Luca par a fi scrise de cineva bântuit de toți de
monii. Stilul este frînt, chinuit, descripțiile sînt retezate prin 
citeva rezumate lapidare și care nu vor să aibe nici o atin
gere cu poezia etc. Observați și la cîte forme stilistice ape
lează : unele schițe sînt scrise sub forma unor scrisori, altele 
sub formă de monolog sau portret, redat la modul obiectiv 

.de către autor, și, în sfîrșit, nuvela Drumul trece prin pădure 
este alcătuită ca dosarul,unui proces cu transcrierea cuvântării 
martorilor, □ acuzaților etc. Ce să mai discutăm : acest autor 
se află mereu în febră, într-o necontenită agitație și tumult.

Intervin în cele ce am spus despre particularitățile talen
tului lui Ștefan Luca. El nu are — ca să spun așa — un talent 
pur artistic. Nu zugrăvește întîmplări ori caractere din simpla 
plăcere de a face concurență vieții, ci numai dacă îi sprijină 
cutare sau cutare idee favorită. (De aceea nu-1 interesează 
descripțiile picturale). Ștefan Luca nici nu are o ficțiune epică 
prodigioasă. Cele mai multe din creațiile sale pornesc de la 
fapte petrecute în realitate. O mărturisește în Cuvint către ci
titori din volumul de povestiri Drumul trece prin pădure, 
munca sa redueînd-o cu ostentație numai la atît : „Am schim
bat nu mult, nume și locuri. Se poate ca și unele întîmplări 
mai mărunte să le fi amestecat. M-am străduit să le înșir toate 
așa cum le-am auzit". Urmează inforrhații asupra prototipuri
lor luate ca model în povestirile Pragul, S-a întors Achim, 
Zaharie etc. Iși spune aici cuvântul activitatea sa de gazetar 
care a fost anterioară celei de literat. Mulți ani Ștefan Luca 
și i-a petrecut ca redactor la ziarul din Tg. Mureș. (Chiar în 
revista Școlii de literatură, al cărei student a fost, publică nu 
creații beletristice, ci reportaje). Și, de fapt, el a rămas un 
publicist, dar un publicist neobișnuit care pornind de la întîm
plări reale se înfierbîntă, aceste întîmplări devin parcă ale 
sale, răspund propriilor sale frământări, îl chinuie pînă cînd 
dau naștere unor schițe și povestiri. (Cred chiar că scrie greu, 
numai după ce și-a fixat în minte cele mai mici amănunte ale 
schițelor sale.).

Ca o remarcă generală observam că Ștefan Luca 
se orientează cu predilecție către situațiile compli
cate și-n oare zbuciumul eroilor se află la tensiunea cea 
maii înaltă. Este curios că Această constatare se verifică și la 
volumul de povestiri pentru copii. Bunăoară nuvela Anii de 
școală zugrăvește chinurile sufletești ale unui copil ai cărui 
părinți sînt vitregi și de o condiție etică dubioasă, ceea ce face 
ca în școală să cadă asupra sa bănuiala de furt. Trebuie spus 
că Ștefan Luca manifestă o sensibilitate acută față de tot ceea 
ce atentează la valorile etice superioare, consfințite de socia
lism. Se poate spune că aspectele negative din realitate ca : 
necinstea, fățărnicia, demagogia, înșelătoria etc. îi stîrnesc 
pur și simplu furia — aici iasociindu-se și temperamentul său 
coleric, belicos. Este semnificativ că debutul și l-a făcut cu un 
volum de schițe satirice în care a avut posibilitatea să-și des
carce sentimentele sale de revoltă față de birocratism, vezi 
schițele : Ascensoare și Cișmele și noroi, — față de carieriști — 
vezi Avansarea lui Chipăruș, — față de flecari și de linguși
tori — vezi monologul lui Eeflea din Numai două cuvinte, — 
față de ședințomani, — vezi în Onoarea orașului etc. Cea mal 
interesantă este Cișmele și noroi, cea cu zarva între critici. 
Bălic este proiectat cu minle în planul grotescului : pentru a 
rezolva problema noroiului din oraș sigilează cișmelele. îm
parte bonuri pe cap de om și de anipial cu indicarea dimen
siunilor sticlei în care trebuia să se ia o rație ta o oră fixă etc. 
înverșunarea autorului este atît de mare, ineît Ti pune în circa 
personajului și acuzații că aceasta că în tinerețe ar fi scris 
poezii decadente. Volumul suferă de multe avînturi puerile pe 
tărîmul satirei. Se găsesc totuși caracterizări, situații, care 
pot avea chiar. valoare <le circulație in viața de toate zilele 
autorul militind pentru înlăturarea elementelor negative din 
viața Societății noastre, pentru izbînda eticii noi. comuniste.

Ștefan Luca reușește nu odată să-și strunească tempe
ramentul său focos cia'e-l împinge către o șarjă ce Ignore azi 
procesele de adînclme din conștiința oamenilor și ojungeastfe) 
la schițele de analiză psihologică. Modelul este evident Liviu 
Rebreantt. Schița Lala ne amintește de schița lui Rebreanu în 
care o țărancă, murindu-i bărbatul, izbucnește în ocări, acu- 
zînd răposatul că i-a mîncat viața, că altul îi fusese- drag. 
Oamenii o compătimesc însă, zicînd că din prea multă dra- 
goste pentru col dispărut își pierduse mințile. Leonora din 
schița Lala, de asemenea, a ajuns să aibă părul alb lingă un 
bărbat care îi fusese impus de părinți. Tot o înmormîntare — 
a fostului ei iubit. — face să explodeze simțămintele care nu 
se stinseseră în decursul aiîtor ani.
rește 
mlst. 
hatul 
pînă 
Leonora înțelege dintr-odală cît de inare. de mistuitoare și de 
consecventă o fost dragostea bărbatului ei față de ea care i-a 
iertat totul, și a ajuns cu părul alb fot visînd la o regăsire. 
Finalul sintetizează semnificația dramei : „Prin iarba moale 
și deasă săgetau cosași verzui.. Teofil Pop asculta, împăcat, 
zvonul necurmat al cimpiei, plină de-o putere neostoită a v;e- 
ții, mereu schimbate".

Schița este admirabilă, ilustrînd virtuți alese de analist și 
ne mirăm că n-a atras atenția criticii; Sînt și alte schițe în 
care Ștefan Luca dovedește un ascuțit spirit de pătrundere în 
urmărirea proceselor pe care le produc în conștiința oamenilor, 
transformările revoluționare din țara noastră. Bunăoară,’ po
vestirea S-a întors Achim se ocupă de fr'ămîntările unul fost 
bogătan, Artimon, în fața întoarcerii fostei sale slugi trimisa, 
cu concursul autorităților din trecut, la închisoare, pentru o 
vină ticluită. Achim se întoarce însă in zilele noastre ; de 
aceea Artimon este bîntuit de la o temere cețoasă pînă la o 
groază de coșmar, nefiind vorba numai de fosta lui slugă, dar 
și de lumea nouă care sancționează aspru asemenea fapte. 
Folosind metoda autoanalizei în cadrul monologului, se reali
zează o construcție complexă și veridică a gîndurilor și sini, 
țămintelor personajelor.

In ceea ce privește nuvela Drumul trece prin pădure, deși 
aflăm momente impresionante, în genere nu satisface. Mi-a 
apărut ca un fel de însăilare de fișe pentru o viitoare lucrare 
mai amplă — unele scene cu greutate în compoziția nuvelei 
sînt doar schițate, iar alte personaje pe care am dori să le 
cunoaștem mai îndeaproape, doar pomenite, Dăm aici de o 
lipsă mal generală a scrisului lui Ștefan Luca și care e, graba, 
mai exact spus : e prea agitat pentru a se realiza deplin, abia 
a devenit învingător într-un domeniu că-i și atrage altul, n-are 
puterea de a-și aduna tot elanul într.o singură direcție pe 
care s-o urmărească cu tenacitate mai multă vreme. Dar, în 
sfîrșit, am spus că Ștefan Luca e omul surprizei. Acum lu
crează la un ciclu de roman în care s-ar putea să strîngă în- 
tr.un mănunchi variatele sale calități evidențiate cu prilejuri 
diferite, disciplinîndu-și, sau mai bine zis armonizîndu-și for. 
țele sale creatoare. In orice caz activitatea lui Ștefan Luca se 
înscrie printre activitățile care sînt urmărite totdeauna cu un 
viu interes, deoarece nu se repetă, addcînd aspecte inedite și 
neașteptate.

Dar Ștefan Luca urmă, 
o altă linie a conflictului, cu un alt desnodămînl. opti- 
Această înmormîntare, face ca atît Leonora cit și bar
ei să iasă din amorțeala sufletească în care stătuseră 

atunc.1 și să se clarifice moral. Lingă trupul lui Lala,

Al. Oprea
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„Scriu fiindcă văd, fiindcă aud, 
fiindcă nu sînt laș. Fiindcă știu că 
lumea poate fi schimbată cu mult în 
bine", mărturisea poetul Miron 
Radu Paraschivescu în 1935, răs- 
punzînd anchetei organizată de zia 
rul Facla pe tema : De ce scrieți ’

Era în această formulare catego 
rică sublinierea sinceră și temerară 
a unui crez artistic realist, nedez
mințit niciodată de poet, erau liniile 
unui splendid autoportret moral, pe 
care o cercetare retrospectivă, din 
unghiul cel mai sever al istoriei li
terare, Iar confirma cu prisosință.

Intr-adevăr, Miron Radu Paraschi
vescu a f°st dintre acela care au 
văzut la timp și cu claritate politică 
ascuțitele contradicții de clasă din 
societatea burgheză, a auzit oftatul 
mulțimilor asuprite și a simțit putre 
zieiunea unei lumi pe care a vă
zut-o clătinindu-se din toate balama
lele, îmbătată de narcoticele fas
cismului ; n-a fost las $1 a îndrăznit 
să-i prezică sfîrșitul, într-un mo 
ment cînd hîrca bătrînă se credea 
nemuritoare.

E sugestivă șl elocventă, în acest 
sens, poezia intitulată simbolic Sfîr
șit. Alcătuită din două strofe care 
Înfățișează două lumi antagonice, 
una prinsă într-o activitate febrilă

cineva șade într-un fotoliu adine 
și nu face nimic.
fiindcă oamenii cei mulți fac tot 

ce e de făcui, 
fac tot ce nu se poate face.
Șl omul singur din biroul capitonat 
seamănă in neclintirea lui cu un 

condamnat la moarte.

Da ti nd din 1934. poezia aceasta, 
împreună cu multe altele, se Înscrie, 
fări îndoiala, in tradițiile luminoase 
sie literaturii noastre Militante, is 
spirală din lupta oaaenHor muncii 
împotriva exploatării Împotriva 
fascizării țarii șl pentru liberta ea 
poporului Versurile poetului aduc 
pint la noi autenticitatea acelei 
epoci, atmosfera socială și uărute 
țele democratice ale ■anelor popu
lare. Ele apar e* un ecoii firesc nl 
acelei vremi, poetul declari adu-se, 
cn modestie, mesagerul glodurilor 
și sentimentelor eo ■ lesa p ora oilor 
săi. Poezia este, in viziunea sa, ex
presia faptelor mulțimii, a activității 
creatoare a acesteia și nn un dat 
metafizic, cum se străduiau s-o pre
zinte. In acea vreme, anii poeți cu 
conștiința aservită esteticii idealiste:

„Nu >4 bizuiți pe mine!

plină de vigoare, de demnitate și de 
dinamism Versurile lui bătăioase, 
desferecate de rigorile poeziei cla
sice, realizează, pentru prima dată 
la noi. o înrudire organică, intimă, 
cu versul împletit parcă din plesne 
de fulgere al poeziei maiakovskiene. 
Vehemența și degajarea expresiei 
di sir-o poezie menita a fi aspru re
chizitoriu a] liricii lincede șl oficiale, 
par a pomi, fără îndoială, din atl 
tudinea atit de tranșantă a versului 
maiakovskian :

„Mi-e rușine de voi. domnilor ooețf; 
pentru săraca veastra neoutință. 
pentru că n-ațl fac.* decît să vă

țridilați eu Sterteele de stil 
fără sa oeaeț: ticicdavd. înrăit, 
că doar un singur vera v-er putea 

costa și o viață.

Dar știți voi: la vie cest la poesie. 
Ce frumos se spune
Și ce libidinos o faceți! 
Alunecoși prin viață 
ca și In poezie.
voi n-ațț ara, domnilor poeți. 
In nici una I*

(Ars poetica)

Cnvlntul dur, vorba neplivită din 
limbajul omului obișnuit, care ar

CRONICA LITERARĂ de I. D. Bălan

de muncă, deși apăsată șl asuprită, 
îi inspiră cititorului o robustă în
credere in viață și în rostul ei isto
ric, alta care „nu face nimic", se 
odihnește în birouri capitonate, are 
puterea, dar in al cărei destin poe 
tul Întrevede slăbiciunea și dispa
riția inevitabilă de pe arena isto
riei. E o poezie nudă, neafectată și 
ferită de Inutile podoabe stilistice, 
care izbutește însă o imagine artis
tică plastică, vie șl tocmai de aceea 
memorabilă.

Eu nu tfnt decit ecou, șj t uneori) 
prevestirea 

fap;e-or wx’j»re

Ded
nu vă bizvlți ne mln*
el pe ceea ce sfcrteu. <* faceți 
Vorbele mele «um 
sinrure. această mimase

(Prefațai

părea lipsite de virtuozități poetice 
intrinsece, așezate in vers cu pri
cepere șl măiestrie de Miron Radu 
Paraschivescu, capătă potențe sti
listice care amintesc pamfletul ar 
gheziaa:

„Și e de necrezut intr-adevăr 
cft de foanfă, de surdă șl de 

rablagită vă este lira.
Trece timpul pe lîngă voi ca un 

fulger.

nlstă, decadentă, burgheză, cu tra
diționalismul gîndirlst, cu obtuzita
tea societății burgheze, cu toată or
ganizarea acestei societăți. Este im
presionantă, prin caracterul ei de
mascator. poezia intitulată sugestiv 
Scrisoare într-un pachet cu alimente, 
in care se spulberă ca fumul mitul 
libertăților burgheze. Declarîndu-se 
solidar cu luptătorii din închisori, 
care gîndeau „la atîtea lucruri mari 
și de toți așteptate", poetul exprimă 
adevărul crud și amar, privitor la 
libertatea, demnitatea și viața omu
lui cinstit din lumea burgheză, în 
care țara întreagă era transformată 
Intr-o imensă închisoare :

„Fiindcă măcar că voi stațl închiși 
pe cînd eu umblu în libertate, 

aceeași soartă ne așteaptă cu toate, 
aceeași viață aspră șl-acelașj dor mă 

leagă de voi ca pe-un frate. 
Șl fiindcă am pomenit de închisoare 

și de libertate, 
o să vă amintesc (fiindcă desigur o 

știați dinainte) 
că oricare din noi spune că e liber, 

minte: 
și eu care privesc cerul întreg, 

acuma, tund umplu paeina scrisorii 
ca și voi care-1 vedeți numai din 

curtea închisorii 
avem inima la fel de Împiedicată și 

înăbușită, 
viața la fel de neștiută și de strivită 
la fel de cruntă șl de străjuită 
de aceiași oameni care v-au băgat 

la pușcărie.
Și care vor să^ni distrugă viața șl 

mie 
spunlndu-mi „om liber*. De liber

ce sînt, 
pot oricînd să mă vînd 
așteptindu-1 pe cumpărătorul liber

tății mele. In piața mare, 
care îmi va da un pol pe z' ca să 

am chipurile de mîncare, 
etc.

Expresia lingvistică pare uneori 
evident obișnuită, asemănătoare pro
zei șl totuși cît de departe e de 
proză. Forța poetică stă în francheța 
șl frumusețea sentimentelor, căci

sub modestul vestmânt verbal arde ® 
inimă nobilă, pulsează pasiuni ge
nerate de un înalt ideal etic, in acest 
sens, mulți dintre poeții tineri care 
caută mijloace prozodice șl lingvis
tice noi, pot găsi un model exem
plar in poezia lui Miron Radu Pa
raschivescu. Ei pot observa că ino
vația poetică pentru a se realiza cu 
adevărat și cu efecte estetice pozi
tive trebuie să pornească in primul 
rind de la conținut, de la noutatea 
universului de idei și sentimente și 
nu de la desagregarea structurii pro
zodiei clasice.

Nenumărate adevăruri, cuprinse In 
poezii cu valoare programatică, a 
testă răspicat un. scriitor care, încă 
din anii negri, tindea să se înca
dreze în noua metodă de creație a 
realismului socialist. Poetul nu vor
bește numai în numele său perso
nal ; el are mereu viu sentimentul 
solidarității de clasă a poeților mi- 
lltanțl în rîndurile mișcării munci
torești. Avînd credința „că lumea 
poate fi schimbată In mai bine", 
pentru el poezia nu este un joc 
gratuit al spiritului, nici o tînguire 
jalnică a patimilor egofste:

Eu șl ai mei nu oîntăm ca să ne 
amuzăm, 

eu nu pling cînd trebuie, ca să 
vorbesc despre bucuriile vieții 

eu nu mă zbat neputincios între 
gînduri și vorbe, 

între fapte și gînduri.

Eu nu-nfățișez aici îndoieli șl 
spaime 

(Iar cînd o fac e doar un mijloc sau 
un drum, 

pentru că eu înfățișez rezultate).

Caracterul polemic al artelor poe- 
tice din volumul lui Miron Radu 
Paraschivescu nu se limitează la o 
simplă discuție profesională pe 
tema artei. El are implicați! sociale 
mult mal adinei și marchează un 
important moment din lupta ideo
logică acerbă dusă de clasa mun
citoare, condusă de partid, împotriva 
Ideologiei decadente, reacționare a 
burgheziei dintre cele două războaie 
mondiale. Pentru cel care a urmă
rit bogata activitate publicistică a 
poetului, în reviste de stînga ca 
Reporter, Era nouă și altele, faptul 
acesta apare cu atît mai evident șl 
convingător. In lumina unei astfel 
de înțelegeri, poezii consacrate unor 
stări de lucruri și evenimente po
litice de mare importanță în viața 
clasei muncitoare, ca războiul civil 
din Spania, ca grevele de la Gri- 
vița înfățișate în poeziile: „Scri
soare de adio, și Vasile Rotaru (e dt 
se poate de transparentă aluzia la 
Vasile Roaită) capătă semnificație 
CU totul deosebită, punindu-1 pe 
poet în rîndul înaintașilor literaturii 
noastre realist socialiste.

Volumul acesta, cuprinzînd expre
sia unei conștiințe lucide, frămln- 
tată într-o epocă grea din istoria po
porului nosiru, este o mărturie sin
ceră a luptei antifasciste și reali
zează unitar fizionomia morală a 
unui poet militant, care a văzut 
suferințele și lupta celor mulți și-a 
auzit glasul viitorului socialist, pe 
care-1 trăim astăzi.

ALEXANDRU
SaHIA :
Scrieri alese

In tradițiile hteraiurii 
noastre reulist-sociatistr. 
numele lui Alexandru Sabia 
se înscrie la loc de cinsie. 
Sahia a parcurs un drum 
pufin comun pină ia ero. 
lulia fericita pe politii e 
proletariatului revolufionar. 
Contactul direct cu concen- 
!ia clasei muncitoare, înca
drarea permanent militantă 
in rindurile partidului uu 
dat perspectiva șt .u. 
celui care in anii de,debut 
căuta iafrigtirat sotu;ii in
tre ■ umanitarismul generos 
și tenta naturalistă. Pentru 
să,- intr-adevur. in căzui iot 
Sahia se.verifică in mo,i -ji. 
tegoric ideea justă că nu
mai asimilarea de către 
Scriitorul contemporan a 
opticii științifice asupra fe
nomenului social conferă 
operei sale valoare și in
teres.

înțelegerea operei lui Sa
hia. dreapta ‘ei apreciere 
sînt greu de realizat fura 
a avea mereu vii in memo
rie condifiile in care a jost 
elaborata, anii aceia ai de
centului ul patrulea, incar- 
cați de obtuzitate și po::- 
țienism. Intr-o atmosfera 
permanent vraimașa, av.nd 
mereu de înfruntat cenzura 
odioasă și tembelă și hafi- 
ganismele celor aflați ,,pe 
cuimile disperării". Sahia, 
luminat de invătatura parti
dului. a apărat cu pana va
lorile morale și sociale ale 
celor ce muncesc. Publicis
tul comunist .prezent, pretu
tindeni, scria despre crimi
nalele curbe de sacrificiu 
(Salariul), despre înșelăciu
nea conversiunii datoriilor 
agricole (Conversiunea da. 
toriilor agricole), despre 
plaga șomajului (Șomajul). 
despre situația grea d 
muncitorilor (Tragica 6oartâ 
a muncitorilor din porturi. 
Accidentații Casei centrale 
nu sînt ajutați) despre pro
cesul ceferiștilor, despre 
lupta împotriva războiului 
(Congresul antirăzboinic). 
despre barbaria fascistă 
(Ghilotina. Tineretul ger
man), despre tratamentul 
neomenos la care erau su
puși deținuții politici (Dof- 
tana. Este necesară o grab- 
nică anchetă la Doftana) 
etc. Articole scurte, scrise 
cu nerv, clocotind de dra
matism și pasiune din care 
iradiază ura demascatoare.

Unele din reportajele sale, 
realizate cu o mare econo
mie de mijloace, sînt de 
neuitat, adevărate creații 
antologice. Portretistica sa, 
tablourile de atmosferă pro
bează elocvent măsura ta
lentului său. surprinzător 
de matur. Ne gtndim la a- 
cest surprinzător tablou al 
boxei acuzaților în procesul 
ceferiștilor de la Craiova, 
lucrat în tonuri dense, cu 
un alb-negru folosit cu pri
cepere, la acuarela sugestiv 
intitulată Crăciunul negru. 
la tnfrlcoșătoarea imagine 
înfătișînd in toată grozăvia 
detaliilor măcelul de la 
Tatar.Bunar, șl la atltea al-
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surprind întîmplări tragice, 
destine năruite nedrept de 
vitregia caz: ’2 lista. Scriito
rul comunist care a ;ost 
Sahia. socotindu-se data' a 
demasca str-mbele alcstiur: 
ale lumii burgheze, se oprea, 
nu fără motiv, asupra sufe
rințelor celor mulți. Poa-i 
<i;n u.iic. nuvelă de o ncr 
forță eoo'atoare a șuieri’, 
țelci’ ța an mii sar a, , m- 
rresioneazu nu nume r.rn 
fabulația bine condusă, dar 
ji prin atmosfera aceea d» 
toropeală înăbușitoare, az- 
centuind traiul mizer ai 
eroilor. Pe drept cuvint. G. 
Călinescu semnala pent'u 
ai eastă nuvelă, in Sahia, un 
pictor al Bărăganului in
tr-un realism transfigurator 
de panou. Tragismul anec
doticei. izvorî! din stricte 
motivații sociale, tmpru- 
mută parcă liniile dure și 
cadrul natural în care se 
desfășoară. Aceeași optica 
mobilizatoare o intiinim și 
in acea parte care a adus 
efectiv valențe noi în litera
tura epocii: nuvele Cu te
matică muncitorească. Pen
tru intîia oară In literatura 
vremii, mediul muncitoresc 
e zugrăvit cu reală înțele
gere, eroii opărind nu ca 
ființe umile, suportind re
semnați exploatarea patro
nului. ci ca luptători activi 
pentru drepturile lor. Coor. 
donatele principale ale rea
lismului socialist le găsim 
aici cu emoție, atestind ’în
delungata tradiție a me
todei de creație îmbrățișată 
azi de întregul nostru front 
literar

$i in Uzina vie și in Re
volta din port, autorul sur. 
prinde momente din viața 
de chin a celor exploatați. 
Bozan din Uzina vie. acci
dentat în timpul lucrului, 
cere zadarnic direcției aju
tor pentru proteză, rămt- 
nind infirm, fără putința de 
a-și hrăni copiii care, și pi
nă acum, umblau mereu ne
sătui Tn Revolta în port. 
hamalul Gălăciuc. mort in
tr-un accident, și-a lăsat 
soția in mizerie. Dar în 
ambele nuvele. atmosfera 
nu e cu totul sumbră. Mun
citorii au înțeles forța or
ganizării și luptă cu tena
citate pentru drepturile lor. 
Tocmai această trăsătură a 
eroului colectiv luminează 
cadrul general, sugertnd 
speranța muncitorilor în 
vremurile ce vor veni. E
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l'cteette recoasi.'.-:e ‘igsi. 
ra luminoasă, patetică, a 
marelui inaintaf al litera
turii noastre contemporane, 
ol sc.'diorumt de mare fi
nețe și forță care a ‘ost -co
munistul Alex&td'u Sahia.

DAN GRIGORESCU

PAVEL NILIN:
Examenul

Războiul civii uiacto. Tru
pele intervenționiștilor și 
ale gardiștilor albi au fost 
infrlnte. Rămășițe ale a- 
cestora s-au constituit însă 
In bande care jefuiau co
operativele sătești, terorizat 
populația și asasinau pe 
orice reprezentant al noii 
puteri sovietice. Lichidarea 
acestor bande, aciuiate in 
taigaua siberiană, era nu 
numai o problemă de resta
bilire a ordinii, ci și una de 
prestigiu pentru noua pu
tere de stat, aflată in fața 
unui „examen" menit să 
confirme tăria și capacita
tea sa de organizare. Cită 
vreme populația sătească și 
a micilor orașe va continua 
să fie terorizată de bande 
de tilhari și criminali ca a- 
ce le a ale lui Klocikov șl Vo. 
ronțov. încrederea lor in 
puterea sovietică va fi 
zdruncinată. In aceste con
diții. o sarcină de seamă re
venea lucrătorilor din mili
ția judiciară. Dar aceasta 
era insășl în faza de orga
nizare, fiind lipsită de ca
dre de experiență. 0 pro- 
blemă importantă era deci 
aceea a formării cadrelor 
de lucrători tn miliția judl- 
rfară. Prima nuvelă cuprin

să in volumul de țață. Exa
menul, are din acest punct 
de vedere și an pronunțat 
caracter ge poimica cu așa 
z-sa aer-au.'ă pnlrțirti la. 
leKgnța. turașai. șx-rteaia. 
perteverema și zoutța su 
sin: caUtăți Inaest-.iloare 
pentru un lucrator in mili
ția sovietică încrederea in 
puterea poporului, drago
stea de oameni. intransi
gența față de dușman, a- 
dinca receptivitate la dure, 
rea omenească, străduința 
ăe a descoperi și a curma 
cauzele sociale ale acesteia, 
iată citeva din trăsăturile 
necesare noului lucrator In 
justiția populară.

Sensul poierm ai celor 
două nuvele ale lai Nilin 
nu se Umtiează ia apt. 
Justiția nouă trebuie să fie 
unul din numeroasele mij
loace de reeducare a omu
lui. de restituire a acestuia 
societății și nu pur șj 
simplu instrument de repri
mare mecanica a aelicvtn- 
ților și infractorilor, așa 
•cum a fost in țoale orîndui- 
rile bazate oe exploatare.

Ideea aceasta este mal 
pregnantă In cea de a doua 
naveta a volumului, intitu
lată Cruzime. La capătul 
unor eforturi susținute, lu
crătorii postului de miliție 
dintr-un orășel siberian iz
butesc să lichideze o renu- 
mttă bandă condusă de KIo- 
altov. Printre criminalii fi
cați prizonieri se află și La- 
zari Bauk-n. temut prin cru
zimea lui. Ancheta este con
dusa de comsomoUstul Ven- 
ha Malișev. adjunctul sec
ției de miiiție judiciară. 
De la început Rnărul an
chetator, înzestrat cu o 
rară intuiție psihologică, 
iși dă seama că are 
în fața sa un om mindru, 
inteligent și șiret, dar care 
și-a plecat urechea la min
ciunile debitate de dușmanii 
orinduirii sovietice oe sea
ma noilor stări de lucruri 
din Rusia. Conduclnd cu 
tact și inteligență ancheta, 
\ enka Malișev izbutește să 
stișie valul de minciuni ce 
s-a așternut pe ochii lui 
Bauhin. Se întimplă Insă ca 
acesta să evadeze împreună 
cu alți doi criminali. Încer
cările de a-i prinde nu dau 
rezultate și milițienii iși în
dreaptă atenția tn direcția 
lichidării bandei lui Voron- 
țov care se subintitulează 
„impărat al tntregii tai
gale*. Lichidarea acestei 
bande constituie dovada 
clară a puterii de neînvins 
a orinduirii sovietice. De 
multă vreme Venka Malișev 
urzește un plan. Lazari 
Baukin, criminalul arestat și 
evadat, și-a dat Intre timp 
seama că a fost înșelat tn 
buna lui credință, și-a dat 
seama că orânduirea sovie
tică îi apără pe muncitori și 
țărani de fostele slugi de 
pînă mai ieri, așa cum a 
fost și el, de odioșii lor stă- 
pini și exploatatori. De a- 
ceea el însuși îl prinde pe 
Voronțov șl.l predă In mîî- 
nile organelor miliției judi
ciare. lată deci că Lazari 
Baukin a devenit un alt om. 
Lucrul acesta îl înțelege 
Venka Maltșev care în 
timpul deselor discuții a- 
vute cu el și-a putut da sea
ma de atiinca umanitate ce 
sălășluiește într-un aseme
nea om. Din nefericire însă 
superiorul lui Venka. șeful 
secției de miliție judiciară 
nu tnțelege transformarea 
radicală petrecută în con
știința lui Lazari Baukin

și-l tratează pe acesta și pe 
oamenii săi la fel ca pe Vo- 
ronțov și pe slugile ace
stuia. in acest moment 
'■ «Aa JMa/i>ec Jicepe sa 
u^rscă o adevăr ala dramă 
safîeuascâ ce va culmina 
prin sinucidere. Nu motive 
sentimentale l-au împins pe 
acest romantic comsomolist 
la un asemenea gest dispe
rat, ci un principiu de mo
rală comunistă: „Regula
mentul trebuie să impună 
respect lață de aceia care 
se străduiesc să devină oa
meni", spune undeva Venka, 
glndindu.se la Lazari Bau
kin. ..Mi-e așa rușine de 
Baukin, îneît roșesc pină în 
virtul urechilor și mă simt 
copleșit cu desăvîrșire spu
se ei. înseamnă că sînt un 
flecar sau... mai știu și eu 
ce ! înseamnă că i-am în. 
șelat ! l-am înșelat în nu
mele puterii sovietice! Cu 
ce ochi mai pot să-1 privesc 
acum ?“ (pag, 278).

Evident gestul lui Venka 
Malișev e pripit, puțin de
suet, după cum recunosc și 
tovarășii săi de luptă. Dar 
el e in deplină concordanță

poemului Rapsodia mari
narilor (pe care-l consideră 
„pieta de rezistență" a vo
lumului, poemul fiind, în 
fonti, o realizare revizuita a 
unei tersiuni din llfoi -. .4- 
cest mod de discuție denotă 
o indiferență ne justificată 
fnță de ceea ce volumul lui 
George Dan aduce cu ade
vărat nou. A'u sini luate in 
discuție poeziile sale de ac
tualitate, curii sînt, de pildă, 
cele inspirate de măre
țele realizări ale știinjei 
sovietice in domeniul ex
plorării aosmosului, al cu
ceririi spațiilor interplane
tare. După părerea noas
tră- trebuie insistat cu precă
dere asupra acestor lucrări 
izvorite <lin dorința poetu
lui de a fi interpretul simță- 
mintelor maselor In fața 
acestor epocale cuceriri ale 
lumii doritoare de pace și 
progres.

In poeziile din primele ci
cluri Pui de lună și Oda 
lunii — George Dan ni se

rării și întăririi păcii. Por 
tul e mindru că lumea so
cialismului și a comunismu
lui, din care face parte, 
„va duce simburele vietii-n 
spațiu", iar „pe mările 41 
munții Lunii Pe continen
tele din Marie și Saturn" 
vor flutura „stindardele de 
pace' (Timp frumos).

Uriașele realizări de pînă 
acum ale științei sovietice îl 
îndreptățesc pe poet să 
scruteze optimist și entu
ziast viitorul, să creadă cu 
putere în victoria deplină a 
cuceririi cosmosului, a 
zborului omului cu „puii de 
lună", cu rachetele, in spa
țiile interastrale. Versurile 
sînt vibrante, sugestive :

Da ! Vom zbura cu ,'pui de 
luină“-n cete 

Spre Venus, spre Saturn,
spre Jupiter, 

Privind pe geam, din
trenuri de rachete, 

Cum galaxii de sori —
puzderii pierj

cu acel soi de romantism 
visător, încrezător de o po
trivă în sinceritatea și pu
ritatea tuturor oamenilor ca 
și în mărețul viitor al po
porului.

Spațiul nu ne îngăduie să 
insistăm. Cititorul, cel țtnăr 
mai ales, pasionat de aven
turi șl extraordinar, va găsi 
tn aceste două nuvele nu 
numai relatarea unor fapte 
care să-i potolească această 
sete, ci și personaje vii de 
tipul acelora ale lui Jur. 
Egorov, Venka Malișev, 
Julia Malțeva, adevărate 
jerbe de lumini, consumin- 
du-se cu generozitate pentru 
viitorul fericit al omenirii. 
In plus el va afla și nume
roase prilejuri de meditare.

D. PETRESCU

QE0R8E DAN:
Pui de Lună

Intr-o recenzie, publicată 
fu Gazeta literară din 8 sep
tembrie a. c., tov. Modest 
Morariu discută unilateral 
noul volum de versuri al lui 
George Dan, Pui de Lună, 
oprinduse numai asupra

relevă un entuziast. Versu
rile sale sînt străbătute de 
sentimentul bucuriei de a 
trăi în era sputnicilor și de 
mindria că cei ce au cucerit 
cosmosul și au deschis ome
nirii noi orizonturi sînt co
muniștii. In poezia Omul în 
cosmos, de evidentă vibra
ție lirică, poetul exclamă :
Noi, comuniștii, — am 

ancorat în Lună I
Simțim în noi metalul cel 

mai scump
Al simțămintclor ce-n piept 

irump
Și laurii de aștri 

îie-ncunună I
Nu-s visuri searbăde și

nu-s vedenii ! 
S-a împlinit al omenirii vis, 
Ce l-au visat de veacuri

pămîntcni :
Da ! Porțile spre Cosmos 

s-au deschis !
Victorie ! Pe alte noi planete 
Vor trece, braț la braț,

băieți și fete...
Ceea ce se străduia să 

afirme poetul, în poezii ca 
Spre Lună, Inscripție pe 
Lună. Timp frumos, Pui de 
Lună este ideea că impună
toarele succese ale științei 
sovietice in domeniul cuce
ririi cosmosului sînt reali
zate in scopuri pașnice, in 
numele mărețului țel al apă-

Pentru această deplini 
victorie a Pămlntului Comu
nard, poetul ridică, entu
ziast, paharul : „Poeți, sus 
cupa-n căile lactee,/ Să hem 
pentru Pămîntul Comunard* 
(Pui de Lună);

Cum s-a mai remarcat, 
din punct de vedere al reu
șitei artistice, versurile lui 
George Dan sini de o fla
grantă inegalitate. Mai ales 
în poeziile din celelalte ci
cluri ale volumului (Osta
șii mei. Cîmlece dobrogene. 
Cînlece de dragoste, Oda lui 
Enescu, Marine), poetul co
boară uneori la un rdt-fl 
artistic dureros de scâiat. 
Multe versuri slut prozaice, 
lipsite de suflu liric. încâl
cind în mod regretabil regu
lile versificației și ale expri
mării corecte, firești. Stil 
cirea cuvintelor pentru rime 
forțate, repetarea obositoare 
a cîlorva epitete, imaginile 
plate, așternute. pe hirtie 
fără prea multă meditare și 
exigență poetică, nu-l ono
rează pe autor. De la George 
Dan așteptăm realizări uni
tare, ele. certă valoare- po
sibilitățile creatoare pe care 
ni le-a dovedit de mai multe 
ori pînă acum obligtndu-1 
la o mai atentă ți mai 
răbdătoare muncă asupra 
versului.

TEODOR VIRGOLICI

glndindu.se


HARALAMB ZINCĂ

eaiul avea loc undeva in apropierea 
atelierelor Nicolina. Oscar îl conduse 
pe tinârul actor Valentin Prodan 
intr-o curte mare, care era mai cu- 
rind o livadă cu merii dați in floa
re, apoi intră intr-o casă bătrinească, 
cu prispă, unde-1 intimpină o femeie 
trecută de patruzeci de ani, grasă 
și foarte jovială.

— Gazda — o prezentă Oscar, 
Doamna Negulescu...

—• Valentin Prodan !
— Vă cunosc — se bucură femeia. V-am 

văzut in „Frenezie"... Vă rog poftiți.
Intr-o sufragerie nu prea mare, se adunaseră 

vreo cincisprezece fete și băieți care discutim cu 
aprindere pregătirile de război ale Germaniei. £lnJ 
îl zăriră pe Oscar inccpură să aplaude șl să ștĂge:

— Oscar!
— A venit Oscar '.
— Noroc. Oscar !
Cronicarul se îmbujora, iși îndreptă ochelarii 

șl-1 privi pe Valentin cu un anumit ințelea r „Vezi, 
mă, și cronicarul e un om cunqgcuf. II prezentă 
celorlalți și Valentin înțelese ci se afla in mij
locul unor muncitori de la Nfeolim și a nnor 
elevi iri studenți.

— Continuați! ii îndemnă Oscar după ce pre
zentările se terminaseră.

Gazda îl pofti să șadă și luă Ioc intre Oscar șl 
o fată a cărei frumusețe il tulbură din prima 
clipă. II tulbura mai ales părul el roșcat, pieptă
nat sobru, peste cap și care-i lăsa descoperită c 
frunte înaltă, albă, inteligentă, Ctad ii mrprinșr 
pe furiș privirile, descoperi că ave* doi cehi verzi 
de culoarea firului de iarbă »bl rașarit, Tonal 
alb, buzele ei pline și umede, «rrjguj puțin zefle
mitor, îl îndemnau s-o privească peren. Obser- 
vindu-1, Oscar îl Iovi ușor cu cotul gl-1 Întrebă in 
șoaptă :

— Iți place ?
Valentin roși. încercă să nu se mai uite la fată, 

să înțeleagă cite ceva din discuția ce se desfășura 
cu o înflăcărare uimitoare, insă nu izbutea. Oi 
din fața Iui. deși unii încă foarte tineri, 1 se pă
rură a fi mult mai serioși și mai culți decit din- 
sul. Fără voia sa, gindurile i se întorceau mereu, 
la fata de lingă el.

Se servi ceai. Valentin nu se atinse de ga har.
— Bea, mă, nu te sfii! il îndemnă Osar.
El totuși nu se atinse de ceai. II cuprtase o 

teamă copilărească; dacă o să scape paharul din 
mină ? Cercetă fețele oamenilor și se întreba ce 
si cine i-a adunat sub același acoperiș, de ce în
trebarea „O să fie sau nu război ?“ ii pasiona 
atit de mult.

După ce băură ceaiul, Oscar stinse luminile, 
aprinse in același timp un bec asemenea unui re
flector și se adresă tuturor :

— Prieteni, il vom asculta acum pe Valentin 
Prodan de Ia „Național" recitind „Scrisoarea a 
IlI-a".

Valentin se ridică in picioare. Deodată i se făcu 
teamă. Fata de lingă el il intimida. „Dacă o să 
mă încurc?".

Oscar îndreptă micul reflector spre dinsul, și, 
de îndată, trăsăturile sale frumoase, bărbătești, se 
reliefară în întunericul camerii ca pe un ecran. 
Valentin zări pentru o clipă sclipirile verzi de 
smaragd din ochii fetei, apoi începu să recite. 
După primele cuvinte rostite, uită unde se găsește. 
Versurile îl smulseră din mijlocul contemporani
lor și-l aruncară printre oștenii Iui Mircea. Recita 
și. rind pe rind, era cind Mircea, cind Baiazid, 
cind vijelia marii bătălii, cind ironia amară a 
poetului.

Cind termină, izbucniră aplauze. Oscar reaprin
se luminile. Valentin se așeză stingher la locul 
său. Simțea in inimă o mare plăcere care, in loc 
să-1 înveselească il întrista. Ar fi vrut să plece, 
să rătăcească solitar pc străzile lașului. Cu sigu
ranță că pașii l-ar fi purtat spre Copou unde ar 
fi poposit sub copacul poetului.

Abia auzi întrebarea lui Oscar:
— Vrei să pleci ?
— Da ’
— Clara, mergi și tu ? o întrebă Oscar pe ve

cina lui Valentin.
Fata se ridică.
— Să mergem '. rosti ea, aruneîndu-i lui Valen

tin o privire fugară.
Noaptea era senină, luminată de o lună înju

mătățită. Mirosea a floare de tei. Clara pășea in- 
gindurată intre cei doi prieteni. Oscar aduse vor
ba despre teatru, dar iși dădu imediat seama că 
nu era ascultat. La un colț de stradă, zise pe ne
așteptate :

— Eu o iau pe aici... Am uitat... mai trebuie să 
trec Pe Ia redacție... Am de scris un cursiv. La 
revedere, copii...

După cițiva pași, Clara il luă prietenește de 
braț și se plimbară in tăcere pe străzile pustii ale 
orașului. Ca și cind i-ar fi ghicit simțămintele, 
ea îl conduse Ia teiul lui Eminescu. Se așezară 
pe bancă iar el, după un timp, începu să recite 
in șoaptă. Apoi tăcu și-și întoarse privirile spre 
ea. Ochii fetei erau scăldați în lacrimi. Atunct 
Valentin îi cuprinse umerii firavi, o trase lingă 
el și-o sărută.

Așa începu dragostea Iui cu Clara Moscovici, 
studentă in anul III la Facultatea de Chimie.

★

Intr-o zi, Valentin întrebă:
— Tu, Oscar, ești comunist ?
— Da ! Și nu-mi ascund intenția de a face din 

tine nn bun comunist.
— Eu sint artist, Oscare. tu uiți lucrul ăsta ?
— Știu, ești un artist bun, talentat, de aceea 

te și vreau in rindurile noastre.
— N-ai să reușești... Sint artist... am universul 

meu—
— O să vedem noi.
Sinceritatea discuției il cuceri. Nu se împotrivi 

stăruințelor Ini Oscar. Se ducea oriunde il invita 
cronicarul să recite. De fiecare dată intilnea un 
auditoriu însetat de cultură, sensibil la tot ceea 
ce recita.

In vara anului 194b i se incredință rolul lui 
Ferdinand din piesa „Intrigă și Iubire". Colegii 
îl felicitară, socotindu-l drept o ființă norocoasă. 
Prerătindu-și rolul, se apucă să muncească zi și 
noapte. Oscar il ajuta : ii aducea articole despre 
piesă, ii traducea studii consacrate operei lui 
Schiller, ii nrmărea repetițiile, criticindu-I sau 
lăudindu-1 cu zgircenie. Altă dată filozofa :

— Schiller și Hitler I Doi germani... două epoci— 
două noțiuni fundamental opuse.

Valentin era in culmea fericirii. Era conștient 
că pregătește un Ferdinand deosebit, cu subtile 
semnificații contemporane. Dar fericirea lui nu 
ținu prea mult. Premiera urma să aibă loc la 15 
septembrie. Cu o săptărnină înainte, țara intreagă 
fu cutremurată de lovitura de stat a legionarilor 
și a lui Antonescu. In teatru se petrecură cite'va 
schimbări care-I făcură pe Oscar să exclame :

— Ține-tc bine. Valentin, acum începe intriga... 
iubirea a fost zvirlită peste bord.

Valentin insă era prea amețit de apropierea 
premierei ca să poată sesiza ironia prietenului. 
Intr-una din zile, se pomeni chemat la noul di
rector al „Naționalului", instalat de către legio
nari. Acesta, un scriitor care se scăldase în toate 
apele politice, îl primi rece, ținîndu-1, în tot timpul 
discuției in picioare.

— Sîntem informați că ești în dragoste cu o 
jidancă și că ai de gînd să te căsătorești cu ea...

Valentin simți cum tot singele i se urcă-n cap. 
Iși spuse că orice s-ar intimpla, trebuie să-și stă- 
pinească nervii. Nu înțelegea pe baza cărui drept 
noul director iși permitea să se amestece în viața 
sa.

— Vrem să știm și noi care-i adevărul!
Valentin iși ridică privirile aprinse de indig

nare vrînd să surprindă ochii directorului, dar 
acesta se feri, adăugind:

Fragment din romanul „Dintre sute de catarge".

la 
la 
la

pămint! porunci un comisar, 
pămint!
pămint!

lumea
lumea 
lumea 
se trintiră la pămint, așa cum li se
unul cu capul intre picioarele celui-

— Am înțeles! Dacă acest* cate adevărul,
atunci domnule nu-ți rămîne dacH sS „Na
ționalul" ori Jidanca... " / ■

Pe dinaintea ochilor Iui Valentin trecu In :bor 
chipul alb, delicat, al Cferei. care părea că as
cultă eu ainArăeinnn discWția și surise triat ima
ginii. Răspunse plin de demnitate:

— înțeleg alternativa». De fapt nu-mi propu
neți să aleg intre ..Național și a jidancă, cț In
tre barbarie și civilizație, luirt- 8chiller și Hitler, 
(iși aduse aminte de Oscar și continuă) latre iu
bire și intrigă ; intre dumneata, care te sgeutești 
scriitor, și oamenii simpli din jar. Dacă așa stau 
lucrurile, atunci vă declar că aleg civilizația, pe 
Sehiller- iubirea, oamenii—

Ieși trintind ușa. Oscar il aștepta in tiradă. Ii 
povasti revoltat lot ce se petrecuse in bkoal nou
lui director. Veâ-

—Spmre-mi și mie cum de se poate Intimpla 
una ca asta ! — întreba Valentin Into’-una, deznă
dăjduit.

— Vin vremuri de izbeliște. Ceea ce veto e doar 
preludiul— preludiul războiutoi impotriw Uniu
nii Sovietice. O să curgă mult singe nevinovat.. 
Iar tu. bemd meu prieten, o să te chinuiești... tu 
ești născut pentru sceA..

— Nu-mi pasă.
— Ce-o să te faci de-acum înainte ?
— Am să văd... N-am trăit niciodată prea ușor... 
Clarei nu-i spuse nimic. Aflase insă totul. Cind

se întilniră. ea ii cuprinse miinile, i Ie strinse cu 
căldură, le sărută, apoi izbucni in plins :

— Știu... știu totul, dragul meu— Poate că... Va
lentin... tu ar...

înțelese ce vroia să-i propună și-i acoperi blind 
gura cu palma.

— Taci, Clara... nu trebuie...
Ii sărută ochii inlăcrămați, apoi o rugă :
— Să nu mai vorbim niciodată de intîmplarea

L’niu-

asta... Eu am uitat... N-am fost niciodată actorul 
„Naționalului"— In general n-am fost actor... auzi 
tu ?

— Valentin...
— Da, da. trebuie să uităm...
Sc căsătoriră in acele zile tulburi și se mutară 

Ia părinții Clarei, intr-o odăiță mobilată modest. 
In primele zile, apoi și-n primele săptămini, ii 
venea destul dc greu să se acomodeze cu noua 
situație. Cu tatăl Clarei, un cojocar cunoscut in 
tot tirgul Ieșilor, sc înțelese din primele clipe. Bă- 
trinul era vorbăreț, ii plăceau anecdotele și, in 
timp ce lucra, cinta în idiș și-n rominește.

Mama Clarei însă ii vorbea destul de rar, iar 
atunci cind o făcea, nu-și ascundea tonul dușmă
nos. Valentin inchidea ochii. Iși dădea seama că 
nu avea dc-aface cu o femeie rea, ci cu o femeie 
stăpinită de anumite prejudecăți religioase. De alt
fel, ii plăcea s-o urmărească discret in fiecare 
vineri seară și să vadă cum aprinde tradiționalele 
luminări, cum se închina in fața lor cu evlavie, 
plingind.

— Obiceiuri bătrinești, ii explica Clara.
Oscar ii ajută să intre in legătură cu citeva 

personalități artistice din București și i se oferi 
un angajament intr-o trupă improvizată de un 
impresar sărac. Avea să colinde țara cu melodra
ma „Apărarea are cuvintul". Acceptă. N-avea 
altă cale. Nu putea să trăiască și el și Clara din 
puținul ce-1 cîștiga bătrinul cojocar.

La plecare, Clara plinse și-1 rugă să n-o uite.
— Prostuțo ! o liniști el. Cum aș putea să te 

uit... Sint doar bărbatul tău...

*
In vara aceluiași an, după izbucnirea războiu

lui, se dezlănțui și pogromul antonescian de la 
Iași. Jandarmii năvăliră și-n casa lor. Valentin și 
Clara fură arestați și duși în curtea unei cazărmi. 
Acolo, laolaltă cu alte citeva sute de oameni, sta
tură toată ziua, îngrijorați și chinuiți de tot felul 
de ginduri. Optimiștii spuneau :

— Nu vă speriați. Ni se schimbă doar buleti
nele de populație.

Pesimiștii plingeau :
— Ni se eliberează buletine pentru lumea cea

laltă.
Clara tăcea și deși era zăduf, se stringea tremu- 

rindă în brațele lui Valentin. EI încerca s-o li
niștească :

— O să ne dea drumul... Oameni sîntem...
Ea nu-1 contrazicea, dar se vedea că nu crede 

în vorbele lui.
Spre seară, cind începu să se întunece, fură 

scoși în stradă și obligați să se orinduiască într-o 
coloană lungă și ncsfîrșită. Arșița zilei stăruia și 
oamenii abia mai respirau. Nimeni nu mai între
ba : „încotro ?“ Erau obosiți, distruși, îndurerați. 
Valentin însă, la fiecare pas, se întreba „încotro ?" 
Privea buimăcit în juru-i, ținînd-o pe Clara de 
mină. Ea tăcea, supusă.

— Ne duc la gară ! spuse cineva.
— La gară!! începură oamenii să exclame.
— La gară!
— La gară !
Murmurul străbătu convoiul de Ia un capăt la 

celălalt. „La gară !?“ se miră și Valentin. „De ce 
oare ?“ Convoiul se tîra încet. In brațele mamelor, 
copiii plingeau și Valentin avu senzația că toată 
coloana nu-i alcătuită decit din niște copii. „Unde 
sint goniți ? De ce-i gonesc ?“ Mergea cu ochii-n 
pămint, cu sufletul năpădit de rușine. Numai fap
tul că in clipele acestea atit de ireale se afla 
lingă Clara, il îmbărbăta, il făcea să-și spună că 
nu greșește, că de fapt se află alături de umani
tate. Intr-o zi cineva va trebui să demaște marea 
crimă și acel cineva va fi el — Valentin Prodan.

Convoiul înainta prin întuneric încet, presim
țind parcă tot ce avea să se intimple in noapte. 
Valentin vru să-i spună Clarei: „Pacat, fato'. 
Noaptea asta aduce cu noaptea cind ne-am cu
noscut. Ce frumos răsuna atunci Eminescu! Iți 
amintești ?* Dar Clara i-o luă înainte îndemnin- 
du-1 :

— Pleacă, Valentin ! Fugi! Spune-le cine ești 
și du-te ! Salvează-te ! S-ar putea ca și tu...

El ii strinse mina cu brutalitate...
— Taci, te rog, taci...
— Ești un om talentat, Valentin. Noi mergem 

Ia moarte.
— Taci, Clara...
Tăcu, iar el, recunoscător, îi cuprinse ocrotitor 

umerii slabi. Evreii din convoi plingeau, pășeau 
în neorînduială, impiedicindu-se unul de celălalt. 
Valentin și Clara se lăsau impinși de acest torent 
omenesc. Nu se mai gindeau la nimic. Intimplă-se 
orice, erau împreună.

Tîrziu, ajunseră la gară. De undeva din oraș, 
răsunau împușcături, se auzeau țipete, vaiete, pă
rea că tot orașul nu-i decit un vaiet.

fa-

c-o 
in-

— Toată
— Toată
— Toată
Oamenii 

poruncise, 
lalt. Jandarmii alergau prin noapte, călcind peste 
trupurile oamenilor și urlind răgușit tot felul de 
ordine. Valentin continua s-o țină pe Clara de 
mină. Pămintul era uscat, fierbinte, nesuferit.

— Au să ne împuște ! strigă cineva. In cap o 
să ne impuște.

Se stirni din nou un val asurzitor de murmure, 
apoi de țipete. Aproape patru mii de oameni plin- 
geau și încercau să se liniștească reciproc. Valen
tin închise ochii; i se părea că in felul acesta 
vaietul mulțimii va inceta. Nu, nu se mai putea 
stăpini. Se ridică brusc in picioare și Clara il 
întrebă speriată :

— Unde te duci ?
El nu-i răspunse. Se îndreptă către primul jan

darm, ferindu-se să nu calce trupurile oamenilor 
și-1 întrebă :

— Ce faceți ? Nu vă dați seama de ceea ce 
ceti ?

Iși inchipuise că jandarmul o să-l înțeleagă, 
să-i răspundă. Acesta insă il impinse cit colo, 
jurindu-1 și amenințindu-1 că-1 împușcă dacă mai 
scoate o vorbă. Atunci lui Valentin ii veni să 
urle : „Știi cine sint eu ? Știi cu cine ai de-a face ? 
Sint actorul Valentin Prodan" insă iși dădu sea
ma că totul era de prisos. Reveni lingă Clara și, 
infrint, se culcă la pămint, urmărit de privirile 
ei scăldate in lacrimi. Zise :

— Mi-e rușine. Clara, mi-e rușine de tot și de 
toate...

Sc auzi o rugăciune. Noaptea deveni mai grea, 
mai apăsătoare, mai inăbușitoare. Și așa cum o 
ținea pe Clara de mină, Valentin încercă să se 
agațe de un punct luminos din viața lui. înfrigu
rat, cotrobăi multă vreme printre amintiri. Apoi 
zimbi in neștire și ea ii surprinse zimbetul :

— Ce-i Valentin, ce-i cu tine ?
Auzi întrebarea, dar nu răspunse. încerca să se 

rupă de vuietul înconjurător și să se scufunde in 
adincul unei amintiri. Izbuti. Cea de a doua în
trebare a Clarei n-o mai auzi. Revăzu și retrăi 
in gind seara cind s-au cunoscut, plimbarea lor 
la Copou, clipele petrecute sub teiul poetului, 
primul sărut, versurile lui Eminescu. Clara cunoș

tea aproape toată poezia Iui Eminescu. Și ce fru
mos știa să recite. Socotea că unele versuri Ie 
recita chiar mai frumos și mai emoționant decit 
dinsul :

„Se bate miezul nopții in clopotul de-aramă
Și somnul, vameș vieții, nu vrea să-mi ieie vamă" 
Șuieratul subțire și răscolitor al unei locomotive 

il făcu să tresară. Redescoperi noaptea plină dc 
gemete, privirile curioase și triste ale Clarei. Șopti:

— „Se bate miezul nopții in clopotul de-aramă 
Un mărfar lung, cu vagoane vechi, opri in fața

mulțimii.
— Valentin, unde ne duc ?
Și ca și cind mulțimea ar fi prins din zbor în

trebarea Clarei, incepu să urle :
— Unde ne duc ?
— Unde ne duc? Urlă și Valentin, dar, in a- 

ceeași clipă, se potoli. Iși zise că trebuie să fie 
calm, lucid, să nu se lase pradă panicii, s-o fe
rească pe Clara, s-o apere...

— Urcați în vagoane ! se auziră ordinele... Ur
cați !... Urcați!

Din nou se înălță un geamăt sfișietor cc se în
tindea parcă peste întreaga omenire. Bărbați, te 

mel, copii, de-a valma, erau Împinși și inghestxiți 
in vagoane ce miroseau a carbid și sulf.

Valentin se surprinse țipind :
— Ceea ce faceți voi este o crimă... O crimă o- 

dioasă...
Cine să-i andă strigătul ? Totul se ineca in vaie

tul de spaimă și durere a mulțimii. Și chiar dacă 
ar fi fost auzit ? -Se bate miezul nopții în clopo
tul de-aramă. / Și somnul, vameș vieții, nu vrea 
să iele vamă". Valul mulțimii II împingea »pre 
vagoane. De citeva ori o scăpă pe Clara din mină, 
dar se zbătu sălbatec ca s-o regăsească. Nici nu-și 
dădură seama cind se pomeniră amindoi in va
gon.

— Clara...
O trase instinctiv de-o parte, lingă pătratul unei 

ferestruici împărțită de niște zăbrele ruginite. Gi- 
fiiau și simțeau nevoia să respire aer... aer... Dar 
văzduhul era incărcat de gemete și vaiete.

— Clara—
Ea se apucase cu miinile de zăbrele ca și cind 

ar fi vrut să se sprijine. Părul roșu, bogat, 1 se 
despletise și-i cădea in valuri pe umeri. Valentin 
ii zări profilul alb. delicat, pe fondul întunecat 
al vagonului. Deveni dintr-odată stăpin pe sine, 
pe puterile sale. I se păru că vede totul nu din
lăuntru! situației, ei de undeva, din afară. Vedea 
cum oamenii continuau să fie inghesuiți in va
goane. cum jandarmii alergau dintr-o parte in 
alta. Auzea clar tot felul de țipete:

— Unde ne mai inghesuiți ?
— Doamne dumnezeule !
— Saul '... Saul !-
— Unde ne duceți ?
— La Podul Iloaiei-.
— Saul! Saul I Unde ești, Saul ?
— Urcă, mă !
Fură inghesuiți cite o sută patruzeci de oameni 

intr-un vagon. Valentin încerca din toate puterile 
s-o ocrotească pe Clara cu propriul său trup, insă 
apăsarea era mult prea mare și se înfiora la gin- 
dul că ea ar putea fi strivită. „Ușa... măcar ușa 
vagonului să rămină deschisă" gindi Valentin. Să 
intre aer... Altfel o să ne sufocăm*. Clara nu plin- 
gea ; se lipise de dinsul murmurind:

— Te iubesc— te iubesc, Valentin...
— O să ne sufocăm,țipă un bărbat.
— E nevoie de aer, oameni buni, de aer, răs

punse altcineva.

Intr-un colț cițiva bărbați incepură să se roage. 
Cintau rugăciunea incet, pe nas, siciitor și un de
portat urlă:

— încetați odată, nebunilor, nu există dumne
zeu...

Rugăciunea nu încetă. Fe neașteptate insă, se 
răspindi zvonul că jandarmii inchid ușile vagoa
nelor, plumbuindu-le. Măsura părea diabolică, de 
necrezut. Valentin mai nădăjduia încă, tot mai 
credea că este vorba de o greșeală sinistră, ce va 
ti îndreptată dintr-o clipă in alta, li liniști pe cei 
din jur, vorbindu-le despre umanitate, dreptate, 
asigurindu-i că ușile nu vor fi închise.

— Mata vorbești ca și cind n-ai fi un pirlit de 
ovrei, ii replică un bătrincl...

Valentin simți cum Clara se zbate neputincioa
să lingă el.

— Dumnealui are dreptate — ii luă altcineva 
apărarea. N-o să închidă ușile...

Ceva mai tirziu, ușile vagoanelor fură trase și 
plumbuite. In vagon se făcut întuneric și cu a- 
ccasta ultimul licăr de nădejde din sufletul lui 
Valentin sc stinse .

— O să ne sufocăm.

— Pină la Podul Iloaiei rezistăm.
— Cite minute sint pină acolo ?
— Treizeci de minute.
— Domnu* Goldstein cit e ceasul ?
Cuvintele se amestecau. Curînd nu mai înțele

gea nimic. Fiecare voia să dea cite o explicație :
— N-o să ne ducă departe '.
— O să ne dea drumul !
— E război, nu sint alte vagoane!
Ochii lui Valentin se obișnuiră repede cu bezna. 

Deslușea figurile negre, lăcuite de transpirație, 
ale oamenilor. Aduceau cu niște măști ce se ames
tecau între ele. amețindu-1.

— O să ne sufocăm !
Intr-adevăr aerul devenea din ce în ce mai greu. 

Oamenii se înăbușeau. Se auzi șuierul locomotivei.
— Plecăm !
— Și ce te bucuri așa, mă ?
— Pină la Podul Iloaiei sint treizeci de minute. 

Valentin se întrebă : „Și acolo ? Acolo ce ne aș
teaptă ?" Trenul se puse in mișcare și-un murmur 
Înviora vagonul. S-ar fi putut spune că oamenii 
se bucură, că, in sfirșit, întrezăreau o rază de spe
ranță.

— Domnu* Goldstein cit e ceasul ?
— Acuș o să fim la Podul Iloaiei...
Trenul insă se mișca incet, ca un melc. După 

un timp, oamenii prinseră să se înăbușe, să se 
topească de căldură :

— Apă...
— Aer... aerr.„ aerrr...
Valentin vedea măștile lungipdu-și giturile... 

gurile se deschideau mari, incercind să absoarbă 
cite un pic de aer. Se îngrozi. Presimțea nebunia 
ce avea să se deslănțuie.

— Aer.„ aerrr... aerrrr.„
Se iveau zorile ; o lumină vinătă se strecura în 

vagon, decolorind chipurile negre ale deportaților. 
Lui Valentin ii amorțiseră picioarele. încercă Să 
le miște, dar imediat incepură înjurături. Clara 
șopti moale :

— Valentin, dragul meu...
El ii căntă mina, o găsi și degetele lor se încleș

tară spasmodic.
— Curaj, Clara, curaj...
— Mă înăbuș, Valentin.
— Nu mai vorbi...
— Aer... aerrr... răcni o femeie și incercă să-și 

croiască drum către ferestruica vagonului. Ceilalți 
n-o lăsară, nici n-aveau cum s-o lase.

— Domnu* Goldstein cit e ceasul ? Mai avem 
mult pină la Podul Iloaiei ?

— Ca de aici pină la cer.
— Aerrr... aerr...
Aerul se împuțina și oamenii nădușiți, însetați, 

cuprinși de spaima morții, se apucară să-și smulgă 
hainele de pe dinșii.

— Aer... aerrr...
— Aer, șopti Clara rușinată...
— Curaj, Clara, curaj !
Trenul opri in cimp. Deportați! incepură să bată 

cu pumnii in scindurile vagonului și să țipe :
— Apăăă !
— Dați-ne apă!
— Apăăă ’...
Tot trenul urla și plingea. Valentin iși dădea 

seama că trebuie să-și drămuiască orice mișcare, 
să nu se lase prins in panica celor din vagon, iși 
controla fiecare gînd, fiecare gest. I-ar fi povățuit 
și pe ceilalți să facă Ia fel, dar înțelese că totul ar 
fi fost de prisos. Numai aerul și apa ar mai fi 
putut potoli țipetele oamenilor.

— Apă... apă !...
— Vrem apă...
Trenul porni din nou, tirîș ca după mort. Soarele 

se înălțase și acum încingea văzduhul secătuind și 
ultima fărimă dc aer din vagon.

— A murit ! striga un glas de adolescent. A mu
rit tata !

Nebunia se deslănțui. Oamenii — rămași goi — 
gifiiau și colcăiau ca niște viermi mari cenușii și 
lucioși, ferindu-se parcă din calea morții. Valen
tin o impinse pe Clara intr-un colț gata s-o apere.

— A murit! se tinguia același glas de adoles
cent .

— Murimmm !...
Bateau cu pumnii in scindurile vagonului,
— Apăăă !
— Murimmm !...
— Să ne rugăm, fraților, Iui dumnezeu...
— Du-te dracului cu toate rugăciunile din lume. 
Curind, oamenii ajunseră la capătul puterilor ; 

bătaia pumnilor lor răsuna din ce in ce mai slab, 
iar deportații se împleticeau și cădeau unul peste 
altul, fără vlagă. Unii se mai ridicau, alții nu. 
Valentin fu primul care înțelese primejdia. O în
țelese mai cu seamă atunci cind Clara rosti :

— Vreau să dorm... mi-e somn..
Speriat, el o zgilții cu putere :
— Nu, nu, Clara! Brusc strigă: oameni buni, 

nu adormiți... Somnul vă păcălește... nu adoriniți...
— Da, da, să nu adormim, încuviințară citeva 

glasuri.
— Oameni buni!
Deportații, doboriți de lipsa aerului se lăsau 

moale și adormeau, Valentin se repezi la ei, lo- 
vindu-i.

— Treziți-vă !.... N-adormiți!...
Trecea de la un om la altul, se lupta cu fiecare. 
— Aerrr ! murmurau cei ce-și deschideau ochii. 
Alți patru tineri urmară pilda lui Valentin, se 

apucară să-i zgilțiie și să-i trezească pe cei care, 
adormind, se lăsau astfel in brațele morții.

— Nu dormiți, oameni buni!
— Aerrr !_
— Apă !„.
Cei mai mulți insă nu mai puteau să reziste: 

adormeau și se sufocau in timpul somnului. După 
o altă bucată de drum, vagonul se împărți de la 
sine în două ; de o parte viii, de cealaltă morții... 
Zece... douăzeci.- treizeci... Trenul morții străbatea 
incet distanța. Iași—Podul Iloaiei. Soarele devenise 
și el un ucigaș. Arșița sa făcu din vagon un cup
tor pe roți.

— Nu mai pot, murmură Clara și căzu fără 
vlagă.

— Clara!
In locul ei îi răspunse bătaia sacadată a roților. 

Se aplecă s-o ridice:
— Clara!
O ridică și incercă s-o inghesuie spre mica fe

restruică a vagonului. Nu izbuti. Aproape două
zeci de oameni goi — femei și bărbați — se în
ghesuiau in aceeași direcție. Urlă :

— Moare !
Nimeni nu-i sări in ajutor. Nimeni nu se dădu 

în lături pentru a-i face loc la ferestruică și, nepu
tincios, rămase cu ea in brațe. Mai tîrziu, cind 
„măștile" ii cerută s-o ducă de partea cealaltă a 
vagonului, urlă iarăși:

— Ați înnebunit... N-a murit!...
O ținea mereu lingă dinsul și-și petrecea dege

tele Prin păru! ei bogat. Citeva brațe lucioase se 
intilniseră să i-o smulgă, dar o apără:

— La o parte ! Nu puneți mina pe ea !
Totuși, intr-un tirziu, o așeză singur peste cele

lalte cadavre. Din clipa asta totul ii deveni indi
ferent. Nu se mai gindea la nimic ; creierul par- 
că-i încremenise. Se lăsă zdrobit peste un trup. Un 
picior se ridică și-1 impinse. Ochii i se împăienje
niseră. Apoi, cineva se repezi la dinsul și-1 scutură:

— Scoală ! Nu dormiii 1
— Nu, nu dorm ! răspunse el fără convingere. 

Respirația ii devenea anevoioasă ; se sufoca. Cerul 
gurii i se uscase, limba la fel, buzele-i erau sărate. 
Coșul pieptului ii ardea. „Apăăă" ! I se păru că 
fusese aruncat intr-un cuptor fierbinte și undeva 
lingă dinsul se zbate Clara, el incearcă să ajungă 
la dinsa, dar lipsa aerului ii îngreuna mișcările.

— Aeer ! Acer ! iși auzi propriul său glas, după 
care, totul se scufundă intr-o prăpastie cuprinsă 
de flăcări.

Cind se trezi, era întuneric. Simți adierea răco
roasă a vintului. Deasupra, descoperi cerul înstelat 
și o lună ciuntită. încercă să se ridice, dar simți 
atingerea rece a unor cadavre. „Unde mă găsesc" ? 
Fulgerător, iși aduse aminte de „trenul morții". 
Se ridică in capul oaselor și se uită in jur. înțe
lese: fusese aruncat in cimp peste o stivă de ca
davre. Ceva mai incolo zări silueta unui jandarm. 
Stătea cu pușca la umăr. Valentin il strigă:

— Hei, omule!
Jandarmul se răsuci pe călciie; văzu atunci ri- 

dicindu-se un „cadavru", scoase un țipăt de groază 
și-o luă Ia fugă in noapte.

Valentin vru să-l oprească, să-1 intrebe unde 
se găsește, unde fusese aruncat, insă nu găsi în 
el putere să strige. Și așa gol cum era, o luă 
peste cimp, in neștire...

luceaFărul
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Noii locatari

Ca ți în Ora șase de Nico- 
lae Țic, acțiunea romanului 
Destin al lui Aurel Mihale 
începe în anul 1950, O sim
plă coincidență ? Poate... Une
ori însă șl coincidențele sint 
semnificative. Perioada reflec
tată în ambele romane e ime
diat următoare marilor victorii 
politice ale poporului munci
tor din anii 1947—1948. Re
voluția socialistă a deschis 
dlntr odată în fața milioanelor 
de oameni perspective nebă
nuite de progres, de afirmare 
a forțelor creatoare. Se 
pare că această temă a 
energiilor creatoare, trezite de 
perspectiva construcției socia
liste, — se dovedește a fi foarte 
fructuoasă. In orice caz o gă
sim dezvoltată viguros șl con
vingător în Destin, care deși 
se subintitulează „ediție re
văzută a romanului Floarea 
vieții" nu păstrează de la acesta 
din urmă decît schema su
biectului și ca atare trebuie 
să fie apreciat ca o lucrare 
literară nouă.

Epoca noastră este epoca 
adevăratei libertăți — cam 
așa ar putea fi tradusă publi
cistic ideea romanului. Omul 
nu mai este condamnat să ră- 
mină ca altădată o jucărie în 
mina împrejurărilor imprevi
zibile, ci poate să-și croiască 
singur drumul în viață, este 
făuritorul propriului său des
tin. împrejurările îi sînt priel
nice. Puterea populară și con
strucția socialismului îi asi
gură condițiile necesare ca să 
se împlinească, ca să-și fruc
tifice înclinațiile și calitățile 
cu care a fost înzestrat. De
pinde numai de om ca să va
lorifice aceste condițiuni fa
vorabile. In termeni diferiți 
Ideea aceasta o susțin mal 
toate personajele pozitive ale 
romanului. Desfășurarea eve
nimentelor le dă dreptate și 
astfel ridică părerile unor oa
meni la înălțimea unor adevă
ruri obiective.

Tn consecință principala sar
cină artistică pe care și-a asu
mat-o autorul ar putea fi for
mulată în felul următor: să 
înfățișeze cititorilor niște des
tine umane în măsură să do
vedească justețea tezei sale. 

1 Din acest punct de vedere 
cel mai reușit ne pare „des
tinul" lui Vlad Oprișa, care 
nu e un simplu personaj ilus
trativ ci un tip. Caracterolo
gic Oprișa se înscrie în seria 
personajelor covîrșite de pu
terea propriei pasiuni. In te
lul cum apără, fără prea mult 
discernămînt. fără să fie atent 
la părerile altora — orice idee 
numai pentru că e a lui, e 
ceva donquijotesc. Totodată 
are ceva din Gelu Ruscan al 
lui Camil Petrescu. In ipos
taze variate tipul a trecut prin 
diferite epoci și diferite lite
raturi. Dar în trecut a fost 
întotdeauna strivit tocmai din 
cauză caracterului său rigid. 
Viața nul răsfață niciodată pe 
cei „apucați". Tocmai de a- 
ceea soarta oamenilor prizo
nieri al propriilor pasiuni era 
tragică în lumea dominată de 
dictonul „homo homlnl limus".

In lumea socialistă însă, 
destinul „tînărului inginer" 
Oprișa se împlinește cu totul 
altfel. El se comportă nu 
o dată într-un fel care ar 
putea stîrni antipatia violentă 
a celor din jur. AJungînd la 
„gease" Zăvolu și constatînd 
că gospodăria e in paragină, 
se hotărăște pe loc să plece 
pentru că — mă rog — n-are 
ce face aici, el omul predesti
nat cercetării științifice. Nu 
se gîndește că și pînă la el 
au stat oameni aic’. care așa 
puțin, dar au făcut totuși 
ceva, au muncit cum s-au pri
ceput... Oprișa e antipatic șl 
atunci cînd luînd cunoștință 
de planul de exploatare a 
bălții, fără să se intereseze 
măcar de ce a fost elaborat 
așa și nu altfel, decide senten
țios : „planul e prost". E atit 
de încrezut în super’oritatea 
sa îneît și atunci cînd pentru 
oricine ar fi devenit limpede 
că fata iubită îl înșeală, n ci 
nu se gîndește la asta. E un 
tip robit de propria persona 
litate, mărginit, Infatuat. In 
același timp însă e talentat și 
cinstit. A crescut ca un co
pac sălbatic dar sănătos E 
ostil moralei burgheze. Parve
nirea ca atare nu 1 obsedează. 
E capabil de sacrificii cu con 
dlția că ceea ce 1 se cere să 
fie pe linia propriilor ..visuri”. 
Cum însă visurile sale sînt 
generoase șt orientate în a- 
ceeaș] direcție cu năzuințele 
poporului angajat pc drumul 
construcției socialiste, energia 
nestăvilită a tînărului se re
varsă în albia efor’urilor co
lective șl se fructifică bogat.

Dar ca să ajungă aici Vlad 
trebuia să fie ajutat, trebuia 
să găsească în jur o ambianță 
de simpatie, altfel se prăbușea, 
pentru că în fond oameni ca el 
sînt slabi, Incapabili să reziste 
ostilității. Șansa lui Oprișa 
constă în faptul că a întîlnit în 
drumul său oameni ca Badea, 
Ciurea, Vîlsan, Silvia, Toma, 
că acești oameni i-au dat drep
tate iul, nu puteau să nu 1 dea 
dreptate, întrucit „visurile" (a- 
dică pasiunea) inginerului co 
Incldeau cu nevoile revoluției 
socialiste. In acest fel Oprișa 
s-a simțit sprijinit de înseși 
forțele motrice ale societății 
noi, iar acest sprijin i-a dat 
aripi, l-a permis să-și desfășoa
re nestingherit forțele creatoa
re. Angajat, astfel, într-o bă
tăile grea, în front cu oamenii 
cei mal înaintați al timpu’ul,

Oprișa nu numai că nu s-a 
prăbușit (cum se întimpla cu 
predecesorii săi tipologici altă 
dată) ci s-a călit, s-a maturizat, 
s-a eliberat șl de o serie de 
trăsături urîte, care alterau ca
racterul său, în fond, pozitiv. 
Prin această împlinire destinul 
lui Vlad Oprișa e deosebit de 
semnificativ. El atestă că în 
viața nouă, dominată de uria
șa dezlănțuire a energiilor cre
atoare, conduse de partid, per
sonalitățile puternice, cniar 
insuficient ancorate în viața 
socială, se pot încadra efortu
lui colectiv, pot crește, se pot 
dedica din plin pasiunii lor, 
pentru că mediul înconjurător, 
colectivul socialist le ajută să 
îndrepte această pasiune în
tr-o direcție constructivă, ge
neroasă.

In zugrăvirea lui Badea, au 
torul Destinului parcă s-ar fi 
călăuzit de preceptul lui Cer- 
nîșevski, potrivit căruia, ca să 
dea portretul unui om excep
țional, autorul trebuie să-1 în- 
conjoare de oameni puternici, 
înaintați, căci numai într-o a- 
semenea ambianță dimensiunile 
cu totul neobișnuite ale ..erou
lui excepțional" pot fi reliefate 
pregnant. Badea e înconjurat 
de oameni înaintați, reprezen
tativi pentru viața nouă. Spu- 
nind aceasta nu 1 avem în ve
dere doar pe Oprișa și nici în 
primul rînd pe el, ci pe Ciu- 
rea. Toma, Vîlsan, Silvia. Cu 
toții sînt oamenii datoriei, e- 
nergici, intransigenți, devotați 
pînă la capăt cauzei. Și totuși 
în fața lui Badea pălesc. In 
comparație cu ei toți, comunis
tul Badea are ceva în plus, 
— extraordinara capacitate de 
a trăi intens, ca pe o frămîn- 
tare proprie, tot ce se leagă 
direct sau indirect de munca sa 
de partid. Caracterologic Ba
dea e un sentimental. Reacții
le sale sufletești sînt naive, u- 
neori aproape copilărești. Pen
tru el ..inginerul fără de ca
re gospodăria nu poate fi scoa
să din paragină, trebuie să fie 
îngrijit ca un obiect prețios 
dar șubred, ușor casabil. Ac
ceptă cu un fel de duioșie re
ținută și acest rol de dădacă 
sufletească (ascunsă) a lui O 
prișa, numai pentru că între 
echilibrul sufletesc al tînăru
lui și nevoile muncii există O 
legătură directă. Badea e un 
om care nu face doar munca 
de partid, dar care-și încor
dează toate facultățile în pri
mul rînd în această muncă. O 
asemenea dăruire l-a ajutat să 
descopere (și să intuiască) im
portanța excepțională a atitu
dinii juste față de oameni. Mă
reția lui Badea constă în iscu
sința uimitoare de a găsi pen
tru fiecare om măsura cores
punzătoare. De aceea e gata să 
colaboreze cu oricine dacă e 
cinstit și sincer, iertîndu-i (în
tr-un fel) păcatele mai puțin 
esențiale, dar îl și mustră vîr- 
tos pe Oprișa pentru faptul că 
a văzut în Codin și Nistor doar 
niște oameni mici și șmecheri, 
dar nu și dușmani Prin ca
pacitatea sa de prețuire adec
vată a tuturor valorilor umane, 
Badea se înscrie în rîndul e- 
roilor celor mai înaintați al 
literaturii noastre.

O variantă „populară', țără
nească a lui Badea trebuia să 
fie Ciurea. Dar personajul e 
mai convențional. Ciurea e zu
grăvit din afară și deși auto- 
rui insistă foarte mult asupra 
„mirărilor" și „descoperirilor" 
sale, îi pătrundem cu greu su
fletul. E posibil că la aceasta 
contribuie și absența vieții 
personale. Gestul eroic al lui 
Ciurea, care-i încheie viața 
printro apoteoză, e impresio
nant pe plan poematic. In 
structura realistă a romanului 
personajul ocupă totușj un rol 
secundar.

Vîlsan, Toma. academicianul 
Pamfii și alte personaje pozi
tive epizodice sînt prezentate 
sumar, dar împlinesc imaginea 
unui colectiv puternic, capa
bil să insufle putere unui om 
lipsit de busolă sigură în via
ță, cum e Oprișa. O pereche 
simpatică, zugrăvită pastoral, 
o formează Ifrim șj Paulina.

Principalul personaj pozitiv 
feminin, Silvia Robu, e o figu
ra deo-ebit de luminoasă. Vor 
bind în termenii lui Pușkln, ea 
apare ca un „ideal" al autoru 
lui. Comportarea el în viață e 
Ireproșabilă șl mat ales modes
tia reunita cu o excepțională 
talie sufletească o fac deose
bit de fermecătoare. Tocmai 
de aceea în simfonia pasiuni
lor deslănțuite prin diferite 
„destine" dragostea ei atît 
de umilă pentru Oprișa sună 
ca o disonanță. Nu că nu 1 în 
fruntă — o face uneori. în 
probleme secundare, dar e 
incapabilă să-l privească în 
mod critic, deși alesul inimii 
sale o merita cu prisosință. Se 
pare că această comportare, 
atît de l’nsttă de personalitate 
a Silviei (ea aștepta docilă dra
gostea lui Vlad, ca un fel de 
pomană) e și un reflex al ati
tudinii nocrltice a autorului 
față de personajul principal. 
Că Oprișa nu e un om „ideal", , 
că are mai multe „pete" de 
care „se curăță" trentat, asta 
se vede, dar cît plătește el 
pentru greșelile sale, asta se 
vede mai puțin. Noi cunoaștem 
peste doi ani din viața lui O 
prișa. In acest răstimp el nu 
suferă nici un eșec. A spune 
că așî> ceva e imposibil, ar fi 
o aherațle.

Astfel ne am apropiat de pro
blema care ne interesează din 
punct de vedere al temei co
mune a articolelor noastre. In 

*) Versuri, culegere colectivă, 
Iași 1960.

„Destin" sistemul de personaje 
se compune din doua grupuri 
net antitetice. Pe de o parte 
acel care luptă pentru reali
zarea „visului" de transforma
re a bălții într-un lan înflori
tor, deci pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condițiuni a 
unei sarcini a construcției so
cialiste, pe de altă parte acei 
care încearcă pe toate căile sâ 
zădărnicească realizarea „vi
sului" amintit. Lupta între cele 
două tabere formează una din 
axele principale ale subiectu
lui. In consecință trăsăturile 
de caracter (deci și superiori
tatea personajelor pozitive) ar 
trebui să se reliefeze în cioc
nirea, in dejucarea și zădărni
cirea uneltirilor dușmane. In 
realitate însă acest lucru nu 
se produce pentru că dușmanii 
mai întotdeauna se grăbesc să 
se demaște singuri. Codin pre
gătește cu grija corpul delict 
al propriilor «ale matrapazîî- 
curi. Nistor se încurcă prosteș
te în aventura lui Madarache 
acesta din urmă acceptă să 
strice cu cazmale și sape un 
dig păzit, etc., etc. Personajele 
negative din roman se anga
jează în tot felul de acțiuni 
dușmănoase și criminale, fără 
ca cititorul să înțeleagă ce 
vor, care sint resorturile psi
hologice ale comportării lor. 
Istoricește, o asemenea com
portare poate că este întru- 
citva justificată, ea reflec'ă 
— indirect — amploarea vic
toriei repurtate de poporul 
muncitor sub conducerea par
tidului, tăria cuceririlor nou
lui regim etc. Dar dacă isto
ricește situația se poate expli
ca, artisticește ea este deru
tantă. Din cele mai vechi 
timpuri poeții anonimi, pentru 
a reliefa puterea eroilor popu
lari, le au scos în față dușmani 
înzestrați cu forțe neobișnuite: 
balauri cu cîte șapte și două
sprezece capete, smel înfrico- 
șetorj aliați cu forțele supra
naturale etc. In romanul De
stin, însă, dușmanii eroilor 
excelează prin micimea carac
terologică.

In bătălia ideologică pe care 
o ducem astăzi pentru trium
ful conștiinței socialiste, ro
manul Destin intervine mai a- 
les reliefînd superioritatea oa
menilor de tip nou, care se 
împlinesc ca oamenii în luptă, 
în muncă, consumînd energii
le lor pentru o cauză înaltă. 
Lor le sînt opuși indivizi din 
„lumea veche" — meschini, e- 
goiști. amorali, dezumanizați. 
Din acest punct de vedere, 
mesajul romanului e lipsit de 
orice echivoc, fiind subliniat 
și prin destinul particular al 
Liei. Prima dragoste a lui 
Vlad e un caracter slab ; 
vrînd să evite greutățile, ea se 
lasă atrasă de mirajul înșelă
tor al vieții „ușoare" și este 
tîrîtă astfel pînă-n marginea 
prăpastiei. Dar și prăbușirea 
ei are o semnificație educati
vă minoră, din cauza orbirii 
totale a personajului. Capeți 
impresia că L'a a ajuns unde 
a ajuns nu atît datorită slăbi
ciunii de caracter, cit datori
tă prostiei sale fenomenale. 
Prostia însă nu se condamnă, 
cl se compătimește

Ultima lucrare a Iui Aurei 
Mihale e un roman complex, 
cu o problematică bogată. in 
structiv șl educativ totodată. 
Romanul se citește cu interes, 
subiectul e bine Închegat și 
nu ne îndoim că mai ales ti
nerii îl vor citi cu mult folos 
pentru el. De aceea aprecierea 
romanulut nlei nu poate ft e- 
pulzp.tă intr-un articol. Totu«i 
pe h«za constatărilor part’ale 
încercăm să conchidem că va
loarea Ideologica a romanului 
izvorăște mal ales din felul în 
care e prezentată frvmv etea 
autpnttcă a luptei pentru un 
Ideal înalt șl generos (drent 
calea cea mai sigură pentru 
cucerirea „destinului") «I mai 
puțin din confruntarea perso
nalelor pozitive șt negative, 
care rămîne întrucitva sche
matică Noi vedem reușita 
principală a autorului in zu 
grăvirea tabloului realist de 
viată nouă, deși recunoaștem 
că forța de convingere a cur
ții ar fi și mai mare dacă u- 
nele pasaje ar fi fost el’hera- 
te de inutilă discursivitate. O 
mai mare sobrietate în expre
sie, renunțarea la unele expli
cații în folosul reprezentării 
directe a faptelor, o con-truc- 
ție mai strînsă și o anumită 
ponderare a expansivitățil au
torului. ar fi favorizat, credem 
noi, tabloul în ansamblu. Dar 
acestea sînt, de acuma, pro 
bleme care depășesc obiectul 
cercetării noastre. Nu putem 
încheia decît subliniind esen
țialul : destinul lui Vlad O 
prișa trăiește, „trece rampa" și 
Intervenind activ în viață îi a- 
jută pe constructorii socialis
mului să înțeleagă mai adine 
măreția vieții noi, datoria lor 
In această viață și mai ales 
cum luptind neprecupețit pen 
iru grandioasele sarcini cu
prinse în programul construc
ției socialiste, ei îșl pot făuri 
un destin într-adevăr frumos, 
la care generațiile trecute nici 
nu puteau visa.

Mihai Novicov

Blocuri, blocuri... peste tot răsar, 
Unu-ncepe, altul se termină, 
Noi orașe cresc, ea de cleștar, 
Cele vechi se-nalță in lumină.

Și se mută-n camerele noi 
Cei care-au crescut in subterane 
Pruncii vin cu zumzetul vioi, 
Florile-i salută din balcoane.

Dar trecutul unde-i ? Cind trudeam 
Frlnți de suferinți și sărăeie î 
Chinul indurat din neam in neam, 
Să-1 lăsăm uitat pentru vecie ?

Nu I Trecutul incă, nevăzut, 
Ca o strajă-i ce ne-aduee-aminte 
De aceia care au căzut
Și de noaptea grea de mai-nainte.

Szemler FERENC 

Copacul viu
Fetița mea, privesc uimit 
asemănarea cum ne-ngină. 
Ești ca un ram înmugurit 
pe-un trunchi de salcie bătrînâ. 
Și mă uimește, mai ales, 
să văd cum și la tine-n plete 
păianjenii luminii țes 
aceeași plasă pe-ndelete.
Cind bate vintu-n cring, și tu 
iți tremuri auru-n lumină, 
ca mine-n care se-abătu 
tristețea toamnei de rugină. 
Se zbuciumă plăpindu-ți ram 
și lingă pieptul meu se-adună. - 
Și mi-amintesc cum tremuram 
bătut, pe vremuri de furtună. 
De ce nu pot sâ poruncesc 
acestei firi îndătinate ?
Ridică-te spre slăvi, firesc, 
in piept cu vinturile toate I 
Crești ca un pom voinic și-nalt, 
neclâtinat in vint și-n ploaie, 
so oot s-aștept cu suflet cald 
sâ vinâ iarna, sâ mâ taie.
Ș'iu, dintr-un pom ies pomi la fel, - 
e-o veche lege a naturii...
Mâ mulțumesc s-ajung fa țel 
sub scutul veșnic al pădurii, 
la’ odo vieții, lin ureînd 
prin mine, trece-n tine, caldă, 
ca să-nflorești deschisă-n vint 
cind raia soarelui te scaldă.
Nu e destul î Ar fi mai mult f 
Dar e și-otit destulă cale : 
tuipina-n marele tumult 
dă flori prin ramurile tale.

In rominește de H. GRAMESCU

Intîlnire cu poeții ieșeni
A

vem in fată un volum co
lecție, reunind pe cei mai 
talentați poeți ieșeni de 
astăzi*. De la George Les- 
nea, pînă la Sorin Sto
len și Ion Cringuleanu, 

spațiul de cirstă este completat 
cu nume familiare cititorului yi 
reprezentative pentru viața lite
rară nouă a hătrinuluj oraș. 0> 
penetrație oricit de ușoară in 
Sibstența volumului nu poate 
ocoli aria largă a tematicii, ca și 
varietatea mijloacelor artistice. 
E vizibilă mai ales ancorarea po
eziei ieșene In problemele 
acute ale actualității. Au rămas 
numai in amintire atmosfera pro
vincială. liniștea inertă a ruine
lor, apatia și zbuciumul fără ori
zont, care se infiltrau în poezia 
ieșeană din prima parte a seco
lului acesta Alt oraș, altă viată, 
frenetică, alt orizont, altă geo
grafie sufletească intilnim în a- 
cert mănunchi de poezii contem
porane. trimise din vecinătatea 
Copoului — ca un omagiu — ce
lui de-al lll-lea Congres al par
tidului

Aspectele sub care poate fi 
înfățișată această culegere sint 
multiple. Cel mai important 
reiese din caracterul oarecum 
antologic al lucrării, deși nu 
toate versurile sint. . de antolo
gie ’ Unul din cei mai în virrtă 
y» totodată cei mai neohosiți po
eți ieșeni e. fără îndoială. George 
l snea — prezent aici cu cîteva 
din lucrările cele mai reușite. 
Atit în Orașul meu, cit si în 
Casa Iui Ilie Pintilie. emoția se 
transmite prin mijloace simple, 
c'istpline. specifice. In Trandafir 
d» la Moldova sau Pămîntului. 
mișcarea e mai alertă. timbru! 
mai sugestiv, trăd'md o trăire in
tensă. Remarcabil rămîne frag
mentul din Lenin între lupte, 
in care marele conducător reci
tește emofionat din Pușkin.

Numărul poeziilor 
se completează cu 
celorlalți coautori 

Nicolae Țațomir. 
între versul 

limpede răsună

frumoase 
ofranda 

ai culege- 
evo- 
ferm 

si-

rit. 

luînd
Mai 

rena). laconic (Tînărul candidat) 
și retoric majestuos (Simfonia lu
minii), se relevă mai ales prin ci
clul evocator yi plastic al ci
tarea sonete. între care Trans
plantare reprezintă una dintre cele 
mai 
rii.
nem 
rică 
lupta 
munteană. dramă a fetelor ce o- 
dinioară „se ofileau. sus în 
munți, de ftizie", pe care versul 

ale culege-
Zilieru reți- 

mea (paralelă li- 
între basmele folclorice și 
poporului nostru’) si Baladă

hune piese 
Din Horia
Tara

o urmărește cu inflexiuni grave. 
Andi Andrieș se impune ou po
eziile sale despre muncitori 
(Se toarnă fonta, In cazangerie. 
și. îndeosebi, Mîinile montato- 
rilor), în care, spre deosebire de 
celelalte lucrări ale sale din cu
legere, expresia vagă, generală, 

e depășită de notația plastică si 
emoționantă. Cu Mihai Florin 
Petrescu, pătrundem într-un u- 
nivers poetic prin excelentă cris
talin...

Fiindcă am ajuns deja la cei 
tineri, și ne pregătim să trecem 
la cele mai tinere prezențe ale 
culegerii, ne îngăduim o mică 
întrerupere, pentru a arăta cum
— din aspectul antologic de care 
vorbeam — se ramifică un aspect 
înrudit- Necesitatea de a deschi
de drumul tinerilor poeți spre 
paginile cărții a adus, mai tot
deauna, tipărirea lor in culegeri 
și antologii, ca un fel de pre- 
examen al debutului în volum 
personal. Procedeu de o maximă 
eficacitate (cînd nu este folosit 
abuziv), el comportă simțul 
responsabilității din partea edi
torilor, după cum — in mod e- 
gal — comportă yi un oarecare 
risc. In cazul de față, aportul ti
nerilor este substantial, ceea ce 
arată că la lași începuturile in 
poezie (Sorin Stoian. Ion Crîngu- 
leanu. Aurel Butnaru. M. Sores
cu, Corneliu Sfurzu), sint veghea
te yi îndrumate cu dragoste- 
Surprinde plăcut o anumită 
prospefime nedisimulată, o di
versitate a mijloacelor și a 
ipostazelor, care — in balan
ța întregii culegeri — tinde 
să echilibreze unele pasagii ari
de »au incolore strecurate acci
dental în poeziile celor cu o ac
tivitate mai îndelungată.

Nu e însă mrii pufin adevărat 
că, datorită unei relativ recente 
frecventări a lirei, uneori ei nu 
reușesc să controleze cu nerv, 
pînă la capăt, ideea poetică. 1 
se întîmplă Iui Corneliu Sturzii 
in poezia Conturul viitorului, în 
care, invitindu-și tovarășii pe 
schele. ..pe treptele pe care au 
suit pîn-aici“- scrutind toate 
cite vor fi: ..uzine, holde întin
se, fier fluid", pruncul . privind 
o floare mirat și candid", poe
mele „tîsnite din inimi aprinse** 
etc. — iși trădează — de dragul 
unor expresii generale — veci
nătatea vie și elocventă a tova
rășilor cu care zăbovise, pe 
schele- (In ciclul Constructorii, 
tipărit recent in lașul literar, tî
nărul poet și-a îmbogățit viziu
nea, emoția e aici mai autentică
— rod al contactului cu viața 
trepidantă a șantierelor).

De o anumită diluare nu sint 
lipsiți, la un moment dat, nici 
colegii săi Ion Cringuleanu și 
M. Sorescu (vezi Tractoriștii și, 
respectiv, Zidarii). Aceștia din 
urmă dovedesc însă, în fața i- 
maginii artistice, un mai pronun
țat simț al noului. Le e proprie 
expresia inedită, pregnantă. Re
marcăm între ei o anumită fi
liație. Ea este însă de ordin 
exterior yi ține mai ales de pre
ferințe tematica. Dar în vreme 
ce Marin Sorescu consemnează 
tablouri, stări, motive — ce îl 
solicită din afară („Aerul lașului 
e un covor tesut de raze. Di
mineața, la șase, prin acest co
vor — Trec suveicile iuți ale sirene
lor...” etc.) — la Ion Cringuleanu 
substanța poetică este extrasă din 
straturi mai adinei („Eu sînt

Piatra de încercare a ro
manelor de anticipație este, 
firește, descrierea societății 
viitorului, în cît mai multe 
dintre elementele caracte
ristice, dar și în amănuntele 
cotidiene care, presărate 
de-a lungul acțiunii, crează 
impresia puternica a unei 
lumi pe care autorul a ,.vă
zut-o”, în ansamblu și în 
detaliu, ca pe o realitate de 
azi. Pentru aceasta se cere 
nu numai fantezie și cu
noașterea modului cum anu
mite date ale științei și teh- 
nicei se vor dezvolta miine, 
ci și un efort profund de a- 
samblare organică a nenu
mărate elemente, pentru a 
prezenta imaginea vie a 
unei societăți vii
toare. Desiqur, aici, 
poate mai mult ca 
în oricare alt do
meniu literar, ori
ginalitatea autoru
lui este evidenta 
de la prima vedere. 
Nimic mai lesne de
cît să-ți dai seama 
dacă descrierea u- 
nei eventuale civi
lizații pe o altă 
planetă, de pildă, 
aduce o viziune i* 
neditâ, sau, așa cum 
se întîmplă cu mul
te dintre lucrările 
qenului, nu este decît re
luarea unor modele ilus
tre- H. G. Wells și mai 
ales I. A. Efremov, în ul
timul timp, ispitesc ne
încetat pe cei ce «i încear
că talentul in literatura 
științifico-fantastica, punîn- 
du-le la dispoziție și înfăți
șarea ființelor cugetătoare 
de pe alte planete, și peisa
jul, și viața în timpul zbo
rului interplanetar, și even
tualele conflicte, cu o ase
menea forță de concreti
zare îneît pare aproape cu 
neputință să ieși din aceste 
coordonate. O idee, o ima
gine nouă apare cu greu, 
deoarece în acest domeniu 
„cunoașterea vieții" cere o 
temeinica și multilaterală 
pregătire științifică, îmbi
nată cu o nesecată fantezie 
creatoare. (Ne referim, bine
înțeles, la literatura de anti
cipație și nu la lucrările de 
popularizare, scrise în formă 
oarecum literară, fără să 
încercăm a pune sub sem
nul întrebării valoarea de 
informație a celor din 
urmă).

Privit din acest unghi, al 
dificultății principale, roma
nul lui Sergiu Fărcășan O 
iubire din anul 41.042 poate

DE

contrastul dintre ură și dragoste, / 
Intre foame și iubiri de pămînt), 
cu stăruitoare inflexiuni autobio
grafice ( a se vedea și ciclul 
Muguri de răchită, rămas în a- 
fara culegerii) yi cu o neo
stoită sete de claritate, de fru
mos, de drumuri, de iubire.

In evocările sale lirice, lui 
Aurel Butnaru, alt tînăr poet 
prezent în culegere, îi este ca
racteristică nota dramatică, aju
tată de o evidentă energie ver
bală : Din ceruri împietrite, ca 
un blestem pe buze, Curgea cu 
ploaia nopții o ploaie de 
obuze--.“ sau: „Ca lama de 
cutite tăiau lumini retina. / Intîia 
oară-n viată mă-nfiora lumina-.•“ 
Vorbind despre zilele noastre, 
el se pronunță hotărît pen
tru viața trăită activ, în a- 
vintul creator al .,Veacului de 
aur“. Luînd act de aceasta, aș
teptăm totuși o mai pronunțată 
adîncire n stărilor sufletești ale 
eroului liric, fapt care va aduce 
un spor de individualitate mij
loacelor sale artistice-

La capătul acestei excursii — 
cum ar spune acad. Perpessicius 
— prin luminișurile poeziei ie
șene, ne așteaptă trei poezii tot 
ale unui tînăr: Sorin Stoion. 
Versurile lui sint intr-adevăr ti
nerești, vădind elanul simțirii, 
claritatea gîndului, limpezimea 
expresiei Cîntec noului an I960 
constitue o caldă adeziune la 
prezent. Il lipsește însă, aici, 
substanța lirică densă din 
Douăzeci de ani. poezie care 
aduce armonii noi, dintr-un u- 
nivers străbătut yi sensibilizat de 
feciorul învățătorului din Mălini: 
„N am ucis nici un cerb din pă
durile mele. ' Azi în coamele 
lor ard luceferi și stele. / Si 
din cîte-am avut nici un vis nu 
s a frînt. Bunii cerbi n-au 
si-și plece diadema-n Dă- 
mînt ! /-.. Ochii mei sfredelind 
al luminilor sens. An cules aur 
crud din albastrul imens. / 
Un tovarăș mi a-ntins un drapel 
și l-am luat. ! In oștiri de ne- 
nvins. tu. Partid, m ai chemat 
Și de-atunci ca oe cimp vălu- 
rind firul ierbii / Mii de oameni 
veniră să-mi apeTe cerbii".

In întregul ei, culegerea anto
logică editată la lași constituie o 
mărturie despre înflorirea poezi
ei ttoi intr-un oraș cu strălucită 
tradiție culturală. Unele inegali
tăți provin dintr-o slabă — sau 
comodă — asimilare a unor te
me. Aportul tinerilor este me
ritoriu. (De altfel. Sfatul popular 
lași a manifestat și anterior gri
jă pentru creația tinerilor, edi- 
tind — chiar înaintea editurilor 
centrale — plachete ale poeților 
debutanți). Așteptăm de la ei ca, 
manifestînd exigență față de cu- 
vintul tipărit, să ne prilejuiască 
în viitor întîlniri la un nivel ideo
logic și artistic cit mai ridicat.

M. Fintinele 

fi considerat c* romanul 
unui scriitor care, conștient 
de dificultăți, nu numai că 
nu încearcă să le escamo
teze, dar le și dublează, de 
la bun început. Plasîndu-și 
acțiunea în anul 41.042 (și 
trebuie să precizăm că nu
mărătoarea anilor începe 
din... 1957, de la lansarea 
primului sputnic 1) roman
cierul și-a construit subiec
tul în așa fel incit ne a- 
duce, chiar din primele pa
gini, și viața unei mici so
cietăți, de asemeni pămin- 
tene, rămasă, pe astronava 
,,Arca lui Noe“, in urmă cu 
30.000 ani! Acțiunea pune, 
astfel, fața în față, oameni 
despărțiți prin 30 de mi

UN SUCCES
AL LITERATURII

ANTICIPAȚIE
de Mihu DRAGOMIR

lenii, constrînși de împreju
rări să trăiască împreună. 
Literatura fantastico-știin- 
țifică poate jongla oricum 
cu timpul, și Sergiu Fărcă
șan a folosit din plin aceas
tă posibilitate. H. G. Wells, 
în „Mașina de străbătut 
timpul”, trimitea un om de 
la începutul secolului nos
tru, peste mii de ani, punin- 
du-1 în mijlocul unei socie
tăți degenerate, animalizate 
de capitalism. Deși „înapo
iat”, conform calendarului, 
eroul era net superior fiin
țelor care, în viitorul înde
părtat, își pierduseră atri
butele umane. „Saltul în 
viitor" pe care îl face, fără 
voie, colonia de pe „Arca 
lui Noe", este de cu totul 
altă natură, și Sergiu Făr
cășan dovedește că știe să 
folosească într-un mod per
sonal modelele maeștrilor. 
Care vor fi relațiile între 
„străbuni”, oamenii veniți 
pe pămînt după o călătorie 
de milenii prin cosmos, și 
„urmași”, oameni care au 
evoluat la un nivel uluitor ?

Acesta este punctul de 
plecare, îndrăzneț și capti
vant, al conflictului pe care 
Sergiu Fărcășan îl dezvoltă 
multilateral. începînd cu li
mita vieții (pentru cei de pe 
„Arca lui Noe” 80-90 de 
ani, pentru cei de pe pă- 
mint 300-400 de ani) și pînă 
la imposibilitatea celor de 
pe astronavă, majoritatea 
oameni știință, de a-și asi
mila cunoștințele pămînteni- 
lor, conflictul este dominat 
de tragic. Și totuși, ideea de 
bază a romanului, structural 
optimistă, biruie șocul ini
țial : oamenii sînt făcuți 
pentru a se înțelege între 
ei, oricîte obstacole i-ar se
para. între Lu, fata venită 
din cosmos, care știe că nu 
va trăi decît 80 de ani, și 
Ols, plmînteanul puternic, 
care va trăi încă două se
cole, sentimentul veșnic nou 
al dragostei iși spune cuvîn- 
tul. Această „iubire din a- 
nul 41.042“ este încorpora
rea unei idei îndrăznețe și 
originale, care dă viața în
tregului tablou al societății 
din mileniul 42. Oricîte per
fecțiuni tehnice ne-ar fi pre
zentat romanul, oricit de 
convingător ne-ar fi vorbit 
despre cuceririle medicinii 
sau despre mijloacele de 
comunicație, de exemplu, 
romanul n-ar fi rămas de
cît fantezie sterilă, fără con
flictele omenești, zugrăvite 
ca fiind ale oamenilor din 
viitor, adică pe care noi sîn- 
tem tentați să le considerăm 
ca atare Cu toată aparența 
de banalitate a afirmației, 
in aceasta constă „secretul” 
viabilității romanelor de 
anticipație. Povestirile lui 
Jules Verne sînt de mult 
depășite de știință. Căpita
nul Nemo, insă, rămîne 
unul dintre eroii marii li
teraturi. Așa zisele romane 
de anticipație care se ba
zează exclusiv pe prezenta
rea datelor tehnice sînt me
nite să dispară o dată cu in
firmarea sau depășirea aces
tor date, și chiar înainte, 
deoarece cititorul dornic de 
noutăți științifice are la în- 
demină o literatură adec
vată, preferind oricînd să 
citească o carte semnata de 
un om de știintă, decît o 
pretinsă literatură, în care 
datele științifice sînt, în cel 
mai bun caz, cele predate la 
școala medie.

Fiind în primul rînd lite
ratură, genul științifico-fân- 
tastic trebuie să aibă în 
centru puternice conflicte 

omenești, imaginat» ca fiind 
ala viitorului, dar în care 
omul de azi, și deci și cel 
de mîine, să găsească sub
stanța luptei necurmate 
pentru fericirea umanității. 
Pe un alt plan, I. A. Efre
mov, în romanul „Cor ser- 
pentis” a adus, de aseme
ni, față in față două lumi 
între care nu se pot stabili 
relații directe : astronauti 
venind de pe pămînt și as
tronauti plecați de pe o pla
netă cu atmosferă de fluor, 
întîlnindu-se în bezna spa
țiului cosmic, astronauții 
reușesc să comunice, dar 
nu-și pot strînge mîinile 
(admițind că oamenii de pe 
planeta cu fluor ar avea a- 

cest obicei I), nu 
pot decît să se pri
vească, despărțiți 
de un qros perete 
transparent dar izo
lator. Ei totuși se 
inteleq, qâsesc lim
bajul in care pot 
schimba mesaje, ra
țiunea triumfă și în 
pustiurile nemărgi
nite ale cosmosu
lui I lntr-o aseme
nea povestire, des
crierea comenzilor 
astronavei mai poa
te avea o impor
tanță principala ?

Avind în centru aceste re
lații omenești, romanul reu
șește să creeze momente de 
mare tensiune, rezolvate 
fără vreo aparentă bruscare 
din partea autorului.

Ne vom referi la un singur 
exemplu. Tim, cel mai stră
lucit reprezentant al tinerei 
generații de pe „Arca lui 
Noe”, se vede redus la ni
velul unui copil de școală 
elementară și încearcă să se 
sinucidă. Capitolul respec
tiv conține, credem, unele 
dintre cele mai realizate pa
gini ale genului. Sinucide
rea în acea societate a vii
torului, a devenit cu nepu
tință. In primul rînd pentru 
că ideea a dispărut de mult, 
apoi pentru că viața este în 
așa fel organizată' îneît nu 
poate permite, practic, în
făptuirea unui asemenea 
gest disperat. Este și aici o 
idee generoasă și, literar 
vorbind, nouă, pe care au
torul a știut să o folosească 
cu maximă abilitate.

S-ar mai putea adăuga ci- 
teva alte exemple, deși nu 
de aceeași intensitate, ară- 
tînd că O iubire din anul 
41.042 reprezintă o poziție 
consolidată, în literatura
noastră științifico-fantastica. 
Din păcate, autorul, voind 
să extindă cît mai mult ta
bloul societății viitoare, 
s-a pierdut uneori in com
plicații care, deși intere
sante în sine (ca experiența 
tentînd transmiterea nemij
locită material a gîndului) 
nu fac decît cu multă bună
voință corp comun cu con
flictul central- De asemenea, 
n-a scăpat întru totul nici 
de un alt pericol care plu
tește aMpra mai tuturor lu
crărilor de acest gen, și a- 
nume abundența obositoare 
a detaliilor civilizației teh
nice, explicate, printr-un 
procedeu oarecare, pentru 
cititorul de azi. Astfel, deși 
sîntem avertizați dintru în
ceput că în text sint folo
site „unitățile antice de mă
sură : ani, zile, ore, etc.“> 
totuși găsim explicații asu
pra dispariției farfuriilor, 
cristalurilor, etc., amănunte 
desigur inutile și care for
țează atenția cititorului. 
Oarecum motivate, dar to
tuși greoaie, sînt discuțiile 
„științifice”, menite de fapt 
să dea cititorului noțiuni de 
popularizare, neintegrate or
ganic acțiunii. Astfel de 
scurte lecții rup desfășura
rea firească a romanului, 
muțind accentul din planul 
artistic în cel strict informa
tiv. Desigur, ele nu pot lipsi 
dintr-un roman de anticipa
ție, dar se cer a fi încorpo
rate firesc modului literar 
de a mijloci cunoașterea. 
Autorul trebuie să-1 pună 
pe cititor în situația de a 
„vedea” acea lume inexis
tentă încă, dar nu ca la un 
muzeu unde fiecare obiect 
poarta o explicație detai
lată, ci într-un ansamblu 
care, el însuși, ajută la în
țelegerea detaliilor. Fără a 
conține prea multe aseme
nea insistente, romanul lui 
Sergiu Fărcășan ne atrage 
totuși atentia asupra lor, 
tocmai pentru că uneori con
trastează cu valoarea reală 
a conflictelor omenești.

Izvorît dintr-o idee gene
roasă, cu un suport științi
fic solid, încercînd să arate 
un crîmpei din viața oame
nilor trăind de milenii in 
comunism, romanul Iui Ser
giu Fărcășan se înscrie ca 
o reală biruință a romanu
lui rominesc de anticipație.
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Combfnînd spionajul terestru 
cu spionajul aerian. Dulles a în
ceput să arunce din avion spi
oni pe teritoriile țărilor lagăru
lui socialist. Toți însă au sflr-

Dulles a trecut mai JntJi la cen* 
trali za rea serviciului de spionaj 
american într-o instituție unică — 
Direcția Centrală de Investiga
ții — un fel de aparat de ..spio
naj robot**, înzestrat cu cele mai 
modeme mijloace pentra culege
rea de informații.

Unul din premergătorii lui „sky-spi"

Produs original -
„Made in U.S.A.

S-a născut în maternitatea 
feCape Canaveral", statul Florida, 
— ca rezultat ai mariajului din. 
tre Serviciul de Informații Stra
tegice și Serviciul de Spionaj al 
Departamentului de Stat, unite 
după cel de-al doilea război mon. 
dial într-o „conviețuire comună", 
formînd unica familie din Ame
rica, cunoscută sub numele de 
■„Direcția Centrală de Investiga, 
ții a Statelor Unite".

Nașterea s-a produs în tain! și 
fără dureri, fiind ușurată de cei 
mai mari specialiști, asistați de 
însuși ministrul de război al Sta. 
telor Unite și de șeful Direcției 
Centrale de Investigații, Allan 
Dulles, a căror prezență a marcat 
importanța noului născut pentru 
politica de stat a S.U.A.

După naștere, „năzdrăvanul" a 
țîșnit în cosmos, dă tîrcoale pă. 
mîntului și pretinde că știe tot, 
vede tot, fapt pentru care a fost 
botezat „sky-spi", adică spionul 
cerului.

Domnul Dwight Eisenhower, 
nașul năzdrăvanului, a ales spe
cial acest nume, drept recunoș
tință pentru „cel de sus", iar 
cardinalul Spellman l-a miruit cu 
„sfînta taină", chemînd „oastea 
domnului" să-1 apere de comu. 
niști.

Importanța pe care o reprezintă 
pentru ei noul născut o putem 
observa urmărind activitatea lui 
Allan Dulles, actualul conducă
tor al Direcției Centrale de In
vestigații și tatăl năzdrăvanu
lui, care ani în șir și-a ascuns 
activitatea de tată de „năzdră. 
vani" sub firma de observator 
special al președintelui S.U.A., 
lucrînd sub numele conspirativ 
de Bull.

Allan Dulles, alias „Bull**, a în
ceput spionajul la vîrsta de două
zeci de ani, visînd la inventarea 
unei mașini de citire a gîndur- 
lor și a omului invizibil. Aceste 
preocupări l-au făcut ca atunci 
cînd s-a urcat pentru prima dată 
în Turnul Eiffel, să se gîndească 
le avantajele pe care le-ar oferi, 
pentru spionarea Europei, con
struirea unui asemenea turn în 
centrul ei, cu ajutorul căruia el, 
ca reprezentant special pentru 
Europa, să poată auzi și vedea 
tot. Și dacă nu s-ar fi lovit de 
problema invizibilității, sigur că 
ar fi pus în practică această 
idee.

Dar cel mai mult l-au preocu. 
pat pe Dulles aceste idei în mo
mentul cînd e fost trimis ca îm
puternicit al Serviciului de spio
naj american în Europa. Crezîn- 
du-se invizibil, Allan Dulles dis
pare din America la 14 ianuarie, 
ca a doua zi, 15 ianuarie 1943, 
să apară sub numele de „Bull" 
în Elveția.

Așa după cum arată documen
tele secrete din arhiva Direcției 
generale S.S., a securității Reichu- 
lui, date publicității de revista 
„Timpuri Noi“, Allan Dulles a 
dus, timp de aproape trei luni, 
tratative la Berna și Geneva, cu 
reprezentanții lui Hitler, care și 
ei crezîndu-se invizibili, ascunși 
sub nume conspirative ca „Paul", 
pentru cunoscutul agent interna
țional al lui Hitler, prințul Max 
Egon Hohenlohe și „Bauer", pen
tru împuternicitul serviciului 
spionaj S.S.

In calitate de reprezentant 
cial al președintelui S.U.A.

al cercurilor monopo- 
Amerioa, mister „Bull" 
textual hitleriștilor că, 
1939 ei n-ar fi rupt cu 
occidentale și ar fi în-

de

ofi-
Și

neoficial 
liste din 
a spus 
dacă în 
puterile 
dreptat lovitura direct spre răsă
rit, Statele Unite ale Americii ar 
fi fost cu ei și acum, în 1943. și 
ca răsplată le-ar fi „dăruit" Eu
ropa.

Cu aceeași ocazie a lăsat să 
se înțeleagă că recunoaște în în
tregime pretențiile Germaniei ia 
hegemonia industrială a Europei, 
afirmînd că ; „O mare Germanie 
federală (asemenea Statelor U- 
nite ale Americii) de care să fie 
legată o confederație dunăreană, 
va constitui cea mai bună garan
ție pentru „ordinea" și „reface
rea" Europei centrale și răsări
tene."

Desigur că. tntr-o asemenea 
organizare, Dulles urma să o- 
cupe un ioc de onoare. Insă „cel 
de sus" l-a persecutat de această 
dată și planul său a fost dat 
peste cap.

Spionomartia
Șocul produs de rezultatul ce

lui de-al doilea război mondial 
a făcut pe semne ca lui Allan 
Dulles să i se fixeze această idee 
(noua ordine și refacerea Euro
pei), pentru realizarea căreia se 
zbate de multă vreme. El a pre
gătit acțiuni diversioniste pe 
scară mare și este preocupat să 
găsească astfel de metode de 
spionaj îneît caracterul și pro
veniența lor să fie cu totul ne
cunoscute. Cu alte cuvinte, Du
lles caută metode care să poată 
fi folosite mereu, fără ca ele să 
lase urme și să dea loc ia con
flicte. Nașterea lui „sky-spi“ de 
la „Cape Canaveral" dovedește 
că el n-a abandonat nici un mo
ment ideea „spionului invizibil" 
pentru a spiona totul.

Dirijat de firele Invizibile ale 
dolarilor, Allan Dulles a devenit 
un robot al unor regi neîncoro
nați ai oțelului, cărbunelui, finan
țelor și ai marilor corporații ale 
industriei de război. Fiind el în
suși un membru al acestej famiti' 
de bancheri, se teme de întărirea 
lagărului socialist. Fiecare suc
ces al țărilor socialiste^ îi 
strecoară frica în oase, îl înfu
rie și în asemenea împreju
rări vrea să cunoască absolut 
tot ce se petrece pe pămîntul a- 
cestor țări Sfătuit de specialiș
tii în ale conspirației mondiale,

Lanțul spionajului 
american

După cum arată revista „Interi 
national Affairs** (Probleme In. 
ternațlonale) Nr. 7/1960, Direcția 
Centrală de Investigații, subor
donată direct Consiliului Națio
nal al Securității S.U.A., se com
pune din paisprezece subdivi
ziuni, care 6e împart la rindul 
lor în zeci de secții și birouri, 
dintre care menționăm :

1. Comitetul de coordonare șl 
prelucrare a Informațiilor, format 
din consiliul directorilor servici’- 
lor secrete americane, experți în 
munca informativă, ofițeri de 
6tat major, specialiști în marină, 
aviație și oameni de știință.

2. Centrul de indicații, creat 
în 1954, oare se ocupă de culege
rea de informații pentru „preve
nirea unui atac prin surprin
dere". Face tatonări, confecțio
nează informații, provoacă dife
rite rebeliuni și lovituri de stat, 
coordonează activitatea servicii
lor de spionaj ale tuturor state
lor legate de S.U.A.

3. Oficiul Apărării Naționale — 
care se ocupă cu culegerea de 
informații strategice, țirxe legă
tura cu elementele reacționare și 
bandele fasciste din diferite țări, 
dirijează activitatea de spionaj 
electronică și fotografică a spio
nilor roboți.

4. Serviciul de informații al 
Departamentului de Stat, care 
controlează și dispune de amba
sadele și legațiile americane din 
toată lumea, de dteva agenții de 
presă, de centrala spionajului 
acustic „Europa liberă**. Conduce 
centrele de sp’onaj și diversiune 
ale emigranților situate pe teri
toriul S.U.A. și al altor țări, pre
cum și e Ițele.

„Autodesconspirare"
Sistemul și metodele spionaju

lui militar sînt într-o anumită 
măsură oglindirea sistemului de 
pregătire strategică a războiului. 
Dacă nu am ști nimic despre 
N.A.T.O., S.E.A.T.O. și celelalte 
pacte militare, ale căror planuri 
au fost pregătite de statul ma
jor american imediat după cel 
de-al doilea război mondial, no1 
ne-am putea face o idee despre 
ele după particularitățile servi
ciului de spionaj organizat de 
Dulles. Modul de organizare și 
toate acțiunile sale arată limpede 
că statul major american nu se 
interesează atlt de informații 
economice sau de fortificații, cit 
de date amănunțite despre ba-

CIOC ANITO AR EA

necontenit pe clina

S
e vedea de departe In 
dimineața aceea de toam
nă, sus pe deal, o căruță 
trasă de do< căluți, urmată 
din aproape de un bărbat, 
care părea nefiresc de 

subțire și de ' deșirat, cum se 
desena pe cerul curat ca hîrtia. 
Hăt, în zare, în văzduhurile 
răsăritului, soarele tocmai pă
trundea, ca printr-o poartă des
chisă, în noua zi a lumii. 
Picioarele omului, ale cailor, ca 
și spițele roților, forfecau In 
mers lungile panglici de lumină, 
zvirlind 
dealului bob ițe jucăușe și scin- 
teietoare de aur.

Căruța nu era deloc ața de 
ușoară cum părea adineaori um
bra ei; dimpotrivă era încărcată 
vîrf, nu numai cu sacii burdușiți 
și ce-o mai fl fost pe Ungă ei, ci 
și c-un zdrahon de femeie, care 
ținea, chipurile, hățurile In mină. 
Panta lină ușura greutatea căru
ței, ceea ce învioră pasul cailor.

— Sole. Tomo. strigă ea deo
dată. cu glasul ascuțit, către băr
batul rămas bine In urmă: sute, 
no mal clămpăni ca nn cocostirc!

Nmnital Toma era In adevăr 
foarte foalt. cfotăBos și pățea • 
dată, dt altul de trei ori. Nu a- 
răta semn că ar vrea să dea răs
puns sao ascultare; continua să 
calce la fel de rar ți de îndesat 
ca ți pasărea cu care fusese ase
muit și cu aceeași deplină ți de 
nepătruns Indurare. In cete din 
urmă Insă se ațeră pe marginea 
sc i ud urii luind el tnsuți hățurile.

— Taci, hai? Nu-i ața că nu s 
vrednică să vorbești cu mine? Tu 
numi' la cooperativă te slobozi. 
Acolo aj fi In stare să-ți dai și 
cămașa de Pe tine, nu numai pă
mîntul și caii. M-ai da tu Și Pe 
mine, dacă n-aț sta de pază, 
prăpăditule ! Știu ce-ți trece prin 
cap acum! Muierea îi proastă ți 
gata! Aș fi dacă m-aț lua după 
tine, cum am mai fost cînd mi-arn 
dat fata, după ăla, după negi- 
neri-miu. Atunci trebuia să' pun 
eu piciorul în prag și să n-o mă
rit tntre străini. Feciori buni 
erau destui și la noi în sat. li 
trebuia unul din colectivă ?

— Poți tu să mirii și ca dulăii, 
dacă vrei, continuă ea după ce-și 
trase sufletul un minut, mai mult 
ca să audă ce-o să-i spună el ; 
dar peste hotărîrea mea n-ai să 
treci ! Că să știi, domnule, îl in
formă ea cu fală pe-un călător 
care-i rugase să-l lase să-și pună 
în căruță, pînă mai încolo, un 
geamantan greu, a dat dumne 
zeu și-am făcut bucate anul ăsta 
dindestul Nu sîntem cine știe ce 
avuți, dar nici ăl de pe urmă 

zele de rachete, aeroporturi ml- 
litare, de șosele și de căi ferate, 
de poduri, centrale electrice și 
alte construcții de acest fel, a 
căror distrugere provoacă în mod 
inevitabil serioase pagube și pa
ralizează în ultimă instanță for. 
ța de rezistență a unei armate.

Sfîrșiiul erei 
spionajului individual 
întreg cortegiul de experți în 

Construirea de aparate de spio
naj se zbate să găsească tipuri 
noi de spioni, care să corespun
dă tehnicii actuale și mai ales 
să nu poată „vorb'" atunci cînd 
sînt prinși asupra faptului.

Poate că, în aceste căutări ale 
lor, și-au smintit de un oare
care doctor Scbweler, care in
ventase ta New York un nou tip 
de mașină infernală. Ea era de 
dimensiuni foarte mid. avea for

ma unei țigări de foi și era cu 
totul distrusă în timpul explo
ziei, fără a lăsa urme. Dar, In 
cazul de față, era nevoie de ceva 
mai mult, de ceva „tare". Și 
pentru asta cercurile monopo
liste au înființat un laborator 
oare să se ocupe cu căutarea me
todelor științifice de spionaj ți 
diversiune, cu crearea unor spio
ni roboți.

Finanțarea acestui laborator se 
face pe diverse căi ocolite, mai 
ales prin „Societatea științifică 
americană pentru probleme mili
tare și armament", înființată 
special în eoest scop.

Acțiunile întreprinse In ulti
mul timp de Direcția Centrală de 
Investigații, dovedesc că activi
tatea acestui laborator a contri
buit fa expansiunea spionajului 
american.

Perioada spionajului individual 
se îndepărtează tot mai mult. 
Stilul de activitate a! spionilor 
cu talente actoricești, cu bărbi 
sau mustăți false, ori al femeilor 
frumoase, a devenit un boa 
istoriei.

al

Reedifarea 
.Spionajului total*

In timpul celui de-al doilea 
război mondial, Dulles a obser
vat că spionii germani, care ope. 
rau pe teritoriul aliaților. țineau 
legătura 
ales pe 
germani 
șuta în 
primeau

lor mai
Agenții 

eu para
lizate ți

cu centralele 
calea aerului, 
săreau adesea 
locuri dinainte 
aparate de radio-emisie 

sau alte lucruri trebuitoare, de 
asemenea; aruncate cu parașuta.

Dar $i mai Important era lap- 
tul că toți agențy cunoșteau lo
cul dinainte, după fotografii. Pe 
vremea aceea. Duties nn era in
teresat pentru un asemenea sis
tem. deoarece spionii să: erau 
capi încoronați. prim-min:ștri. 
miniștri sau In cel mai 
rentieri.

In țările eliberate de 
Sovietică, popoarele au 
guverne populare și au

riu caz

Armata 
instalat 

_ . măturat
slugile spionajului american, de-

putem noi, ca 
să stăm cu capu-n strai- 
ar vrea unii și alții! (In- 
vorba și cu privirea spre 
Mai ales ca n-avem decit 
pe lingă patru feciori.

un concurs dintre 
echipele artistice de 
fată frumoasă, zvîr- 
•i juca In echipa 

ni- 
nu

n-om fi. Că nu 
părinți, 
ță, cum 
țepă cu 
Toma). 
o fată, . _ .
îmi puteam băga ginere în casă, 
s-o ti măritat cu ane știam eu, 
că știam un băiat bun, cam de 
seama fetei, dar Anuța mea... 
*i leită tată-su, de încăpățînată 
și mintoasă ce e !

— Nu-ți mai bate gura către 
oamenj străini! mormăi negru 
de supărare Toma, după ce că
lătorul o aptfease pe-un drumeag 
cu plopi spre gară, tîrîndu-și 
cum putea geamantanul.

— Nu tac! Iaca n-am să tac!... 
Nu pot să tac, cind inima-n mine 
stă să plesnească !

Cei doi porniseră din zori de. 
acasă, spre satul din raionul în
vecinat, unde-ți aveau măritată 
fata cu un colectivist. Anuța îl 
cunoscuse la 
raioane intre 
amatori. Era 
lugă nn alta, 
de dansuri cu atita foc ca 
meni alta, dar nici flăcăul 
era de lepădat. Și Anuța spusese 
că mai degrabă se.amncă-n fin- 
tiaă decit să nn se mărite cu 
cioe-i e drag ei! Putuse Toma să 
stea In cumpănă, țtiindu-i firea, 
nu încăpățînată cum susținea 
mamă-sa. ci hotărî tă ți dintr-o 
bucată ca a unui flăcău de soi 
bun? Pe deasupra, veniseră și 
neamurile feciorului in pețit, a- 
rătîndu-se oameni de ispravă, 
bine tmbrăcați și fără pretenții 
de zestre. Nu ceruri nimic in 
afară de ce avea fata In ladă. 
Și poate că ăsta a fost motivul 
pentru care Solomia. deși se în
verșunase zdravăn la început, 
se dăduse învinsă pină la urmă.

Abia după-o vreme începuse să 
clrtească, dind toată vina, așa 

Toma. 
din 
cu- 

răs- 
ca 

să nu mai toarne gaz peste foc 
mai bine-și înghițea necazul, 
otrăvindu-se zi de zi cu el.

Dar acum, în vremea din 
urmă, parcă dăduse strechea-n 
muiere.

Reușise să-i strecoare și lui un 
fior de grijă S^ar putea oare să 
fie oarecare adevăr, dincolo de 
potopul de vorbe? Ce, era mare 
lucru să bîntuie o secetă, sau să 
bată grindina? Cîte nu se pot în- 
tîmpla în agricultură! Mai auzise 
zvonuri și de pe la alți cîțiva. 
Oamenii se frămîntau. Unii zi
ceau că la ei nu se pot uni pă- 
mîturile că-i deal și nu pot intra 

cum era de așteptat, pe 
pe care nu-1 mai scotea 
,,mulă“ și din „prăpădit", 
vinte care.) răneau adine. II 
coleau și-l răzvrăteau, deși

mascînd totodată șl metodele lor 
de lucru.

Pus tntr-o asemenea situație, 
Dulles a fost nevoit să oaute noi 
agenți, noi metode de lucru, să 
formeze o nouă rețea, călăuzin- 
du.se după principiul predeceso
rilor săi — că spionajul trebuie 
să fie total, atotpătrunzător și 
atotcuprinzător, sfera intereselor 
sale fiind nelimitată. Serviciul de 
spionaj american și-a întins Ițele 
nu numai în lagărul țărilor so
cialiste dar șl în rîndurile alia- 
ților săi. Această rețea cuprinde 
zeci de mii de spioni.

Primii spioni robofi 
ai aerului

de N. Osman

con

tipări de telecomu- 
au început să joace 
stabilit In procesul 
..Baloanele sondă" 
aparatură de spla.

șit îr boxa acuzării, dl nd 
ducerii Direcției Centrale de In
vestigații dureri de cap și di
verse complicații.

.Așa cum arată colaboratorul 
științific al universității Harvard 
din S.U.A.. Harry Howe Ran
som. tn cartea sa consacrată sis
temului centralizat de spionaj a. 
merican. în care printre altele 
scrie și de primii spioni roboți, 
așa zisele ..baloane sondă" pen
tru „cercetări meteorologice ți 
electromagnetice". precum ți 
despre realizările științifice In 
domeniul electronicei, fotografiei 
și diferitelor 
nîcații. care 
un rol bine 
de spionaj, 
înzestrate cu 
naj. lansate de reprezentanții Di. 
recției Centrale de Investigații, 
erau dirijate spre teritoriul 
U.R.S.S. și al țărilor de demo
crație populară. folosindu-se 
niște curențt aerieni care circulă 
întrx» anumită direcție, la înăl
țimea de 15—16 mii de metri. De 
la această înălțime. ..balonul 
spion* fotografia din timp In 
timp teritoriul deasupra căruia 
plutea.

Primele „baloane spion" erau 
înzestrate cu aparate care înre
gistrau numai imaginea pe peli
culă. urmînd ca operațiunile de 
developare și copiere să se facă 
jos. pe pămînt. Acest lucru îl 
dovedesc indicațiile care înso
țeau aparatura acestor baloane 
și care sunau astfel : .Jiu* des
chideți. aparatele conțin probe 
științifice. Predațl-te de urgență 
ambasadei S.L'-A. din țara voas
tră și reți primi recompensă 
bună". Nimeni Insă nu s-a gră
bit să facă acest lucru și. atunci 
dnd au găsit asemenea aparate, 
le-au predat autorităților.

Mai tlrziu. ..baloanele spion" 
au fost înzestrate cu un mic labo
rator, care developa imaginea ți. 
automat, prin instalația de tek- 
foto, o transmitea ta o anumită

Cu toate 
unde a- 
la trap, 
în fața 
ieși cu 
tor. Se

tractoarele. Și-atunci de ce să 
facă gospodărie colectivă? Venise 
pe urmă răspunsul Anuței. Ia 
cartea trimisă. Fata scria cinstit 
că au de toate și că nimic nu le 
e de lipsă.

„Las'că vedem noi acum! Ce-o 
fi ți cum o fi! Vedem noi!**, o a- 
menință în gînd și iar dădu în
demn cailor, lâslndu le liberă 
zăbala.

Spre seară ajunseră în satul 
care avea la margine aceeași tă
bliță cunoscută: ..Comună com
plect colectivizată". Ochii lui 
Toma alergau în toate părțile 
iscodind aceleași semne de care 
avea nevoie sufletul său frămln. 
tat. Dar Solomia îl înghionti de
odată supărată :

— Mină mai repede, Tomo !
Noroc că nu mai aveau decît 

să cotească un colț. Caii erau os
teniți; n-o să-l facă tocmai acum 
zmei de dragul muierii ! 
acestea intrară pe ulița 
veau casă nouă copiii, 
oprind cu zgomot mare 
porții cunoscute. Anuța 
strigăte vesele înaintea 
Îmbrățișa îndelung cu mamă-sa. 
care începuse să bocească înfo. 
cat. de-i scoase pe vecini pe la 
garduri.

Toma se mira cite case noi 
crescuseră în dreapta și-n stingă 
Pe ulița asta, din primăvară. Se 
împlinise și arăta frumos cu ca
sele aliniate, 
păt și cu garduri noi. Pină 
deschidă 
poarta, ei 
pată roșie 
ceput i se păru a fi o floare; ga
roafă sau trandafir. Era un 
steag mic în trei colțuri, se du
miri el cînd se apropie. Citi li
terele țesute cu fir auriu: „Frun
taș în producție!** Ia te uită la 
„negineri-miu“— cugetă el și de- 
atunci se simți cuprins de liniște 
și de un soi de veselie.

— Am trimis după Petre, tată. 
Vine îndată. Să-ți ajut eu...

— Nu-i nevoie, Anuță! ”
du-te cu maică-ta Lasă că fac 
și singur ce-i de făcut.

Privea cu ochi aburiți de emo
ție tînăra femeie, al cărei mij
loc rotunjit vorbea cit se poate 
de lămurit de-un nepot.

„Nu-i rău deloc!* gîndi mal 
apoi, după ce rindui caii ți că
ruța în țopru. în grajd nu era 
loc decît pentru vacă, dar vaca 
era frumoasă și rotundă, cu uge 
rele galbene, atînnînd grele. Era 
curățenie de bun gospodar ți 
printre seîndurile podului se ve
deau ieșind, ca niște bărbuțe de 
țap, smocurile de fin. Cocina 
era în fundul curții; un York cu 
botul încîrligat grohăla gros, 

zugrăvite proas-
• - t să

un băiețel din vecini 
trase cu ochiul la o 

din geam, care la tn-

Tu

bază, situată undeva în R. F. 
Germană siau pe teritoriul altei 
țări din Occident, ascunsă sub 
denumirea de punct de cercetări 
meteorologice.

Harry Howe Ransom, unul din 
specialiștii spionajului american, 
susține că instalațiile acestor ba
loane puteau fotografia aproxi
mativ jumătate din teritoriul 
U.R.S.S. Asta însă în cazul că 
nu erau doborîte înainte de a pă
trunde pe teritoriul U.R.S.S. Cum 
majoritatea au nimerit cu „oiș
tea în gard**, din acest prim tip 
de „spion robot" nu s-a ales de
cît ceea ce se alege de obicei din- 
tr-un balon de săpun.

Dulles, oare ta început visa 
laurii colonelului Lawrence, în 
ale spionajului, a devenit din nou 
furios și agitat. Ei simțea întă
rirea lagărului socialist și asta 
îl neliniștea.

în urma eșecului suferit în fo
losirea primului „spion robot**, 
„baloanele sondă" — americanii 
s-au ocupat de crearea unei în
tregi flote aeriene de spionaj, care 
să se urce la o înălțime și mai 
mare. Astfel, cele nouă monopo
luri americane ale industriei de 
război au primit comenzi, prin 
Pentagon, din partea Direcției 
Centrale de Investigații, pentru 
construirea unor avioane care să 
poată îndeplini misiuni de spio
naj.

Concernul militar ..Lockheed 
Aircraft Corporation**, a patra 
companie ca mărime în domeniul 
construcției de avioane din 
S.U.A., condusă de Hower Her
bert-Junior. fiul fostului pre
ședinte Hower. împreună cu cei 
24 de generali și amirali care 
lucrează aici, au fabricat. In anul 
1955. bombardierul cu reacție de 
tip standard nRB-47“. înzestrat 
cu un compartiment cu instalații 
speciale de foto, telefoto și radio- 
electronică de spionaj. Cete șapte 
teleobiective instalate la bordul 
acestui avion poc fotografia re
giuni pină la o «flneime de 
200 mile dincolo de frontieră. A- 
ceasta este de fapt o posiL-litate 
oferită de înălțimea de peste 
16 mii de metri la care zboară 
acest spion semiautomat, cu șase 
motoare. Fabricanții susțineau 
că este imposibilă interceptarea 
acestor avioane și că. datorită 
înălțimi: la care zboară, ele ar ti 
inaccesibile.

Inceplnd din 1966. această flotă 
de spionaj a dat tlrcoa'-e grani
țelor Uniunii Sovietice, fără Insă 
a îndrăzni să avanseze.

In iunie 1960, un asemenea a- 
vion „RB-47*. aparținlnd unității 
de aviație americană „Serviciul 
strategic militar de recunoaștere 
aripa 55". a decolat de pe aero
portul militar american Brize- 
Norten din Oxiorddtre-.Vtglia ;i 
a pornit după „cercetări electro
magnetice", viciind frontiera 
Uniunii Sovietice în apropiere de 
Kola.

Spre surprinderea doantor a- 
mencaaz. avionul spion a fost 
interceptat ți chiar dobcrît. scc- 
țîndu-se din uz și acest’ spmn 
semi-automat. In care Di rec; a 
Centrală de Investigații. Servi
ciul Strategic de Recunoaștere și 
personal Allan Dulles Iți puse
seră mari speranțe. Dar vrii tei 
Duties, care pentru un mnesent 
părea îndeplinit, se spulberase 
din nou.

.Super'-spionul _U-2*
între timp compania „Lock

heed Aircraft Corpocauon*. care 
lucrează din 1953 arme-raebetă. 
specializată în avioane de rînă- 
toare, cu reacție și proiecție tele
ghidate. a născut în mare taină. 
Ia Bttrbenk-Catifornia. un nou 
tip de spion semi-robot. demxnit 
..Lockheed-U 2". ceea ce în en
glezește înseamnă „cap încuiat".

.Acest nou tip de spion s-a ur
cat și mai sus. depășind înălți
mea de 20 *urti de ntetri. El era 
înzestrat cu un întreg laborator, 
care fotografia, developa și trans
mitea apoi imagini e pe cere te 
culegea, pe cete șapte canale, 
unor baze cu care era în perma
nentă legătură. Ptiocul nu avea 
dedt sarcina de a coctecta sun 
deconecta fuocronaree acestui 
spion semi-automat al aerului.

Specialiștii americani susți
neau că acest tip de spion este

de Mircea Șerbănescu

cum numai iu tioe- 
văznse.
li plăcu căruciorul a- 
cu lac ca lămiîa ți 

albastră ca și cerul.

leneș. II cintări dia edil: ă iot 
fi avut 150 de kite! ..Are de toa
te ..negineri-miu* asta al mea!" 
chicoti in sine, giudradu-se la 
ciocănitoarea lui.

Se lăsa întunericul cel dulce 
al 6erii de toamna. Intră ți el 
In cuină, unde se aflau femeile 
cu miinile in treburi, dar oedin- 
du-și rind care să vorbească mai 
tatii.

— Ai văzut, Tomo. căruciorul? 
II întrebă repede Solomia cu ochi 
seînteietori. 
rețe li mai

Lui Toma 
cela vopsit 
c-o dungă 
Așa ceva numai la oraș m>i vă
zuse. înăuntru totul era ca ză
pada ți ațtepta numai puiul de 
om. care-i va fi lui nepot. Hi ia 
aspră, muncită a lui Toma. a- 
tinse marginea subțire. Intr-o a- 
lintare furișă, duioasă. Se sim
țea bine in camera nu prea 
mare, dar frumos rinduită. cu 
mașină de cusut intr-un coiț. ca 
patul înalt, clădit cu perini a- 
coperite cu țol înflorit și cu per- 
deluțe ca spuma la fereastră. Se 
vedea în geam o umbrițoară In 
trei colțuri.

— Ce 1 acolo ? întrebă Toma. 
prefăcîndu-se că nu știe nimic.

— Steag de fruntaș, tată. L-a 
primit Petre. E om bun ți vred
nic!

— Păi, vouă steaguri 
fata mea? Ce-o mai fi

Anuța îl scoase de la 
și i-1 arătă Toma ll 
mina, simți moliciunea 
mătăsii și asprimea literelor țe
sute cu fir aurit.

— Și ești mulțumită, fata mea? 
întrebă el apoi.

— Da. tată Sînt fericită.
Pentru vorba asta ar fi vrut 

s-o mîngîie ca-n vremea cind era 
numai o copilită, dar tocmai a- 
tunci auzi dincolo un glas băr
bătesc bucuros. Petre 11 găsi cu 
stegulețul în mină. Nu avusese 
vremea să-l pună undeva. Se 
îmbrățișară, după care Toma a- 
șeză stegulețul 
ca pe-un lucru 
mai vorbiră de 
nuțeî înfloreau 
tmărului bărbat se citea o bucu
rie sinceră și adincă. I$i exprimă 
de cîteva 
niseră pe 
departe.
- Păi 

udătură, „ .
strălucind, Anuța. Du.te șl adu 
o sticlă.

vă dă. 
și asta? 
locul lui 
pipăi cu 
dulce a

la loc cu grijă, 
de preț. Dar nu 
el. In obrajii A- 
bujori. Pe chipul

ori mulțumirea că ve
la ei părinții dragi de

atunci, vezi de ceva 
Petre! strigă, cu fața

ce! mal desăvîrșit, întrucît se 
putea apăra de interceptarea sis
temului radar. Ei mai pretindeau 
că nu este accesibil armelor anti, 
aeriene și că poate zbura în orice 
direcție.

Aceste laude l-au făcut pe Du
lles să creeze baze înzestrate cu 
astfel de avioane-spion. într-o 
serie de țări capitaliste.

La 1 mai I960, pornind să facă 
„cercetări meteorologice**, „U.2", 
condus de Powers, s-a dovedit 
tot attt de vulnerabil față de sis
temul de apărare antiaeriană al 
Uniunii Sovietice, care l-a inter, 
ceptat. l-a urmărit și i-a adus pe 
pămînt. Iar Powers, contrar indi
cațiilor serviciului de spionaj, nu 
s-a sinucis și. rămlnînd In viață 
a destăinuit întreaga organizare 
și dotare a spionajului american 
cu asemenea avioane semi-robot

.Marele" spion robot
în mare secret și grabă au 

construit imperialiștii americani 
satelitul spion ..sky-spi". „spio
nul cerului*, pe care după ruși- 
nosul eșec suferit cu avionul de 
tip „U 2" au început să-1 popa, 
terizeze pentru a contrabalansa 
Infrîngerea ți pentru a întreține 
psihoza războiului rece

Cel care-se bucură insă cei mai 
mult de realizarea acestui ..spion- 
robot* este Allan Dulles, al că
rui vis se întruchipează In acest 
a șa-zis spkn al cernim, care are 
Intr-adevăr posibilitatea să foto
grafieze pămLntnl. însă, după 

.cum spun specialiștii, din aceste 
imagini na se pot scoale efe- 
me.nte care să dea posibilitatea 
taiocmirii unei bărți militare. De 
asemenea, șlitut este că. în spio
naj. fotografia devine informație 
atunci dnd ea se combină și cu 
aî’.e date culese terestru. Ori. 
după cum se știe, spxxulor tri
miși pe teritoriul U-R-S.S. și al 
țărilor de democrație populară 
na ie-a cam prut atmosfera. îndt 
tocmai în asta coastă hiba dom
nilor americacL Astfel, activita
tea spKxxlor-roboți se reduce ■ 
zero

Ca toate astea. Compania 
..Lockheed Aircraft Corporation* 
a primit mmmn pentru proiec
tarea sateliților spion1 .^Atdas" 
și cinx»*, pentru care gwvw- 
nul Statelor Unite a a.ocM din 
bngetnl financiar pe 1961 suma 
de 250 aubaane de dolari.

După c^ra arătam la început, 
pentru capitaliști, spiomd-robot 
este speranța an Ivirii din criza 
ta care iu intrat, chiar daci el 
nu are rfîcadtate. Insă, șifindu-l 
deasupra pimlntnhă. se hrănesc 
ca iluzu. gtadrnd că ÎBtr-o bună 
zi „sky-spt" urabHnd pe acolo 
prin _cer“ na da peste .xel de 
sus* și-l na determina să lucrez* 
pentru ei.

Sistemul american de spionaj 
a suferit ou eșec toaaL cn toți 
sateEța și roboții săi. In lumea 
țărilor eliberate de exploatare, el 
n-a primit și nu va primi md un 
tel de sprijin dio partea nimă- 
cu.

Sistemal de apărare sovietic a 
dat dovadă de perspicaceitate. de 
indigență, de tatenL El a de
masca: camtalajefe tutxiror orga- 
nzați;ior sab care se ascundeau 
spionii imperialiști ți a redus ta 
ic-a activ taiea tuturor spion ‘lor 
roboți.

Așa cum a aritat N S Hruș- 
dov Ia dxscursal său la cea de 
a XV-a sesiune a O.N.U.. Uniu
nea Sovietică își intensifică efor
turile pentru a zădărnici acțiu- 
n te provocatoare, tentativele de 
spionaj ș« de încălcare a snvera- 
nitătii altor state, acțiuni prin 
care anumite cercwi conducă
toare din S.U.A- caută să accen
tueze primejdia unui război 
nuclear. In scopul sporirii bene
ficiilor — și așa fabuloase — 
ale trusturilor monopoliste.

Faptele demonstrează I 
ma: conv^igător că
conștiente ale soaetăvi i 
poraae stat capabile să 
aceste ptaaari nurșave. 
poante își încordează 
potente pentru a înfăptui v_sul 

‘ de aur ai p^aete. dispariția 
definitivă și totală a războaie-

Insă tot 
forțele 

contest- 
dejoace 
că po. 

i toate

— Lasă-I ta. Aauță. nade să 
te maa ducă acum ocara. Am 
adus ca am a stidă...

— Vai de mine, manaa inacră. 
dar ■■ mă duc atrmrri. Cabar 
■mai la pivnifă.

Petre aa zăbovi moit Se la. 
loarsc Ca o sticlă pimă. ta timp 
ce .Aaata panta Pe masă niște 
paharele taBortie Ctec-
airă. vară. băva.

că. de cănța de s^ șoprn In- 
careată-vlrf și-l apuca rușinea. 
Și far oe mtă fa nevastă pe sub 
sprincene. de parcă-i spMta: 
. Ce zici de .^eftoeri via"? So- 
tomna ce să zică? Ne aicea ai- 
auc. Se grăbi cn Aaafa ta cniaă. 
să pregăteaacă mai departe daa. 
O cină Imbelșagată. care-i obligă 
pe Petre să *e mai ducă a dată 
ia ptenrță ca să advă via So- 
fomfa se arăta Indatată de 
toate ți aaereu o întreba pe A- 
nața cile ceia, mirindu-se dia 
belșag de cile anaea. deși van 
Inowri dintre cele mai abișntale. 
„Te-ai prins In capcană, ciocăni- 
loarto î* cugetă la un moment 
dat Toma șM vena a ride.

Se culcară tlrzin și dermiri 
duși, după aboaeafa dnmsalni. 
Dimineața dud se sculă. Tema 
n-o mai găsi pe Solomia ta pal 
Femeile eraa ta grădiaă. dar ei 
le strigă și vlncvă aamaidecit.

răți ce-i de facaL să știu și ea 
cum vă merge! se adm 11 ta sRr- 
șit Toma. ginerelta. care depuse 
zel să-i arate latreaga 
darie.

Parcă se strădaia prea 
socoti Toma. rercelad ca
aminte podul maturai și cei o>- 
trn saci bordașiți. care stăteaa 
Intr-un colț ca niște femei grase 
cu mlioile-n șolduri Petre fi 
desfăca pe aanl ta gară și pre
firă printre degete boabele de a- 
rami Frumos grin! băgă de sea
mă Toma și-și aduse aminte c» 
necaz de sacii pe care-i avea el 
insnți jos In căruță Dar tot nu 
zise nimic. Numai * adresă un
gind aspru Solomiei. care. la
rindul ei. se purta vesel, firesc, 
ca ți cind nici usturoi n-a mln- 
cat. nici gura nu-i mirosea! In 
pivniță, butoiul cel mare de vin 
parcă era o mamă Intre cele două 
butoiașe de țuică.

— Trebuie să grijesc să le am 
pe toate pline, zise Petre zîm- 
bind, că mi se naște feciorul și 
n-o fi chip altfel!

— Așa-I, fătul meu, al
toate. Nimic nu-ți lipsește, fără 
numai socri !

— Dumneavoastră să fiți să
nătoși să veniți mai des, că nu
mai bucurie ne faceți.

go*P»

tare. 
hiare-

de

(---
JHuntii

Deși cu turma nu mai trec de mult 
Prin neclintirea codrilor albaștri, 
Deși doar intr-un vers mai vin s-ascult 
Cum se ridică brazii printre aștri, 
- înaltă bucurie, munții mei, 
Vă regăsesc mai îndrăzneți, mai duri 
In fiii voștri tineri, in acei - 
Care, chemați de stea și vreme, 
Lăsară turme și-au lăsat păduri...

Prin ei veți trece iarăși in poeme, 
Prin ei veți birui omătul greu, 
Prin ei veți sfîșia mereu velința 
De piele sure... Stăruind mereu, 
Alt zbor, alt freamăt, ne-au supus ființa 
Și altă lume, alt picior de plai, 
Ni se rotesc in jur ți, ca c> rază, 
Pătrund treptat in suflete, in grai ; 
Peste potecă fumul alb s-așează 
Pornind din coșuri ca din arbori suri ; 
Și zgura din cuotoare scinteiază 
Ca vatra stelelor 
Peste păduri...

Vibrind intens, atitea bucurii 
Ini par piraie iuți, cu unda clară ; 
Gnd trec pe lingă turte cenușii 
Mă bucur că in cale-or să-mi răsară. 
Că ochii Rmpezi care se roteau 
Printre minuni de stincă ți verdeață 
Ari stoainesc mașini, și viață dau 
Metalului - care le cere viață... 
Invioreți de boarea unui vint. 
Ei vor privi întrebători, spre mine : 
La fel de mindri munții noștri sint î 

Stau ginditor, și-aș vrea să le răspund... 
Și deodată parcă simt o undă, 
Venind din albul munților tumult j 
De sub cupola șesului, rotundă, 
Ne cheamă iar prieteni de demult, = 
In codri vechi, să ascultăm cum sună 
Sub protnoroocă, vers diamantin | 
Iar schiurile, ca un spic de lună, 
Zăpada albă vor tăia-o lin„.

Mihai Negulescu

Prfre avea ifioa deschisă li 
placa lai Trasa ca ți In ziua 
clad H văzBse Iutii, venind sa o 
ceara pe An|a de soața. Pină 
ta prtaz se mai duse cu el in 
saL oraoscu oameni ți stătu 
■uit de vorbă cu prețedintete. 
..Aștia-s puși pe lucruri mâți!* 
s< giudea Toraa. aflînd de graj- 
drafie care se vor mai construi, 
de silozurile pentru porumbul- 
uutrel. de seră ți de canalele de 
irigații. Pe dud se Întorceau a 
casa ta vremea prfozului. Toma 
latrtbă:

— Ia spuse, fătul meu. zicea 
prețedintete vostru că vrea să 
carapere au țtiu ce. că n-am 
laletes erau i-a zis. Ce-i aia ?

Petre nu pricepu de la început 
Abia după ce-l descusu puțin 
află.

— A. e vorba de aspersos-e. 
Ara hoiărlt la adunarea generală 
să caiapărăm...

— Ce-ț alea ?-. as... cum le 
ziseși ?

Petre 11 lămuri cum putu mai 
brae că e vorba de niște mașini 
ca pompe pentru stropit ogoa
rele. ..In adevăr, ățtia-s puți pe 
lucruri mari !* cugetă din nou 
Toma și-a suflet ii crescu o 
bucurie luminoasă, fierbinte. Cînd 
ialrara fa corfe. Petre aduse 
vorba așa. Intr-o doară, de că
ruța încărcată de sub țopru.

— Uite ce e. spuse blind Toma. 
să vorbim despre asta <te față 
cu soacră-ta. E mai bine!

Se așezară ta masă, dar Petre 
■■ mai dădu semn că ar vrea să 
aducă vorba despre căruța. La 
sfirțit. înainte de a se scula de 
la masă. Toma zise deodată :

— M-ai întrebat, fătul meu. 
unde-am pornit cu căruța asta a 
noastra încărcată virf. La voi 
am pornit cu ea. copiii mei! 
Nu-i ața. Solomie ?

Nn se uită la ea: pusese în
trebarea ca-alr-o doară ți pie- 
ziț. Ațtepta cu un zimbet ascuns 
ce-o să răspundă femeia.

— Chiar ața ! Și ce-i cu asta? 
vorbi repede femeia, țintind pe 
Toma cu ochi strălucitori, indraz. 
neți. Dragii mei. v-am adus par 
tea ce se covenea de pe pămin- 
tul care ar fi fost zestrea Anu- 
ței Că noi ne-am gindil totdeau
na la voi cu inima îngrijorata, 
să nu vă supărați cumva ca nu 
primiți nimic de la noi. Ne am 
zis că ar putea lumea să vor
bească, și mai bine să ne facem 
datoria cum se cuvine, decit să 
pățim vreo rușine !

„la te uită ce-i trecu muierii 
prin cap! De-aia era liniștită ți 
veselă! Avea planul gata făcut"— 
gîndi Toma ți nu putu să n-o 
privească acum cu oarecare in
vidie. „Are mintea ascuțită ca 
briciul, a naibii ! Se pricepe să 
le sucească, să le-nvîrtă și să 
le poleiască de te lasă cu gura 
căscată!" Primi o țigară de 1a 
ginere și trase adine în piept fu
mul amărui

— Dar nouă nu ne trebuie ni
mic, mamă soacră. Nu v-am ce

rut nimic. Noi sintem mulțumiți 
cu cit avem, că destul avem, 
zău ața !

— Ne-am gindit la nepot, copii 
mei! vorbi tar Solomia, tot fără 
sa-ți piarda cumpătul. Că o să 
aveți multă cheltuială ți-o să vă 
facă de trebuință. E-un drept al 
vostru, așa m-am vorbit eu și cu 
Toma. Nu-i așa, Tomo ?

Bărbatul tresări, atins de vic
lenia femeii, la care voia să-1 
facă și pe el părtaș. Slobozi un 
val gros de fum de țigară și 
spuse alene :

— Solomia a visat urit...
Dar muierea nu-1 lăsă să ter- 

mine. Se repezi cu un potop de 
vorbe, așa cum avea ca obiceiul 
întotdeauna, dar acum se acope
rea :

— Am visat! Și ce dac-am vi
sat? Nu mai e voie să visez? II 
auzi. Anuțo dragă ? Și dacă voi 
va supărați și n-aveți ce face cu 
ce v-am adus noi, ducem totul 
la oraș, vindem și vă dăm banii. 
Pentru nepot, că așa ne-am gîn- 
dit noi și așa-j bine. Vrem să 
intre în viață îmbelșugată, să 
nu-j lipsească nimic, să crească 
voinic și să-nflorească de-a mai 
mare dragul, cum îi dorim noi 
din toată inima, ca un măr...

— S3 fie colectivist mîndru, 
ca tine, Petre, fruntaș, cu stegu
lețul în geam, ca o floare roșie, 
fi luă vorba din gură Toma, ațî- 
țat ți hotărit să n-o mai lase 
sa și bată gura cu viclenii. Așa 
dragii mei. c am ajuns s-o văd 
și pe asta ! Copiii de țăran cres- 
clnd in cărucior, cum neam de 
neamul meu n-ar fi visat vreo 
dată! Măi copii, că ml se fringe 
inima numai cînd îmi aduc a- 
minte cum am conilărit noi și 
cum ați crescut si voi, cind vă 
duceam pe brazdă și vă țineam 
In soare ziua întreagă. Ehei, 
am învățat multe ș‘ vă spun, pe 
cinstea mea de om. că acum șt'u 
ce am de făcut și la nimeni nn 
mă mai uit. feră numai la ceea 
ce am hotărit cit Vă spun că 
nu mi-a plăcut niciodată să 
beau, dar acum, te rog pe tine 
Pe'.re, să-mi mai torni un pahar 
de vin. să închin a^a cum îmi 
place mie, din toată inima, cum 
n-am făcut niciodată pină acum

*
Ca un păianjen uriaș, soarele 

cobora pe peretele cerului spre 
apus. Sus pe deal, departe, se 
vedea o căruță trasă de doi că
luți. urniind din aproape pe un 
bărbat, care părea nefiresc de 
subțire ți de înalt, parcă* atin- 
gind cu creștetul tavanul azuriu 
Mergea cu pași mari și hotărîți. 
In căruță, Solom/a ținea hățurile. 
Și nu scotea o vorbă; ofta din 
cînd In cînd. Toma se opri o 
clipă pe muchea înaltă ți privi 
satul care se întindea jos. ta pi
cioarele lui. Trase adînc aer în 
piept, după care pomi mal de
parte cu aceiași pași mari și ho- 
tăriți...



I L I E PURCARU

PE DEALURILE 
LUI BOGDAN 
AMARU

De la Rîmnicu-Vîlcea în sus, 
pînă la poalele de pădurî ale Cac- 
paților, se întinde un ținut de pă- 
mînturi lutoase, o mare galbenă, 
tăiată de rîpi și văi aride, compu- 
nînd o geografie tulbure, dezo
lantă. Odată cu primele ploi de 
septembrie, peisajul se face de 
cocă. Galbenele coline se rup, căs- 
cînd între ele uriașe prăpăstii de 
glod mișcător. Satele rămîn agă
țate de coastele gelatinoase ca 
niște ciudate cochilii de melci și 
ai senzația că dintr-o clipă în- 
tr-alta se vor deslipi, rostogolin- 
du-se cu vuiet în rîpi.

Străbătîndu-le, mi-au venit în 
minte, ca o voce materială a lutu
lui acestuia ud, niște crîmpeie de 
gînduri dintr-o scrisoare a lui 
Bogdan Amaru. Ele traduc durerea 
unui izgonit între ai lui, izgoniți 
și ei de la civilizație :

„...Mă aflu în cătunul de naștere 
— Budele — la un strănut și o 
praștie de Carpații Vîlceni. în mo
cirla bălților putrezesc mițele și 
cîinii satului, iar noaptea cîntă 
broaștele și răcăneii. Mă culc o- 
dată cu găinile și mă scol cu pri
vighetoarea și ciocîrlia. O iau raz
na pe cîmp și pe piscuri, înghit 
dumicatul cerului de rouă și al
bastru, sfărîm cocoloașe de soare 
între gene și mingii spinii frun
zelor plăpînde de răsură. Trăiesc 
liber ca primul animal superb și 
necălărit. Mă opresc prin păduri, 
cu ochii spre munte, și mă înfior 
la gindul că pămintul se urcă 
prin firele de iarbă și prin mine 
pină la stele. îmi vine să-mi lipesc 
obrazul și inima de bulgări... da’ 
mă cam ține pe sub coaste și iar 
dau în pleurezie !... Cînd am cite 
un junghiu, muma, — bună, cre
dincioasă în lucruri sfinte și des- 
cîntece, — sare gardul la o vecină 
(muiere veșnic borțoasă și care 
umblă cu necuratu’), ca să-mi des- 
cînte. Prin ulcica din mina ei iu
bitoare, sorb apa amestecată cu 
busuioc și zic că m-am zviduit'.

Sub imperiul anotimpului mi se 
părea că ținutul retrăiește dezola
rea de odinioară a poetului uitat 
in noroaiele vîlcene ca într-un 
univers scufundat. Anotimpul, geo
grafia aceasta descărnată, recom- 
puneau parcă, umed, rînduri a- 
mare dintr-o scrisoare a lui.

Mă înșelam. In fața mea, la doi 
pași, lupta aprigă cu noroiul, căță- 
rindu-se pe coasta de gumilastic 
asemeni unui alpinist ciudat, un 
om tînăr, cu aparență de localnic. 
Era îmbrăcat într-o scurtă de 
«tofă aspră, care-i atîrna greu pe 
trup, muiată de burniță.

— Ziarist ? — a ghicit, zîmbin- 
du -mi, cînd am fost lîngă el. Și 
fără să-mi dea timp de răspuns :

— Săptămîna trecută ne-ați cam 
făcut-o... S-a scris în ziar că avem 
IB biblioteci în circumscripția noa
stră. Cifra e veche. Acum sînt 23, 
In care nu socotesc și bibliotecile 
■■ ziLante... Circa 25 000 de volume.

Constatativă doar, remarca lui 
cerea totuși răspuns. Nu i l-am dat. 
Mergeam pe dealurile lui Bogdan 
Amaru și mă obseda imaginea 
cumplitei izolări în care se zbatea 
azonizlnd, la o distanță ce părea 
pe atunci incomensurabilă, un căr
turar :

..De opt luni n-am citit nici un 
ziar, nici o revistă. Am auzit doar 
că turcii se bat cu abisinienii. 
Atît".

Tovarășul meu se gîndea la cu 
totul alt fel de lucruri. Era un om 
dintr-un alt ev. Bogdan Amaru nu 
l-ar fi putut nici măcar intui.

— Pe aici, pe la noi, — a urmat 
el — oamenii s-au învățat să aș
tepte ziarul ca pe-o pîine caldă. 
E singura lor legătură cu lumea, 
și de la un timp îi interesează tot 
ce-i prin lume. Știți cîte abona
mente avem ? Numai la Boișoara, 
la colectivă, am făcut în toamna 
asta cincizeci...

Omul de lingă mine era un tînăr 
de vreo 25—26 de ani. Nu prea 
voinic, — mai degrabă subțire și 
delicat după cum lăsa să se ghi
cească șuba cu umerii căzuți — și 
cu obrajii albăstriți ușor de o 
barbă incipientă, care-1 dădea un 
aer de maturitate abia cucerită. La 
aceasta contribuiau șl ochii-i calmi, 
cu un fel de gravitate solemnă. în
figea tălpile-n mîl cu nădejde, dar 
ritmic, cheltuindu-și cu socoteală 
sforțările, ca omul pregătit pentru 
drumuri lungi. Fără să-mi dau 
seama, pașii mei căpătaseră ritm 
alături de el.

— La Buda. Ia gospodărie, — în
cepu el iar — am avut o recoltă 
abundentă. O recoltă care a în
trecut așteptările. N-au visat de 
cind Îs ei. ăștia din Buda, aseme
nea avansuri. 6 kilograme de po
rumb la ziua-muncă... I-am con
vins să-ți valorifice fructele și să

luceafărul

nu le facă țuică pe toate. E o sursă 
de venituri în plus.

Din nou mi-a revenit în minte 
o pagină din drama lui Bogdan 
Amaru. Drama poetului era drama 
celor din jurul lui :

....Mi-e foame. Ieri și azi n-am 
mîncat nimic. Singura hrană bună 
pentru stomacul meu bolnav este : 
orezul, griul (fără lapte sau zahăr) 
și merele. Merele sînt viața mea de 
fiecare zi. Cinci mere pe zi. De trei 
săptămini nu mai am mere. N-am 
cu ce și de unde le cumpăra... 
Așadar, iar mi s-a defectat dige
stia. Și între dubla colită și foame, 
prefer foamea — și pe urmă moar
tea. După atiția ani de carte și de 
zbucium, încă nu pot ciștiga, sau 
mai bine zis nu mi-am asigurat 
cinci gogoloaie de măr pe zi ! Mi-e 
rușine de vaca din bătătură, de 
greierii de pe cîmp, de ghimpii de 
la poartă, de loboda dintre uluci"...

Nu-1 mai auzeam pe omul de 
lîngă mine. Convorbeam cu celă
lalt, cel de acum cîteva decenii, 
răsfoind filele lui însîngerate. Și 
totuși, cuvintele omului de lîngă 
mine, aspre, metalic gramaticale, 
ca niște sentințe de raport, pu
neau parcă un contrapunct istoric

unei drame. Tînărul meu tovarăș 
de drum nu bănuia — credeam 
— mîhnirea mea, și de aceea erup
ția lui spontană de lirism m-a uluit 
prin coincidența ei neașteptată :

— Am citit undeva, într-o cule
gere de articole, că pe-aici, pe la 
noi, la Budele, s-a născut un poet...

Am tresărit, tulburat. Bogdan 
Amaru a rămas și azi, chiar și 
pentru cei din locurile lui, un ne
cunoscut. Mă mira și mă mișca 
ideea că cineva i-ar fi putut salva, 
fie măcar și într-o discuție pe 
coama dealurilor vîlcene, numele 
de mult scufundat în vatra tăcerii.

— 11 chema, dacă nu mă-nșel, 
Bogdan Amaru, — a continuat fără 
ezitare tovarășul meu.. Și, după o 
vreme : — I-am căutat versurile. 
Nu știu unde să le găsesc. Mă gîn- 
deam să pun problema la Casa de 
cultură raională, să dăm numele 
lui unui cămin cultural. Poate la 
Budele... Poate în altă parte.

Mă lumina o bucurie blîndă, ca 
o mîngîiere. Mi se părea 
că undeva în amintirile 
prietenilor și-ale celor 
care l-au ounoscut, icoa
na lui Bogdan Amaru 
ar luci, înviorată de un

reflex al soarelui contemporan oa
menilor lui de azi. îmi răspundeau 
gîndurile lui, împăcate parcă :

„Rănile de la piept s-au vin
decat... Dar pînă la refacerea hoi
tului meu — și sufletul mi-e un 
hoit — va trece timp. Sînt mulțu
mit cel puțin că în oasele mele 
vor umbla aceleași cîrtițe care au 
umblat veacuri de-a rîndul prin 
toți strămoșii mei, pe sub garduri 
cu flori și pe sub rădăcini de ulm 
verde. O să mă pască oile și-or 
să mă care plozii — bolbotină — 
cu poala la gîște"...

M-am întors spre tovarășul meu 
de drum cu un gînd de recunoș
tință. îmi venea să-l string in 
brațe și să-i mulțumesc în numele 
umbrei acelui uitat. Dar tovarășul 
meu, reîntors la asprimea lui o- 
bișnuită de om împovărat de griji, 
și-a aprins cu gesturi absorbite o 
țigară. Nu era timp de efuziune.

Am început să discutăm despre 
bibliotecile sătești, despre noile li
brării deschise în comune („Avem 
una în sat la Cîineni. în creier de 
munte.*1), despre preferințele citi
torilor.

— Se cere mult Șolohov, Tur- 
gheniev, Sadoveanu, Stancu, Marin 
Preda... Știu o fată la Vlădești, 
colectivistă, care are toate cele 13 
volume din opera lui Lev Tolstoi... 
Vi se pare de mirare ? Astă pri
măvară, la Păușești s-a organizat o 
seară literară Arghezi. A doua zi, 
președintele gospodăriei colective a 
bătut telegramă la Rîmnic, să li se 
trimită cărți de-ale maestrului. 
S-au desfăcut acolo, numai într-o 
zi, douăzeci de exemplare din edi
ția bibliofilă. Alea scumpe, știți...

Ajunsesem sus, pe măgura dea
lului. Ne-am oprit o clipă. Am în
tors capul îndărăt. Din ceata lăp
toasă a ploii se lămureau în zare, 
ca niște culmi, coșurile marelui 
Combinat chimic de la Govora, 
scăldate în veșnicele lor erupții de 
fum. Undeva, nu departe, pre- 
simțeam vuietul, vuietul febril al 
stîlpilor de înaltă tensiune. Știam 
că de acolo, peste aceste rîpi seci, 
neguroase, se vor deschide ca niște 
superbe flori albe luminile. Iar 
mireasma nesfîrșitelor livezi ale 
gospodăriilor colective urca de 
pretutindeni, învăluindu-mă... Din 
urmă, civilizația evului nostru cu
cerea pas cu pas, clipă de clipă, 
acest străvechi ținut al dezolării și 
negurii.

In față se întindea încă un fel 
de ceață.

— Acum, în toamnă, — a rupt 
tăcerea tovarășul meu — trebuie 
să ne intensificăm munca. Acum e 
vremea clăcilor, oamenii stau tot 
timpul în sat, în bătături. Poți 
vorbi în tihnă cu ei. Știți, se mai 
pregătește colectivizarea cîtorva 
sate... Se conving tot mai mulți. 
Dacă mai stați pînă la Anul Nou, 
poate vă invităm la o inaugurare.

L-am privit pe omul de lîngă 
mine. L-am privit mult. Era un tî
năr de vreo 25—26 de ani. Avea 
palmele încă îngroșate de contac
tul cu unealta dură. Era asudat, 
obosit. Avea fața albastrită ușor 
de țepii bărbii și umerii scurtei 
de stofă aspră, căzuți; peste bo
cancii mari, mîlul îi croise cisme 
gigantice, negre și reci. Omul a- 
cesta străbătuse poate, în ziua a- 
ceea, lungi kilometri pe jos, prin 
glodul de gumilastic umed al 
toamnei. Străbătuse poate mai 
multe sate, pierdute ca niște in
sule prin ceață și glod, și le le
gase cu firul nevăzut dar atît de 
puternic al preocupărilor obștești, 
devenite preocupări ale lui. O fă
cuse simplu, fără emfază, fără sen
zația că face un apostolat. Nu stră
bateau nicăieri, prin cuvintele lui, 
ceața și glodul, priveliștea sumbră 
a rîpilor goale, aerul posac cu ca
re-1 primiseră poate unii, patul 
tare în care-și odihnise poate, o 
clipă, oasele. Urca mai departe, 
vorbindu-mi liniștit despre difu
zarea ziarelor, despre cărți, despre 
recoltele gospodăriilor colective 
Urca cu pas egal, ca unul pregăti’ 
pentru drumuri lungi, pe dealurik 
lui Bogdan Amaru.

Era un activist. Unu) din miile 
de ostași ai partidului, fără sarcim 
speciale de mare răspundere, dar 
a căror muncă, făcută cu pasiunea 

și migala celui ce așează cărămizi, 
înalță edificiul minunat al epocii 
noastre. In acest septembrie, tova
rășul meu de drum participase la 
colectivizarea a trei comune, inau
gurase un nou cămin cultural, în
jghebase cîteva echipe artistice de 
amatori, radioficase un sat.

Pleca acum mai departe, spre o- 
biectivele înscrise cu litere de aur 
în orizonturile șesenalului.

LA SEGARCEA, 
PRINTRE 
COLOANELE 
TOAMNEI

E toamnă... Pe raza de soare a 
început să lunece, de ieri, o undă 
nesimțită de răcoare, pînă jos, în 
buturuga viței de vie. In lumina 
nouă, frunzele par de faianță. Un 
uriaș a aruncat pe ele, jucîndu-se, 
cîteva miliarde de boabe de chilim- 
bar și safir.

E toamnă... S-au schimbat culo
rile. S-au aurit gutuii. Merii s-au 
îmbrăcat jn smalț de coral. S-au 
schimbat și miresmele. S-a mutat 
și cerul mai sus. descoperind, în 
minuțiozități de tuș chinezesc, 
dealuri și creste de munte, ascunse 
pînă ieri în pulberea de aur a ve
rii. S-a mărit totul de cîteva ori. 
Pe cîmp, în ochii boilor, s-au des
chis umbre de lacuri alpine. Clipa 
bate lung, mai voluminoasă ca ni
ciodată, măsurînd dansul prin văz
duh al primei frunze de aur. Bat 
clipe lungi, închizînd în ele cea
suri întregi, așa cum ziua toamnei 
a cuprins în ea anotimpuri. Anul 
se varsă-n toamnă ca-ntr-o că
mară enormă, cu toate facerile și 
comorile pe care le-a adunat, gal
ben cu galben și bob cu bob, în 
nopțile fără sfirșit din pămînt...

E toamnă ca-ntr-o foaie de Ar
ghezi, scrisă cîndva, „la o întoar
cere dintr-o călătorie oltenească"...

....Era toamnă, o toamnă fru
moasă ca o biserică la priveghere. 
Am trecut între spații de icoane de 
aur, care căptușeau depărtările și 
infinitele zări cu o strălucire de o 
sută de kilometri. Convoaie de 
sute de buți grele, trase de boi, 
duceau vinurile scumpe pe șoselele 
scoborîte spre baltă, altele se ur
neau încet suind către deal, pline, 
la fața luminii, de galbeni, culeși 
din știuleți. Recolta numai a Dol- 
jiului era îndeajuns să îndestuleze 
țara mică a celor 32 de districte, 
pe cînd a fostului regat întreg era 
cărată toată la gări și stații pentru 
export...

Un document de belșug mon
struos, neîntrerupt prezent, al Ol
teniei, l-am adunat în sute de exem
plare, de-a lungul căii ferate, în 
toamna la care mă refer: zidu
rile de funii de ceapă și usturoi, 
cetăți nesfîrșite, munții de pepeni, 
clăile de pătlăgele vinete și ...por
cii, răsturnați de-a tăvălugul. Gră
simea uriașă a decorativelor ani
male, trandafirii ca blondele sue
deze ieșite din baia mării, le făcea 
umbletul cu neputință, revărsată

masiv peste picioarele îngropate în 
pătura buturugii de carne...*'

Dar parcă niciodată n-a fost o 
toamnă ca asta...

Văzută de sus, din Paring, ca-n- 
tr-un basm, închipuit numai în 
parte, toamna aceasta e un chilim 
fastuos, care coboară lent către 
Dunăre, parcă pe deplin conștient, 
în ondularea sa vie, de farmecele-i 
tulburătoare și noi, în culori și de
sen. Niciodată n-au fost merele 
atît de roșii, de roșul acesta he
raldic, niciodată atîta aur volup- 
tuos în gutui; niciodată n-au su
nat mai bogat galbenii cei lumi
noși din porumburi. De unde ? De 
ce ? Vei descoperi astfel ineditul 
desenului, simplu și sever ca un 
tîlc, sub culoare. Au dispărut cu 
miile ogoarele-petec, mejdinele, 
curelele, lanțurile; linia aberantă, 
meschină, a hatului, în care se 
frîngea belșugul culorilor toamnei, 
dispare treptat, lăsînd *priveliștii 
un fel de armonie primordială. Au 
rămas, în noul desen, doar liniile 
inspirației dintîi a naturii și omu
lui : apa și drumul ; firul de argint 
și arabescul lung.

E toamnă în Oltenia... Pe drumu- 
rile-n lungi arabescuri, printre 
turmele nesfîrșite de porci, în care 
te pierzi ca-n niște țări de argilă 
grea, abia mișcătoare, se încruci
șează chervane de care cu rod. A 
dat gospodăria de stat din Afu
mați peste 5000 kilograme de po
rumb la hectar. Cea din Cetanele, 
4.000. Gospodăriilor colective din 
Maglavit, Galicea, Mîrșani, nu 
le-au mai ajuns carele trase de boi 
și-au luat autocamioane. Pe dru
murile toamnei oltenești circulă 
acum camioanele.

E toamnă în Oltenia...
Toamnă de belșug, de culori și 

arome cum n-au mai fost niciodată.
Toamnă colectivistă.
E vremea cînd, din sute de locu

ri, ca niște parfumuri materiali
zate, urcă spre tine ulcelele cu 
vin nou, constelate de refrenul u- 
nui cîntec bătrînesc :

„Bun e vinul oltenesc !...“

★

...Unde să ne oprim ?
Să ne oprim la Drăgășani, în 

vestitele podgorii care se-ntind pe 
vetrele a 40 de comune și sate ?

Să ne oprim la Călărași — Dă- 
buleni, în viile noi, răsădite-n ni
sipuri ?

Să ne oprim la Segarcea ?
Cînd guști din aceste vinuri, 

buimăcit de prestigiul medaliilor 
de aur cucerite în ultimii ani la 
Sauvignon, la Lubliana și la Buda
pesta, senzația e peste puteri de 
descris. Ți se pare că bei din li
coarea de aur a medaliilor înseși. 
Ce să mai spui ? Parcă s-au topit 
în vinul acesta o mie de arome, și 
încă ceva. Vinul acesta miroase și 
a strugure, dar și a seîndură nouă 
de brad, a fîn ud, a lumină de 
lună, a femeie și cîntec, și încă 
ceva...

— E bun vinul nostru, ce spui ? 
Te întorci. E gazda... Neștiind 

cărei tradiții te supui, l-ai ales bă- 
trîn, cu cap ca un portret de Hod
ler, și cu dulamă de dimie albă ca 
neaua, găitănată de ciudate chiri
lice negre. Așa cum îl vezi, ca prin 
ceață, moș Vasile Petrea Tudose 
pare acum un pivnicer voevodal. 
Copleșit de toate, nu poți decît să 
repeți, șoptit:

— Bun e... Bun e vinul oltenesc...

★

Bun e vinul oltenesc ! — spune 
cîntecul:

Foaie verde măr crețesc,
Bun e vinul oltenesc,
Cînd sclipește în pahar 
In zi de-ntîi de Brumar ! 
Ca o floare care-nfloare, 
Culeasă de-o fată mare ! 
Ca fața ibovnicii 
Albă-n rouă cînturii !...

E noapte acum, și peste tăcerea 
podgoriilor segărcene se aude doar 
trecerea lunii, ca un foșnet ușor, 
de dantelă. Zi mai departe, moș 
Petrea. Cîntecul dumitale, presimt, 
nu se oprește aici. Ascultă, cum 
trece luna peste imensitatea pod
goriilor, cu foșnet ușor, șovăit, de 
dantelă...

„Bun e vinul oltenesc !“ — au 
spus Basarabii și Brîncovenii, pre- 
țuindu-1 printre toate surîsul, la 
mesele lor cu tacîmuri de aur. 
Luna sta la fereastră ca o domniță 
într-un turn de cleștar. Stampa se 
încheie aici. In spate, tăcut, sta 
robul care muncise via și crama, 
așteptînd să-și ducă stăpînul pe 
brațe, la butcă.

„Bun e vinul oltenesc!“ — au 
strigat boierii și negustorii, dînd 
pe git, în burdihanele enormelor 
pivnițe, toamna miilor de hectare 
de chihlimbar și safire. Peste stri
gătul lor s-a așternut cel al cu
pelor și ulcelelor de Hurez, sparte 
de dușumeaua conacului. (E cunos
cută povestea unui prinț din Olte
nia care, la chefuri, trăgea cu pis
tolul în faianțele de Hurez și Obo- 
ga, adunate din vechi generații pe 

pereții castelului său. Le prince 
s’amuse ! — spuneau oaspeții, para- 
frazînd o veche butadă.) La fie
care din aceste minuni de lumină 
și smalț, un om din Hurez sau O; 
boga lucrase luni în șir, ani uneori.

„Bun e vinul oltenesc !“ — au 
spus, după 1884, hohenzollernii... 
Regele stăpînea la Segarcea 4830 
de hectare de vii, arături, păduri 
și livezi, un castel, o fermă de vaci 
elvețiene, herghelie de cai pur 
sînge (ți-1 mai aduci aminte pe Lu
natic, moș Petrea, știi, cel cu o caia 
de argint ?) și o oaste sură de robi, 
romîni și țigani. Unii locuiau în 
grajduri, dormind iarna pe bălega
rul fierbinte, alții în bordeiele de 
pămînt din „cartierul Florica" ; lui 
moș Vasile Petrea Tudose, pazni
cul magaziilor ultimului hohenzol- 
lern, i se dăduse ca locuință o ve
che cușcă de cîini...

Bun e vinul oltenesc !
Afară, pe zarea cu vii, adie o 

presimțire de ziuă, roșie și ușoară 
ca o goană de cerbi.

Nu, botnițele aplicate culegăto
rilor de struguri nu sînt o legendă! 
Gazda mea, bătrînul cel falnic,

desprins parcă dintr-un tablou cu 
luptătorii medievali, a purtat și el 
una, toamne la rînd, ca o batjoco
ritoare palmă perpetuă. O păstrea
ză și azi... Nu e de piele, ca la 
cîini. E făcută din fire groase de 
sîrmă, monstruoasă ca o caracatiță, 
acum acoperită de rugină malignă. 
Am simțit, atingînd-o, fiorul crîn- 
cen al întîlnirii cu o vreme care 
mi se pare cîteodată că a fost a- 
cum cîteva veacuri.

In dimineața Anului Nou 1948, 
238 de robi ai coroanei și cîteva 
sute de țărani, dijmași pe moșiile 
regelui, priveau tăcuți, lozinca bă- 
tută-n cuie pe poarta domeniilor, 
peste stema regală. O mină nedată 
cu scrisul scobise cu dalta, sărind 
niște litere, făcînd cuvintele unul 
din două, dar foarte clar și răs
picat pentru toată lumea : „Tră
iască Republica Populară Romî- 
nă!“ In clipa aceea, un incendiu 
nevăzut s-a abătut peste castelul 
regelui și l-a spulberat pentru tot
deauna. In locul lui a apărut un 
spital, — satul de robi și-a lepădat 
în el păduchii și bolile, contem- 
plîndu-se în apele de aer azurat 
ale oglinzilor de Veneția. Parcul 
regelui a devenit „Parcul 1 Mai" 
și s-a împodobit cu un teatru de 
vară. Satul are astăzi liceu, cine
ma, uzină electrică. „Cartierul 
Florica" e un cartier de locuințe 
muncitorești, case albe, cu băi de 
faianță și antene de radio pe aco
perișurile de țiglă roșie ; din ve
chile bordeie au mai rămas, mi se 
pare, unul sau două, păstrate cu 
tîlc și intenție. Prin fața lor, prin
tre coloanele de fum de argint ale 
toamnei, trec camioanele gospodă
riei de stat și carele colectiviștilor, 
pline de rodul parfumat al podgo
riilor.

„Bun e vinul oltenesc !** — spu
ne Oltenia. ‘

„Bun e vinul oltenesc !" — a 
spus, în sfîrșit, și olteanul, răsu- 
flînd adînc și reluînd cîntecul de 
acolo de unde-1 lăsase, în clipa 
cînd mina celuilalt i-a pus pe gură 
botnița groasă de fier :

Și iar verde lin pelin, 
Ulcioraș negru cu vin, 
Cui, doică, să te închin ? 
Inchina-te-aș mumii bune 
Care m-a adus pe lume, 
Inchina-te-aș codrului 
Că mi-a dat fluierul lui, 
Inchina-te-aș ciuturii 
Că mi-a dat dulceața ei, 
Inchina-te-aș mîndrelor 
Că mi-au dat dragostea lor...

Și iar verde lin pelin, 
Ulcioraș negru cu vin, 
Cui, doică, să te închin ? 
Muma bună a murit, 
Codrul mi l-au doborît, 
Ciutura a ruginit, 
Mîndrele s-au ofilit...

Și iar verde de-alămîi. 
In noaptea de Sîn Vasîi 
Mă uitai la răsărit, 
Văz primăvara venind...

Sau poate lumina acelei dimineți 
de ev nou ?

...Și zăpada ocheșind, 
Iarba tînără-nviind. 
Micșunele-mbumbind 
Și ghioceii-nflorind !

Verde dulce, lin pelin, 
Și-o creangă de rosmarin, 
Ulcioraș negru cu vip. 
Vină, neică, să te-nchin 
Soarelui — răsarelui, 
Care-n cer s-a ridicat 
Și viață nouă ne-a dat, 
Frunza-n codru înviind, 
Ochii doicii limpezind, 
Inimioara-ntinerind...

★

Cîntecul acesta l-am auzit la s 
nuntă, ținută, acolo, în toamna 
podgoriilor segărcene, cu tot pro
tocolul ei de fast și uimire, greu de 
descris, cerînd el singur o carte în
treagă. Trei zile și trei nopți a vi
brat toamna ca un drapel, în poc
nete de pistoale și stele care sfîr- 
tecau aerul, ca bicele. Am auzit 
și-am văzut multe acolo, la masa 
întinsă ca o poiană albă în „Va
lea Fîntînii". Mirii erau tineri co
lectiviști. Oaspeții, cîteva sute, 
membri ai gospodăriei colective 
„Unirea". S-a închinat pentru 
viața cea nouă. S-a închinat pen
tru dragoste. Noțiuni împletite 
strîns în beteala nunții acesteia...

Masa mirilor era-n creștetul 
dealului, pe un fel de terasă, și 
ochii lor lunecau peste imensitatea 
cîmpiilor scăldate în aura toamnei. 
Tot ce vedeau cu ochii era al co
lectivei. Tot ce vedeau cu ochii era 
al lor. Ce voievod, și ce domniță 
din culă, au fost mai bogați și mai 
liberi ca ei ? Ion și Măria n-au 
știut decît de dragostea lor. In 
spatele lor n-au stat niciodată a- 
cele umbre schimonosite pîndind 
să le smulgă, cu mîini făcute să 
numere, poemul tremurînd ca o 
presimțire suavă în inimi. Cioc
nind cu ei, am avut sentimentul că 
ciocnesc cu oamenii viitorului.

Un lăutar a urat tuturora, miri 
și meseni, membri ai aceleiași mari 
familii:

Să trăiți și să-nfloriți 
Și-n belșuguri să trăiți! 
Să-nmulțiți bucatele 
Ca iarba pămîntului, 
Ca florile cîmpului, 
Ca nisipul mărilor, 
Ca viersul păsărilor... 
S-aveți buți cu vin, 
Care cu fîn,
Boi grași,
Claponași,
Jugani cu coarne cănite, 
Cai cu frîie zugrăvite,
Vaci lăptoase
Și fete frumoase,
Fete mîndre, segărcence
Cu cosițe de armence...

In cîntecele lăutarilor mi s-a pă
rut că disting și fluierul unui oier 
din Paring... Și viorile copiilor din 
Coțofeni, cumpărate de părinții lor 
în cea de-a 12-a toamnă a muncii 
unite... Și acordeoanele copiilor de 
la colectiva din Deveselu...

E toamnă.
Toamnă de belșug, de culori și 

arome cum n-au mal fost nicio
dată.

Toamnă colectivistă.
Iată, se apropie dinspre munte 

ploile lungi. In răsuflarea ușor 
precipitată a lutului, moș Mitriță 
Viscol, vestitul meșter olar din 
Oboga, s-a apucat să plămădească 
niște oale și ulcioare noi. Niște 
oale și ulcioare pentru noua re
coltă. A început ca din vechi. A 
rotunjit lutul în palme și l-a copt 
pe jar, asistat de nevăzute păsări 
astrale. A frămîntat apoi culorile, 
galbenul său cum nu mai e altul, 
albastrul său, roșul sau vișiniul, ca 
să-i facă podoaba. Dar ce anume 
să-i facă ? A căutat împrejur. A 
privit, pe sub streașină mîinii bă- 
trîne, toamna aceasta nouă a Țării 
Oltului, legănîndu-și șorțul încăr
cat cu mireasme peste genunchii 
ei candizi, și a căutat, pentru tot, 
un simbol, începutul prefacerii. Pe 
unul din ulcioare a pus o sondă. 
Pe altul a pictat un tractor. A fă- 
cut apoi ultima oală, cea mai mare 
și mai frumoasă, capodoperă de 
har și mireasmă, și a desenat pe 
ea, după o clipă de gînd : un cio
can și o secere.
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Pe fața Iul dură, cioplită In lemn narcă. nu se 
clintea un mușchi. Doar mărul lui Adam, nodul 
acela de zgirci. i se mișca sub piele pe gîtul 
lung și gros. Văzu prin geamul parbrizului mes
teacănul cu virful îndoit și se gindi că așa e șt 
sufletul lui: îndoit și trist.

— Gaia! se auzi din spaie vocea lui George. 
Da-i drama'!

Șoferul porni. Cunoștea bine tocarile. țtia că 
dincolo de pădurea de brazi e o moar^ păr. - 
sită, ca scocul putred, «pol o troiță ca un Chris 
tos de tinichea ri-tlgaw și mai încolo o casa ță
răneasca răsteați de sat. -urofcjnd fiobiate a fin. 
unde poți &ă ie ospătezi după pofta inimii cu o 
ceațcă de taste. cu unt țdhri și pTne pufoasă. 
Dar nu-i mai era k me Senniia aceea nesufe
rită dirpănue. Rămăsese numai cu o neliniște in
tensă. re vâna tă in tuse fibrele, ca aacoald năs
cută dintr-o așteptare Imiitungmn Cări rite -I 
nopți de-a riaual o apepuae pe 6<^a sa ac to- 
toarcă. „Trebuie să riuău iși zăcea. șrie c-o aștept 
și o să vină. Doar nu ne despart na Oră o vor- 

aștepta pe Olga. Avea credința că Amr-o clipa 
intr-olta o nă-i bată iu gea ca să-1 raaee s-e

t\w

Dimineața, cînd Ieșiră din pădurea de brazi, 
George se opri în cărare, clătinîndu-se, parcă-și 
căuta echilibrul, iar Olga îșl scoase vindiacul 
cu guler de pluș negru și înveli buchetul de tran
dafiri de stincă. Jos, în valea umbroasă și în. 
gustă ca un defileu, se vedea drumul calcaros, ru
ginit de scurgerea apelor. „O fi cel care ne tre
buie nouă ?" se întreba băiatul, uimit de liniștea 
din jur și închise o clipă ochii. Cînd îi deschise, 
pleoapele 1 se zbătură și fața alungită, osoasă, i se 
încreți. Dincolo de drum. într-o ruptura de stinci, 
scăpărau, ca un zbor de gărgărițe, reflexele pur
purii ale răsăritului. Păsărele sticloase se avin- 
tau pe deasupra brazilor.

George răsuflă adine, își îndreptă pieptul lat și 
o porni hotărît pe povîrnișul alunecos. Rucsacul 
și pătura făcută colac pe care le purta în spi
nare îl dărîmau umerii. Mergea aplecat înainte, 
ostenit, tremurînd. După noaptea petrecută la ca
bana din zona zăpezilor, ochii duși în fundul ca
pului îi luceau straniu, parc-ar fi mîncat bozie. 
Sus, în munți, către miezul nopții se dezlănțuise 
furtuna și lui îi fusese frică, singur cu fata, între 
pereții de birne, întunecați, care trozneau și se clă
tinau. Dormiseră în pod — cele două încăperi de 
jos erau ocupate de un grup de schiori — ți vîntul 
î| împroșcase cu măzăriche prin crăpăturile aco
perișului legat cu frînghii de sol.

Olga venea în urma lui George. Era frumoasă, 
cu sini fermi și mișcările leneșe. O curea lata, 
încbelndu-se Intr-o pafta, ii strîngea mijlocul sub. 
țlre. Părul negru, tuns băiețește, părea și mai în
tunecat in boarea dimineții. Iarba înaltă, tăvălită 
de vînt, încărcată de rouă, îi bătea pulpele goale, 
împrejur creșteau tufișuri împrăștiate și copaci 
stingheri. După furtuna de aznoapte, în aer mi
rosea a rășină și Olgăi îi veni în minte o frintură 
de cintec:

„Fă-mi așternut de cetină .. .“
Ar fi vrut să se oprească aici, să caute ciuperci, 

dar cînd să-i spună gîndul lui George, dintr-un 
brad țîșni o veveriță ca un ghemotoc de foc. 
Bucuroasă, fata bătu din palme și o strigă:

— Hei, cumătră, vinzi alune ?
Veverița îșl pierdu urma în pădure șl Olga se 

întristă. „Oi fi eu o mutră de nesuferit?", se În
trebă ea, amintindu-și că și iedul pe care-1 găsi
seră la cabană fugise să se ascundă sub pat cînd 
încercase să-l șteargă botul murdar de făină

Ajuns pe fundul văii, lîngă drum, George zvîrli 
rucsacul și pătura sub un mesteacăn tinăr. cu 
trunchiul îndoit și se cătă de țigări. Ii era frig, 
parcă ar fi coborit în fundul unei fîntîni și sim-

țea nevoia să fumeze. Scapără chibritul ți ocroti 
flacăra în pumn. In clipa aceea, din stingă se auzi 
urcînd o mașină.

George se înveseli.
— Olga, strigă el. avem noroc. Intr-o junMcate 

de oră o să fim la hotel. Știi ce-mi doresc după 
atita umblet ?

— Nu. răspunse fata. apropiindu-M.
— Un pănărel de coniac. Ai să vezi. II dai de 

dușcă și parcă-ți ia oboseala cs mina.
Olga rise, se săltă in virful picioarelor și-1 să

rută pe păr. Buzele-i subțiri ți 
ziră. „Negura i-a udat păru' se 
miroase amar, a coajă de nucă, 
miră ea

Dar băiatului ii spuse altceva.
— George. îi spuse. — in mesteacănul ăsta s-a 

cățărat cineva care și-a dat drumul jos ținindu-se 
de creanga din virf. De aia e strimb.

George înclină capul, zimbind: așa este — și 
încercă, cu o mină, să îndrepte trunchiul fraged, 
cu scoarța ca mătasea.

Mașina, un camion cu platforma descoperită, 
apăru la cotul drumului unde valea începe să se 
îngusteze ca un defileu.

— Rodaj, citi George literele însemnate cu cre
ta pe unul din obloane. E in rodaj, lămuri el ne. 
căjit, n-o să ne ia.

înhață totuși rucsacul ți pătura și trecu pe 
dimbul dintre făgașele tăiate de roți. Șoferul 
stopă la cițiva pași de el. Era șeful echipei de 
rodaj a unei uzine din București.

— Dă-te la o parte, Ii strigă scoțind capul pe 
fereastră. N-am voie să iau pasageri.

In clipa următoare o zări șl pe Olga și Înlemni. 
O senzație dureroasă, ascuțită, ca de foame. îi arse 
măruntaiele. Olga fusese iubita lui și-l părăsise, 
fără să-i spună o vorbă. Cu o lună în urmă mai 
erau împreună.

Privirile li se încrucișară. „Mă urăște" îșl zise 
fata și avu o tresărire ușoară pe care el n-o ob
servă, căci senzația aceea chinuitoare, stlrnită de 
întîlnirea neașteptată, ii paralizase. Un singur 
gind I se rotea în creier: să intindă mina să apu. 
ce o caisă prăfuită din punga așezată alături pe 
canapea.

— Ei. zi. ii ceru și Olga, ne lei ?
Glasul Ii suna sec, poruncitor.
El nu fu în stare să răspundă. Făcu numai un 

semn cu capul: urcați-vă.
— Mulțumesc, strigă George, n-o să fie degea

ba. Plătim.
Șoferul se aplecă asupra volanului ți așteptă.

vinete se tune- 
gindi. E nd ți 
De unde ?* se

primească tu cabină. „Ml-« trig aid' o *ă4 «pa. 
aă ăluia de pe ptarfermă *1 o m vină lingă eL

— Vasăztet. Mircea, ești M pe «tewirt mereu, 
° Mal'^epmne^a țtia ce-o să4 nai spună. Aș.

Iu ateu timp, sus pe platfonna. OUa mezau 
pe rucsac, oLrtari de Georxe careul peveeune 
brațul pe după Merii ei s-o susțină la huranca. 
tml. privea iritanta pereții de piuM laăfțfodn- 
se de o parse ți de aka a drumului. Dfa-e de ceață 
se prelingeau prin crăpăturile diata blocurile 
marive. urcind spre virfwri pe mh arbuștii des
frunziți șl eeauțil. răsări d printr-o minune pe 
cite-o muche de stânca acoperită de mușchi. Un 
nor albidas k legăna in albeau ri fmariu al ce
rului ți glodurile fetei se împleteau amețitor cu 
formele bizare pe care le laa norul împins de 
viat. Avusese presimțirea seestei lofflniri cs Mir
cea. dar totul ae dsifășun altfel dec tși închi
puise Și în capul el intfe^Uriie se amentecau. 
Se Intdiriae cu Mireea. Insă aceasta se petrecea 
la capătul unei străzi din mahalaua lor. In drep
tul unei curți In care cineva scurteană bușteni de 
brad cu fierăatrănL |n aerul dimineții curat ți 
proaspăt, miroase a rășină, or pe mdeva. prin 
împrejurimi, trece o răpăială de ploaie. „Ce e 
cu mine? se sperie ea. Ropotul ploii vine de din
colo de peretele ăsta de piatră. E aici ploaia. Aici 
e și mirosul de rășină ți Mirce*'.

— Eh. tu, cintăreațo, 1 se păru că ande vorba 
lui Mireea. ai plecat Te-au angajat să 
ți-ai luat zborul.

Vorbele cădeau rar cu o nuanță de 
dispreț

— M-am întors la George, Mireea, 
Olga. Trebuia. Nu mă judeca greșit George a 
fost logodnicul meu, a ispășit un an In închisoare 
pentru neglijență în serviciu și primul drum, 
cînd 1-au pus în libertate, l-a făcut la mine, lar- 
tâ-mă Olga, mi-a spus, pentru amărăciunea pri
cinuită. Iartă-mă și aacă poți să uiți, rămîi cu 
mine. Nu-ml pasă ce-al făcut în lipsa mea, te 
iubesc, nu te socotesc vinovată cu nimic. Eu sînt 
vinovat de toate... George nu mai are pe ni
meni. Acuma s-a angajat electrician la un tea
tru, maistru de lumini. 11 așteaptă un drum greu 
și vreau să fiu lîngă el. II iubesc, Mireea. Iar
tă-mă...

— Olga, o strigă George și o smulse din gin- 
duri. Auzi tu, aznoape mi-a fost frica. E prima 
oară cînd m-a prins o furtună în munți și de fri
că n-am dormit de loc.

Fata II privi uimită.
— St ce-ai făcut toată noaptea ? îl întrebă.
— Nimic. Am ascultat vintuL Intr-un rind însă 

am ațipit un pic șl te am visat pe tine. Se făcea 
că ești afară, pe pir da din dosul cabanei, acope
rita de zăpadă și te jucal prin troieni Vroiai să 
ajungi la brazii din capătul pirtiei, atacați de 
vise, cocliți — brazii aceea morți care-ar trebui

fibneri $i

tristețe ți

se apară

tâlațl — și nu puteai din pricina viatului. Sub 
brazi țopaia iedul fugit din cabană, cu botul 
minjit de făină. Te prind eu pușlamaua naibii, 
il amenințai, degeaba te răsfeți și te fandosești. 
Dar vîntul te împingea la vale, acolo unde e 
prăpastia. Am sărit din somn nădușit și-am în
tins mina să ie caut. In clipa aia geamul din ușa 
poc'oloi s-a luminat de-un fulger și mi s-a părut 
că te vad aievea trimită in zăpadă și te-am stri
gat dta îacăe puterile sa le întorci.

— Prostule! rise Olga ți-Și trecu palma, cu de
getele rășchirate, prin părul scurt, cu reflexe 
vierii. Am fost lingă tine iot timpul.

George o privi ia ochi. „Și ei i-a fort frica de 
furtuna, descoperi eL dar nu spune*.

— Vrei să cintăm ? o întrebă. Mi-e dor de 
ciate^J nostru.

— Da. se învoi Olga. ciniecal nostru.
Și începe aă dnt. ca glas oaie, catifelat. 

Ne ținea rădăcină acelorași iubiri — 
Și când ne bote frunza un vînt din 

munții suri 
Ne strings mni aproape, iar crengile 

subțiri 
Se țin mai stria* alături, închipuind 

păduri
Mașina ieșise dia defileu, trecuse de moara 

pârăsiU ți rtrăhălea • pădurice de aluni. Dimi- 
aeața se mohorise pe neașteptate, soarele dispă- 
fmc sab nori și din armă, ropotul ploii, icnind 
peste munți, s-auzea pronunțat. .-Sună, parc-ar 
bafte ciaeva daireaoa* își spuse șoferul și giuli 
urechea. Sosise clipa ca Olga să-l roage s-o ia 
In cnbină. -Că nu poate ea să îndure ploaia 
aceia pe platforma* își rine și se bucură că ma
șina nu fntsese dotată cu premtă.

Dar auzi cimecul și bucuria i se risipi. „Aime- 
■M „Inbeșle-mâ’. murmură el — și simți 
dta nou o lacieștare In tot trupul. Inima-i bătea 
parc-ar fi urcat o seară In fugă. Văzu prin geam 
crucea acoperită, cu Christ osul de tinichea. 
. SQnia minune a dragostei.. * citi literele ingro. 
paie In lemn șl nu îndese ce legătură aveau cu
rierele acestea cu răstignitul. „Cine știe la ce 
s-o fi giadit și ăla care le-a săpat acolo cu dal
ta •• tși zise și deveni iar atent la cântecul fe
tei. Cletecnl ajungea la el aburit de-o ușoara 
tristețe și-i amintea un Jtul, pe care Olga i-1 
clntase Înainte de despărțire.

Erau atunci in camera lui. situată la etajul doi 
al unei case vechi. Se întunecase și plopii ^e sub 
balcon foșneau h.et la apropierea nopții Un bec 
mic. înșurubat sub o capă de sticlă desenată, pe 
masa din mijloc, iși răsfringea lumina puțină în 
muchiile mobilelor negre, lăcuite. Olga sta în 
r——-*01 ferestrei și vocea I se Înălța în cintec 
subțire, modulată, pătrunsă de un tremur stra
niu.

Ca bruma peste florile-ntomnate, 
Peste iubirea noastră s-ar abate 
Și clipele uitării într-o zi...

Cin tecul se topea în liniștea de nezdruncinat 
a amurgului, simplu, sincer, răscolitor, ca un 
rituuL

Deodată Olga se întrerupse șl întrebă:
— Mireea mă iubești ? Spune, cit ții tu la 

mine ?
El ii intilni ochii fixați asupra Iul și răspunse:
— Te iubesc ca pe șarpele casei.
— Cine te-a Învățat asta ? se miră Olga. Ce.mi 

spui tu. n-am mai auzit niciodată
— Bunicul. Zicea că fiecare casă are sub te

melie un șarpe. Cind moare șarpele, moare și 
stăpinuL Uneori, seara, lăsa pe prag, pentru 
șarpele casei, o strachină cu lapte.

— Și ce te-a mai învățat bunicul ? întrebă

Desene de V. SAVONEA

Pădurile 
Bicazului
Ca un verde reflux, pădurile
S-au retras sus pe munți și așteaptă... 
Așteaptă să se cațere pină la ele 

apele lacului 
Cuprinzindu-le gleznele cu brațe de valuri.

Pădurile-n drumul înalt.
Cum lasă marea moluște șt alge.
Au lisat in vale beznele, plinsul,
Sub zăvoarele grele-ale apelor.

Pâdurile-n retragere-au luat
Amintirile, casele, cintecul.
Certitudinea ți setea de-nalt a oamenilor 
Dindu-le hotar lingă zborul de vulturi, 

semeț.

Ca un verde reflux, pădurile
S-au retras sus pe culmi, mai aproape 

de stele.
Așteaptă clipa rotundă cind munții 

vor tresălta
Sub cupola de răsărituri a luminii.

Leagănul 
luminii

Virtej de lupte-n urmă au rămas
Șt-i Bis.trița la-ntiiul ei popas.

La poalele barajului, acum.
Ca un soldat stă, ostenit de drum.

Viatul o-ntreabă: Cum ? Ti s-a tocit 
Barda cu care stinci ai căsăpit ?

Munții îi zic: Prea schimbătoare fire. 
Mai gustă-acum ți tu din neclintire !

Bistrița tace... calmă și fecundă
Puii luminii-i leagănă în undă.

Olga curioasă, prlvindu-1 la git legătura de cu
loarea vinului.

— Multe. Una ar fi că nu e sănătos să dormi 
pe pamîntnl gol decît în lunile care se scriu fără 

r, adică: mai, iunie, iulie șl august. Apoi 
despre stele. In zece ani, o stea se mută. O vezi 
că stă neclintită. Înțepenită acolo în cer parcă de 
cînd lumea, însă ea, cu timpul, se mută. Dar tu, 
Olga, urmă el șoptit, mă iubești ? Spune-mi: tu 
cit mă iubești ?

Olga nu-1 răspunse. Trecu la oglindă, se piep
tănă, îsi potrivi cerceii — două bobițe vinete, 
prinse de vîrful unor frunze minuscule, fixate 
, >rcul urechilor — șl plecă.

Și din seara aceea n-a mai venit la Mireea nici
odată. „S-a mutat o stea, își spuse Mireea acum» 
Dar de ce s-or fi muțind stelele ?"

Nu mai avu timp să-șl răspundă. Auzi clocă- 
nituri date cu pumnul în cabină și vocea lui 
fienrge care-1 striga să oprească. Frînă șl se uită 
în jur. Văzu în dreapta drumului, pe malul unui 
lac înțețoșat, o clădire de lemn nouă, rti chenare 
și turnuri țuguiate: hotelul alpin.

„Au ajuns la capătul drumului* se gîndl.
ti așteptă să coboare șl porni mai departe, fără 

să fi schimbat o vorbă cu ei.
Ropotul ploii silea să-l ajungă din urmă.
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Cătunul Mirăslău, prin cine știe ce 
împrejurări, și-a găsit o așezare geo
grafică de o nară originalitate, la 
poalele dealurilor de lîngă Aiud. ves
tite încă de pe vremea lui Vodă Mihai 
pentru vita lor de vie. între două ape 
deosebite între ele ca cerul de pămînt: 
Arieșul, limpede și cristalin, coborînd 
ca un fecior sprințar din Tara de 
Piatră șl Mureșul, galben și mîlos, 
lipăind ca un moșneag cu toiag, pe 
cfmpia Ardealului. Timpul priponise 
b*ne Mirăslăul în istorie. făcîndu-i 
numele nemuritor prin tragedie pr
utului voevod rom in care, după ce a 
cistiget titlul de „Domn al Țrăii Ro- 
mtnești. al Ardealului și a toată tara 
■Moldovei", constituind un stat cen
tralizat pentru jn timp attt de «curt. 
a pierdut, în bătălia de aici, tot ce 
înălțase prin vitejia și singele ostași, 
lor săi.

De la fereastra sediului colectivei, 
fostul conac al lui Ștefan Oniga, am 
admirat priveliștea și locul istoric. 
La miază.z o eîmpie mărginită de 
două pădurici. între oare natura a 
creat o trecătoare. Pe lîngă ele, se 
zărește de departe, ca o panglică de 
argint. Mureșul. Prin trecătoarea din. 
tre cele două pădurici scăpase Vodă 
Mihai, fugind cu calul după ce gene
ralul Gheorghe Bosta bătuse ceata pu
tină dar vitează de sub comanda lui 
Biba Novac. La Mureș, Vodă a des
călecat. a sărutat calul înspumat și 
a trecut apa.

Pe cîmpia mărginită de cele două 
pădurici și de Mureș, colectiviștii din 
Mirăslău‘au cules anul trecut 2.’70 
kilograme grîu la hectar, 2.272 kilo- 
g-ame de orz. 3.673 kilograme de po
rumb și 30.500 kilograme de sfeclă de 
zahăr, situîndu-se în fruntea colecti
velor din regiunea Cluj.

La miază-noapte, un deal ca • un 
arici, pe care butucii de viță coboară 
piuă în curtea colectivei. Pe acest deal 
avusese instalată Mihai Vodă Viteazul 
artileria.

Vița de vie de pe dealurile de sub 
Aiud e renumită ca cea de Tokay. In 
cele trei veacuri și jumătate vița de 
vie de pe dealurile Mirăslăului a fost 
a diferitilor stapîni. Penultimul pro- 
prletar. Ian Pădureru, locuia la oraș. 
Sub nasul șerbilor din Miră.-' 
curgea în fiecare toamnă unul din 
cele mai renumite vinuri din cite a 
născut pamtntul. Insă ei nu au băut 
niciodată pe săturate din el. Proprie
tarii de azi ai viei de pe dealurile 
Mirăslăului sînt colectiviștii. Ta'oș 
Mihai a făcut cu familia 810 zile 
muncă La o zi muncă s-au dat 700 
grame de vin, deci Taloș a luat 567 
de litri. Ca să aibă după ce bea atita 
vin, a mai luat 2.146 kilograme de 
grîu, 4.000 kilograme de porumb, 2.400 
kilograme de cartofi, 400 kilograme de 
orz, 117 kilograme de zahăr, 162 kilo
grame miere de albine, 324 litri de 

țuică, 1.200 kilograme de fin. 5.600 
kilograme de paie. 4.000 kilograme 
tulei Și in plus 6.865 lei banj ghiață- 
Astea fac neste două vagoane de pro
duse. Tn afară de bani. La colectiva 
din Mirăslău valoarea zilei de muncă 
de anul trecut s-a ridicat la 4J.70 le:. 
La cele 810 zile muncă ele lui Taloș 
Afinai asta face 35.397 de lei. împărțit 
le 12 face 3.000 de lei și ceva.

După 360 de ani de la marele de
zastru de aici, cronicarii ar putea 
nota marile victorii ele bătăliei de azi 
de la Mirăslău. Taloș Mihai e un 
simplu văcar. Zootehnia e artileria 
grea a colectivei. Crescătorii de 
animale din Mirăslău au muls în 
anul care a trecut 3.601 litri lapte pe 
cap de vacă furajată, cel mai bun re
zultat Pe tară în gospodăriile colec
tive. Despre crescătorii din Mirăslău 

Comunicai de luptă 
din Mirăslău

s-a vorbit la radio tn presa regională 
ș: chiar :n „Scînteia". Prima oară 
după trei veacuri și jumătate, se po
menește de Mirăslău nu ca de un loc 
el țnfringerii, ci ca de un loc al 
triumfului.

★

Mirăslăul e sat vechi. Cînd M’thaf 
Vodă și-e instalat artileria pe dealul 
cu viță dulce, ia vale găsise înșirate 
casele șerbilor aflate acolo de 
știe cîte decenii. Nici înainte și nici 
după bătălia Mirăslăului. mari eveni
mente n-eu existat în viața satului. 
Oamenii se nășteau robi și robi mu
reau. Timp de trei veacuri și ceva 
viața încremenise în Mirăslău.

în numai 15 ani. la Mirăslău. viața 
e făcut un salt imens,-de cîteva 
veacuri.

Iată de pildă plugurile Sătenii care 
eu intrat î.i colectivă și-au pus lao
laltă pămînturiie și uneltele. Au venit 
cu o sută de pluguri Anul trecut piu- 
gurile au fost înapoiate colectiviștilor. 
La colectivă, negăsindu-se un loc 
pentru edăpostiree lor. conducerea a 
hotărît ca fiecare om să ia un plug 
ecasă. La Mirăslău nu mai e nevoie 
de plug: lucrările sînt făcute cu ma
șinile S.M.T.-ului. Un colector de la 
D.C.A. er gă6i ce achiziționa la locui 
istoric Mirăslău.

Pe șoseaua națională, în fața satu
lui Mirăslău, se înalță un monument 

cu morminte. Tn memoria ero >r cl- 
zuți atunci. In vara arrjiuj 1944. Pe 
piatra monumentului eu fost săpate 
datele ttfwnonabile: — 1600 — 1916 — 
1919 — 1944. Crucile de piatră stau a- 
liniate in iața monumentului. Intre 
două cruci, pe care scrie „Erou necu
noscut". se ailă și cîte un nume: 
„fruntaș Lăpuș Nicolae. regimen iți 
18 D ‘. Cine e Lăpuș Nicdlae. îngro
pat între doi „eroi necunoscuți"? Tot 
un erou anonim, un tinăr care a că
zut aici. în lata Mirăslăului. pentru 
dezrobirea Ardealului dP sub lanțu
rile celei mai crunte robii, — fascis
mul.

Aici, a căzut în toamna lui ’44, ală
turi de al(i 208 tovarăși ai săi, eroul 
Slavic Mihailov, locotenent mitralior 
de 19 ani, din Armata Sovietică. După

15 ani, adică în toamna blîndă a anu
lui trecut, a sosit la Aiud profesoara 
pensionară Olga Mihailovna din Mos
cova, strada Rusekovskata numărul 7, 
apartamentul 60, împreună cu fiica ei. 
Margareta Sergheevna Timofeeva, «ă 
vadă mormîntul fiului ei, aflat în pă
mînt străin, dar frățesc. Cu acest pri
lej au fost reconstituite împrejurările 
în care și locotenentul Slavic Mihai
lov a căzut în fața vestitului Mirăs
lău.

Adevărata bătălie pentru eliberarea 
Ardealului de Nord nu s-a dat pe 
dealul Feleaculul, de unde Clujul, 
privit de sus, se vede ca într-o căl
dare, ci la 60 de kUometrl mai în
coace, adică la Mirăslău. Mica grupă 
de mitnaliori înaintași, de sub coman
da locotenentului Slavic Mihailov, a 
fost oprită în fața Mirăslăului de pu
ternice trupe hortiste, instalate Pe 
dealul unde Mihai Viteazu a avut 
cu 300 de ani Jn urmă așezată artile
ria. Un pumn de oameni curajoși, 
care și-eu instalat mitralierele pe ma
lul Mureșului, au ținut pieot împotri
va a două regimente, pînă ce din 
spete eu fost ajunși He grosul trupe
lor

Fasciștii eu încercat de nenumărate 
ori să ie cu asalt mica grupă de mi
tnaliori de pe malul Mureșului, dar 
n-au reușit. Mitreliorii au respins 
zeci de atacuri, de jos Cînd țevile 

mitrai-ereior 6e înroșeau, ostașii Iul 
Slavic MibailOT dădeau fuga la Mureș 
si ba-J api In căști, potolind Tn acest 
fel căldura s~ilor. Văcind că In ciuda 
forței numerice n-o pot scoate ia ca
păt. ta sc.știi au trimis un avion care 
a bombardat poziția mi t-a fiorilor de 
pe malul MureșuluL Atunci a fo/t 
grav rănit ’ncotenentul de 19 ani din 
Armata Roșie, Slavic MihaiJov. Dar 
mitralierele n-au tăcut, au dontinuat 
să pacăne. 6emănînd moarte fn rtn- 
durile dușmanilor. Locotenentul Slavic 
Mihailov a fost transportat ta Ahid, 
unde după o scurtă suferință s-a tins 
la spital. A fost înmormintat, alături 
de elți 208 tovarăși ai săi, căzuți 
peste aceste dealuri line. In cimi
tirul eroilor so’netici din Aiud.

La 15 ani după aceste lupte stnge- 
roase. Olga Mihailovna a îmbrățișat 
cu privirea el blajină aceste tmpreju-

rimi. Le spital a sărutat patul de 
fier în oare și-a petrecut Slavic Mi
hailov ultimele sale clipe. La cimitir, 
a 6cos o pungă cu pămînt adus din 
Moscova, presărînd mormîntul cu ța- 
rînă rusească.

Blajina moscovită Olga Mihailovna 
de pe Rusakovskaia nr. 7. venind 
dup4î 15 ani să-l caute, a găsit vie 
memoria fiului ei, a găsit mormîntul 
îngrijit, cu flori proaspete, a găsit și 
netul de suferință el rănitului: și a 
găsit printre dealurile de la Mirăslău, 
în locul unde mitnaliorii răceau țevile 
roșii ale armelor eliberatoare cu apă 
din Mureș, o gospodărie colectivă 
prosperă eu numele dț „înfrățirea".

De ce se. numește oare colectiva din 
Mirăslău „înfrățirea"? De la 1600 și 
pînă în zilele noastre, dealurile a- 
cestea cu viță dulce au fost strophe 
din belșug,cu singe. Romîni, ruși, ma
ghiari, nemți, turci au udat cu sînge 
roșu dealurile din jurul .Mirăslăului 
cere dau un vin galben ea spicele de 
gnu-

Colectiva din Mirăslău a fost bote
zată. la naștere „înfrățirea" poate 
pentru a se preciza că aici, unde sin
gele etîtor seminții s-a pierdut în 
hăul străfundurilor și unde mamele 
mai vin să-și caute mormîntul fiilor 
după 15 ani, nu mai e loc de ură și 
dușmănie; dar în primul rînd fiindcă 
în colectivă duc oasă bună . priete
nească și frățească, romîni, unguri și 
țigani.

Țiganii nomazi de prin împrejurimi, 
priK~gi fără speranță din moși stră
moși ai cîmpiilor și dealurilor arde
lene, eu găsit cămin cald, familie 
dragă In colectiva „înfrățirea*. Primii 
țigani nomazi veniți în colectivă și-au 
căutat neamurile nribegind Intre 
dealuri și cer. smulgindu-i cu pura
deii goi de sub coviltirile găurite Și 
afumate, trîntite aiurea pe pajiști și 
i-au adus la „înfrățirea*.

— Na, tră.ți și voi, bre, ca oamenii!
Augustin Nica, Petru Barbeniță, 

Luliu Carduli și alți țigani au descins 
astfel de sub coviltirile primitive, di
rect în socialism. Mulți din ei sînt 
fruntași, mulți și-au clădit case noi.

In Mirăslău există două ulițe de
numite „ale colectiviștilor".

Am făcut o plimbare pe aceste ulițe 
cu case noi, albe. Am ciocănit în ușile 
proaspăt geluite și mi-au răspuns fel 
de fel de oameni. La o oasă cu perde- 
luțe dantelate și trandafiri agățători 
la geamuri mi-a deschis o femeie voi
nică, între două vîrste :

— Cine locuiește aici ?
— Eu, bărbatu-meu și copiii...
— Dar cine e bărbatul dumitale ?
— Bărbatu-meu e Sebastian Scro- 

botă. colectivist. Acuma e plecat la 
lucru, copiii sînt Ia școală, iar eu... 
am rămas azi acasă că am cese tre
buri prin gospodărie.

Alături se află case iui Szeci Sigis
mund, fierarul colectivei. Casa e la 
fel de arătoasa și curată: numai că 
în locul trandafirilor agățători, stră
juiesc de o parte și de alta a balco
nașului doi leandri rămuroși cu flori 
de un roz alb. Infipți în ghivece mari 
de lemn. In cealaltă casă locuiește 
Drăghici Ștefan din brigada a treia. 
Drăghici e unul din țigan" nomazi 
care eu descins de sub coviltirul pri
mitiv direct în socialism.

Cele trei case sînt așezete una lingă 
alta. Un romîn, un maghiar și un ți
gan: trei vecini buni, trei colectiviști 
de nădejde. In toate aceste case «e 
vede bunăstarea. Cîte tin porc doi 
grohăie în coteț, cile o vacă rumegă 
le iesle, prin curte vezi cloști cu pui 
seu păsări bune de tăiat.

Aici, unde se ridică azi casele noi. 
a fost qjinioeră pămînt sterp. Dacă 
s-er căuta în adincime s-ar putea găsi 
în acest pămînt sărac multe schije, 
mărturie a luptelor care s-au dat aici 
de la 1600 și pînă la ultimul război 
mondial. Pe aces* pămînt. sfîrtecat 
de schije de-a lungul vremii, 6-au ri
dicat azi case noi, unde oamenii tră
iesc fericiți, se iubesc, fee copii și 
visează.

Aici, peste dealurile încărcate de 
viță dulce, unde Slavic Mihailov a 
murit eroic la 19 ani și unde eroul 
fruntaș Lăpuș Nicolae se odihnește 
între două cruci de piatră cu inscrip
ție „erou necunoscut", a răsărit cel 
mei frumos curcubeu din cîte s-au 
văzut pe cer după ploaie: înfrățirea 
omului muncitor.

Această înfrățire a împlinit la 11 
iunie zece ani de existență. Lua 11 iu

nie ta Mirăslău a fost sărbătoare: 
s-au întins mese, dealurile din jurul 
Mirăslăului au răsunat de ecoul cîn- 
tecelor. Pe malu. Mureșului, flăcăii și 
fetele au jucat. La mesele pregătite 
dinainte s-a toastat pentru deceniul 
de belșug care a trecut, penku dece
niile de bucurii care vor veni Și peu- 
tru Partidul înțelept și iubit care și 
aici. în acest toc amintind de o isto
rică înfringere, a aprins făclia biruin
țelor.

Intr-adevăr, de ce se amintește de 
Mirăslău Ca de un loc el înfrîngerii, 
cînd Mirăslăul este loc al unor victo
rii istorice?! Bătălii tot ettt de impor
tante se dau aici și Tn zilele noastre.

Am făcu* o vizită prin gospodăria 
colectivă. O zi obișnuită de lucru, a- 
dică o zi obișnuită de luptă, tn care 
fiecare d:n membrii acestei mari fa
milii. începînd cu Dă.nilă Chițjiă, pre
ședintele. și pină la lngr;j:torul de 
vaci Pavel Moldovan, se află la pos
tul său, te acel post pe care i 1-a în
credințat colectivitatea.

L-am tntilnit pe cimp pe Ștefan Ta
loș. tn mijlocul oamenilor din brigada 
a doua. Tetoș cu brigada lui 6e află 
tn fruntea bătăliei pașnice pentru 
pîine. Brigada lui a obținut anul tre
cut cele maț bune recolte. Și anul 
acesta se pare că tot el va fi tn frunte.

Am văzut suprafețe întinse, irigate 
de mina colectiviștilor.

Prin îndrumările și hotărîrile luate. 
Congresul al lll-lea al Partidului 
Muncitoresc Romtn a deschis și aici 
în cfmpia Mirăslăului minunate Qprs- 
pective. In viitorii șase ani gospodă
ria colectivă vw păși spre socialism 
Cu pași de uriaș. Cu ajutorul celor 
trei stații de pompare ce vor fi insta
late. apele Mureșului vor uda mai 
bine de jumătate din pămînturiie co
lectiviștilor. Mirăslăul va fi și el stru. 
nit: apele iui strinse printr-un baraj 
tntr-un mare tec de acumute'e vor 
iriga 45 de hectare fiind tn același 
timp iaz de pește și loc de plimbare 
și hrană pentru 5000 de rațe și fffște. 
Colectiviștii vor sili pămînturiie Mi
răslăului să dea două reoa'te pe an. 
Chiar tn toamna acestui an ei vor se- 
mâna pe 50 de hectare secară fura
jeră care va fi recoltată și însilozată 
tn luna mai; apoi vor semăna fn con
tinuare porumb furajer. Se vor ridica 
noi construcții: grajduri mari, o tn- 
grășătorie de porci, șase silozuri pen
tru hrana animalelor. Se va construi 
un nou sediu, club, cinematograf, o 
creșă și un cămin de zi pentru copii.

luceaFărul

Dealurile bătrîne cu viță vestită de 
Mirăslău vor fi și ele întinerite prin 
defrișări și rephantări în goluri, ca și 
prin plantarea unor vii tinere pe o 
suprafață de 30 de hectare.

Pînă în 1965 la Mirăslău vor fi plan
tate 35 hectare cu pomi fructiferi. Pru
nii, caișii, merii și perii vor înfru
museța marginile șoselelor, răcorind 
în același timp cu fructele lor zemoa
se și dulci gura însetată a călătorului 
care va trece pe la Mirăslău.

Patruzeci de colectiviști și-au înăl
țat case noi. Aceste case formează 
două străzi noi în Mirăslău.

In ultimii ani la colectivă s-a cons
truit un grajd, o magazie, un pătul, o 
maternitate de porci, două remize 
pentru mașini și 6 silozuri cu o capa
citate de 36 de vagoane.

Colectivistul Mihai Taloș. după cîș- 
tig director general, a primit anul 
trecut peste două vagoane de produse 
și în plus 6885 de lei.

Toată avuția unui pumn de oameni 
nevoiași care și-au adunat în urmă 
cu zece ani pămînturi'e să le lucreze 
laolaltă, se ridica la 84.700 lei. AzL 
fondul de bază ai colectivei se ridică 
la 1 milion și jumătate. Decj colecti
ve din Mirăslău e devenit milionară

Colectivista Ancuța Haider, văduvă 
cu un copil, nu trăiește din mila să
tenilor. Ancuțe Haider — rețineți, vă
duvă cu un copil — prin munca ei ta 
gospodărie colectivă și-a ridicat anul 
trecut o casă de toată frumusețea.

Și o ultimă mare bătălie, cîștigată, 
e cererea lui loan Antonie II, ultimul 
individual din Mirăslău. prin care sa
tul devine complet colectivizat.

Cei 53 de comuniști ei Mirăslăului 
și alături de ei toți colectiviștii au 
făcut acest dar Congresului al Hl-lee 
el Partidului la a zecea aniversare a 
colectivei lor. Cu 11 zile înainte de 
Congres. Mirăslăul e fost colectivizat.

Și bătăl'a de 1a Mirăslău continuă. 
Lupte mari se dau pe dealul unde 
Mihai Vodă Viteazul a avut instalată 
artileria. Singure și marea deosebire 
e că la Mirăslău 6e dă astăzi cea mai 
pașnică bătălie din istoria Mirăslău
lui: bătălie pămîntului, a plinii și a 
laptelui.

Mă consider corespondent de luptă 
al acestor mari bătălii și transmit în 
anul 1960. din locul unde istoria noas
tră înregistrase cu 360 de ani în urmă 
o tristă înfringere, următorul comuni- 
oat lapidar:

„Pe frontul din Mirăslău socialismul 
învinge 1“ ,

Stela Neagu



Criitache Arnâutu

n o a
Mă risipesc, mă dărui pretutindeni,
Izvor de munte sînt ți lac de șes, 
Sînt floare purpurie din Armindeni
Și strugur dulce gata de cules.

Sînt flamură ce-și flutură văpaia 
Șj zare de cleștar și foc nestins) 
Sînt curcubeul ce-l aruncă ploaia 
Pe cerul Bărăganului aprins.

Sini grădinarul tinerei recolte 
De rodii cu obrazul auriu;
Și ani prin codri împietriți sub boite; 
In galerii; ia Petroșani, pe Jiu.

Pe schele sînt șl-alăturî de cuptoare 
Adun bl jghiaburl nuferii de foc, 
Și pori bl mine bulgări grei de soare 
Și arșițele verii la un loc...

Sînt zbor de vultur rotitor prin spații 
Și-astronaut prin roșii galaxii,
Doinesc din frunză dnd colind Carpații 
Și beau la crama toamnelor tir zii.

Sini peste tot șî-ntotdeauna stărui 
Mărgăritar să scot din lut arid) 
Și țării mele eu întreg mă dărui 
Și luptei încercatului partid.

Mestecenii ne mai chemau în zare 
Batiste de mătase fluturînd.
Tu te stringent la pieptul meu mai tare. 
Văpaie blondă; foc mereu arzind.

Pe urmă, stepa-ntinsă ca o mare, 
Iși trimitea spre ni>i parfumul blind. 
Topea amurgul aur pe cărare 
Și dragostea ne petrecea cintind.

Și pe peronu-albastru, printre dalii; 
Păreai în seară ca un strop de soare, 
Ca raza poposită pe vitralii...

Te port de-atunci în mine ca pe-o floare 
Adine filigranată-a vechi medalii, 
Și simfonia roților mă doare...

SPOȘTA
: DACIEI

George Nicolescu. Sînt in
contestabile posibilitățile dvs. 
de a face literatură. Conduceți 
bine dialogul, eroii trăiesc, se 
mișcă, se fac simțiți. Păcat însă 
că autorul îi silește să vorbeas
că și să acționeze nu ca niște 
oameni adevărați, stăpîni pe 
conștiința lor, ci ca ilustrații la 
niște idei dinainte stabilite. Du
pă lectura nuvelei 
am avut impresia 
de mult asemenea 
special personajul 
este un vechi client al literatu
rii schematice, faptele lui sînt 
de neconceput în condițiile exis
tenței în sat a unei gospodării 
colective. Bănuim că ați operat 
cu unele rămășițe de lectură și 
în acest sens vă sfătuim să vă 
alegeți subiecte dintr-un mediu 
cunoscut. Și apoi, de ce abuzați 
de expresii dialectale care fac 
lectura obositoare : pă, dă, zîs, 
schimb-osta... etc. ? Mai trimi
teți.

;,Dănțuc...“ 
că am auzit 
lucruri. In 
Ilie Negru

Lucian Albinaru. Este ciuda
tă preocuparea dvs. pentru lu
mea de lorzi și lady. Sînteți si
gur că vă puteți descurca în 
societatea din Newcastle ? Noi 
ne îndoim. Nemaipunînd la 
socoteală glumele de gust foar
te dubios. Folosit cu mai mul
tă chibzuință, condeiul dvs. ar 
deveni interesant și util.

Elena Moldovan. Este lăuda
bilă încercarea dvs. de-a vă 
ocupa de problemele morale ale 
tineretului. Profesiunea pe ca
re-o aveți presupune, desigur; 
experiență în acest domeniu. 
Dar pentru transpunerea pe 
plan literar a acestei experien
țe, e nevoie de o muncă aten
tă. minuțioasă, de observare și 
selectare a materialului faptic 
de viață.

Problemele de viață ale tine
retului muncitor au un anume 
specific, specific care lipsește cu 
desăvîrșire din povestirea dvs. 
„Două drumuri".

Este mai greu de crezut că 
Mircca, „băiatul fin și manie
rat" care „nu se amestecă cu 
plebea", „dansează șimi și con
ga", poartă creastă de cocoș și 
pantaloni strîmți, poate fi în
tâlnit ca muncitor într-o fabri
că.

Ce ați voit să argumentați în 
lucrare ? Ticăloșia flușturatecu- 
lui Mircea ? Slăbiciunea Anei? 
Lupta pe care a dus-o Florica 
intr-ajutorarea prietenei sale ?

E bine să reflectați asupra 
unui punct de vedere mai clar. 
Oricum; concluzia că în zilele 
noastre b tânără muncitoare 
poate fi strivită totalmente de 
dragostea ei nefericită este cel 
puțin neveridică și ciudată;

IFI

Timidoc lete, voi „degroșațl". Tu 
Sandule tal la dimensiuni. Se 
repezi la dulap șl scoase pie
sele pregătite de cu noapte. 
Na I Tu, și tu șl la treabă.

Țiganul ridică din umeri 
șl trecu la mașină.

Nicu îl duse și lui o seri* 
de piese.

— Ia și taie filete pînă s« 
termină prima serie !

Țiganul le luă mormăind 
ceva neînțeles. După ce plecă 
Nicu, Sandu ÎL înțepă.

— Ce faci maestre ? S-a 
sfirșit cu comenzile, ai?

Țiganul nu-i răspunse, se 
apucă de lucru.

Lucrau cu necaz, neatenți. 
Cînd trecu piesele la a doua 
operațiune, se iscară dlscuțlL

— Fiți mai atenți! se ne
căji Sandu. Avem 
reglate. N-o 
după fiecare.

In pauză Sandu 1 
Nicu mușcînd cu poftă 
tr-o roșie.

— Eu toată viața o să tai 
la dimensiuni, măi Nicule ?

— Ne rotim, îl liniști 
cesta, depinde de comenzi.

— Dar Iul Țiganu I-al fă
cut-o.

— N-am făcut-o la ni
meni. Oamenii trebuie să se 
obișnuiască să se ajute unii 
pe alții.

— Mie îmi placet spuse 
Sandu. Nu știu cum o să fie 
la plată. Unora, n-o să le 
convină „în acord colectiv"*

— Da, o să trăim cu gîn
dul la buzunar... Nicu intră 
în secție și se apucă de lu
cru.

Trecuse de la începutul 
lucrului abia trei ore și in
tre oameni intervenise o 
schimbare. Nu se mai înțe
pau, nu se mai certau. Acum 
lucrau toți la aceeași 
mandă.
treceau 
ruia. Nicu îi unise parcă în
tr-un fel de mecanism viu, 
care se afla încă în rodaj.

Stănică veni de vreo cî
teva ori, așa într-o doară, se 
uită la ei, dar nu le vorbL 
Pe la prînz însă nu se mai 
putu abține. Lîngă unele ma
șini nu era nici o piesă și 
asta-1 neliniști. I se adresă 
iul Nicu:

— Ăștia ce fac ?
— Lucrează, nu vezi ? 

răspunse cineva din 
Stănică se întoarse, 
fețe mînjite îl priviră 
bind, dar imediat se < 
trară asupra lucrului.

La două, controlul 
le rebută doar două 
Stănică veni să vadă 
făcut.

— O sută optzeci și 
la sută, 
L.am pus 
pe labe.

Țiganul 
pie.

— Mai 
numai de-am ține-o tot așa!

— Odată ce am pornit... 
făcu Sandu și trase cu ochiul 
spre Stănică. Nicu e băiat 
deștept.

— E pentru el, dacă e.
— Uite că, a fost 

toți!
— Eu... 

și lovi 
o bucată de șpan.

— E 
treabă 
nică. Și căutîndu-1 cu privirea 
pe Nicu, îi întinse mina. Ne-ai 
dat gata, șefule! Două norme 
pe brigadă din prima zi...

Sandu se aplecă într-un fel 
caraghios să-i privească fața.

— Băieți! A roșit. Sus cu 
el, să prindă curaj, — și-1 a- 
pucă de picioare.

Ceilalți îl prinseră de miini 
și-l aruncară în sus. Țiganul 
se pomeni strigîndt hop așa..* 
încă o dată.»

Ontec
pentru partid

At'

Georqe Suru

Nașterea

AAarelui Cîntec

ca

Și ce

Mă 
Au

Al celulelor transformate fe« vaste ateliere 
In care meșteșugarii trdănțuiți 
Făureau făptura de vi» a viitorului...

face cu ele

face cu dntectd Ungă pietrele acestea fierbinți

Ca in scoici vuietul mării...
E ecoul dntecului larg; fără sfirșit, fără teamă, 
Al surisului limpede In fața plutoanelor de execuție..

Ce
Ce
In

Unde 
(E

sfinte...
meu se pierde, se sfîrșețte 

neînceput) 
pașii temnicerilor

Pietrele de aid trăiesc... A trecut prea multă viață 
prin ele;

A trecut prea multă viață prin ele ca să fie moarte...
Cînd își apropii urechea de ele; auzi un vuiet 

nedeslușit

Of 
care s-a născut cel mai cald cîntec.

Dreptul la Ointec, căeptul de-a dnta 1

sini cuvintele A»

fi cum aș întrela unde rină șue&Sle 
copMriei) 

aș face cu cuvintele, ce aț face daeă aș găsi 
jucăriile copilăriei;

Marin Florea

H • fo-

Ovidiu Titi—elev

teme folclori-

ostaș

(măr-

popă, — deci 
legendarului

ore. 
etaj)

tețil.

E. Bureriu—Lugoj. 
Peisaj este atât de tri-

mai evidente.
privința cenaclului Slovă 

care „s-a descompus" 
încunoștiința Comisia dc 

a cercurilor literare

sovietic 
final, 
Cele-

deasupra coalei de

intră-n abataj 
citeva 
pe un 
soare.

Așteptăm, odată cu versurile 
noi. și nuvelele pe care le aveți 
(inisalet

evidente ur- 
de laborator; 
descoperă fa- 

cliimic, ploaia

„snoavei despre 
corectă. Rămîne 
transcriere a po-

menține la 
constatări și 
de vibrație.

trașcu; Mthaela Maiea și auto
rul nuvelei nesemnate „Frămm- 
tări", — lucrările dvs, nu sînt 
publicabile.

singur, 
piese 
fiecare 
după

Ploaia-și împlintă sătiile-n drum.
Tremurătoare le vezi
Prin cărbunele nopții fi fum) 
Prin livezi.
Ploaie de zi) ploaie de noapte...
Cineva a pătruns printre săbiile tale ucigătoare 
Să-aleagă florile bune ji coapte
Și pe cele amare
Pe care le-amesteci cu cenușă fi vtnt
Și pămînt.

Nu m-a lovit pîn-acum nici o table grea. 
Doar pe frunte-am simțit arând o stea 
Ca un cîntec deplin.
Tu ai urcat-o-n senin
Oprind ploaia ucigașă, 
Rupînd
Săbiile cerului
Ucigătoarele săbii cu arsurile flerului, 
Destrămînd întunericul ploilor rele 
In ziua aceea de vară,
Ca să pot vedea steaua polară 
Luminind zările patriei mele.

Stau pe loc... Mi-e greu să fac un pas
Mi-e greu să mă duc in altă parte; tn altă celulă... 
Toate sînt la fel de 
In toate tot dntecul

Așa cum se sfirșeau
Cind începea ântecul larg, nestăvilit, ca un fuvoi 

de soare.

Mircea Tudose. „Ultimul exa
men" ne-a reținut atenția mai 
ales prin autenticitatea unor 
momente emoționante din viața 
tânărului student. înlăturați 
lungimile de introducere în su
biect și unele stângăcii de stil; 
care se observă în gradarea 
momentelor.

Constantin Avram. Mai inte
resant „Rulmentul", dar renun
țați la convorbirea dintre scrii
tor și povestitor. Comentariul 
încarcă inutil povestirea și dia
logul e plictisitor. Lăsați fapte
le să vorbească de la sine. Pe
ripețiile drumului în căutarea 
tractorului cu pricina, nu nu
mai că pot fi antrenante, dar 
vor pune în valoare chipurile 
eroilor. Insistați pe umorul u- 
nor situații.

Cazan Dumitru—elev—Med
gidia.

O singură poezie este insufi
cientă pentru ilustrarea posibili
tăților dvs. Versurile Cîntecului 
de orgă, în ciuda cursivității 
lor și a intențiilor de meditație 
lirică, rămîn confuze. încerca
rea de a surprinde în cîntecul 
de orgă o vibrație a cosmosu
lui, o chemare adresată omului, 
o invitație la simfonia neeîn- 
tată a „lumilor necunoscute 
pierdute în abis" nu se concre
tizează într-o idee clară, capa
bilă să salveze poezia din ceața 
unor versuri ca acestea ;

e de

Aceleași sugestii și pentru 
Alexandru Vergu. Dacă inten
ționați să scrieți o suită de în
tâmplări adevărate despre oa
meni ai zilelor noastre, e cum 
nu se poate mai bine. Scrisoa
rea întîia dovedește că sînteți 
pe drumul cel adevărat. Poves
tea lui Olaru și-a brigadierilor 
săi ne interesează mult. Dar 
genul epistolelor se dovedește a 
nu fi cel mai nimerit ; dimpo
trivă îmbracă întîmplările într-o 
haină artificială, pretențioasă 
(mai ales partea introductivă 
nu are nimic comun cu fires
cul situațiilor ce urmează); Lu
crați în

Chemarea lung răsună
sub bolta-ntunecată

Străină, ne-nțeleasă,
dar veșnică dorință

0 vastă pasiune
și cit de-apropiată 1 

Chemarea rațiunii pătrunsă 
de credință.

acest sens. Așteptăm;

Const. 
rul dvs. 
o adresă 
pe care o abordează 
trimisă; este mult prea gravă 
pentru a ne îngădui o conclu
zie echivocă, numai de dragul 
hazului. Chiar în aceste zile 
aveți prilejul să vă reamintiți 
cine sînt cei care militează pen
tru un nou război. Puneți-i sub 
focul satirei dvs. Dar viața vă 
oferă multe alte întâmplări și 
năravuri care merită să fie de
mascate și ridiculizate. Mai tri
miteți.

Cuza. Apreciem umo- 
dar l-am prefera cu 
mai precisă. Problema 

lucrarea

Octavian Ulmeanu. Piesele 
de teatru „Lumină în veac" și 
,,Drumul spre viață" nu pot fi 
publicate în revista noastră din 
cauza dimensiunilor lor. Adrc- 
sați-vă unui teatru sau unei 
publicații care dispune de un 
spațiu mai mare.

Vasile Mureșanu — Bistrița; 
întâmplările relatate în nuve

la dvs. „Inelul de logodnă" sînt 
desigur interesante și de aceea 
ele meritau o prezentare adec
vată. Dvs. comunicați totul în
tr-un stil telegrafic, informativ, 
din care cauză drama se es
tompează, se pierde, nu impre
sionează.

I. Gusan, Mazăre Constantin, 
A. Bejan, R. Teleormăneanu, 
Stelian Lungu, C. Lupeanu, 
Felix Pop, Ștefan Nicolici, M. 
Z. Petrea, Lețu Ion; loan Gh. 
Nicu, Basiliu Mureșan, Gh. Pă-

luceafărul

Omul răinîne ca apa netul
burată de vînt a unui lac în
cremenit în propriile sale limi
te, sortit să viseze la fuga no
rilor oglindită în apele sale, dar 
incapabil să spargă încercuirea 
malurilor pentru a deveni riu, 

Imaginea adincă a sferelor 
întinse 

Rămuie-n amintire, un dor 
nemuritor.

Trăim într-o epocă în care o- 
mul devine stăpînul nu numai 
al destinului său ci și al Uni
versului. Depășind stadiul re
veriei romantice trebuie să îm
pingeți poezia în linia întâia a 
acestor făuritori ai viitorului;

Macarenko 
—București.

Versificarea 
Păcală" este 
insă o simplă 
vestirii auzite ,,de la niște prie
teni" într-o variantă probabil 
incompletă. Poezia nu are final. 
Așa cum arată acum ne pre
zintă un Păcală prostănac și do
cil, păcălit de 
exact contrariul 
erou popular.

Reluarea unor
ce, cu eroi bine conturați în li
teratura populară; implică res
pectarea trăsăturilor caracteristi
ce ale acestora; a simbolurilor 
cu care au intrat în conștiința 
maselor. In plus, o asemenea 
încercare presupune un aport 
creator al poetului sau povesti
torului cult pentru ca lucrarea 
să nu rămînă la stadiul de pas
tișă. Personalitatea creatorului 
trebuie să se facă simțită în vi
ziunea lui artistică, în interpre
tarea întâmplărilor și fenome
nelor reflectate, în stil, în ima
gini, în limbaj, etc.

Din păcate, nu ați reușit încă 
toate acestea.

Dacă vă pasionează Păcală, 
citiți neapărat pe Anton Pann, 
Petre Ispirescu, C. Rădulescu- 
Codin; Petre Dulfu, Mihai Be- 
niuc;

In privința sfatului solicitat 
nu vă putem spune decît că 
numai dvs. sînteți în măsură să

Mă gindesc la cei care au stat aid; în celula aceasta, 
Cu pereții red, vîscofi, ca niște poame putrede,

■ Cu fereastra aceasta dl o batistă,
0 batistă fluturată cerului, primăverii; care rămîneau 

„dincolo' 
gindesc la cei care In scorburile acestea 
plămădit zările lumâiii, muchiile albastre ale 

surisului;
rupt pdinjeniful tristeții striru peste gene.

Și mă închin fără să-nu plec spinarea, fără să-mi 
destind mușchii.

Cu pumnii strbtți, au fruntea în soare, cu ichii 
senini.

Ața cum desigur se închina șl părrântul, și lăstarii 
aceștia, și florile acestea, 

fiară aă m plece, simplu. cu fruntea Bn soare sau au 
fruntea tn lună,

Gnd fiăomiî dintre ziduri începeau Cîntecul Mare, 
Cmtecul Dojtand... In fiecare zi—

— Concret! Maistrul 
acord ?

— Da !
— E clar 1 Să fie 1 

răspunzi.
— Știți.... el...
— Știu, răspunse, și 

noroc !
mina. Pe scări Stănică 
opri. O să se descurce ? 
coborî o treaptă. Dar 
Biroul a fost de acord... 
să vedem.

Cînd intră în atelier 
lovi de meșter.

— Ei ce-a zis concret ? îl 
luă el în primire.

— De acord... însă vezi.
— Bine, spune oamenilor.
— Păi... Și ședința?
— Du-te mai omule ! că 

nu avem timp de ședințe !
Stănică plecă ridicînd din 

umeri. Ai dracului, pe toți 
i-a molipsit „concretul", una- 
două, gata.

Se opri la primul strung, 
la Țiganu.

— Măi, vezi că Timidoc 
a trecut în locul lui Victor. 
Victor a reușit la facultate. 
E clar ?

— Clar, da’ cum de l-ați 
ales pe el ?

— Nu-i bun ?
— Ii bun ! Da-i cam moa-

Dar

acum
Inginerul^ îi întinse 

se 
Mai 
ce ?
Hm,

se

Stănică trecu mai departe. 
Unii nici nu l-au răspuns. 

Sandu sări:

Nicu rămase tăcut. După 
ce plecă Stănică, trecu la 
strung. Mîlnile îi tremurau. 
Măsură o piesă de patru ori 
șl tot îl greși 
La a doua 
După 
cantină, 
avut ce 
mine", 
Așa 
închise ochii să adoarmă dar 
nu putu. Luă o carte, rîndu- 
rile se amestecau, nu înțele
gea nimic. „Da, da, asta au 
vrut... șl Stănică." Lui Nicu 
îl era necaz pe Stănică — cu 
cine să trăiești în mod socia
list, cu egoistul ăla de Țiga
nu, vinătorul ăla de comenzi 
bine plătite ? Tot ceea ce 
nu-i plăcea în brigadă, la 
oameni. îl răscolea, îl chinu
ia, vedea la toți numai de
fecte, parcă-i erau dușmanL 
Intîi îl bătu gîndul să refuze. 
Dar pe urmă alungă gîndul 
ăsta. începu să-l obsedeze 
ideea că răspunde de oameni. 
Acum își dădea seama că îl 
sîcîiau neregulile din brigadă 
și unele apucături ale oameni
lor..

Planuri mocnite de mult 
îi reveneau în minte, ideile 
i se înfiripau și dispăreau 
plutind în aer ca niște pînze 
invizibile, după care el aler
ga orbecăind. Ar fi vrut să 
le ordone, să Ia o hotărîre 
care să-l ducă la un 
tat, dar nu putea, 
învălmășa, se învîrtea în cap 
într-o horă nebună.

— Unde pleci Nicule 1 în
trebă maică-sa mirată.

— Am puțină teabă 
atelier, mamă.

— Acum la atelier ? 
nu mă aștepți.

★

Nicu își strînse 
mașină.

dimensiunile, 
rupse cuțitul, 

lucru nu se duse la 
plecă acasă: „N-au 
face, vor să rîdă de 
își spunea el mereu, 

năuc, se trînti în pat,

— Da. Să

să
mașinile 

rectificăm

veni lîngă 
" i dln-

rezul- 
Totul se

la

co- 
Mal mult, piesele 
prin mîinile fiecă*

un

depiesă 
la ea. o

vrea să

Mircea D. Oprițâ—Ouj.
Din micul grupaj de versuri 

primit; Aripile lui Icar este 
poezia cea mai reușită. In cele
lalte nu ați reușit să transmiteți 
versurilor intensitatea sentimen
telor care le-au generat. Mij
loacele poetice au încă o gamă 
redusă ; abundă comparațiile 
prea căutate (ca în poezia Mo
nument) — și formele adjecti
vale (mîndra Lună, vestit as
tronaut, frumoasa Venus, bătri- 
nul Soare; etc., din poezia 
Salut din Cosmos).

Cu toate aceste slăbiciuni, 
poeziile lasă să se întrevadă 
un viitor poet.

Vă este necesară însă o lectu
ră stăruitoare și variată, pără
sirea generalului în favoarea 
reflectării realităților familiare 
virstei și activității dvs. și, mai 
ales, descătușarea lirismului pe 
care îl bănui în cerneala usca
tă pe penița suspendată prea 
îndelung 
hîrtie;

Lucian
Poezia 

butară lui Whitman (de altfel 
singur v-ați dat seama de acea
sta) îneît vă șterge orice urmă 
de personalitate. De același lu
cru păcătuiește poezia Ecoul, 
care se rotește pe orbita Odei 
fulgerelor a lui Mihu Drago- 
mir.

Mai interesantă este Dansul 
particulelor. Cu toate că și în 
ea pătrund unele ecouri din Tu
dor Arghezi și Gco Bogza; în; 
registrează, totuși, o prezență 
poetică distinctă, personală;

Mai multă atenție la ritmica 
interioară a versului; la imagini 
(destul de modeste uneori); la 
plasticitatea limbajului poetic;

Trimiteți și alte lucrări.

Eduard M. Simca — Piatra 
Neamț.

Ați făcut, într-adevăr, unele 
progrese. Poeziile Chemarea și 
Zimbetul minerilor sînt cele 
mai realizate din grupajul tri
mis. Și acestea au încă stân
găcii și platitudini ;

Zîmbind, minerii

Unde munci-vor 
Deasupra lor, ca 
Dănțuie raze de

Poezia Unui 
are o idee frumoasă în 
insă nerealizată artistic, 
lalte versuri sînt slabe.

Perseverînd în lectură 
turisiți în scrisoare că ați înce
put să citiți „poezie și despre 
poezie"), lucrînd mult și cu exi
gență sporită față de lucrările 
dvs. veți putea ajunge la pro
grese

In 
nouă 
vom 
îndrumare 
de pe lîngă Uniunea Scriitori
lor.

Același lucru puteți să faceți 
și dvs.. cerind sprijinul Casei 
regionale a creației populare de

Hamid Toma Basetero—Ro
șiorii ae Vede.

In ciuda mirilor naivități 
poetice, versuri șchioape sau 
plate, cefe șapte poezii prezen
tate redacției vădesc tafenL

S-ar fi foarte folositoare o 
lectură atentă fi suspaută a 
poeziei noastre daoice ți con
temporane.

Mai multă exigență față de 
ceea ce scrieți vă va face să re
veniți asupra versului, căuiiad 
valențe noi unei imagini, tmtri 
cuvint, pentru evidențierea mai 
plastică a ideii poefee, pentru 
comunicarea vibrației sufletefti 
autentice.

Nu cântați teme in afara po
sibilităților hx de cunoețta-e, 
reflectați in poezie cu mai mult 
curaj și perseverară sentimen
tele ți activitatea oamenilor din 
jurul dss., pe care h cunoafteți, 
realitatea atât de variată ți de 
bogată pe care trebuie s-o des- 
coperiți din unghiuri diferite de 
cefe obișnuite, in ața fd tocit 
cîntind-o s-o redescoperiți oa
menilor în laturile ei esențiale, 
semnificative, ivindu-i frumu
seți ți valențe noL

Pentru rea divizarea ți îmbir- 
nătățirea muncii cenaclului li* 
terar „Mihail Eminescu" din 
Roșiorii de Vede vom anunța 
Comisia de îndrumare de pe 
lingă Uniunea Seniorilor.

Solicitați ți ajutorul Casei re
gionale a creației populare.

Dorel Schor—Botoșani.
Romire ia un start greșit, 

mareînd o atitudine pasivă a e- 
roului liric față de iubire, poet 
rie și viață.

Dimineața se 
transcrierea unor 
afirmații văduvite 
Afirmația neargumentată poetic 
rămîne ea însăși, iar poezia un 
simplu bruion al unor intenții 
nerealizate.

Interesantă — ca ideie — 
Predestinare. Dacă în locul ver
surilor inabil construite ați fi 
folosit paleta bogată a imaginii 
artistice, comentariul liric, poe
zia ar 
Așa lasă impresia 
unei viitoare construcții, 
resantă ca linie 
insă rece, lipsită 
oamenilor și a 
care urmează să

In general feriți-vă de plati
tudinea generalităților; surprin
deți vibrația lirică și transcrie- 
ți-o.

Rațiunea este foarte necesară 
și bine venită în stadiul inițial 
al procesului de limpezire a 
ideii poetice. La dumneavoastră 
însă, controlul ei prea riguros 
în procesul elaborării artistice 
frmează fantezia, răcește senti
mentul, stânjenește fluiditatea 
vtjrsului, făcând 
mele combinației

Electroliza îți 
zele procesului 
în schimb, — deși se naște în 
baza acelorași principii — te 
face să te bucuri cînd fertili
zează pământurile uscate, sau 
îți strecoară în suflet o boare 
de melancolie cînd pătrunde 
toamna; prin „golul dintre ra
muri".:;

— Pe feta l-ați găsit, 
■tul Hi ? Se așteptase 

fie el numit.
— Are seralu’; mă, ori

cum...
—Tț», făcu el, n-o să re

ziste.
Ultimul il anunță pe Nicu, 

adică pe „Timidoc".
— Mă Nicule, vino 

discutăm ceva.
Acesta, ascultător ca 

totdeauna, opri mașina, 
șterse miiniie c-un ghemotoc 
de bumbac și 9e apropie fără 
graba.

Stănică îl luă pe departe.
— Ce mai faci? Am au

zit că ai o comandă 
tiia". 
Cum

pe 
să

să

în-
ÎȘ1

„a în
de la mecanicul șef. 

merge ? 
Bine, cum să meargă. 
Cum o mal duci cu bă- 
cum te împaci ?
Ce am eu cu ei și el

cu mine ? Ne vedem de lu
cru.

Nicu muta ghemotocul de 
bumbac dintr.o mină intr- 
alta. uiiindu-se din cînd în 
cînd la mașină.

— Ar trebui sa aveți. Stă
nică încearcă să aducă vorba 
despre el, despre numire, dar 
nu-i venea la îndemînă. Tu 
cam ce părere ai despre oa
menii din brigadă, de „ți
ganul" de exemplu, ori de 
Sandu.

— N-am nici o părere.
— Adică ? Așa de străini 

sînteți unul față de altul ? 
Doar lucrați împreună._

— împreună ?... 
lucrează 
ganul, 
fontă,...

— Și . 
ceți ? insistă Stănică.

— „Ce-o fi vrînd să afle?"

Fiecare 
nu vezi ? Ți- 
fine, Sandu 
cum poate... 
lucru ce fa-

fi fost densă; realizată, 
machetei 

inte- 
și concepție, 

de însuflețirea 
peisajului în 

fie integrată.

— ..Ce-o fi 
se gîridi Nicu.

— Cum, ce 
căm acasă, ce

— Vasăzică 
împreună la un film, la club...

Nicu zîmbi.
— Ți-ai găsit-o.
Stănică continuă pe acelaș 

ton.
— Știi că unele brigăzi au 

luat asemenea hotărîri, au 
planuri: să învețe, să ci
tească, voi de ce n-ați face-o. 
Uite să iei 
zici ?

— Eu ?...
— O 

ai fost 
U.T.M. 
bat.

Nicu 
des cu 
de fată. Cîteva fețe 
apărură de după universale.

„Numai să nu-1 apuce su
ghițul de emoție", se gîndi 
Stănică. Ii cunoștea meteah
na, cînd se emoționa, sughița 
de-i dădeau lacrimile...

— Hai, mă, fii om, 
dracu! îl încurajă el 
du-1 pe umăr. Văzînd 
că ceilalți se uită spre 
îi prinse mîna.

— Te felicit șl n-ai 
Mai sîntem și noi pe-aici, te 
ajutăm. Oameni ai. Unu și 
unu 1

facem ?... Pie
să facem.

nu mergeți

tu inițiativa, ce 

De ce eu ?
fii șeful brigăzii, 

de biroul
Să 
propus 
și inginerul a apro-

înghiți in sec. clipind 
genele lui lungi ca 

mînjite

ce 
bătîn. 

însă 
dînșii,

grijă.

A doua zi 
brigada lîngă

— Ce ai cu noi ? îl întrebă 
Sandu. Ești șef ? El și ?...

— Taci, mă, — îl opri 
altul. Zi, Nicule 1

Nicu tuși, luă o 
pe mașină, se uită 
cercetă.

— Măi băieți, aș
discutăm un nou fel de lu
cru. Vorbea repede. îngînat. 
Uite piesa asta necesită pa
tru operațiuni. M-am gindit 
să lucrăm pe faze. Reglăm 
mașina doar o dată și termi
năm cu desele opriri șl por
niri, apoi zîmbi sfios și- 
lucrăm toți la același fel de 
piese. Nu mai alergăm după 
comenzi și nu ne mai certăm. 
Ce ziceți ?

Unii ridicară din umeri.
Sandu scuipă printre dinți. 

„Habar n-avea“ !
Țiganul își 

vlndu-1 pe 
parte.

— Vrei să 
madă, mă ?

Nicu se aștepta la 
Rise deschis și ocoli un 
puns răspicat.

Țiganul se întoarse să 
ce. Nicu îl opri 
mina pe umăr.

— Unde pled, mă ? încă 
n-am terminat.

— Să lucrez, 
tit să te ascult ]

— Țl-am spus 
colectiv.

— Poate voi. Țiganul îi 
vorbea peste umăr, îndepăr- 
tîndu-se. Cîțiva îl urmară.

Nicu se înecă de ciudă. Ii 
veni să arunce cu piesa după 
ei șl să plece, să nu se mai 
întoarcă. Cu o 
lui, țipă:

— Stați, mă, să discutăm ! 
Strînse piesa în palmă 
sîngerară degetele.

Toți se opriră, privindu-1 
mirați.

— Eu cu Țiganul tăiem fi-

miji ochii pri- 
Nicu dintr.o

lucrăm la gră-

asta, 
răs-

ple- 
punîndu-i

nu sînt plă- 
pe tine.
că lucrăm în

voce străină

de-i

Peste
Nică e amărît rău de tot. 

Caut să-i vorbesc, ii întreb ce 
are. Ei nimic. Tace; văd că-1 
frămintă ceva. Dar ce ?

— Ai ceva in familie ?
— Ba ! îmi răspunde el.
— Atunci ce ai, frate ? Ce 

ți s-a intimplat ?
— Eh ! răspunde el și plea

că. După doi pași se întoarce. 
Ai grijă și de brigada mea ! 
Vezi că am o mașină defectă.

— Am, il asigur eu.
Noi ne ajutăm unul pe altul. 

Conducem 
U.T.M. de 
cînd unul, 
acasă însă

Am reparat mașina, i-am 
dat drumul și pe urmă am în
trebat o muncitoare:

— Măi Sando, ce are meș
terul vostru ?

— Nu știu, îmi răspunde 
fata. Ii văd cu niște șuruburi, 
cu o cutie, stă in fața unei 
mașini, bombăne...

— La care mașină stă ? 
N-are una fixă, la ala, 

aia...
— Mda... Ii preocupă o pro

blemă, studiază ceva. Dar de 
ce se ferește de mine ?

Necăjit, las fata și plec după 
el. 11 găsesc in atelier ciocă
nind la o tablă. Pe bancul din 
fața lui stau împrăștiate cite
va șuruburi, vreo 
dințate și tot felul 
uzate.

— Ce-i cu astea ? 
eu Iuind una din ele

Nică se uită la mine un mo
ment și apoi își vede de 
treabă.

— Nu poate scăpa omul de 
tine, mormăie el. Du-te și vezi 
de brigăzi că-ți spun pe urmă.

— De ce nu acum ?
— Acum ? Nică pare nemul

țumit dar își adună piesele de 
pe banc, ia ciocanul și imi face 
semn.

— Hai la mașini ! Plecăm.
— Uite, îmi arată el, vezi 

scama asta care se depune la 
desfășurarea firului: Știi cite 
neajunsuri ne produce, cit 
timp ia muncitorilor pentru 
înlăturarea ei ?

două brigăzi 
calitate și o luăm 
cînd altul, înainte, 
plecăm odată.

la

două roți 
de piese

il întreb 
în mină.

se lăudă 
pe țigan

auzise șl

H 
spate. 

Cîteva 
i zîm- 
concen-

tehnic 
piese, 
ce-au

cinci 
Sandu, 

cu botul

taci, gură spartă,

mormăi 
încurcat cu

pentru

țiganul, 
piciorul

vorba că ați făcut 
bună! îi lăudă Stă-

timp

miine

conti- 
în ju-

— Știu, și...
— M-am gindit ia un apa

rat care s-o aspire, ciștigăm 30 
de minute productive pe zi la 
fiecare mașină.

Apoi tace. Se uită cum se 
desfășoară firele pe bobine și 
înghițite de mașină se trans
formă în tricot.

— Știi că e grozav !
— Ei!... M-ajuți și tu ?
— Te ajut.

★
Aseară dispozitivul a fost 

gata. I-am dat drumul. Mer
gea.

Abia I-am deslipit pe Nicu 
de lîngă mașină.

— Hai omule, e 10 și 
ne sculăm la 5.

— Vin, mi-a spus el 
nuind să se invirtească 
rul ei. vin.

— Păi, hai! Am oprit mași
na. Gata !

Am plecat. Portarul ne-a 
zimbit conspirativ. Credea că 
am rămas după fete. Nică, n-a 
observat, se uita pe sus.

Pe chei s-a oprit și s-a urcat 
pe bara de metal.

— Mai stai, noaptea asta tot 
nu pot dormi. Tu ?

— N-am încercat!
— Ori vrei să te plimbi ?
— Ea ora asta ? Și
— Mi-e indiferent.
Sări jos și mă luă 

— în București. Ce 
una ? Tu n-ai rătăcit 
tă dc unul singur ?... Uneori, 
seara mai ales, după 
un film rătăcesc ore întregi 
singur. Mă uit... gindesc. Am 
impresia că prind aripi. Nu ți 
s-a intimplat ? E grozav.

Mă uitam Ia cl. Ochii ii 
străluceau căutînd ceva peste 
malul apei, peste teii înfloriți, 
peste blocurile din față.

— Ce seară minunată 1
— Și cite or mai fi...
— Toate... toate o să fie..

unde ?

de braț: 
nu-i tot 
nicioda-

ce văd

Ion Grozav
Elev, Școala de maiștri a Întreprin

derii „Bella Brainer“-București
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ELEVII 
DESPRE
PAGINA LOR

O inițiativă 
bună

Consider că inițiativa luată 
de revista Luceafărul de a pu
blica o „Pagină a elevilor" 
este bună. Din lectura articole
lor publicate in nr. 18 din 15 
IX 1960 se poate vedea viul 
interes pe care îl poartă scrii
torii noștri față de muncitorii 
elevi ai șaolior medii serale.

Dorim ca în numerele ce vor 
urma această pagină să re
flecte aspecte din activitatea 
noastră școlară și — ținind sea
ma că noi sîntem niște elevi 
„mari", elevi încadrați în pro
cesul de producție, revista ar 
trebui să înfățișeze figuri de 
fruntași în producție și la în
vățătură.

Consider că este necesară 
popularizarea acestei reviste in 
rîndul elevilor și cadrelor di
dactice. Ea poate deveni o 
rețea de transmisie intre toți 
elevii din țară și cadrele didac
tice, pentru a cunoaște reali
zările și problemele care ne 
frămîntă.

Credem că revista Luceafă
rul ne-ar putea ajuta intr-o se
rie de probleme de teorie a 
literaturii și istorie literară, 
care sint mai puțin tratate în 
manuale sau care ne sint încă 
neclare.

Luceafărul ar face un lucru 
folositor pentru elevii munci
tori, publicind, in continuare, 
scurte biografii ale scriitorilor 
noștri contemporani și prezen- 
tind cele mai valoroase opere 
ale literaturii romîne realist 
socialiste.

CURELARU EUGENIU 
muncitor, elev în clasa VIII 

Școala medie serală

Propunere 
„extrașcolară"
In calitate de maestru elec

trician al secției IV—, auto
utilitare, a uzinei metalur
gice „T. Vladimirescu" din 
București și de elev in clasa 
a Xl-a a Școlii medii serale 
Mao Tze-dun, aș dori ca re
vista Luceafărul, la Pagina 
elevilor să insereze mai mul
te articole legate de munca și 
învățătura noastră.

Astfel, in fiecare număr, ar 
fi foarte necesar pentru noi 
să se publice cite un meda
lion al unui scriitor romin 
clasic sau contemporan. Aș 
propune de asemeni o ru
brică de fotomontaje cu ca
racter permanent, despre acti
vitatea unui muncitor fruntaș 
din țara noastră.

Și pe lingă asta, nu mă 
las, am și o propunere „extra- 
școlară". Cunosc un subiect de 
roman foarte interesant pe 
care l-aș propune unui scrii
tor. Poate că ar ieși un lucru 
bun. Vreau să stau de vorbă 
cu un scriitor și să i-l po
vestesc.

Aș mai dori să se publice 
în Luceafărul articole de cri
tică literară în legătură cu li
teratura romînă dintre cele 
două războaie mondiale, ca : 
opera în proză și dramatur
gia lui Camil Petrescu : despre 
scrierile lui Ion Călugăru ; 
proza lui Cezar Petrescu (în
tunecare, Aurul negru, Apos
tol) ; detrpre Al. Sahia și A. 
Toma; despre Geo Bogza ; 
despre creația lui Miron Ra
du Paraschivescu.

BOTICA AURELIAN 
elev cl. Xl-a A. a Școlii medii 

serale „Mao Țze-dun" 
București

Dezbateri 
creatoare

Dorim să citim în revista 
Luceafărul scurte monogra
fii, articole de sinteză despre 
scriitorii literaturii noastre 
noi, articole de combatere a 
teoriei literare burgheze și 
de afirmare și dezbatere a 
problemelor de estetică marx
istă. Citim în revistele noas
tre prea puține articole de 
estetică. E bună ideea popu
larizării scriitorilor prin 
scurte biobibliografii. Ele ne 
sint de un real ajutor. Ar 
trebui extinsă această iniția
tivă și asupra scriitorilor 
altor literaturi — a scriitorilor 
„universali".

La Pagina elevilor, și nu 
numai aici, se pot publica re
cenzii la o seamă de opere 
prevăzute in programa anali
tică, recenzii cu un caracter 
ceva mai didactic, care să ne 
poată ajuta eficace în pro
cesul de invățămînt. Luceafă
rul ar face un lucru folositor, 
publicind mici însemnări 
despre limba romînă și gra
matică de genul celor pe care 
le obfine Radioul, săptămî- 
nal, de la academicianul Al. 
Graur.

Dorim să găsim in Lucea
fărul popularizate mai mult 
frumusețile patriei, trecutul 
nostru istoric măreț.

Prin intermediul paginii 
noastre, propunem editarea 
unui dicționar de teoria lite- 
raiurli și a unui dicționar de 
ist'::ua literaturii romîne.

Mulțumim colectivului re
dacțional pentru atenția deo
sebită ce acordă prin Pagina 
elevilor muncitorilor încadrați 
în procesul de invățămînt.

CARDOȘ GHEORGHE 
MIHAIL AURELIAN

POPA VASILE 
VLAD MARIN 

TRANDAF1RESCU TATIANA
, STANESCU PETRE 

elevi ai claselor a VIII-a A 
jj a VIII a C., muncitori la 

Uzinele „Mao Țze-dun“

citite.

cere din 
pcofesoru- 
numai o 
pregătire

Inlțlativa revistei Luceafă
rul de a dezbate în coloanele 
sale problema însușirii litera
turii de către tineret constitu'e 
urr prețios ajutor In activita
tea elevilor și profesorilor. 
Faptul că elevii muncitori în
cep studiile medii, de cele mai 
multe ori după întreruperi de 
mai mulți ani, obligă pe pro
fesorii de literatura romînă 
să-și organizeze lecțiile ținind 
seam* de unele condiții spe
cifice cum ar fi: a) stabilirea. 
In prealabil, a terminologiei 
literare, cu elevii muncitori, ia 
începerea cursurilor școlii me
dii ; b) cunoașterea nivelului 
ideologic și a posibilității ele
vilor de a interpreta fenome
nele literare : ci interesul ma
nifestat de elevi pentru lec
tura operelor literare, volumul 
și calitatea operelor

Specificul lec 
țiilor de literatură 
in școala medie 
serală 
partea 
lui nu 
bună 
profesională ~ci și 
o adîncă înțele 
gere a psihicului 
elevilor muncitori. 
Elevii școlilor se
rale vin la școală 
după o zi de mun
că în producție, iar prin cali
ficarea lor profesională 
(strungari, turnători. electri
cieni, țesători) posedă un vo
lum diferit de noțiuni științi
fice.

Elevii muncitori trăiesc din 
plin viața din uzină și fabri
că. Ei participă prin munca 
lor la construcția socialistă. 
Mulți dintre ei au citit parte 
din operele literare în care se 
reflectă viața nouă și cunosc 
opere ale scriitorilor noștri 
clasici. Citind o schiță sau o 
nuvela, un roman ori o piesă 
de teatru ei raportează feno
menul prezentat la viață, la 
realitatea pe care o cunosc. 151 
pot da seama de unele aspecte 
pozitive și negative din opera 
citită mai repede decit un 
elev, de aceeași virstă chiar 
dintr-o școală medie de zi. E- 
levul muncitor, prin pregătirea 
iul ideologico-politicâ, reușeș
te să interpreteze cu mai multă 
ușurință opera citită.

Sc înțelege că, in asemenea 
condiții, profesorul de litera
tură este dator să cunoască in 
prealabil posibilitățile tinerilor 
muncitori elevi pentru înțele
gerea temelor tratate in clasă.

DISCUȚII

La o oră de curs. în clasa a 
VIII-a. a Școlii medii serale 
„Mao Țze-dun" din București.

• in 1841, Mihail Kogălnicea. 
nu și Costache Negruzzi au scr:s 
și au tipărit împreună o carte 
de bucate, intitulată 200 rețete 
cercate de bucate, prăjituri și 
alle trebi gospodărești. Cartea 
s-a bucurat de succes, tn anul 
imediat următor. 1842, apărînd 
intr-o a doua ediție.

• Primul roman istoric din 
literatura romînă este romanul 
intitulat Logofăt Baptiste i'ele'i 
de V. A Urechia. apărut in 1855 
a cărui acțiune se petrece la în
ceputul veacului al XVlI.lea, 
cînd la tronul Moldovei vine 
Alexandru lliaș.

Știați că...
■ Pentru a se putea căsători. 

Emil Girleanu a lost nevoit să-și 
dea demisia din armată, deoa. 
rece legile absurde și antiumane 
ale vechii armate i.au interzis 
scriitorului, care era ofițer, să 
se căsătorească cu o fată lipsită 
de avere.

• Cu numele Tudor Arghezi, 
marele nostru poet a iscălit pen
tru prima data în revista Linia 
dreaptă din 15 aprilie 1904, ptnă 
atunci, timp de aproape zece ani, 
semnînd cu numele său adevă
rat Ion N. Theodorescu, sau pre 
scurtat Ion Theo.

• înainte de 23 August 1944 
cea mai judicioasă analiză ideo
logică a operei lui Liviu Rebrea- 
nu a fost făcută de Alexandru 
Sahia, îndeosebi prin articolul 
intitulat 1907 și publicat in re- 
vista Cuvintul liber din 30 no
iembrie 1935, cind autorul Răs. 
coaiei împlinea 50 ani de viață.

Lecțiile sale orientate In func
ție de specificul muncii șl 
nivelul cultural al elevilor 
muncitori trebuie să ajute In 
limpezirea noțiunilor confuze 
sau neclare. Deflnirea unor 
noțiuni ca : perspicacitate, du
plicitate, antiumanism, decep- 
ționism etc., a termenilor cu 
valoare plastică (epitete, me
tonimii. metafore etc.), a ex
presiilor șl terminologiei le
gate de studiul literaturii, de 
teoria și istoria ei, trebuie 
realizată cu o atenție deose
bită.

Profesorii cu experiență din 
școala noastră reușesc in buna 
măsură să ajute pe elevii 
muncitori în însușirea literatu
rii. Încă din primele zile de 
curs ei se îngrijesc să cunoas
că măsura tn care elevii cla
selor a VIII-a Înțeleg tennino-

Literatura romrnâ
in învătămintul seralI

logia necesară studierii litera
turii. N-ar fi rau dacă revistele 
literare ar publica In paginile 
lor unele explicații privind 
termenii consacrați absolut 
necesari Însușirii literaturii ro
utine. Aceste explicații ar a- 
juta atit pe elevi cit și pe pro
fesori. Pe bună dreptate sub
lim* conf. urriv. G. C. Mco- 
lescu in articolul
ititJi;. publicat in aceasta 

pagină, ca literatura e«te vastă 
și variată. Datorită timpului 
disponibil limitat, tinerii mun
citori nu pot citi, de cele mai 
multe ori. toate operele lite
rare tn întregime. Totuși Înțe
legerea unei opere literare 
presupune cunoașterea esenția
lului. Profesorii de literatură 
sint cei dinții care, prin lecții
le lor, trebuie să-i ajute pe e- 
levi in Însușirea și Înțelegerea 
esențialului din operele stu
diate. Eles ui. In general ca și 
elevul muncitor, trebuie să-și 
formeze din clasa o Imagine 
clară a locului pe care-l ocu
pă fragmentul studiat in an
samblul operei. Prin prezen
tări Judicioase, profe-orii noș
tri de literatura redau elevi
lor conținutul operei, insistă 
asupra amănuntelor prin care 
se conturează trăsăturile epo
cii descrise, ale eroilor 
zentați și lămuresc pe 
asupra diverselor aspecte din 
care rezultă conlTctul, dezno- 
dămîntul fenomenului descris 
etc.

pre- 
elevi

B'iobiblioorafie - Camil Petrescu
S-a născut la 1894 în Bucu

rești. dintr-o familie modes
tă. Școala primară a urmat-o 
in cartierul Obor, cartierul co
pilăriei sale, iar cursurile se
cundare la liceul „Gh. Lazăr . 
A absolvit Facultatea de lite
re și filozofie a Universității 
din București, obținînd mai 
tirziu titlul de doctor în lite
re și filozofie. A încetat din 
viață în ziua de 14 mai 1957.

A fost ales membru al A- 
cademiei R.P.R. in 1948, dis
tins cu Ordinul Muncii clasa 
I-a și laureat al Premiului de 
Stat, de două ori.

Camil Petrescu, după pro- 
pria-i mărturisire, și-ar fi în
dreptat primele versuri către 
redacția Semănătorului unde 
i se răspunse descurajator la 
poșta redacției. N. D. Cocea 
i-a publicat cîteva articole în 
Facla, 1914 (sub pseudonimul 
Raul D) și in Rampa cu un an 
mai înainte. In timpul războ
iului. pînă a fi mobilizat, pu
blică versuri în Capitala 
(1916). Războiul, care pentru 
Camil Petrescu a însemnat un 
cataclism ce-și va lăsa urme
le pentru totdeauna în viața 
și opera sa, îi întrerupe pen
tru cîțiva ani activitatea.

După terminarea războiului 
funcționează ca profesor la 
Timișoara. Publică versuri în

reușesc să transfor- 
intr-o formă de cu- 

a realității, intr-un 
mijloc de educație 
și comunistă.

Tn studierea operelor litera, 
re, profesorii noștri arată ele
vilor care sint principalele 
probleme sociale din opera 
respectivă, precum ți gruparea 
personagiilor, importanța lor, 
relațiile dintre ele și rolul fie
cărui* in lămurirea ideii cen
trale. Prin explicații clare, 
profesorii se străduiesc să tre 
zească interesul elevilor mun
citori pentru lectură. Tn felul 
acesta, ei 
me lecția 
noaștere 
puternic 
patriotică

Tnsușra lecțiilor de litera
tură presupune, de asemeni, o 
atenție deosebită din par-ea 
profesorului și in ce privește 
metodele și 
te. Lectura

procedeele folosl- 
expresivâ a frag- 
meatelor repre
zentative. analiza 
textului însoțită de 
lămurirea legătu
rilor dintre părțile 
componente ale o- 
perei pe baza unei 
juste interpretări 
ideologice etc. sint 
doar unele din 
procedeele prin 
care profesorii 
noștri asigură o 
temeinica Însușire 

șl Înțelegere a cunoștințelor 
transmite ia elevi. Lecțiile 
literatura sint însoțite, in 
celaș timp, și de scheme, 
diagrame etc. 
elevii in clasa, 
unele îndrumări 
risnta pe elevi 
rea materialului

alcătuite 
precum și 
menite a

de 
n 

îi- 
in

de 
a- 
de 
cu 
de 
0- 

in selecționa- 
__ ________ pentru alcă
tuirea temelor date acasă. în
drumări legate de exprimarea 
corectă a judecăților, rapona- 
men'elor etc.

In complexul activității 
însușire a literaturii, n-ar 
rău dacă res fetele noastre 
terare ar publica din cînd 
cînd. pe lingă prezentări ale 
scriitorilor și operelor studia
te in școala medic, a biblio
grafici necesare «tud-erii aces
tora — și unele portrete-carae 
terizări asupra principalelor 
personaje din operele consa
crate. Toate aceste măsuri ar 
contribui la o mai bună pre
gătire a elevilor muncitori, la 
formarea concepției lor despre 
rolul artei și literaturii in o- 
glindirea realității, la forma
rea omului cu o bogată cultu
ră, absolut necesară în opera 
de desăvirșire a construcției 
socialiste in patria noastră.

Prof. C. Prisăcaru 
directorul Școlii medii serale 
„Mao Tze-dun“ - București.

revista Sburătorul (1919), pre
cedate de-o prezentare critică 
a fostului său coleg de școa
lă, Tudor Vianu. A înființat 
reviste și ziare pe care uneori 
le-a scris în exclusivitate: Ba
natul (1919), Limba romînă 
(1920), Țara (1920), Săptămina 
muncii intelectuale (1924), 
Cetatea literară (1925).

Camil Petrescu a făcut o a- 
devărată pasiune din gazetă
rie, risipind o mare parte din 
operă prin articole, pamflete, 
eseuri cronici, note, cronici 
dramatice. A fost prezent în 
presa democratică și de stin
gă cu articole de atiudine pro
testatară față de regimul poli
tic trecut (Reporter, Cuvintul 
liber). Presa cotidiană și re- 
istele literare au în Camil 

Petrescu un permanent cola
borator. După 23 August 1944 
a scris în paginile ziarelor și 
revistelor: Scînteia, Flacăra, 
Contemporanul, mtrul, Viața 
romînească. Opert ui Camil 
Petrescu, aparent rt rinsă te
matic, are o desfă.1; rare în 
odîncime, scriitorul, ajutat și 
1e o solidă cultură, fiind unul 
lintre cei mai subtili cunos
cători ai vieții din mediile oră
șenești. Poetului Camil Pe
trescu îi aparțin două volume 
de poezie (192311931). Roman
cierul s-a afirmat în același

55 Cuvintul
Apărut In București intre 

11 septembrie 1933 și 3 oc
tombrie 1956. Cu-in? iiber 
lși preciza astfel rostul, adre- 
sindu-se familiar cititorului, 
cetățeanului de rind. pe care-l 
știa victimă deseori creduli
tății: ..Cuvintul liber r-:a -a 
te învețe să privești l’jcrunie 
in adlnc.-.l ior. Ctr. intui îiî-er 
•.ea sa te de ere de ';-ice 1 
de a te pentru «vi-
ce. pentru «xicine or tind si 
șl oriunde Cuvintul liber vrea 
sâ-*t cruțe dezamăgirile vi. 
ittare. ar? ti.vi i-!: cit ce de
er- sint i.i'ii'e A-:rr.ita’e $! 

cit ce faisi <*t id-.lii ?e care 
ți l-ai fabricat cu alita ciu- 
r r < C r-îrtjl liber rea 
M-u'facu mare'e serv Ic d-
a sm.'.ze rre-tiie sed ere
ș! ce a-V arăta aderat : ■= 
chipuri, a-a cues fitit ața c . r 
le-a creat ; rea". Măștile de 
care se vorbește aici erau mai 
cu seamă acelea ale demago
giei fasciste. Dacă-și dorea 
menirea unui ..e-rtr?:->r ai 
\ î d jb/icc romîne:<**. hp- 
s-ista înțelegea să privească 
realitatea politică cu ochii vi- 
gilenți ai luptătorilor pentru 
democrație- Aici rezistența 
noastra împotriva fascismului 
a înscris citesa din paginile 
saJe cele mai convingătoare.

C» inul liber — spunea un 
artiecl scris cu prilejul a doi 
ani de apariție — J:n prim t! 
si.: rup?.r s a ridicat c t «ti 
h-r» ‘ri-ra imp'tr.'. a h;tie: ic- 
rr 1 i". „Cu toată hotărirca . 
cu o energie neobosită, dar 
mai ales cu talent și inteli
gență. ..Vreme ne :n ar -: 
mai but - — declara in febru
arie 19-35 revista — am ! plat 

:.n-ț cu sânteminS, !m- 
■?•? > :rrc’ hitlcrlsic ”

Dar in această luptă. Ci- 
vini 1 liber, care-ți a'uma ro
lul de . tribnnă li'^r- a «iu. 
«ei rz.-nirti combaterea :n*wta- 
iitMii tie area >ta“. a promo
vat și grave confuzii ideolo
gice. Căci, in dorința de a 
..strînge in j :r ;1 ei toate ei ■- 
mentele «ie stînga din publi
cistica zile:. in di ferec! ne 
nuanțe. indiferent de genera
ții*. revista a îmoreunat in 
paginile el, atitudinile ferme, 
înaintate, cu pozițiile mic 
burgheze ale unui democra
tism vag, ale unui umanism 
abstract care exalta ,.atotpu
ternicia cuvintului*. negind 
ideea revoluției și a dictaturii 
proletariatului.

„Rostul de controlor al 
vieții pulilice*. Cuvintul liber 
și-I îndeplinea nu numai corn.

timp cu cele două romane 
scrise pînă la Eliberare: Ulti
ma noapte de dragoste, tnttia 
noapte de război (1930) și Pa
tul lui Procust (1933). Teatrul 
a rămas preocuparea de sea
mă a lui Camil Petrescu. Dar, 
deși publică din 1925 piesa 
Suflete tari (Nebunia lui An
drei Pietraru) și in 1928 co
media Mitică Popescu, drama
turgul care a dus teatrul ro- 
mînesc pe o treaptă superioa
ră de dezvoltare, n-a reușit 
decit după 23 August să-și 
stringă piesele intr-o ediție 
unitară (Teatru, vol. I—III. 
1946—1947). Volumele au fost 
retipărite în 1957.

In 1937 tipărește Modalita
tea estetică a teatrului, studiu 
teoretic.

O demonstrație cu caracter 
de pamflet, împotriva sistemu
lui critic al lui Lovinescu, es
te volumul Eugen Lovinescu 
subt zodia seninătății imper
turbabile (1933) după cum Fal
sul tratat pentru uzul autori
lor dramatici era o demas
care a insuficenței teoreticie
nilor burghezi în materie de 
teatru.

După 23 August, concomitent 
cu retipărirea operei vechi, 
(Patul lui Procust, 1946; 1957. 
Ultima noapte de dragoste, 
întiia noapte de război, 1946;

Mal muți elevi vi profesori, cititori ai „Luceafărului", ne-au 
rugat să pun cam materiale despre revistele dintre cele două 
răiboo e, scoase sub îndrumarea Partidului Comunist Romin. Stu- 
a e-eo acestor publicații este prevăzută in programa analitică 
pentrj ciaso a Xl-a la capitolul : „Literatura romînă intre cele două 
războaie mondiale”. In acest număr publicăm articolul despre Cu
vintul liber si informăm cititorii că desp-s celelalte reviste apărute 
sub măruma-ea P.C.R . „Luceafărul* o tipărit articole ample la 
r-anca „Din tradrțiile literaturii noastre realist-socialiste” după 
cum u—-ecză .

Cultura proletară - de I. D. Bălan - „Luceafărul" an, I nr. 11, 
- 15 decembrie 1958 pag. 6.

Era Nouă - de Dan Hăulică — „Luceafărul" — an. II nr. 9 
1 moi 1959 - pag. 11 și nr. 10-15 mai 1959, 
pag. 6.

Reporter - ae Dan Hăuiică - „Luceafărul* an. II nr. 23-1 dec. 
1959, pag. 6 ți 15 decembrie 1959 - pag. 6.

Bluze albastre - de Teodor Virgolici - „Luceafărul" an. 3 nr. 1, 
1 ian. 1960. pag. 4.

boțind mișcarea fascistă din 
țara ți străinătate, dar ți ocu- 
pindn «e de viața mizera a 
muncitorilor ți de raporturile 
lor cu patronii. Aici au apărut 
reportajele cutremurătoare pe 
care i le-a inspirat lui Geo 
Bogza atmosfera de infern din 
tabăcăriile bucureștene ori ex 
plnatarea monstruoasă care 
domnea in lumea petrolului. 
Revista denunța aspecte ale 
justiției burgheze regimul 
închisorilor, situația școlilor 
de la noi. Printre al e cronici 
permanente — politică, litera
ră. plastică, muzicală —, re
vista întreținea cronica drep- 
b /. j. <- ?n:_a rrh ersitara. 
in numărul 14 din 1935. două 
pagini sint consacrate unei in 
teresante anchete privind pro
blemele școlii, cu titlul gene
ral : Și ev; am fnj; elev.

Respingind permanent na
ționalismul ți șovinismul, de 
oriunde ar fi venit, revista a 
apărat cauza păcii și a mo
bilizat conștiințele împotriva 
războiului. Luptei împotriva 
războiului I se consacră, la un 
moment dat. un număr special 
(nr. 38 din 28 iulie 1934) 
unde se publ’Că și nuvela lui 
Sahia Ir.îcarci-rea tatii din 

b-> ]n paginile Cuvîntului 
boer se puteau cit' materiale 
scrise intr un spirit de sim
patie față de Uniunea Sovie- 
tică. Se popularizau succesele 
statului sovietic în domeniul 
economic, se comentau pe larg 
aspecte ale literaturii și știin
ței din țara socialismului, se 
făceau traduceri din Serghei

CAMIL PETRESCU ELEV
La 1 septembrie 1906, in 

ziua redeschiderii anului șco
lar 1906-1907. stăm intr-o 
bancă, in șirul din mijlocul 
clasei a II-a Intră pe ușă 
bursierii liceului: vreo dois
prezece elevi cu chipiuri albe, 
in uniforma internatului. Cel 
mai mic la statură dintre ei, 
un copilandru de o paloare 
bătind mai mult in alb. pri
vește in juru-i. Observă un 
loc liber in banca mea. șovăie 
o clipă, apoi mă-ntreabă cu 
glas sfielnic: „Mă primești 
lingă tine ?**.

Privirile și sufletele noastre 
s-au îngemănat și s-au îmbră
țișat spontan. Șapte ani am 
rămas împreună, intr-o ban
că. pînă la absolvirea secției 
reale a liceului Gh. Lazăr, in 
iunie 1913.

Am evocat cu o dureroasă 
stringere de inimă, această a- 
derență intimă a ochilor noș
tri cînd, in aula Academiei, 
înconjurat de colegii lui și ai 
mei. am depus o jerbă cu bu
jori violeți pe catafalcul lui 
Camil. — blindul și timidul 
Mielu, din copilărie, care își 
dormea, cu pleoapele coborite, 
somnul de veșnică odihnă... 
Atit de prematură odihnă! Iată 
amintirea:

Martie 1907. Vlădescu, pro
fesorul de istorie, poreclit ,.os- 
trogotul* se suie la catedră,

1955; 1960. Versuri, 1957) Ca
mil Petrescu crează opere 
concepute de pe pozițiile 
realismului socialist: Bălcescu, 
piesă de teatru (1949): Turnul 
de fildeș, nuvele (1950;; Nuvele 
(1953) ; Un om intre oameni 
(vol. I-III. 1953-1957); Nuve
le (19-56:; Papuciada, sau Po- 
vf^-.ea despre armata viteazu
lui căpitan Papuc (Viața ro- 
minească an. IX. 1956. nr. 1, 
p. 80—1001: Caragiale in vremea 
lui (1957); Roata norocului, pie
să de teatru publicată postum 
in revista Teatru nr. 8 1960.
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Marin Bucur

Esenin, Vladimir Malakovskl 
(un articol al lui Ehrenburg 
despre Maiakovski era chiar 
reprodus în revistă), se clădea 
o deosebită atenție cinemato- 
grafiei din U.R.S.S- Cuvint.il 
lilzer a închinat de asemenea 
numere spec'ale scriitorilor 
prngresișt1 al altor popoare 
(Petoffi, Henri Barbusse, Tho
mas Mann) sau poeziei negri
lor din Africa.

Deși materialele referitoare 
la artă nu precumpăneau în 
ansamblul rev stei, din pagi
nile ei se desprindeau to'nși 
îndemnuri estetice sănătoase. 
Se încerca, spre exemplu, pro
movarea unei poezii muncito
rești de bună calitate, respin. 
gîndu-se „poezia de atmosfera" 
exterior muncitorească, versu
rile în ton minor, filantropice 
și naiv umanitariste, descripția 
superficială a mahalalelor să
race. Se cerea, în schimb, ,,o 
poezie vie, amplă, internațio
nală" : ,.in locul unei poc ii 
sociale false, de atmosferă 
mizeră, de înduioșare și de 
toarcere a lacrimilor pe colțul 
batistei, trebuie să se scrie o 
poezie de atitudine, o poezie 
conformă cu viața proletaria
tului". Efortul spre o astfel de 
lirică se întrevede în poezii 
precum Sint ei de Cristian 
Sirbu sau In mină de Demos- 
tene Botez. De asemeni Cu
vintul liber se declara în dez
acord cu formula „poeziei 
pdre", a „artei pentru artă", cu 
creația scriitorilor izolați în 
turnul de fildeș.

in Cuvintul liber s-au pu

strigă catalogul, apoi, cu gla
sul lui permanent răgușit: tu
tun? băutură? sau' chiar a- 
mîndouă? — spune:

„Să iasă la lecție Coteț Ni- 
culae, Cozma Corneliu, Cris- 
tea Alexandru și Cristescu 
Tarciniu

Cel dintîi strigat dintre e- 
levi, — Coteț — vine la tablă 
cu ochii plînși, cu lacrimile 
încă prelinse pe obraji. Ostro- 
gotul ii scrutează, apoi îl în
treabă:

„Ce-i cu tine, mă"?
Coteț nu-i răspunde decît 

printr-un suspin. Camil, de 
lingă mine. se ridică : „I-a 
murit tatăl".

„Cum i-a murit ?“ — se 
miră vocea cavernoasă.

„A fost împușcat in sat la 
el“ — precizează Camil.

Oh! Sinistra amintire a mu
trei profesorului care, sculat 
in picioare, perorează:

„Răscoală, ai? Răzmeriță? 
Bine i-a făcut ! Să știți, copii, 
că, pentru un dascăl de istoria 
neamului, nu este mîndrie 
mai strălucită decit să-și a- 
ducă aminte, la bătrânețe, că a 
avut cinstea să preamărească 
represiunea ordonată de gu
vern, care a gituit inconștien
ta răzvrătire a unor scele- 
rați. Ce-au cătat, aia au găsit! 
Da! Bine le-a făcut!“.

O tăcere, nu de mormint, ci 
de cimitir, apăsa asupra cla
sei. Camil iși înfige miinile — 
și unghiile — în brațul meu: 

,.Ce bestie !? îmi șoptește el. 
A doua zi, Mielu mă ia deo

parte :
„Am scris astă-noapte un 

sonet. Mergi cu mine să-l du
cem lui Bujor?* Și îmi stre
coară o foaie de hîrtie: scri
sul lui mărunt, ca și făptura 
lui. Citesc pe furiș: „Martiru
lui Ion Coteț, din Vitănești". 
„Gemeai sub tirania zdrobi
toare, / Te chinuiau sub crin- 
cena biciușca / Și ca un leu 
inlănțuit in cușcă / Urlai nă
dejdea vremii viitoare.

Dar ei ți-au sugrumat cu-n- 
verșunare / Revolta care spu
megă și mușcă; / Drept căpă- 
tii, ți-au dat un pat de pușcă / 
Și-n loc de piine, gloanțe-uci- 
gătoare.

Brătianu și — Averescu 
mină-n mină ! — Doi încleștați 
de-o furie păgîrtă — / Te-au 
prăvălit fn groapa din vilcea: 
O, dormi Coteț in gloria ne
muririi, i Căci fiii tăi curînd 
vor contempla / Triumful lu
minos al dezrobirii!“... (Ine
dit).

In aceeași zi. după ieșirea 
din clasă, ne prezentăm a- 
mîndoi la sediul ziarului 
Rominia muncitoare din stra
da Blănari, lingă strada Sf. 
Niculae-Șelari, unde două o- 
dăițe, mohorîte, adăposteau 
intîile forțe dinamice ale pre
sei noastre socialiste. Ne-a pri
mit o tovarășă suptă la față, 
soția luptătprului L C. Frimu 
și un tînăr înalt, cam adus din 
umeri, cu priviri iscoditoare: 
venerabilul nostru Gala Ga- 
laction.

Intre ei, așezat pe un scaun 
fără rezemătoare (un fel de 

blicat rînduri care condam= 
nau evadările din realliâ'țile 
acute ale vremii. „Detașarea 
din istorie — scria M’ron 
Radu Paraschivescu — ea în
săși este Istorică. — avînd o 
explicare și un suport anumit".

Colaboratorii revistei alcă
tuiesc un mănunchi de nume 
variate. Amintim pe cei care 
au fost într-un contact mai di
rect cu literatura : Al. Sahia, 
N. D. Cocea. Tudor Teodo- 
rescu-Branlște, Barbu Lăză- 
reanu, Carol Ardeleanu. Ioa- 
chim Botez, Ion Mlnulescu, 
Victor Eftimiu. Mihail Sorbul, 
Dem.estene Botez, Al. A. Phi
lippine, semnînd uneori cro
nica literară, Claudta Millian, 
Perpcrslcius, I. Peltz, Mihail 
Sebastian. Dumitru Corbca, 
Geo Bogza, Eugen Jebeleanu. 
Gh. Dinu.

Cuvintul liber care avea 
„cel mal mare tiraj dintre re
vistele de luptă socială" apă
rea în excelente condiții gra
fice. Lupta lui împotriva fas
cismului. a dictaturii șt reac- 
țiunli, unea armele textului cu 
acelea, foarte eficace, ale unei 
ilustrații izbutite, pusă în va
loare de o- paginație inteligen
tă. Se întîtaean a>ci reproduceri 
de piclură și sculptură, vig- 
nete de efect și desene va.- 
riate. spațiul copertei fiind, 
întreg, ocupat o vreme de un 
de-en sezfeant sau de o cari
catură. Imagini semnate de 
Tonitza. B’Arg, Ross, Pera- 
him, atunci la începuturile 
sale. Nicolae Crlstea <m artist 
inspirat de viața proletariatu
lui ca*e a murit prea tînăr, 
Nira Arbore, se încoțeau cu 
satira sarcastică șl adesea gro
tesc?. din desenele comunis
tului german Georg Grosz.

Cuvmtul liber a fost o pu
blicație care a știut să intere
seze publicul. în paginile ei, 
cum se arăta într-un art:coi 
a> revistei, in fiecare săptă- 
mînă, numeroși colaboratori 
„au semnalat nedreptăți, au 
schițat revolte, au arătat cu 
degetul infamii și crime, au 
bătut în poarta de otel, ca o 
ușă de casă de fier, a prejude- 
căților sociale..."

Dan Haulicâ 
I. D. Bălan

taburet) perora N. D. Cocea 
care, deși era judecător-aju- 
tor la Panciu, scrisese un 
vehement articol în ziarul so
cialist împotriva masacrării 
țăranilor răsculați și fusese 
chemat urgent la Ministerul 
Justiției. în București, spre a 
fi judecat și sancționat. Cocea 
ia brusc foaia din miinile lui 
Camil, citește sonetul, apoi, cu 
ochii lui sfredelitori, ne înre
gistrează în același timp și 
sfiiciunea, dar și îndrăzneala :

„Cine a scris poemul din 
voi doi ?" — răsună glasul lui 
dominator.

„Am scris-o împreună !" —
afirmă Camil.

Cocea arată celorlalți tova
răși sonetul, șoptește ceva lui 
Dumitru Marinescu, apoi ne 
măsoară din nou. Surprinde
re? Admirație secretă? Mân
drie abia mărturisită că ge
nerația noastră protestează 
contra împilării țărănimii, — 
TALPA ȚARII... cine știe!... 
Apoi, cu glasul cel mai pă
rintesc, ne spune :

„Micii mei tovarăși, dacă 
v-aș publica poezia, voi și fa
miliile voastre veți fi persecu
tați pînă într-a noua spiță. Se 
va afla că voi sinteți autorii și 
nu ne stă în putere să împie
dicăm represaliile. Vă felicit 
si vă sfătuiesc să așteptați. 
Tinerețea voastră nu va încă
runți pînă nu veți vedea, mai 
curînd decit vă închipuiți, 
moartea sclaviei și descătu
șarea !“

Menționez între paranteze 
că, acum 28 ani, intr-o pagi
nă a ziarului Rampa intitula
tă: „Cu Camil Petrescu, des
pre el și despre alții", viitorul 
academician amintea în plină 
dictatură carlistă a celui care, 
peste doi ani, avea să devină 
regele Palaelibus. această car
dinală întîmplare a vieții 
noastre de școală.

Constant lonescu

') Miniștri de interne și 
război din guvernul Sturdza 
(martie 1907).
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TH. PIERIDIS

Foetul grec Th. Pieridis ocupă un ioc 
în literatura progresista a tarii sale-

Originar din Cipru, el cîntă „de un sfert de veac' 
— ca sâ lntrebuinfum propriile sale cuvinte — dure
rile și speranțele insulei martire, ca și suferințele și 
lupta neîncetată a întregului popor grec. Pentru el nu 
exista nici o linie de demarcație între aceste două 
fronturi ale aceleiași lupte, pe care el o însumează 
într-un cîntec unic: „Spun Cipru, așa.cum tu, fratele 
meu romîn/ spui Moldova sau Banat./ Spun Grecia 
sau Cipru/ așa cum sa spune mamă sau măicuță" pro
clamă el într-un poem recent.

Opera poetică a iui Th. Pieridis e foarte bogată De la primul său volum, apărut în 
1937 (Și noi știm să cîntăm), pină ia cel mai recent, apărut în 1959, (Marea călătoriei 
se înșiră mai mult de cincisprezece volume și plachete, fură a mai vorbi de nume
roasele poeme publicate în ziarele și revistele din Grecia și din Cipru

Unul din volumele sale din ultimii ani (Simfonia cipriotă) a apărut in traducere 
romînească la E.S.PJ..A. (1959). Ziarele și revistele din tara noastră au publicat tra
duceri și din alte poeme ale poetului, printre care extrase din ciclul inedit Un poet 
străin se plimba prin București. Poeme de Th. Pieridis au lost de asemeni publicate 
în dilerite alte furi: Uniunea Sovietică, R. P. Bulqaria. Italia, Franța ele.

Poezia lui Th. Pieridis este o glorificare a omului, un imn închinat progresului 
și un cîntec de luptă pentru libertate, pace și socialism. Ea este în același timp o 
poezie plină de o profundă dragoste pentru oamenii simpli, cei care construiesc în
treaga viată și întreg viitorul. Poetul spune el însuși: „Cint marile furnale și cifre
le statistice/ ideile, tezele Partidului, pasul de bronz al istoriei.' Și aflu glasul cel mai 
amplu/ pentru a cînta pe frații mei/ oamenii de toate zilele".

Th. PIERIDIS

Case
din București
iată o mare clădire foarte obișnuită, iți spui, 
una din acele construcții

fără arbore genealogic sau naționalitate. 
De la nenumăratele-i ferestre

ea privește placid bulevardul 
după ce și-a prins in păr 
o mulțime de ace radiofonice 
și citeva fundulițe de televiziune. 4

Te înșeli, totuși, dacă privești numai 
arhitectura, 

uitind de oameni.
Citește : „In această casă s-a ținut 
in mai o mie nouă sute douăzeci și unu 
întrunirea care a întemeiat
Partidul Comunist din Rominia".

Pe o străduță, undeva pe lingă riu, 
ai putea citi : „Aici a fost pregătit 
in iulie o mie nouă sute douăzeci și doi 
cel de-al doilea congres 
al Partidului Comunist din Rominia.“

Și aici e o casă foarte obișnuită, o casă 
simplă, fără etaj, 

casă de om sărac, care de-a lungul vieții sale 
s-a străduit să treacă neobservată.
Zadarnic. Ea moare-acum incununată de

glorie. 
(Dar moare-ntr-adevăr ? Și poți să mori 
cind ai avut norocul acestei case ? 
Cind, foarte aproape de picioarele ei, vezi 

inâlțindu-se 
un tei atit de uriaș, 
un univers atit de plin de veșnicie 1)

- „In o mie nouă sute optsprezece 
in această casă
a funcționat o tipografie clandestină, 
organizată de un grup de comuniști".

- „Aici au avut loc ședințele Comitetului
Central 

care au pregătit insurecția armată 
de la douăzeci și trei august o mie nouă sute 

patruzeci și patru".

- „Aici a fost sediul Frontului Muncitoresc
Țărănesc 

in o mie nouă sute douăzeci și opt".

- „Aici a avut loc
in o mie nouă sute treizeci și doi 
conferința națională a muncitorilor ceferiști'*

- „Aici a fost instalat
în o mie nouă sute treizeci și nouă 
postul de radio clandestin 
Rominia Liberă"

Case din București, case cu adinei rădăcini, 
case cu decorații de marmoră pe piept, 
case păstrind incă prin camerele voastre 
umbrele tovarășilor plecați, 
viața oamenilor care și-au dat viața 
ca să rămină in picioare casele oamenilor...

(Cind din această notă vei porni să alcătuești 
un poem 

tu să-ți aduci aminte, poete,
de casa pe care ai privit-o îndelung într-o zi 
ir”- o străduță din Zurich.
„Aici a locuit Vladimir llici Lenin..."

Case din București, case din alte țări, case de 
pretutindeni, 

case - fundații, case — socluri, case — porți 
de plecare, 

co-e - făclii nestinse în vremile cind întunericul 
inundase lumea intreagă, 

cos» - fintini nesecate in vremile deșertului 
fierbinte...)

ropâind din copite ca și cum ar incercă sâ 
........................................ sfărime cerul 

și să-i împrăștie cioburile pe pămint

Și totul fu asemeni cu o mare corabie 
sornind intr-o lungă călătorie.
Și o vezi cum iși desfășoară, incet, intii o 

pinzâ, 
ca și cum ar încerca să guste vintul cu limba, 
apoi, încrezătoare, se încumetă să deschidă 

alta și alta, 
apoi ea se preface intr-o imensă beție 

inaripată, 
care alunecă și se duce să întilnească oceanul.

Așa era. Și pretutindeni creștea vijelia.

Și toți pricepură câ se înșelaseră 
cind crezuseră că semințele îngropate sint 

moarte, 
cind crezuseră că apele in repaos sint mlaștini 

înțepenite, 
lată vintul care incepe să bată, 
iată apele care învie și spumegă, 
iată semințele care se trezesc și se înalță, 
iată vijelia, vestitoarea furtunii.

Așa era. Și era mai ales 
ca o uriașă armată omenească pornind in 

marș.

Și in clipa cind fu văzută inaintind din 
fundurile tării 

nimeni nu mai îndrăzni să spună că nu era 
decit tunetul 

sau o fregată pornită să intilnească oceanul.

Toți înțeleseră despre ce era vorba 
și toți o spuseră limpede :

Marea armată a oamenilor pornise in marș.

Execuție
Evantaiul roșu al mitralierei 
s-a desfăcut dintr-odată pocnind.

Omul căzu.

Dar cu o clipă mai inainte 
in locul omului 
răsări o coloană de marmoră 
strălucitoare in marea lumină :
- Trăiască Lib...

- și a fost sfărimatâ.

Mitraliera se va duce, nevolnică.
Omul s-a stins, strălucind in lumina sa.

Va rămine acolo pentru totdeauna 
coloana de marmoră 
sfărimatâ de barbari :

- Trăiască Lib...

Vijelia’’
Apoi totul incepu să freamăte, să se miște 
și incepu vijelia.

Și totul fu asemeni unui cer in care, de multă 
vreme, se ascundea o teribilă forță 

se auzi, mai intii, un tunet șovăind 
jpoi altul și altul
care se urmează ca niște minji incă plăpînzi 
apoi turme de iepe sălbatice trec în trombă

*•) Din ciclul Marșul Păcii.

Partizan
Pe nicovala sufletului său
se frîng 
chiar podurile de piatră 
chiar șinele de trenuri.

Alăturea de el umblă
ca un ciine ascultind de primul semn 
monstrul exploziilor și al focului.

Ciinele-și arată colții și miriie nerăbdător.

Dar omul acesta
nu e demonul apocalipsului 
miriitul monstrului nu i-a pătat sufletul.

Nu se vede
decit un cimp vesperal scăldat in seninătate, 
nu se aud decit mugetele turmelor 
iniorcindu-se in pace prin sate.

Pentru ca sâ poată salva pacea satului său 
și seninătatea ogoarelor patriei sale, 
el și-a făcut din suflet o nicovală 
dintr-un oțel mai curat decit aurul sau 

cristalul

In romînește de TAȘCU GHEORGHIU

j /unsesem tntre cresieie 
71 pietrenrir aie amuțitor 

/J Cu-Y. Ne-am odihnit 
y 1 tnlr-o grudiiiă. In teci- 

nulutea unui riu verrie 
și un regret aurar trm 

cuprinsese sufletul: in curing mu 
voi de spurH de roate aceste fru. 
tnuseți ale gtobului pâmintese. 
An baga: de seamă prietenii re 
va[ mu bintuîe și mi-au ubdluf 
ginduri/e, tncet-incer, din rum. 
cutre clnieceie dm turiu feehmiu 
lor.

Mergeam in omucuI munți tor 
Cu.}', la seminiia Scut.Ni. su 
stăm și să atriihăm balu.it. O 
dată cu seara, am intrat in sat 
la A-Sa-Ti. Ne-au iniimpmal 
moșnegi dm seminție, cu bărbi 
rare și halaie multicolore.

I-a jereastra deschisa fusneaa 
palmierii. S-a adus ternul verde 
și l-am gustat In rinduială. sim
țind înviorare după truda. Cind 
a intrat o fată eu un co-sien 
vechi, ne-am foit pe scaune, ae 
nerubdare. Li-L'-Y s-a fntors spre 
noi, cuvintind cu glasul ei liniș
tit și cald :

— După cum vi s-a istoris-t. 
prieteni, fn acest sot a trait o- 
dmioara As-Ma...

— Asta așa e... au fiwuoimrat 
bâtrinii. din bărbile rare, iar 
fata a zguduit strunele eo-sien- 
uiui,

— Xs-Ua. d'agi prieten., e tea 
mai veche istorie a seminției 
San-Ni. Că va ti trăi aievea. a 
fură cu numele 4i.Ma. asta 
n-are nici un preț. Destul că ba
lada ei întrupează suferințele 
seminției San-Ni. gin adinei tim
puri. Cind am venit nur. Intii. 
in 19S3, seminția San-Ni m-a pri
vit cruciș. A fa e?

— Da. asta așa e. au ieunviia- 
țat moșneg.i,

Li-C- Y a reioat ri2ind :
— M au privit cruciș, pentru 

că nu înțelegeau ce rost mare 
are cunoașterea cintecrior. Oare 
nu fn~uiișeu.u cinteeeie adineu- 
rile inimii omenești "• Nn sint ele 
tristeții? bu-uriile* Va sint ele 
înțelepciunea ? Eu una rru-am ți
nui rostul, hoturitp sa dau cin
tezelor vechi reînviere si sâ fai- 
boguțesr arta oulnei mele. Cu a- 
cest rost am fost trimisă aici, in 
I9S1 de culte mmmarii țării >‘a- 
'ian... Multe luni am umbiat pe 
urmele felei din vechimi—

Sfirșind. I .1 -Y j-a întors că
tre cmtureatu :

— Ești gala, poate, să da; fe
tei de demult evocare ’

— E galic cum st nu fie •* s-au 
mirat moșnegii si strunele au 
umplut deodată tncupe-ea. In
tii. parcă butea furtuna In munți. 
Parcă se rostogoleau șuvoaiele. 
Apoi s-a îndepărtai -buciumul 
firii. Strunele picurau adinei sus
pine. X începui glasul fetei Iși 
cerea iertare că nu ș: e istorisiși 
nu știe cinta. pe potriva frumu
seții cintecului..

Ne-am adincit in ascultare.
Cind strunele dădeau tar vuiete 

de furtună in răstimpuri, ascultă
torii tăceau ia locurile lor.

Tocmai în miezul pădurilor 
într-un amurg m-am dus.
Și-am tăiat cel mai falnic bambus 
să-mi fac co-sien cu trei coarde. 
să vă cint aleanul nespus.
Ce folos că sub stinci sint faguri 
cu luciri de topaz...
Eu miere n-am strins niciodată, 
și plinsul îmi stă fn grumaz... 
Trebuie să cint. dar cum si cint? 
Fetele munților ca florile 

sălbatece sint! 
Chiar de-ar fi uimitor de mare, 
din copacul girbov nu noi eți 

instrumente 
răsunătoare...

Noi, cei din seminția San-Ni. 
să știți, 

nu ne-am lăsat nicicind
napasturti !

Aici viețuim.
aici ne naștem. aici murim, 
în munții aceștia îngrămădiți I 
Ca pe lumina ochilor ne iubim 
străvechiul sat părintesc I 
Oricit ar fi de țanțoși mergind, 
cocorii n-au si fie lungi în coadă, 

nicicind 1 
Așa sint și eu, frați, surioare; 
oricit m-aș munci, 
nu pot fi 
nici cîntăreată,
nici bună povestitoare... 
Trebuie totuși să cint, dar cum 

să Cint?
Fetele munților ca florile 

sălbatece sint I 
Haideți, fraților și cumnaților, 
să ascultăm ierburile, 
dumbrăvile, 
marile păduri ale munților, — 
și așa
de la ele să învățăm a istorisi...

După șovăieli după îndelungi 
dezvinovățiri față de umbra stră
bunei, cîntăreafa a intrat in mie. 
zul cintecului.

Demult, demult, au 
dintr-un 

sofii Co-Lu.Jimin :

cobori! 
munte străin

ei au săpat iazurile.
strălucitoarele, 

ei au semănat ogoarele. 
Și au zidit trei case frumoase
Si iată.

ca soarele.

la vatra lor s-a născut și o fată, 
ca o floare înmiresmată, 
îie-i pomenirea lăudată.

Departe, deasupra satului, 
pe-atunci locuia, 

neamul spurcat J-Bu-Ba-La ; 
2?a răi /° Mimă erau.
:ă nici furnicile pe sub poartă

nu le intrau. 
Putred de bani era J-Bu-Ba-La. 
iar grădinile lui cind înfloreau, 
nlbinele și gizele i le ocoleau, 
înalt și drept bradul creștea, 
zar feciorul lui închircit răminea: 
A-Ts țl chema ;
•irit ca maimuța era 
Și pină și maimuța de el se 

speria !
Pe feciorul lui Co-Lu-Jimin 

fi chema 
A-Ha.
Drept ca bradul munților creștea. 
Bradul drept nu poate să-1

. . doboare
uci furtuna cea mai îngrozitoare! 
famine tot drept,
'hiar^ și prăbușit sub topoare I 
După cum arborii din munții

Cni-l-San 
■resc drepți, avan, 
ișa și A-Ha, 
irept tntre feciorii seminției 

noastre era I 
Brad verde pin' la cer de înalt 

el creștea I 
tăișul cuțitului și-al gerului nu-l 

speria I 
Se vede că rărunchi de tigru 

mîncase, 
’a vînători, în pădurile

întunecoase I 
°icioare de cerb avea I 
-ine din seminția noastră 
iu-1 iubea șl nu-l lăuda 
ie îndrăznețul A-lla ?

Pesle înaltii munți
-burau vulturi mărefi și crunfi. 
plori adormitoare
'nconfurau oglinzile anelor clare, 
Avea, neîntrecutul A-Ha, 
o surioară. As-Ma.

In timp ce cîntăreafa istorisea, 
însofită dt glasurile molcome
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aie rtrunelor. murmurele parcă 
aungnau fetițe, parcă o alintau 
sa toată căldura inimilor. Dulce 
zimbeau femeile. murmurind, 
delte zimbeau bătrinii insofin- 
‘1-.<e cu glasuri adinei, invd- 
i-aioare ca mutgijeriie bunicilor.

Cind t-a născut ea, peste sat 
a crescut și s-a-ntins 

• floare, 
cum răsar și se-ntind In 

necuprins 
curcubeiele strâlucrioere I 
Trei părț. dt s.nge de la tatăl 

avea ; 
șapte Părți de singe de la 

maicăsa. 
Atunci, seminția noastră, 

neincetat. 
ee • sută douăzeci de ori s-a 

bucurat, 
de o sală douăzeci de ori 

s-a-n veselit. 
Buricul n-au avut cu re i~l tăia, 
și s-au dus la Lu-Si. la fierari. 
va cumpere pluguri de cele mari ! 
Si de scăldat n-au avut fn ce o 

scălda 
Si tot la Lu-Si s-au dus.

la meșterii făurari, 
oase să ia I
Vasele din Lu-Si sint parcă 

fermecate, 
cu margini cu auț lucrate, 
au funduri de argint, dar Xs-Afa 
mai frumoasă decit aurul 

și argintul era !

Si povestea cîntăreafa cum 
s-au strins bătrinii în sobor, să 
dea fete: un nume și toți au găsit 
că numele cel mai potrivit ar fi 
As-.Ma. floarea cimpului, și cel 
mai răsunător la rostogolirea 
ecourilor.

După o lună petrecută în plin, 
spune Co-Lu-Jimin t

— E vreme să poftim lume, 
si dăm fetei un nume I
— Da. e vremea, a răspuns mama 
și fața-i ardea ca para focului

și ca arama.
Si a adăugat cuvint A.Ha :
— Da. e vremea !.., și-așa
au pregătit nouăzeci și nouă de 

mese, 
cu bucate și băuturi alese;
și au venit vecini cifi au vrut, 
:i nici la o sută douăzeci de 

mese n-au încăput;
iu pregătit nouăzeci și nouă 

butii cu vinuri reci, 
dar n-au ajuns o sută douăzeci I

La o vreme, spre oaspeți s-a 
intors mama, 

roșie ca para focului și ca 
arama :

— Ce nume să dăm acestei hide? 
Bătrini: au zimbii a ride;
— Se poate ah. el. oare ?
S-o cheme As-Ma ca pe ierburile 

mirositoare I 
Nici nu se află nume mai 

răsunătoare!
Cind a ris intii. la trei luni, 
parcă foșneau din puf pui 

de păuni.
De bucurie, părinții 
nu-și vedeau mina prin ceața 

genelor I 
Si luceau păumțele 
In adineul poienilor. 
Și așa. fota creștea, 
în mireasma cimșhiloe coapte, 
creștea zi m noapte;
la cinci luai cind a prins a 

umbla de-a bușile 
prin ceața geneusr, Midi și mama 
abia zăreau ușile...

S« așa creștea 4s- Ma. vreme cu 
vreme, 

pini ce s-a trecut pruncia.
copilâră. 

Atunci a început să lucre ctmpia, 
tăind iarbă cu secerea.

Dragi As-Ma. de-acum s-a dus 
jocul, petrecerea I 

De-acum caută vieții miezul! 
Clădește bine, țn clăi, orezul! 
Seara, cind vii acasă din toate 

zările, 
înapoiază tatii și mamei 

desmierdările I

Pe nesimțite, pe tăcutele, 
creștea Xs-Ma. cu lotusul la 

întrecutele !
Auziți-o cintind. 
priviți-o rizind la soare, 
după ee-și leagă bine 
sandalele de pai. ușoare. 
Draga mame:. As-Ma! Dulcea 

mamei, 
mai neprețuită ca prețul aurului, 
argintului ți aramei t 
Si așa. iat-o pe draga As-Ma 

crescind. 
ierburi pe munți tăind, orez 

secerînd.., 
lat-o la ani doisprezece, 
cu ulciorul la șipotul cel mai 

rece ; 
și iat-o mai mare, rizind cu toată 

gura, spre cer, 
de sub pălăria ei largă de pai. 
tn straiul din frunze de palmier I

Cind a aiuns cu istorisirea Io 
Păstoria fetei, cîntăreafa s-a dus 
în dreptul geamului și glasul i 
s-a înălțat ca o chemare către 
înălțimi. S-au sculat bâtrînii. 
s-an mișcat femeile de lingă pe
reți și s-nu rinduit la spatele 
cîntărefei și urmăreau cu mur
murele și cu zimbetele ochilor 
turmele prin ierburile vechimilor. 

O urmărea pe As-Ma cum cîntă 
din co-sien, prin dumbrăvi.

Astfel păzind turme, depănind 
gheme, 

creștea dulcea As-Ma, ca un 
lotus prin vreme; 

uimiți toți rămin.
etnd o văd cu ghemul de in tn 

sin, 
cînd o văd semănînd 
tn urma lui A-Ha. care cîntă 

brăzdind I 
Ea ride, rîde nebunatecă. 
tn timp ce brazdele se deschid 
ca aripile de rată sălbatecă I 
Și cînd plesnesc bobii de grlu 

în mîzga cimpiilor. 
parcă se deschid aripioarele 

gijuliilor I 
Și astfel, semănînd, depănind 

gheme, 
dulcea As-Ma creștea vioaie 

prin vreme.

c-o să primesc un ghem de in, 
dor și ghemul, cit ține ?
Ce.mi rămine? Spune...
Să. depan lacrimi, amărăciune!

DIN
A-SA-Tl

d« Eusebiu Camilar

Xșa o jelea mama r
— Fata noastră curată ca 

arama, 
ai crescut cu floarea pei-hoa 

la întrecere, 
și azi-mline vin secerătorii 

să te secere!
Și așa, așteptind in grădina 

măritișului, 
fata cu mlădieri ca ale siufișului 
cosea flori și cinta cosind. 
Clteodață, Co-Lu.Jimin, acum 

cărunt, 
Iși prindea femeia plingînd, 
și-atunci o dojenea crunt, crunt, 
dar și dinsul 
abia iși stăpinea, la drept grăind, 

plinsul:
— Să iaci, femeie, că te rid și 

puii de potirniche !
Ai văzut pe lumea asia măcar 

o ridiche 
să crească singură in ogor ?
Eu mă aștept
să am un ginere cu suflet drept 
ca bradul și-ca bambusul ț 
Așa grăia tatăl, dar privea lung 

Apusul,
Cu ochii plini de-o ceată cu gust 

de sare...
Să-mi fie ginerele om tare 
la muncă, iar cind joacă, 

dimburi să private!
Cind sare, să fie ca bumbacul de 

moale!
Așa grăia tatăl către mama, 
dar amlndoi ofta* 
după fata lor frumoasă ca a- 

rama.
Și-n vremea asta, frumusețea 

dulcei As-Ma 
ca lumina soarelui se răspindea; 
veneau la ea feciorii din 

A-Ja-Tin.
să o zărească, s-o vadă cit de 

puțin.
Dar As-Ma sta în grădină cosind. 
Cind se ridica, brățările eî 

sunau, luminind.
Și vestea despre ea 
se tot răspindea, 
pe cimpii, pină departe-n munți, 
la vinătorii de tigri, crunfi...

Cintăreata s-a întors către noi, 
oaspeții, cu minie pe față și în 
glas. X arătat cu brațul afară, 
la munți, dincotro a coborlt nă- 
prazna asupra casei lui Co-Lu. 
Jimin.

^.Și iată de faima frumuseții ei 
auzea

Și neamul cel spurcat, J-Bu- 
Ba-La, 

cu toate că niciodată nu ieșeau 
pe poartă !

A-Ts se sclifosea, se strimba ca 
o dihanie moartă !

Tot neamul J-Bu-Ba-La 
zi și noapte g ătau numai 

despre ea. 
lală-l astfel pe cărpănosal 

bătrin. urcind 
la înalta pădure de bambus, 

abia suflind; 
trăia in pădurea aceea unul 

Hai-J.blestematul 
ce stringea dări pentru 

împăratul. 
Și ajungind J-Bu-Ba-La sus, 
la mlădioasa pădure de bambus, 
ia omul acela, li spune î
— Vin la tine cu inima cărbune! 
Fii pețitorul meu! Du-te la

Co-Lu-Jimin 
și o să ai alifia bani și tain, 
cit nici prin vis nu visezi să ii I 
Hai-J insă bate din ureche:
— Stai, stai !
Ceea ce-mi ceri P peste putință 

să-nfăptuiescl
Ce sint eu ? Pețitor, sau om 

împărătesc ?
Tn pumni lumea va ride, cind 

va știe, 
că umblu ca babele, in pețitorie. 
Așa spunea Hai-J, dar crăpa de 

lăcomie 
după un ban de aur. de la 
J-Bu-Ba-La !
Pentru un lucru așa de frumos, 
trebuie un om mai mincinos! 
Răspunde J-Bu-Ba-Laz
— Oare n-ai
picioare iuți, ca de cal, 
limbă de șarpe și plisc de 

papagal? 
Ești tocmai omul ce-mi trebuia, 
să mi-o aducă de noră pe Xs-.Ma. 
Tfi dau turme de oi I 
Vorba nu mi-o întorc !
De anul nou îți dau capul de 

porc 
și picioarele.
și vin de la Sa-O-Sin, 
cald ca soarele.
Jți dau veșminte de mătasă, 
și-o pălărie frumoasă I 
Pofi întoarce spatele, 
cind fi se pun la picioare toate 

bucatele ?

Și așa, mai apoi, Hai-J cel hain, 
cu darurile în spinare, 
cu pîntecele plin de vin, 
și-a arătat sprinteneala de cal, 
limba de șarpe 
și pliscul dt papagal:
— Primesc !
Pe As-Ma mă duc s-o pe/esc ! 
Ascuțit e botul șobolanului, tare, 
dar botul lui se ascuțea mai tarei 
Cind te-nțeapă viespea, simți 

pină-n rărunchi, 
dar de înțepătura lui cazi mort, 

la trunchi I

Părinfii bietei As-Ma 
Pe A-Ts de-o mie de ori nu-l 

plăceau, 
de zece mii de ori îl urau 1 
Hai-J, cap de broască, 
se lăuda: ,,Am să-i fac să 

primească !“ 
Și așa ca maimuțoiul ce coboară 
să distrugă griul, grăuntele, 
cobora și el muntele,.

Iar s-a uitat afară cîntăreafa, 
la noaptea verde a Sudului, plină 
de albe și îndepărtate conste
lații. Strunele co-sien-ului au 
stîrnit o furtună prelungă, ară- 
tind spaima părinților, cind l.au 
văzut pt Hai-J la poartă.

J.a luat Hai-J pe departe, cu 
vorbe domoale. pline de pilde în
țelepte : cum să stea As-Ma sin
gură, ca o piatră tn drum ? Se 
poate abate cineva de la rîndu. 
iala firii ? Llrite sau frumoase, 
bogate sau sărace, toate fetele 
trebuie să se supună rinduielii 
vechi de cînd lumea, a măriti
șului...

Stă țeapăn pe picioarele de cal. 
Jși scoate limba de șarpe 
din clonțul de papagal r
— Cf mai așteaptă As-Ma ? Anii

dau ghes ! 
E copt porumbul, trebuie cules I 
Și-i răspunde cu asprime mama r
— Ești puternic, Hai-J, dar ia

seama !
Pofi despărți, oare, 
bucatele, de sare ?
Ridichea poale fi ruptă, tăiată, 
dar eu nu mă pot rupe de fată ! 
Pofi despărți mărul, de must ?
Bucatele fără sare au vr-un 

gust ? 
Acum. Xs-.Ma e puica mea ;
dar dacă se mărită e puica al

tora !
Hai-J stă țeapăn pe picioarele 

de cal;
Iși scoate iar limba de șarpe 
din pliscul de papagal:
— Lasă tlnguirea, plinsoarea! 
Ai o fată ca floarea !
Știu eu un fecior 
care moare după ea, de dor! 
De-ar fi hîdă ca noaptea, 
ori mlădioasă ca legănarea stu.

fișului, 
tot li vine vremea măritișului I 
Ori e bogată, ori e săracă, 
prin rînduiala asta tot trebuie să 

treacă ! 
Xșa se cade r
Oricum, cocoșii tot clniă, 
bruma tot cade !
Te-aud bine ce spui, 
dar iot lucru-și are vremea Iul 1 
Răspunde Co-Lu.Jimin t
— Știu. Iau ca socru mare un

burduf de vin I
Dar cit ține burduful? Spune... 
După chef rămîne atita amără

ciune I 
E greu tare ce-mi ceri...
Poți bea o viață numai dureri? 
Știu, iau ca socru o vită, 
dar îmi rămîne inima putrezită. 
Bambusul poate fi tăiat și spart, 
dar eu de fată nu mă despart !

— Hai-J, ia seama I 
ti retează cuvîntul mama! 
Știu. Ca soacră mere, în dar, 

îar’ să lucrez, 
voi primi un coș de orez. 
Dar cit ține orezul ? Spune... 
Voi ospăta lacrimi, amărăciune. 
Pin' la mormint. Si știu bine

Hai-J stă țeapăn pe picioare!'' 
de caU 

iși scoate iar limb.a de șarpe 
din clonful de papagal: 
r- Gindiți-vă bine ce grăiți! 
Parcă numai voi vă desparțifi 
de odorul vostru atit de scump " 
Mii și rasmil de părinți se 

rump, 
de feielg lor, cind le vine rin- 

dul...
Hai.J și-a întrerupt cu vintul, 
s-a-nțepenit mai bine pe picioa

rele de cal. 
și-a umezit mai bine limba de 

■șarpe 
tn pliscul de papagal:
— Spune oare rînduiala fireasca 
să lisați fata să inălbească. 
fată mare să-mbătrinsască ? 
Copacul de munte 
poate sta singur în singurătățile 

crunte, 
dar o fată nicicum 
nu poate sta singură, ca o pia

tră în drum !■ 
Toți vin și-o cer, și-o caută, 
cit e tinără; toți o laudă, — 
mai apoi însă toți o ocolesc, 
cu cit tlmplele-i îrtălbesc I

— Da, așa e.„ încuviință 
mama. De bună seamă, nimeni, 
nu se poate abate de la rînduia- 
lă. Și eu am să-mi mărit fala, 
însă la o casă de oameni buni! 
Cum sint socrii buni ? Rid cind 
te aud rizind, cîntă cind te aud 
cintind I Dar cei răi cum sint ? 
Tc trimit la apă. fără găleată; 
la tăiat lemne fără topor; la se
cerat, fără secere. Tu zdrobești 
lemnele cum poți, le cari și faci 
foc socrilor, dar ei abia încep cu 
vorbele. Le aduci apă cu purit- 
niii le potolești setea, dar el but 
din gură. Smulgi iarba cum 
poți, saturi bivolii și asinii, dor 
batjocura lor abia începe I Mul
țumim că ne-al cinstit pragul, 
mulțumim neamului J-Bu-Ba.La 
că ne-a băgat fata in seamă, dar 
să-și ia gîndul de la cuscrie I

Și așa, în timp ce Hai-J își 
scotea mereu limba de șarpe din 
pliscul de papagal, în vreme ce 
mama și tata se împotriveau. 
As-Ma cobora munții în urma 
turmei.

Iat-o, arsă de soare și voini
că ! A lntîmpinal-o Hai-J. eu 
prefăcută plecăciune, aduand 
vorba despre măritiș și despre 
A-Ts.

X înghețat de mirare As-Ma, 
S-a înfiorat din creștet pînă-n 
tălpi, ca la atingerea unui șarpe

Cum îndrăznea fiul spurcăciu
nii s-o rîvnească ? Oare averea 
poate șpurca toate frumusețile 
lumii acesteia ?

— Du cuvint, din partea mea, 
slutului, că il urăsc de nouăzeei 
și nouă de ori I

X rîs Hai-J t
— Nu te g:ndeșt:, fată proas

tă, că daci nu-l vrei tu, ta vrea 
el ? Află : cind ți-o fi lumea mai 
dragă, am să vin și am sa te 
răpesc !

Fiul Hsinan luoește în zale de aur,
Saltă pe valuri florile veștede, colbul -.
Dangăt de clopot plutește deasupra pădurii, 
Fumul vechilor vetre-n văzduh se resfiră.

Mama iși lasă sapa încet, de pe umeri. 
Si, dînd la o parte roșcatele frunze, 
Se pleacă și-și spală obrazul în riu.
Cu un ștergar tatăl iși zvîntă trupul scăldat in sudoare.

Copilul se-ntoarce acasă.
Copilu-î frumos ca luna cea nouă.
In pletele-i negre sclipește
Vn trandafir.

Părinții surîd, privindu-și copiii
Care se joacă în pulberea serii... 
Rîul Hsinan lucește în zale de aur, 
Florile veștede, colbul, saltă pe valuri.

Fu Cin

(ȚMale de. 
pleule peapă
Vintul aduce-n amiezi primăvara
Din munții-mbrăcați în omăt.
Sub stîncile aspre, puhoaielc-nalfă
Primăverii un cint de izbîndă ;
Șuvoaiele galbene poartă la vale
Flori străvezii, petale de piersic.
Petalele florii de piersic
Saltă pe apele rîului.

Departe, în vale, tăietorii de lemne
Așteaptă cu privirile țintă.
De cîtă vreme stau, oare, aici
Așteptind cu privirile țintă ?
Apele rîului cresc,
Se tulbură-oglinda lor clară.
Pe ape săltînd, petale de piersic
Vestesc primăvara.

In lungul strîmtorii.
Pe țărmul de stîncă,
Stau tăietorii de lemne și-așteaptă-..
Brațele lor ar putea
Să sfărime munți, să mute oceanul.
Vuiește pădurea, muntele urlă,
Gonite de spaimă, jivinele-aleargă;
Rîul aduce-n spinare plute nenumărate.

Rîul e-nchis ca-ntr-o lacră de lemn...
Ca norii pe cer, ca oile-n turme,
Trec plute pe ape.
Și floarea de piersic plutește pe riu.
Și-n apele reci, tăietorii de lemne 
înalță un imn primăverii.

în romînește de DAN GRIGORESCU

balu.it


Un mare erudit și un valoros poet:

IOAN BUDAI-DELEANU
împlinirea la 24 august a 

140 de ani de la moartea lui 
loan Budai-Deleanu, de la 
nașterea căruia, tot anul aces
ta sărbătorim 200 de ani, ne 
oferă prilejul evocării unui 
valoros creator de literatură, 
a celui dinții poate mare poet 
al nostru. într-o vreme în ca
re beletristica rominească se 
afla la începuturile ei, ciad 
literatura noastră era cople
șită încă de manifestările is- 
torico-filologice ale unor cro
nicari intîrziați și ale celor 
mai mulți dintre cărturarii 
aparținînd școlii ardelene, 
loan . Budai-Deleanu, el însuși 
corifeu • al acestei faimoase 
mișcări culturale de la sfir- 
șitul secolului al XVIII.lea și 
de la începutul celui următor, 
se înscrie, prin epopeea sa 
Țiganiada, in rondurile adevă- 
raților creatori de frumuseți 
literare, în rondurile primilor 
noștri scriitori propriuziși.

Cel mai mare din cei zece 
copii ăi preotului Budai din 
Cigmăul Hunedoarei, avind 
ca frate, printre alții, pe Aron 
Budai, unul dintre pionierii 
presei romînești din Ardeal 
alături de doctorul loan Mol- 
nar-Piuariu, loan Budai, ca- 
re-și adaugă în coada nume, 
lui de familie pe acela de De- 
leanu, va trebui, după strălu
cite studii de teologie, filozo
fie și drept, să se expatrieze 
și să trăiască pină la moarte 
la Lvov, ca magistrat, ocupînd 
postul de secretar și apoi de 
consilier „chesaro-crăiesc". la 
Curtea de apel de acolo, un
de, de altfel, și ă întemeiat și 
o familie, ginerele poetului un 
oarecare Ludovic Levan- 
dovșki. fiind în coresponden
ță, prin 1837, cu G. Asachi, 
în legătură cu soarta manus. 
criselor poetului decedat în 
1820. Aparținînd generației 
persecutate a lui Gh. Șincai 
și Petru Maior, loan Budai- 
Deleanu a suferit un ostra-, 
cism și mai viguros decit con
frații săi transilvăneni, însăși 
opera poetului rămînînd ne
cunoscută zeci de ani după 
moartea lui și nebucurindu.se 
d« o adevărată apreciere decit 
abia în zilele noastre.

Apartenența lui loan Bu
dai-Deleanu la Școala Arde
leană nu apare numai din si
tuarea lui in frontul de luptă 
al conducătorilor ei. Caracte
ristică pentru totala încadrare 
a autorului Țiganiadei în ac
țiunea lui S. Micu-Clain, Gh. 
Șincai este însăși vastitatea și 
varietatea preocupărilor lui: 
lp pedagogie, în științele juri
dice. în istorie, filologie, etno
grafie și literatură. în toate 
aceste domenii, Ioan Budai- 
Deleanu se dovedește temeinic 
pregătit, gîndii r original, om

Din 
izvoarele 
biografiei 
lui I. Budai- 
Deleanu
Izvoare interne inedite

Informațiile relative la fa
milia lui 1- Budai-Deleanu, 
obținute de Gh. Bariț de la 
A- Claudiu Vlad, în 1870 — 
la doi ani dupâ aducerea 
manuscriselor cărturarului 
ardelean în (ară — conțin un 
material necunoscut încâ și, 
deși schematic, totuși bo
gat. ')

Gh. Baril, care în mai 
multe împrejurări a elogiat 
activitatea lui Aron Budai, 
notar al Consistoriului orto
dox și al tezaurariatului din 
Sibiu, frate al scriitorului ar
delean, amplifică materialul 
biografic primit și îl publică 
în ziarul sibian Observato- 
riulu nouă ani mai tîrziu2).

Caracterul ușor polemic al 
finalului articolului său de
termină apariția unei noi 

de atitudine combativă, erudit 
și luptător legat de vremea sa 
și de poporul al cărui stegar 
era.

Ca istoric, Budai-Deleanu 
începuse să lucreze la un am
plu tratat al cărui titlu proba
bil ar fi trebuit să fie „De 
originibus populorum transyl- 
vaniae comentatio..." si în 
care, dezvoltând istoria Daciei 
de la origini pînă aproape de 
zilele scriitorului, de o parte, 
și începuturile popoarelor ca
re locuiesc în Transilvania, de 
altă parte, relua argumentele 
cunoscute asupra continuității 
poporului romîn în Dacia, 
polemizînd pe această temă cu- 
Sulzer și alții și susținea ori
ginala teorie, bineînțeles total 
neștiințifică, creată din moti
ve personale, că dacii erau de 
origină slavă și că ei ar fi 
dat naștere popoarelor slave 
din vecinătatea țării noastre.

Vastele lui cunoștințe in do
meniul limbilor, erudiția scrii
torului în acest domeniu (cu
noștea, se pare, foarte bine, 
latina, greaca, italiana, fran
ceza, germana, maghiara și 
polona) avea să le folosească 
Budai-Deleanu în lucrarea de 
mari proporții Lexiconul (pro
iectat în nu mai puțin de 10 
volume), de care vorbește in
tr-o scrisoare adresată lui 
Petru Maior. Din păcate, el 
n-a apucat să ne dea decit un 
dicționar romînesc-nemțesc și 
nemțesc-romînesc, interesant 
nu numai prin bogatul său 
conținut lexicografic, dar și 
prin introducerea unde I. Bu
dai-Deleanu nu se sfiește să 
pună unele probleme neintîl- 
nite la ceilalți latiniști. Spre 
deosebire de mulți dintre com- 
patrioții săi, el se declară pen
tru păstrarea in limba noastră 
a celor mai multe din cuvin
tele de origine slavă, greacă, 
maghiară etc., I. Budai-Delea
nu stabilind liste intregi de 
astfel de cuvinte și vorbind 
de împrumuturi lexicale făcu
te de limba noastră chiar din 
limbile gotică și albaneză. Lu
crarea lui Temeiurile gramati
cei romînești (foarte înrudită 
in ceea ce privește conținutul 
cu o alta scrisă în latinește de 
el : Fundamenta grammaticet 
linguae romaenicae) atestă nu 
numai încadrarea lui Budai- 
Deleanu in Școala ardeleană, 
prin Petru Maior, de care se 
apropie atunci cind, ca și a- 
cesta, derivă limba romină din 
latina populară, dar și uimi
toarea bogăție de cunoștințe 
filologice ale cărturarului.

Opera lui literară reprezen
tată de epopeea Țiganiada și 
de poemul eroic Trei viteji ne 
permite să constatăm cu ușu
rință cunoașterea aprofundată

Țiganiada (fragment din cintul IX)

Constantin ABĂLUJĂ

schite biografice în același 
ziar, același an, al cărei 
autor anonim') întregește 
știrile relative la activitatea 
lui Aron Budai amintind de
mersurile sale neizbutite 
spre a înalta un monument 
pe mormîntul secretarului 
sibian.

Pînă la cunoașterea tutu
ror izvoarelor interne și ex
terne necesare alcătuirii 
biografiei lui l. Budai-Delea
nu, manuscrisul lui A. Clau
diu Vlad, întregit prin date
le unor izvoare externe ine
dite*), îngăduie schițarea 
schemei genealogiei familiei 
Budai.

Geneâloșiâ familiei 
Budaiu

Budaiu, preotu in Cigmeu 
au avutu 10 copi si adecă 
I) loanu, care au studiatu in 
Blasiu si Lemberg unde au 
si muritu ca consiliariu, au

Țiganiada (fragment din Cîn- 
tecul X) 

de către scriitor nu numai a 
literaturilor greco-romane. dar 
și a celor franceze, italiene, 
spaniole, germane, și engleze 
reprezentate prin scriitori ca : 
Homer (prezent prin lliada și 
Batracomiomahia), Virgiliu 
(Eneida), Petronius (Satyricon), 
Tasso (Ierusalimul eliberat), 
Tassoni (La ««cehia răpită), 
Ariosto (Orlando furioso), aba
tele Giambattista Casti (Gli 
animali parlanti). Cervantes 
(Don Quijotte), Milton (Para
disul pierdut). Klopstock (Me- 
ssiada), Alois Blumauer (Aben- 
teur des flammen Aneas). Vol
taire (La Pucelle d'Orleana) 
etc. Dar. așa cum arăta regre
tatul D. Popovici „in pofida a- 
cestor urme de infuențe străi
ne, Țiganiada nu e mai puțin 
o operă profund originali", ea 
fiind, după expresia academi
cianului G. Călineocu. „ o «ra
tezi foarte personali de inrîu- 
riri", opera în total răminind 
de „creați u ne propne ..

Scuturindu-Ș’ epopee* în a 
doua variantă a ei, isprăvită 
de autor pe la 181J și tipărită 
mult după moartea acestuia, 
abia în 1925 (prima variantă 
fusese redactată Intre anii 1792 
1800), de episoadele parazitare 
care povesteau acțiunile don- 
quijotești ale nemeșului de ori
gine țigănească Becicherec 
Iștoc din Uram Kaza in căuta
rea dulcineii sale Angheiina 
și-ale celorlalți doi „viteji* de 
același calibru, Kir Kozlos din 
Cucureaza și Născocor din Clr- 
libaba. deveniți apoi eroii poe
mului de sine stătător, neter
minat, Trei vtteji (publicat 
pentru india oară abia in 1921) 
loan Budai-Deleanu a izbutit 
să ne dea. intr-adevăr, in Ț«- 
pantada o operă închegată, 
singura epopee rominească nu 
numai rotunjită, dar și de rea
lă valoare literară.

„Țiganiada* sau Ta» Ara ți
ganilor — poemațion iroico-co- 
mico-satiric. alcătuit in 12 eL”- 
tece de măiestrul ciniăreț Leu- 
nachi Dianeu (anagrama lui 
Ion Deleanu — nota mea. E.B.I, 
îmbogățit cu multe însemnări 
și băgări de seamă, critice, fi
lozofice, istorice, ti.ologire și 
teologice, de către Mitru Pe
rea* (anagrama lui Petru Ma
ior. prietenul «uterului, căruia 
acesta ii închina opera. — no
ta mea. E B.) conține înainte 
de toate, in ciuda acțiunilor 
grotești, supranaturale și cva
si-istorice din timpul domniei 
lui Vlad Tepeț. la care parti
cipă, alături de boierii și os
tașii acestuia și domnul în
suși. țiganii și turcii, dracii și 
sfinții, o aspră critică a stări
lor de lucruri din țările ro
mi nești contemporane scriito
rului. Țiganiada nu a numai 
o lucrare cu caracter comic, ci

avutu doue tete și unu fe
tioru, care au muritu ante 
tateseu,

II) Aronu, secr. guverniu- 
lu si consistorialu in Sabi- 
niu

III) Antonu, voimesil^ru 
de sare pentru transportu de 
sare la Aradu, au avutu unu 
fetioru Carolu, care au fost 
ofic. de ulani, apoi la oficiu 
de sare in Orade mare

IV) Petru, majoru la gra- 
nadiri, au muritu întro băta
ie 1817 (?)

V) Nicuiae, peiusimestru 
la Uiora, au avutu unu fe
tioru Aridreiu, doue fete 
Veronic'a casat. loanu Bota, 
cautoru in Aradu si Maria 
casat Teodorutiu negus to- 
riu in Hondolu

VI) losifu preotu in Cig
meu, au avutu 3 fetiori, Iod- 
nu preotu in Cigmeu, Nico- 
lae cantoru in Cigmeu și 
losifu 5 ani invetiatoriu in 
Cigmeu si 19 ani Notoriu in 
Berii.

VII) Solomonu preotu in 
Homorodu, unu fetioru preo
tu in Turdasiu

VIII) Marintia casat, după 
preot. Balomiri

IX) Solia casator, după 
preot Iliesiu in Orastia

X) Dina casat. Borc'a Ge
org ie, baesiu in Hondolu

Acesta genealogia am in- 
semnato asia cum miau 
spuso losifu Budaiu fostulu 
Notoriu alu Beriuliui-

Orastia in Octombre, 870

A. Claudiu Vlad. Secr. 
presid.

(Pe pagina 4. notat : „Ge
nealogia lui Budai. La Obser
vatoriulu din 1879 nr. 76“).

L Protopopascu 

mai ales una satirică, o remar
cabilă armă politică și socială. 
Analiza critică aprofundată a 
epopeii, care cuprinde atacuri 
vehemente împotriva «Undui
rii sociale și a instituțiilor pe 
care ea se sprijină, împotriva 
samavolniciei celor puternici și 
împotriva exploatării și a ti
raniei, ne duce la concluzia 
că, datorită atacurilor ascuțite 
și mai ales îndemnului hotărît 
la luptă p< care le conține, 
Țiganiada poate fi considerată 
ca una dintre cele mai puter
nice opere cu conținut social 
din trecutul literaturii noas
tre. Cu înverșunare, dar și cu 
mult talent, ne descrie poetul 
viața de huzur parazitar a ma
rii boierimi, lașitatea acestei 
boierimi trindave. pe care o 
biciuiește fără cruțare și fără 
diferențiere de naționalitate, 
în cuvinte de o forță expresi
vă veștejește el monarhia ab
solută. deocrimdu-ni-1 plastic 
pe monarh ca pe un vierme 
sau ca pe un ..carete* (cariu) 
care roade fără încetare rădă
cina .copacului* (norodul) și 
cintul X. indeose cuprinzind 
înflăcărate discuție dintre Slo
bodan și Baroreu despre cea 
mai bună formă de guvernă
mânt, prin gura celui dinții 
autoru' demascind. cu o vehe
mență. abia reținută, toate re
lele monarh iei deep uce. In 
contrast eu regimul monarhic, 
ne es*e prezentat cel republi
can. căruia Slobodan — al că
rui nume indică tocmai liber
tatea. slobosenia. de care se 
bucură omul In republică — ii 
închină un cald elogiu. Critica 
poet..ui se exercită «u aceeași 
savoare usturătoare și atunci 
cind se referă Ia clerul corupt, 
la viața monahală, a minis*.- 
nlor. in care cucernicia e doar 
masca îndărătul cărei a se as
cund nepotolite poftele tru
pești. ori la viața mediului ju
decătoresc. altă instituție a 
statului despotic feudal, a că
rui cohos""ă întreagă de demni
tari organiza și patrona jec
mănirea norodului, a .săraci
lor țărani* către care se în
dreaptă fără rezerve simpatia 
lui I. Buda'-Deleenu.

Departe de a fi o simplă 
povestire in versuri ci carac
ter umoristic, o ridiculizare a 
țiganilor, cum căuta să ne pre
zinte critica burgheză epopeea 
Iui Budai-Deleanu, Țiganiada 
este o alegorie ..o povestire de 
șagă* semănată însă cu ..gin- 
duri serioase de grea și matu
ră socoteală", cum ne-o spune 
autorul însuși în ..Epistola în
chinătoare către Mitru Perea*. 
Poetul a țintit cu săgețile sale 
nu o populație persecutată și 
fără drepturi, cum erau țiga
nii. ci o orîndirre care apăsa 
copleșitor propnul lui popor.

C a m e e
E matrițar. Are II ani, 
și cind timbețte, nu știu de ca, 
îmi vin in mintș marea și pliuela.

Dacă ta uiți in ochii lui 
vezi coroanele fagilor cldtinindu-șs 
și iarba alorgind p« luncă 
in urma vintului do primăvară.

Fiecare mișcare a eapului are ceva 
din înălțarea toarelui la răsărit 
iar brațele lui sînt doua fluvii puternice 
lupunind totul in calea lor.

E matrițer. Are 18 ani.
Cunoaște graiul metalului încins 
ața cum cunoaște obrajii iubitei 
și inima oamenilor.

In el - multiplă și vie, 
nealteratâ de cețurile nesiguranței - 
trăiește o lume.
De aici, de lingă miinile lui, 
începe comunismul.

ioiif NAGHIU

C î n t e c 
de brigada

Pe drumul ce se pierde-n cer 
Călcăm purtind pe umeri sape 
(Un cring însuflețit de fier 
Ce toată zarea nu o-neape).

De tihnă nu e timp acum... 
Nici de-ale cimpului verzi pături. 
Ne însoțesc copacii-n drum 
Ca țincii veseli, pe alături.

Aiei se-nplintă fieru-n drum... 
Sudoarea șiruie pe fețe. 
Ne-o șterge doar cite-un salcim 
Cu un prosop de umbră rece.

Cu lutul negru și inert 
In spatele greoi și mare, 
Mașini, mașini din ochi se pierd 
Ca niște gărgărițe-n zare.

In mină tirnăcoape ard 
$i ne ritmează canonada. 
S-a inserat... Luna-i stindard 
Pe care-1 cuceri brigada.

„Toată povestea — scrie I. Bu
dai-Deleanu — mi se pare că-i 
numai o alegorie In multe 
locuri, unde prin țigani se în
țeleg ș-alții care tocmai așa as 
făcut și fac ca și țiganii oare- 
cind ; cel înțelept va înțelege!*1 2 3 4

1) Biblioteca Academiei 
R.P.R. Manuscrisul nr. 981. 
III. 8 f. 126. Genealogia fami
liei Budaiu de A. Claudiu 
Vlad.

2) Observatoriulu. Sibiu. 
1879. An. II nr. 76 22/4 Oc- 
tobre. p. 303-304. „Secretariulu 
Aronu Budai alias Budinu" 
de G. B.

3) Observatoriulu. Sibiu. 
1879. An. II nr. 92. 17/29 No
vembre. p. 367-368. „Alte mo
mente din viața lui Aronu 
Budai“ de P.

Prin amănuntele pe care le 
dă asupra sa, autorul anonim 
poate fi identificat cu Con
stantin Papfalvi.

Pentru Aron Budai cf. Saya 
Popdvici. Epistolar sau Carte 
de învățătură. Sibiu 1874, de
dicația. '

4) Arhiva Consiliului de 
Stat. Viena nr. 6813/1819

Asimilînd artistic experiența 
scriitorilor clasici ale căror o- 
pere i-au folosit ca model, 
scriitorul nostru a altoit cu
noștințele sale li terare din li
teratura universală pe un fond 
sănătos, îmbibat de valorile li
teraturii populare pe care o 
cunoaștea ca puțini alții din
tre contemporanii săi Carac- 
terizindu-se printr-o remarca' 
bilă măiestrie a tehnicii artis
tice, printr-o surprinzăi nora 
artă a compoziției, care Îmbra
că in mod natural temele res
pective, înlănțuirea epică a 
momentelor narate de scriitor 
e plină de dinamism, după 
cum marea forță caracterolo
gică a poetului creează o ga
lerie întreagă de pers na»e, 
cere, de la Vlad Țepeș unii 
din ostașii săi, ca Romrod'sr, 
pină la Parpanghel, Tandaler, 
Corrode', Slobozan, Barareu, 
Goieman etc. ori sena inepui
zabilă parcă de personaje-re- 
zoneure din subsolul pagini
lor, ca Erudițianul. Filoiogoe. 
Simplipanu, Mindruă. ldxrti- 
aeanu e*C-, trăiesc aievea in 
paginile epopeii, au o viață a 
lor, Budai-Deleon, șt! nd să .« 
dea individualitate, să-i deo
sebească net pe unii de cei
lalți. Scriitorul știe să scoată 
remarcabile efecte de stil nu 
numai din numele sonore ale 
unora din aceste persona e. 
dar și din acelea ale unor lo
calități in care se desfășoară 
acțiunile, după cum efecte sa
vuroase de stil realizează ei 
din acumiuarea de epitete care 
se inșiruie uneori ca intr-un 
halucinant caleidoscop multi
color. să caracterizeze un oro, 
o colecti’htate sau o împreju
rare. Bogăția limbii folosite de 
poet, varietatea vocabularului, 
in care se topesc intr-un mod 
strălucit forme lexicale culte 
cu altele populare, regionale, 
alese cu gnjă de el și cu al
tele. in sfîrșit create de el în
suși. în mod maiestr- după 
necesitățile textului, constituie 
calități care, adaugate la cale 
amintite mai sus. contribuie 
ca Țiganiada să be considera
tă, fără exagerare, in pofida 
versificației pe alocuri greoaie 
și a unui vocabular azi înve
chit, un monument de artă de 
o mare forță realistă, iar au
torul ei. loan Budai-Deleanu, 
un autentic Si mare poet.

Emil Boidan

„BRIGADA' - sculptură ds BALOGH PETRE

RELIEF
.Scriitorii patriei 

povestind copiilor’
De cdrica poverrtrtle m*- 

eszr-idi MihaT. Sadove an j, 
a«= Iji Petre Ispireecu șl 
ac%m, in unsă, fragmente din 
romanul Desculț, șl-au făcut 
apa> ția intr-o nou colecție. E 
vurha de ceiec '.a Scriitorii 
Patriei povestind copiilor, dar. 
oe care Editura Tineretului 
11 face micilor săi cititori: 
școlari și pioaieri.

Gutio Icsașî țituialura arată, 
l'jc*arie a; arute 6-ub egiua 
noii colecții vin să puna la 
curent pe micul ciUtor de aa 
cu un? le a In cele mai preți- 
oas- p;«ee ale literaturii ce i-a 
fcM înch inau de ser itor’.i 
noștri. Intr-adevar, deschizi nd 
șirul kicrtrikr ce vor apare 
in noua co lecție cu povesti
rile mareiui nostru Sadoveanu, 
urmate ia scurta vreme, de 
nun toatele basme al« lui Petre 
Isp rescu, care oe-a lungul 
xreznii au mingiiat ți bucurat 
sufletul atitor generații, Edi
li ra Tineretului a procedat 
judicios In concordanță cu ce. 
rințele celor cârora le este 
adresata colecția. In Scriitorii 
Patriei povestind copiilor, iși 
vor mai face loc In curînd, 
selecții din scrierile lui Emil 
Gîrleanu, Delavrancea. Dimt- 
trie Angliei. I. Aglrbiceanu, 
Victor Eftimiu, Asztalos Ist- 
văn Ion Pas și glji.

Asupra succesului de care 
m vor bucura lucrările apă
rute In noua colecție, nu ns 
îndoim. Și totuși nu putem in- 
cne a fâra a su'riinla unele 
aspecte negative care umbresc 
o munca buna. Primul volum, 
aoârut In colecția Scriitorii 
Patriei povestind copiilor, este 
lipsit de un cuvint introduc
tiv. O prefață întocmită fi
rește la nivelul celor mici, 
care sa-i pună In curent cit de 
cit cu opera scriitorului din 
care citesc, est? mai mult de
cit neceara. Placindu-le, vor 
f( Îndemnați 6a-l urmureasca 
mai departe. Apoi prezenta
rea grafică a aceluiași prim 
volum lașa de dorit. Coperta 
nu este atrăgătoare, iar ilus
trațiile care e-ar fl cerut pen
tru ne'iefarea unor anumite 
momente esențiale din texte 
lipsesc. Se pare că Editura 
însăși și-a dat 9eama de 
aceste lipsuri pe care la cel 
de al doilea număr din colec
ție le-a evitat.

Intr-adevăr, volumul Petre 
Ispirescu povestind copiilor 
este reușit din toate punctele 
d© vedere. Coperta ca și ilus
trațiile, cuvîntul introductiv 
fac lucrarea Interesantă și a- 
trăgatoare. Aceleași constatări 
pozitive se pot face și cu pri
vire la volumul C. Negruzzi 
povestind copiilor, aparută re
cent.

Colecția de abia iși des
chide drum. Urind succes noii 
Inițiative, credem ca va i-ebul 
aflat Întotdeauna echilibrul 
inTe prezentarea lucrărilor și 
deosebit de valorosul lor con
ținut.

Non-sens
Arr primit de La tov. Dun. tru 

Petr-sor următoarea scrisoare cu 
rugăm.ntea de a fi publicată In 
coloanele revistei noastre i

Subsemnatul sini student la 
Institutul Politehnic din Iași, dar 
in timpul liber îmi place să ci
tesc multă poezie și mai ales 
poezia tinerilor. Cu pupn timp 
in urmă, am răsfoit o colecție 
a Gazetei Vterare și, intimplă- 
tor mă opresc asupra unei poe. 
zii semnată de llie Constantin și 
intitulată Optimism (o. G. L. nr. 
f7 din 29 noo. 1959). După ce 
autorul iși permite, cu nefolos, 
in introducere un joc infantil de 
-nagini in care poți vedea ..cu

rate zări cu ape viorii / Cu ploi 
de ape peste zare*, trece la a- 
șazisa ..filozofare”. Gingașele 
..zări cu ape viorii* ti „sfîșie“ 
autorului pleoapa, ca apoi (stra. 
■tiu spus) bietul infirm să intre 
nlr-o „vîrstă deschisă* (proba

bil spre viitor) unde numai un 
contabil rafinat ar putea să-i 
țină socoteala ..ciolului de zile 
si nopți, ierni și veri". Dar ce 
este mai trist, e faptul că auto, 
rul simte sub pasul lui că pă. 
mintul ,,se învîrte iprintre stele 
vîjîitor" , iar el rămine deocam
dată vertical. îngrozit se in. 
treabă: ,,cît voi mai putea să 
rezist / să rămîn neclintit în pi- 
cioare / sub vîntul acestei infi
nite largi rotiri ?“ Ce fel de vlnt 
produce pămintul tn cele 365 zile 
și 6 ere ctt se tnvlrte In jurul 
soarelui sau In cele 24 ore cit se 

tnvlrte In jurul axei sale? Nici 
Li tratat științific nu vorbește 
dex> asemenea proprietate! Ima. 
ginea e nefericită tn acest sens. 
Xeclar, apos și ieftin, poetul ex. 
plică mai departe cuprins de-o 
continuă groază, rezistența lui 
in prezența acestui cataclism 
produs de pămird in ..vîjîietoa. 
rea rotire*. Totul ,,se amestecă 
inuman*. Acum fiți foarte atenți! 
Marea greșeală abia acum ince. 
pe: „Virtejul centrifug tot mai 
aproape / De ierburi și țărînă 
mă apleacă ; / Tot mai adînc mă 
voi înșuruba (sic!) / In lutul tare 
pină voi dispare / Spre inima de 
flăcări a planetei (sic!), llie Con
stantin contrazice cu ignoranță 
adevărata lege a forței centrifu
ge care, are proprietatea de a 
respinge un corp. Vreau să.l a- 
jut pe autor, explicindu.i că nu
mai forța centripetă are proprie, 
tatea de a atrage corpurile. Or, 
noua concepție a lui I. C. despre 
forța centrifugă pare a fi un 
non sens naiv și in contradicție 
cu adevărul științific. De altfel 
I. C. comite și alte neadevăruri 
in „filozofările" sale. O poezie 
din Contemporanul era menită să 
descrie starea de plins a autoru. 
lui cind ll'cuprinde „somnul" 
care-i ..refuză timpul". O mai 
mare exigență din partea redac. 
țiilor și o atenție mai profundă 
din partea autorului, ar duce la 
renunțarea ..filozofării", de cele 
mai multe ori ratată de contra
dicții și la o nouă cale spre ade
văr și artă desăvirșilă care să 
ne folosească și nouă construe, 
torilor, matematicienilor, zidari, 
lor,

DUMITRU PETRIȘOR 
student anul IV

Institutul Politehnic Iași

Un binoclu fără 
obiectiv

In colecția cu nume frumos 
Tnșir-te mărgărite, a Editurii 
Tineretului, a fost tipărită o 
culegere de schițe și povestiri 
pentru copii, culegere care 
nu-și justifică apariția. Unele 
lucrări sînt scrise la un nivel 
inadmisibil, cu grave defici
ențe de fond și formă. Printre 
acestea, un loc „de frunte* 11 
deține povestirea care dă 
titlul culegerii, Binoclul, sem
nata de C. Mihai. Tema aces
tei povestiri ar putea oferi un 
bun prilej de a aminti copiilor 
rolul armatei sovietice în eli
berarea țării noastre. E vorba 
deci de clipele dinaintea ru
perii frontului de la lași, de 
ultimele încercări disperate 
ale nemților de a stăvili Îna
intarea armatelor sovietice, de 
atmosfera de așteptare care 
domnește într-unul din cartie
rele sarace ale orașului. Eroul 
povestirii (scrisă la persoana 
întlia) vorbește despre un 
bombardament In care e dis
trus „o bucată din zidul Go- 
liei" și casa negustorului la 
care lucra tatăl său. Chiar In 
momentul acesta, are loc un 
conflict Intre patron șl tatăl 
care e pe rînd „descumpănit1*, 
„tăcut*, apoi mînios și după 
înjurături de rigoare și „6crîț- 
nituri de măsele-, „strigă* și-l 
bate pe negustor- Apoi Intră 
în magazia acestuia șl-și la 
„dreptul 6ingur* trăgînd după 
el două oi pe care le duce 
acasă. Tot episodul, povestit 
mai mult decit stinghiei, în 
care greutatea cade pe bătaia 
mai sus amintită, este, dupâ 
toate acestea, inutil In econo, 
mia povestirii. Inutil este și 
momentul lacrimogen în care 
țîncul povestitor găsește, evi
dent 6ub ruine, niște Jucării. 
Oile capătă nume Una Ți
ganca. iar a doua... Căprița. 
Eroul scrutează șesul cu un bi
noclu chior șl afirmă că-1 
făcea „nopți fripte". Tensi
unea războiului, clipele dra
matice dinaintea Eliberării 
n-au făcut obiectul povestirii, 
din păcate și tonul nefiresc, 
dialogul plat șb Inexpresiv 
condamnă mai . mult la eșec 
slabele tendințe moralizatoare.

C. Mihai devine rizibil, 
acolo unde voia să aibă un 
ton sobru- De pildă: „Tata 
număra, ca pentru el explo
ziile : „Una la Sfîntu Niculal... 

una la internat" etc. Ne-atn 
amintit de înnumărarea stea
gurilor din O scrisoare pier
dută.

Iată cum o idee de mare im
portanță, educația patriotică a 
copiilor, este vulgarizată, lată 
unde duce lucrul superficial; 
tendința de a umple pagini 
fără noimă. Nu mai vorbim de 
nivelul submediocru al stilu
lui povestirii-

In aceeași carte care con
ține povestiri dedicate copiilor 
de 10—14 ani, sînt și poves
tiri pentru preșcolari. Ce are 
comun cu literatura o povesti
oară șubredă, fără un sens 
educativ bine conturat, de 
efect Îndoielnic cum este 
Pățania lui Cucurică (doamne, 
ce nume), de Nina Stăncu- 
lescu ? Rima șl gaița de Olga 
Monta este o istorie lungă cit 
o zi de post cu intenții de poe
tizare amintind compoziții 
școlare corecte. Puișori „cu
rioși", gaițe „abrașe", bros
cuțe „miloage" și rime „spă
șite" populează vreo zece pa> 
gini tipărite.

Ne-am referit nai mult la 
povestirea care dă tilul volu
mului, fiindcă lacunele ei sînt 
proprii șl altor lucrări. Alege, 
rea destul de i,la-ntimplare“ a 
textelor este o neglijență a 
editurii. Scriitorii din volum 
se deosebesc foarte mult ca 
stil, tematică sau temperament 
și a’aturarea lucrărilor lor 
între două coperțl de carte 
trebuia mai mult chibzuită.

Un cerc literar 
cu caracter specific
Pe lingă casa de cultură M A.!, 

din Capitală funcționează și un 
cerc literar. Vjn aici săptăminal, 
militari și civili, ofițeri și șim. 
pli soldați să.și citească ultime
le lucrări. Discuțiile începute 
seara devreme se prelungesc 
pină tlrziu, după miezul nopții- 
Ele sint instructive nu numai 
pentru autoru pe marginea lucră, 
rilor cărora se discută, ci pen
tru toți participanții. Se dezbat 
probleme de teorie literară, de 
estetică, se lămuresc o serie de 
noțiuni din istoria literaturii. 
După cum e și de așteptat, aici 
se citesc mai mult lucrări inspi
rate din activitatea lucrătorilor 
M.A.I. Citeva din creațiile citite 
in ultima vreme s-au bucurat de 
un deosebit succes.

Caporalul Hossu Valeriu, bu. 
naoară, militar tn termen, a ci. 
lit povestirea Urcînd NegoiuL 
Lucrarea a reușit de la bun în- 
ccput să trezească interesul, fă- 
cindu.ne să urmărim atenți pe
ripețiile prin care a trecui o 
grupă militară în luptă cu rămă
șițele unei bande aciuiate in 
munți.

Dramaturgia este și ea repre. 
zentată de N. Osman și C. Cris. 
tea, autorii pieselor Vine Secu- 
ritatea și Urma alege, care au 
obținut anul trecut la un concurs 
literar pe minister premiul I. 
Ultima lor producție, Schimb de 
locuință, abordează o problemă 
interesantă: activitatea organe, 
lor de stat care descoperă, cu 
ocazia unui schimb de locuință, 
efectuat în perimetrul unui șan
tier din Capitală, premizele unui 
sabotaj contrarevoluționar. Ac
țiunea este condusă destul de 
bine. Elementele negative din 
piesă: Mazilu Calistrat, Pața- 
che, Alice, sint niște jalnice ră. 
mășițe ale vechilor clase domi
nante care mai încearcă să pu
nă piedici mărețului nostru avînt 
dar vigilența oamenilor muncii 
nu poate fi înșelată.

Activitatea noastră nu se re
zumă numai la exemplele citate 
mai sus. Aceasta o dovedește in. 
sușl materialul cuprins în „Al
manahul" cercului literar. în 
curs de apariție, in care vom tn. 
tilrii poeziile emoționante ale 
tov. căpitan Rucăreanu Ion, Grig. 
Olariu, Duculeț Ion, Gh. Ștefă- 
nescu, Vîrlan și maiorul Meianu 
Nicolae. Vom întilnl de aseme. 
nea povestiri, schițe și nuvele cu 
teme din specificul muncii ttoas. 
tre, semnate de căpitan Popa Gr. 
Ion, Elena Creangă Ivan, Eca. 
terina lonescu, căpitan Dan Mi- 
hăiescu, locot, major Ghiulea 
Constantin și alții.

După cum spuneam, discuțiile 
ce se iscă pe marginea leeturl. 
lor se duc într-o atmosferă foar. 
te animată, ascultătorii venind 
totdeodată cu îndrumări și su
gestii.

EUGEN TEODORU

nebucurindu.se


Demonstrația teoretică a 
posibilității de a construi un 
corn ceresc artificial care să 
se învîrtească în jurul Pămîn- 
tului se găsește, pentru prima 
dată. în geniala operă a lui 
Isaac Newton, Principiile 
matematice ale filozofiei na
turale, publicată în 1687. Dar 
în secolele XVIII și XIX, con
cluziile lui Newton au fost lua
te drept simple considerații 
abstracte, menite să ușureze 
înțelegerea legilor după care 
se mișcă corpurile cerești.

La începutul secolului nos
tru. K. E. Țiolkovskî (1857— 
1935), care a emis ideea de a 
se crea un satelit artificial al 
Pămîntului încă în 1895, a 
propus ,să se organizeze un 
observator permanent care să 
se miște în jurul Pămîntului, 
dincolo de limita atmosferei, 
un timp indefinit, la fel cu 
Luna". Proiectele lui K. E. 
Țlolkovski nu au putut fi re
alizate în timpul vieții sale ; 
nu existau suficiente premize 
pentru a rezolva complicata 
problemă n creării unui satelit 
artificial al Pămîntului. Abia 
în zilele noastre, cînd știința 
și tehnica au înregistrat uria
șe realizări în dezvoltarea lor, 
rezolvarea acestei probleme 
s-a dovedit posibilă. Ceea ce 
acum nu prea mulți ani părea 
un vis îndepărtat, azi vedem 
că se realizează sub ochii noș
tri într-un ritm Impetuos, da
torită progreselor uriașe făcu
te de oamenii de știință, mun
citorii șl tehnicienii sovietici 
în numeroasele ramuri ale 
științei și tehnicii care concură 
la realizarea zborurilor cos
mice. Se verifică astfel afir
mația făcută de marele savant 
K. E. Țiolkovskî. în discursul 
ținut la 1 Mai 1933 la mitingul 
din Piața Roșie din Moscova, 
că, datorită sprijinului per
manent și îndrumării date de 
către Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Guvernul 
Uniunii Sovietice dezvoltării 
științei șl tehnicii, prevederile 
de cucerire a spațiului cosmic 
vor fi realizate mult mai cu- 
rînti șl că mulți din cel pre- 
zenți la miting vor fi martori 
ai acestor realizări. Apariția 
relațiilor socialiste de pro
ducție șl crearea unul profil 
moral, acel al omului sovietic 
exDlică faptul că oamenii de 
știință si tehnicienii sovietici 
din cele mai variate ramuri 
ale științei șl tehnicii conlu
crează permanent, în mod ar
monios, la obținerea acestor 
mărețe realizări. în'sumîndu-și 
eforturile în vederea aceluiași 
țel.

Crearea unui corn cosmic 
de către om constituie una din 
problemele cele mai complica
te din punct de vedere știin
țific și tehnic.

O experiență simplă ne ara
tă că un corn lăsat să cadă 
liber snre Pămînt va coborî De 
verticala locului cu o viteză 
care crește cu aproximativ 
9.81 m în fiecare secundă. 
Astfel dacă am lăsa să cadă 
liber o piatră dintr-un turn de 
100 m înălțime, aceasta ar a- 
junge la Pămînt cam în 4 5 
secunde. Dacă în loc să lăsăm 
piatra să cadă liber, am arun
ca-o din vîrful aceluiași turn 
cu o viteză orizontală (parale
lă cu Pămîntul), de 10 m/s de 
exemplu, am constata că pia
tra descrie o traiectorie curbă 
căzînd 13 o distanță de apro
ximativ 45 m de piciorul tur
nului. Acest fenomen este ușor 
de explicat: piatra va ajunge 

iL Cum aprecia# activitatea 
revistei noastre față de sarcina 
de a oglindi creația tinerilor 
scriitori și de a o îndruma către 
temele esențiale ale activității ? 
In ce măsură se oglindesc în 
„Luceafărul" preocupările tinere
tului nostru și ce propuneri puteti 
face în acest sens?

2» Cum aprecia# activitatea pe 
care „Luceafărul o duce tn mij
locul începătorilor, al membrilor 
cercurilor literare, precum și ac
țiunea de descoperire a unor noî 
talente din rindurile oamenilor 
muncii ? Ce sugestii ne puteți da?

Ce ați dor! să citiți in pagi
nile revistei noastre privitor la 
marile sarcini ale planului de 6 
ani ?

4. Care sînt rubricile cele mal 
interesante? Ce rubrici noi ați 
dori să se inițieze ?

5* Cum aprecia# materialele 
de critică literară din paginile 
revistei ?

>• Cum aprecia# șl ce sugestii 
aveți in privința prezentării gra
fice a revistei ? (Pagina#e, ilus
trație, titluri etc.).

'Rupiiin cititorii revistei noas
tre ne comunice răspunsurile 
lor la această anchetă. Pe t^resa 
.. T . Bulevardul Ana
Jtifîtescu 15, l^iionad Stalin, cu 

„Luceafărul întreabă 
Ctitorii*.

tot în 4,5 secunde la Pămînt, 
așa cum am constatat în căde
rea liberă a corpului, dar în 
același timp ea se deplasează 
și orizontal, depărtîndu-se de 
turn cu viteza cu care am a* 
runcat-o, de 10 m-s, adică ar 
parcurge în cele 4,5 secunde 
necesare coborîril pietrei, 45 
metri. Evident, dacă am mări 
viteza orizontală cu care a- 
rurrcăm piatra din vîrful tur
nului, aceasta ar parcurge în 
același interval o distanță mai

(âl&aorli în Cosmos
mare ; de exemplu, dacă vitgza 
de aruncare ar fi de 1 km se
cundă, după 4—5 secunde ea 
ar cădea la o distanță de apro
ximativ 4—5 km de piciorul 
turnului. Dacă viteza este des
tul de mare, locul unde ar ur
ma să cadă piatra este așa de

snww/c
departe de punctul de arunca
re, îneît acolo, datorită curbu
rii Pămîntului piatra nu l-ar 
mai atinge.

Din aceste exemple ne dăm 
seama că există viteze înee- 
pînd de la care piatra. în că
derea ei, nu ar mai întîlni Pă
mîntul și. în acest caz. ea va 
continua să se miște sub acțiu
nea forței de atracție a Pă
mîntului și a vitezei orizonta
le de aruncare ce se presupu
ne că nu a fost cu nimic mic
șorată de frecarea pietrei cu 
aerul. Intr-o astfel de situa
ție, mișcarea pietrei se va face 
după legile mecanicii, așa cum 
se face mișcarea unui corp ce
resc, de exemolu a Lunel, 
care se mișcă în jurul Pămîn
tului, sub acțiunea forjei de 
atracție terestre. Legile de 
mișcare pe care le studiem 
sînt valabile pentru sateliți, 
care se mișcă în spațiul lipsit 
de aer. Dacă însă orbita sate
litului artificial, sau o parte a 
ei, trece prin atmosferă, 
atunci, din cauza rezistenței 
aerului, viteza satelitului si 
înălțimea orbitei sale vor că
dea cu timpul.

Mecanica ne arată că, un 
corn, supus la acțiunea unei 
forțe de atracție, trecînd prin- 
tr-up punct fix (forță centra
lă), în speță centrul Păirmtu- 
lui și avînd o anumită viteză 
inițială oaralelă cu suprafața 
Pămîntului, se mișcă pe o 
curbă care noate fi elipsă, pa
rabolă sau hiperbolă în funcție 
de viteza orizontală inițială, 
imnrimată.

Dacă deasupra ecuatorului 
am arunca o Piatră, dc la su
prafața solului, cu o viteză 
orizontală de 7,904 km/s. ea 
va cădea pe ecuator într-un 
punct corespunzător unui arc 
de 170°. Dacă am mări puțin 
această viteză, aruneînd piatra 
cu 7,912 km's. ea va zbura 
pînă la antipodul punctului de 
lansare, dar aici ea nu va mai 
putea cădea pe Pămînt, ci va 
continua să-1 înconjoare, deve
nind satelit al său. Vedem aicl 
cum numai o mică mărire a 
vitezei orizontale de lansare, 
de la 7,904 km's pînă la 

7,912 km/s. mărește zona de 
acțiune a corpului nostru cu 
mai mult de 1000 km. Viteza 
minimă de 7,912 la care un 
corp aruncat nu mal cade îna
poi pe Pămînt, ci se transfor
mă într-un satelit al planetei 
noastre, poartă numele de 
..prima viteză cosmică".

Evident că între accelerația 
de cădere a corpului spre Pă
mînt și viteza minimă de lan
sare orizontală a unui corp 
pentru ca acesta să devină sa

de prof. univ.
telit artificial al Pămîntului, 
există o strînsă legătură și de 
aceea va fi necesară o viteză 
mal mică de lansare la ori
zontală cind ne vom găsi în
tr-o regiune în care accelera
ția gravitațională a Pămîntu
lui este mai mică. Așa se face 
că prima viteză cosmică ^'aria- 
ză chiar pe suprafața Pămîn
tului de la poli spre ecuator 
și, bineînțeles, în mod mal 
sensibil cu înălțimea, adică 
mai concret zis cu distanța la 
centrul Pămîntului, știut fiind 
că forța de atracție gravitațio
nală variază invers propor
țional cu pătratul distanței la 
centrul Pămîntului.

Dacă crearea unui satelit 
artificial într-o zonă vecină 
cu Pămîntul (cîteva sute de 
kilometri deasupra scoarței 
sale) impune o viteză orizon
tală de lansare de aproape 8 
km/s. Luna, care se găsește la 
384.000 km de Pămînt, este 
un satelit al său avînd o vite
ză orizontală de numai 1 
km/s.

Vitezele de la 8.000 m's în 
sus pot fi numite „viteze cos
mice" pentru că, cu ajutorul 
lor, putem transforma un corp 
de pe Pămînt în corp cosmic.

Mecanica împarte aceste vi
teze în două clase: clasa vi-

La început de an universitar
— De vorba cu prof. univ. Joan Livescu, rectorul Universității 

„C. I. Parhon" din București
— Care va fi activitatea Uni

versității ,,C. I. Parhon" în lu
mina perspectivelor deschise 1n- 
vățămintului superior de cel 
de-al treilea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn ?

— St'ins legat de realitățile e- 
conomice. sociale și culturale din 
țara noastră, învățămintul nostru 
superior va cunoaște in anii ola
nului de șase ani o impresio
nantă dezvoltare, fiind chemat 
să sporească numărul cadrelor de 
specialiști pe care-i dă produc
ției, să crească necontenit nive. 
Iul pregătirii lor pe baza ultime, 
lor cuceriri ale științei și tehnicii, 
să-i educe in spiritul profundu
lui atașament pentru țelurile mă
rețe ale construcției socialiste. 
Sarcini importante revin Uni
versității bucureșiene, cel mal 
mare dintre institutele noastre 
de invațamint superior, puternic 
centru didactic și științific, cu o 
îndelungată șl valoroasă tradiție 
de cercetare științifică, ridicată 
pe o treaptă nouă, superioară, in 
anii puterii populare. Cum scopul 
principal al invățămirtiului uni
versitar. la cele mai multe din 
facultățile lui, este asigtrarea 
profesorilor pentru școala de cul
tură generală, ne dăm seama că 
perspectiva generalizării învăță, 
mintalul de șapte ani, trecerea 
la tnvățămintul general de opt 
ani și la școala de cultură gene, 
raid de doisprezece ani, condi
ționează continua lărgire a învă- 
țămlntului universitar, pentru a 
putea pregăti un număr mereu 
soorit de absolvenți. In afară de 
aceasta, universitățile acoperă in 
bună parte necesarul de cadre 
pentru aparatul de stat, pentru 
sectorul cultural, ca și nevoile 
mereu sporite ale institutelor de 
cercetări științifice. Pentru a con
cretiza ritmul puternic de dez. 
voltare al Universității „C. I. 
Parhon", citez un singu' fapt: 
tn anul școlar pe care-l începem 
acum, față de sporul în cifra stu. 
denților școlarizați, personalul 
nostru didactic crește cu încă 
peste o sută tineri lectori, asis. 
tenți și preparatori, ațungtnd la 
un număr de aproape o mie două 
sute cadre didactice.

Progresul continuu al știintel 
și necesitățile vieții solicită or
ganizarea în cadrul facultățitor a 
unor specialități și discipline noi; 
tn ultimii doi ani au luat astfel 
ființă secții noi ca cele de calcul 
și statistică matematică, chimia 
macromoleculelor șl a polime-i. 
lor. chimia biologică, biblioteco. 
nomia.

In anii puterii populare învă
țământul nostru superior a reali
zat numeroase și importante 
succese. Aceste succese se dato. 
resc îndrumării de către partid, 
grijii cu care conducerea de 
partid șl de stat urmărește si 
sprijină activitatea noastră. In 
cadrul nou al universității so. 
cialisie. învățămîntul a fost fun
damentat științific prin concepția 
materialist.dlalectică, organizarea 
lui a căpătat forme superioare, 
bazate pe planificare, s-au dez
voltat metode noi de muncă, în
tre care aceea a activității de 
colectiv mi se pare cea mal ca
racteristică. Pentru anul pe ca- 
re.l începem acum vom căuta să 
urmăm consecvent această cale, 
lărgind-o șl aprofundind.o. G'i- 
ia noastră se va îndrepta spre 
tnvățămintul ideologic, apropiin. 
du-l cit mal mult de problemele 
de specialitate. Vom promova 
prin toate mijloacele analizele 
de cursuri, care, așa cum a a- 
rătat practica, constituie un foar. 
te adecvat prilej de schimb de 
experiență șl sprijin reciproc, to. 
vărășesc, pentru ridicarea nive
lului științific șl didactic al tn. 
vățămlntului In același scop 
vom valorifica experiența cîș- 
iigaiă tn anii orecedenți pentru 
a întări legătura tnvățămlntulul 
cu realitățile economice șl socla. 

tezelor eliptice, cuprinzind vi
tezele mal mari dedt viteza 
de 8.000 ms dar mai mici de 
11.200 m/s — și clasa vitezelor 
hiperbolice, cuprinzlnd toate 
vitezele mai mari decît viteza 
de 11.200 m/s. care se mai 
numește și „viteza a doua cos
mică".

Deosebirea dintre vitezele 
celor două clase constă în fap
tul că pe dnd vitezele din 
prima dasă dau naștere unor 
traiectorii finite, vitezele din

AUREL PÎRVU
a doua clasă dau naștere unor 
traiectorii care se întind la 
infinit, așa că mobilul respțec- 
tiv se depărtează necontenit 
de Pămînt. Vitezele din prima 
clasă sînt numite viteze elip
tice, pentru că traiectoriile 
corespunzătoare sînt eliptice; 
cele din clasa a doua dau naș
tere la ramuri de hiperbole 
drept traiectorii, din care 
cauză sint numite hiperbolice. 

Trebuie remarcată o deose
bire interesantă între cele do
uă clase de traiectorii. Dacă 
mobilul și-a început mișcarea 
pe una din traiectoriile primei 
clase, el poate să o parcurgă 
în întregime, ajungînd după 
cîtva timp — perioada de re
voluție — cu atit mai aproape 
de punctul de unde a pornit 
cu cît frînarea efectuată de 
atmosferă este mai mică șl cu 
cît perturbațllle produse de 
alte astre sint mai mici. Și 
chiar așa se întîmplă, adică 
efectiv mobilul parcurge toa
tă traiectoria, deoarece me
canica mal demonstrează că 
sensul vitezei mobilului se 
păstrează pe toată traiectoria 
și că valoarea absolută a vite
zei devine maximă în punctul 
cel mai apropiat de Pămînt pe 
traiectorie (perigeu) șl devine 
minimă în punctul ei cel mal 

le, printr-o mai bună organizare 
și îndrumare a practicii în pro
ducție și a celei pedagogice (a. 
mintesc, de exemplu, de rezulta, 
tele pozitive obținute în unele 
forme noi de practică, cum e 
practica pedagogică ia centrele 
sătești și practica în organizații
le de mase). Amploarea căpătată 
de cercetarea științifică solicită 
noi forme organizatorice: se va 
continua sistemul sesiunilor și 

conferințelor științifice pe cate, 
dre, secții și facultăți, urmlnd ca 
sesiunile pe Universitate să fie 
rezervate unei problematici ieo- 
retice fundamentale. In același 
timp, cu sprijinul Ministerului, 
se vor organiza în acest an pri
mele sesiuni pe țară pentru anu. 
mite discipline, cu tematică da
tă. O atenție deosebită vom a- 
corda uceniciei științifice a stu. 
denților, în cadrul cercurilor 
științifice studențești. Aș vrea să 
mai menționez, ca preocupări de 
bază în activitatea didactică, gri. 
ja pentru o cît mai strinsă legare 
a procesului instructiv de educa, 
rea studenților în spirituî mora. 
lei comuniste, al atașamentului 
de popor, de munca lui, formarea 
lor nu numai ca buni specialiști, 
dar și ca oameni de largă și 
multilaterală cultură. Pentru 
realizarea tuturor acțiunilor 
noastre, vom intări și mai mult 
colaborarea cu organizațiile de 
partid, sindicale și de tineret.

— Vi rugăm 6ă ne vorbiți 
despre munca de cercetare știin
țifică în cadrul Universității.

Congresul al Ill-lea al Parti
dului Muncitoresc Romift a trasat 
sarcini tot atit de importante 
cadrelor noastre didactice în ce 
privește cercetarea științifică, 
pentru ca aceasta să devină cit 
mai eficientă, să fructifice in 
măsură și mal mare prin rezul
tatele ei construcția socialistă. 
Aceste sarcini au fost analizate 
tn toate colectivele Universității 
noastre, stabilindu.se tn mod 
concret modalitatea de realizare. 
Pe lingă cercetarea teoretică, de 
perspectivă, care deschide 'știin. 
ței orizonturi noi, catedrele npas. 
tre vor efectua numeroase teme 
prin care vor sprijini tn mod 
nemijlocit producția. Aceste sar
cini privesc tn primul tind fa
cultățile de științele naturii, din 
ale căror planuri citez numai c’. 
teva direcții de cercetase \trîns 
legate de producție: statistica 
matematică, programări lineare, 
teoria mecanismelor automate 
(la matematică), studiul corpului 
solid, al izotopilor radioactivi 
(fizică), metode de analiză fizico- 
chimică șt radio.chimică, studiul 
hidrocarbu)..or (chimie), cerce, 
țări blo.morfologice asupra plan, 
telor șl animalelor utile (biolo
gie), studiul neozoicului șl erup
tivului terțiar din R. P. pomină 
(geologie), cercetări complexe a. 
supra văii Dunării și cîmplei 
Munteniei (geografie). In ce pri
vește științele umaniste, activi, 
tatea lor va fl îndrumată spre 
studierea relațiilor sociale ale 
acestui important moment îsto. 
ric, tn care se făurește unitatea 
națiunii socialiste. Aceasta impu. 
ne o orientare ți mal accentuată 
a cercetării științifice de la aces. 
te facultăți spre contemporanei
tate, spre problemele actuale ale 
istoriei, economiei, limbii, ideolo
giei literare, relațiile juridice ale 
societății noastre.

— Am vresa să ne vorb ti des. 
pre aportul pe care presa literară 
îl poate da bunel desfășurări a 
procesului de învățămînt în Uni
versitate.

— Presa noastră literară reflec- 

depăgat (apogeu). Acesta este 
cazul corpului cosmic creat 
prin aruncare cu o viteză din 
?rima clasă; corpul cosmic va 

1 deci satelit al Pămîntului. 
(să nu se uite condiția pe care 
am pus-o încă de la început: 
viteza inițială trebuie să fie 
orizontală pentru a se putea 
obține o elipsă care să mi în- 
tilnească Pămîntul în nici un 
punct).

Cu totul altfel se prezintă 
traiectoria în cazul hiperbolei; 
traiectoria este formată numai 
de o parte a uneia din cele 
două ramuri ale hiperbolei, 
așa că mobilul pornit într-un 
sens pe o ramură se va depla
sa la infinit pe acea ramură. 
De o reîntoarcere a lui nu 
poate fi vorba. Am putea spu
ne că acesta este cazul cor
pului cosmic care își pierde 
urma în infinit.

Dacă am vrea ca un corp 
să părăsească sistemul solar, 
adică să se desprindă și din 
sfera atracției gravitaționale a 
Soarelui, ar trebui bineînțeles 
ca acest corp să capete în ra
port cu Soarele o viteză 
parabolică printr.un calcul 
analog cu acela făcut pen
tru găsirea vitezei parabolice 
în raport cu Pămîntul; se va 
găsi că viteza parabolică ne
cesară în raport cu Soarele va 
fi de 42,095 km/s; dar cum 
Pămîntul se rotește în jurul 
Soarelui cu o viteză mare, 
va trebui să se imprime cor
pului nostru pe Pămînt, în 
cazul cind aruncarea se face 
în sensul rotirii Pămîntului 
în jurul Soarelui, numai o vi
teză suplimentară care să con
ducă la viteza parabolică față 
de Soare. Vitezele care depă
șesc viteza parabolică de scă
pare din zona de atracție gra
vitațională a Pămîntului (11,2 
kin.'s) poartă numele de vite- 
ze hiperbolice față de Pămînt; 
iar viteza de 16,22 km's față 
de Pămînt, care permite ieși
rea din zona atracției gravii 
taționale a Soarelui poartă nu- 
mele de ,,a treia viteză cos
mică".

( Continuare 
tn numărul viitor}

tă viața nouă a poporului nostru, 
munca lui pașnică, constructivă, 
pentru făurirea lumii libere. Ti. 
neretul nostru universitar, ca 
noi. cei mai virstnici. urmărim 
cu atenție presa literară, nu nu. 
mai ca specialiști, dar și ca ce. 
tățeni, bucurindu-ne- de marile 
succese obținute in :oate domi ■ 
niile de activitate. Studenții și 
profesorii noștri ar fi joarte mul
țumiți să găsească mai des in 
presa literară reflectarea muncii 
lor, lupta dintre nou și vechi, 
victoria noilor atitudini, a mora. 
lei noi, trăsăturile intelectualului 
de tip nou pe care-l formează 
școala noastră socialistă. Aș da 
un exemplu: s-a dezvoltat în 
ultimul timp în presa noastră li
terară, ca specie literară nouă, 
reportajul- Extinderea reportaju. 
lui spre tematica universitară ar 
fi un ajutor extrem de prețios in 
munca noastră. Dacă înțelegem 
„presa literară" într-un sens mai 
larg, apelul nostru se adresează 
tuturor poeților, prozatorilor și 
dramaturgilor. Să nu uităm, că, 
așa cum a arătat tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, „studenții 
constituie unul din detașamente
le importante ale tineretului, de 
a cărui creștere și pregătire te
meinică pentru muncă ți viață 
este profund interesat întregul 
popor".

in încheierea interviului, prof, 
univ. Jean L'vestu ne-a spus ur. 
mătoarele :

— Aj vrea să reamintesc că 
peste patru ani, in 1964, Univer. 
sitatea „C. I. Parhon" își va 
sărbători centenarul. împletit 
simbolic cu momentul glorios al 
desăvtrșirii construcției socialis
te, acest eveniment de seamă din 
viața Universității bucureștene 
va constitui o sărbătoare a în
tregii științe și culturi romi- 
nești. Jubileul celor o sută de 
ani este un nou prilej pentru 
profesorii șl studenții Universi
tății „C. I. Parhon" să-și inten
sifice eforturile, să ridice necon
tenit calitatea muncii lor, pentru 
a contribui la progresul și în
florirea științei șl culturii în
tregii umanități.

După stingerea flacărei olimpice
Flacăra olimpică s-a stins, Jn 

potirul metalic în care a sclnteiat 
tn miezul acestei veri, pe stadio. 
nu' Ceniomilla din Roma, a fost 
cobortt din cel mai înalt catarg 
drapelul cu cele cinci cercuri iar 
heralzii au ridicat pentru ultima 
oară spre cer trompetele argin
tii.

Dar Olimpiada parcă abia în
cepe... Ne aflăm în fața unor re. 
zultate sportive excepționale, am 
înregistrat performanțe care pă. 
reau de domeniul fanteziei și iu. 
bitorii sportului închid în inimi, 
le lor imagini de neuitat. O li. 
niște numai aparentă a cuprins 
pistele de atletism, bazinele de 
înot ori marile arene. Se pregă
tesc alte olimpiade și numai or
chestra care a executat imnuri, 
le țărilor învingătoare, la Roma, 
își poate îngădui momente de 
tihnă. E și firesc. După ce au în
vățat nu mai puțin de 74 de im. 
nuri, acești maeștri cîntăreți sînt 
adevărate enciclopedii muzicale. 
$i la Roma, a fost un imn pe 
ca'e spectatorii l.au ascultat de 
cele mai multe ori, pe care mi- 
lioane de oameni îl cunosc. E 
vorba de Imnul sovietic, care a 
răsunat sub cerul roman de 43 
de ori. De 43 de ori reprezentan
ții Uniunii Sovietice (obișnuițl 
cu înălțimile, mal cu seamă ca 
cele cosmice) au suit pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului în. 
vingătorilor. Ei au dominat ca

„Academia germană de lim
bă și literatură" din Darm
stadt pregătește un Lexicon 
bibliografic al scriitorilor ger
mani emigrați în timpul teroa- 
rei hitleriste.

In numărul din 1 septem
brie, revista pariziană Lettres 
frangaises publică sub semnă
tura lui Hubert Juin un arti
col intitulat Bucafest en 1900. 
E o prezentare a capitalei 
noastre la sfîrșitul secolului 
trecut în lumina romanelor 
Sfirșit de veac in București 
de Ion Marin Sadoveanu, E- 
nigma Otiliei de G. Călinescu 
(recent apărute în traducere 
franceză la editura „La Nef de 
Paris") precum și a numeroa
se citate din versurile lui E- 
minescu, Macedonski, Coșbuc, 
Arghezi, Bacovia. Articolul 
mai pomenește de Lucian Bla- 
ga, B. Fundoianu, Al. Philippi- 
de cuptrinși și ei în volumul 
Introduction â la poesie rou- 
maine (Introducere în poezia 

tego'ic întrecerea celor mal buni 
dintre cei buni, îritreclnd la mare 
distanță reprezentativele S.U.A. 
șl Italiei. Și în clasamentul neo. 
ficial pe puncte, sovieticii sînt 
primii. Nouă, acest clasament ni 
se pare cel mal important șt 
mai edificator, întrucit el oglin. 
dește eforturile colective ale uyel 
întregi formații, fiindcă marile 
întîlniri nu se clștlgă în mod ex. 
clusiv de către individualități; de 

către marii performeri. In clasa, 
meniul olimpic, un loc 2 de pil
dă este răsplătit cu iot aiîiea 
puncte cit ar obține doi sportivi 
clasați pe locurile 4 șl' 5.

In acest clasament, avem bucu
ria să regăsim, la loc de frunte, 
în familia celor mal bune zece 
echipe din lume, și numele țării 
noastre. La Melbourne, ne-atn 
situat pe locul 11 iar la Roma, 
in ciuda faptului că la unele pro. 
be nu ne-am prezentat la va. 
loarea recunoscută, am mal ur. 
cat ca un loc. lolanda Balaș, 
care a zbu'at peste cei 185 de 
centimetri ai ștachetei, Dumitru 
P’rvulescu, eternul al patrulea 
în marile competijii t care a rupt 
în sfirșit „tradiția". Ion Dumi.

■ MUM
romînă) care urmează să a- 
pară în scurt timp în editura 
„Club des Amis du livre pro- 
gressiste (Clubul prietenilor 
cărții progresiste).

„Universitatea Radio" care 
transmite regulat din Mosco
va conferințe despre literatu
ra și arta rusă, sovietică și 
străină, a intrat în septem
brie 1960 în al doilea an. Ci
clul complet al cursurilor este 
de doi ani.

Traducătorul englez al Vie
ții lui Galilei de Bertolt 
Brecht, (piesă repetată de mai 
multe ori, .împotriva uzanțe
lor", de radiodifuziunea brita
nică la cererea auditorilor), 

treșcu, învingătorul la talere. Ion 
Cernea, Lia Manaliu, Maria Vi- 
col, Leon Rotman, Ion Țăranu, 
Ion Manea șl cele șase fete com
ponente ale'echipei de gimnasii. 
că, au primit nedalii olimpice. 
Ih ceea ce privește pe loll, ea 
și-a adjudecat și ultima perlă 
care lipsea din colierul superb 
al izbînzilor el. Cartea el de vi
zită este unică, performanțele el 
dincolo de „tabela finlandeză" și 
de „limite umane" acceptate: 
campioană olimpică, campioană 
europeană, campioană mondială 
universitară, campioană baîcanl. 
că, de zece ori recordmenă a lu. 
mii, recordmenă olimpică șl eu
ropeană! La Roma, ea a tăsat în 
urmă pe cea. de a doua clasată, 
micuța poloneză Jozwiakowska, 
cu 14 cm. I

Dramatică a fost șl proba de 
săritură în înălțime bărbați, unde 
americanul John Thomas, consl- 
derat singurul cîștigător fără e- 
moțil la J.O. a fost‘învins de 
doi săritori sovietici Savlakadze 
șl Brumei care l.au făcut K.O. 
sărind 2,16 m.

In general la attetlsm, ameri
canii au fost învinși tn multe 
probe. Din cele 34 de medalii de 
aur conferite la atletism (bărbați 
șl femei) sovieticii .au tlștigat II 
medalii iar americanii 11.

La haltere, lupte clasice, ca. 
iac-femei, gimnastică, scrima, 
canotaj academic și tir, sovieti- 

este marele actor englez Char
les Laughton, bine cunoscut 
spectatorilor romîni.

In timpul planului econo
mic de șapte ani, producția 
cărților va spori în Republica 
Democrată Germană cu 169 la 
sută față de anul 1958.

Auroră peste Elba, se inti
tulează cartea de impresii pe 
care fostul corespondent al 
agenției T.A.S.S. în R.D.G., 
Ivan Levin, le-a cules în 
timpul șederii sale în Germa
nia. Cartea este editată la Le
ningrad.

Intr-o arhivă din Leningrad 
s-au găsit importante manu
scrise originale ale lui Goethe, 
Schiller, Heine, Wieland, Her
der, JClopstock, Hans Christian 
Andersen, Jean-Jacques Rou
sseau. Walter Scott, James Fe- 
nimore Cooper și ale altor 
scriitori. Manuscrisele sînt în 
curs de cercetare și pregătire 
pentru editare.

cil t-au învins pe americani ca
tegoric.

Condițiile de concurs fiind mai 
bune decît la Melbourne, depla. 
sarea mai puțin obositoare și 
numărul țărilor participante a. 
tinglnd o cif'ă record, e firesc ca 
șl performantele J.O. de la Roma 
să fie mal ridicate. Dacă In ci- 
teva zile a plouat, în timpul 
jocurilor, nu e mai puțin adevă
rat că a plouat șl cu recorduri 
mondiale și olimpice. Dintre ma
rile performante sînt de notat

Armin Hary (Germania) 10.2 
sec. la 100 m.

Piotr Bolotnikov (U.R.S.S.) 
28:32,2 min. la 10.000 m.

Donald Bragg (S.U.A.) 4,70 m 
la prăjină.

Herbert Eliott (Australia) 
3:35,6 min. ta 1.500 m.

La celelalte discipline olimpice, 
au făcut dovada unor calităț 
excepționale: Boris Șahlir
(U.R.S.S.) la gimnastică, Murat 
Rose (Australia) la natație, Ah 
med Bilek (Turcia) la lupte li 
bere și lanoș Parti (Ungaria) la 
canoe simplu.

Sintem încredințați că sportivii 
romîni care au confirmat succe
sele de la Melbourne, se vor pre. 
găti temeinic, încă de pe acum 
pentru viitoarea mare confrunta, 
re: Tokio 1964!

G. T.

stabilindu.se

