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Șl AMATORI

Mica gară Țigănești lucește ca doi populară șj ușoară, rominească și so- 
ochi de motan în bezna de catran Getică. au ridicat toată asistența în pi- 
a nopții. Vremea se zvîrcolește în 

«ughițuri amare de plîns și oftat, lapo- 
vița biciuie carnea.

Pînă la sfat nici gînd să poți ajunge 
aeștiind drumul.

Am bătut la o poartă. De la prima 
ochire mi-am dat seama că mă aflu prin
tre buni gospodari. Dumitru Iordăchioa- 
ia, m-a poftit înăuntru.

După cina tradițională, la care au par
ticipat Alexandra Iordăchioaia — care 
așteaptă a șaptea primăvară — Dumitru, 
Florea și Cristea în vîrstă de 82 de ani, 
s-au aprins discuțiile.

— Nepoate, dacă nu ți-i cu supărare 
ascultă olecuță istoria mea. Viața mea 
trecută a fost ca un cîrpător scos de sub 
țest. M-am pomenit în bordei și sărma
nul taica așișderea. In fiecare pri
măvară aram un pogon la ciocoiul Ioniță 
Cărpăneanu ca să pot trece la locurile 
mele. Căci drumul trecea pe locurile cîi- 
nelui. O dată n-am avut zăbavă să-i ar 
și atunci am luat prima dată în viață 
bătaie. Am jurat în mine să nu mai rabd 
o astfel de ocară. Da’ n-am putut să-mi 
păstrez legămîntul ; în ’907 a fost răs
coala cea mare. M-am pomenit de dimi
neață m uliță printre oameni zvîrlind 
cu pietre în Gavrilescu, cîrciumar, om 
al boierului, și mai tîrziu găbuind în po
dul conacului pe boier.

A doua zi au venit jandarii și ne-au 
legat cu o fringhie cîte 24. 24 de ceasuri 
ne-au ținut cu apa la genunchi în beciu
rile Alexandriei și tot cîte 21 ne scoteau 
ia bătaie...

Cînd au săgetat liniștea cocoșii, eram 
deja pe uliți. Bătrîna mea călăuză 
— căci ținuse neapărat să-mi ara

te noutățile — călca mărunțel și apăsat.
— Aici e dispensarul. Nici' eu. nici fiul 

meu nu am pomenit așa ceva în comună. 
Nevasta nepotului însă, a născut la ma
ternitatea de aici.

IJn țipăt de nou născut ne-a atras a- 
tenția Deși era înaintea zorilor, totuși 
medicul Berthold Hochstadt era la mater
nitate. La salutul nostru ne-a răspuns cu : 
„încă unul, și-i tare gălăgios".

— Uite, vezi casa asta ? și-a făcut-o 
acum un an. mi-a arătat mai de- 
Iordăchioaia. 
în vară. Mai 
statu’. Mult 
Mult îi ajută

cioare. Intre sală și scenă s-a stabilit o 
legătură nevăzută, care face să tresalte 
toate inimile. In colțul din fund pînă 
bătrînicele cele mai împovărate de ani 
renunțat la taclale și sînt numai ochi 
urechi la odraslele de pe scenă. în 
cest moment, cortina care se trăsese. ,T. 
agită faldurile. Pe scenă irump dansato
rii" cu „Hora-n 
să-ți lase timp

Și 
au
Și 
a- 

își

riciul", la ,,Buceagul“, „Balta44, „Pomu- 
letul44, „Băluța".

Iile, vilnicele, maramele, betele se în- 
vîrtesc îndrăcit. Nici ițarii și nici pălă
riile cu pene de păun nu-s mai prejos. 
Orchestra se întrece cu strigăturile. La 
ultima suită dansatorii au zvîrlit cojoa
cele. Tînărul director al căminului cul
tural, Ștefan Balaurul, îmi dă cu cotul:

— Privește-ți călăuza, tovarășe.
Bătrîna mea călăuză își 

sobă. Tinerețea de pe 
pînă la lacrimi.

ZAHARIA

întorsese fața 
scenă îl miș-

două părți*4, apoi 
de dumirire trec la BALTASIU

Cînd ajungi în dreptul scolii. în A- 
poidul de Sus (regiunea Hune
doara), șoseaua asfaltată care 

merge către Sibiu trece peste un po
deț. apoi începe să urce pieptiș panta 
dealului. Pe sub podeț trece apa cris
talină a unui izvor prăvălit dintre dea
lurile apropiate. In stînga lui 
minul cultural.

Fără să vreau am urmărit 
selei. Asfaltul lucios sclipea ...
lumina soarelui de amiezi și ca o notă 
discordantă, un om îmbrăcat în haine 
negre, cu o servietă la subsoară. urca

este că-

firul șo- 
viu în

omul 
parte 
nat-o 
mult 
tarile, 
cinci întovărășiri in

Pînă spre seară 
comuna. La bibliotecă am găsit o anima
ție deosebită. Bibliotecara Elena Onica 
discuta aprins pe marginea unei cărți în 

care se povestea despre asaltul proletaria
tului rus asupra Palatului de iarnă. In 
ultima lună mai tot tineretul a citit, seară 
de seară, în cenacluri literare, cărți in 
care erau înfățișate zilele furtunoase ale 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Peste tot se simțea în aer o înfrigu
rare specifică așteptării unui mare eve
niment. Cînd' am intrat în sala de fes
tivități cu greu ne-am mai putut găsi un 
loc. Întreg satul se adunase să serbeze 
cea de a 39 a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. Cortina 
s-a ridicat descoperindu-ne un buchet de 
Hori roșii. Fețele coriștilor erau și ele a- 
prinse asemenea florilor. Cu toate că au 
participat cu mențiune regională, de două 
ori la concursurile artiștilor amatori, cu 
toate că au fost și în Bulgaria unde au 
recoltat frumoase succese, aici, în fața 
propriilor părinți, s-au îmbujorat.

— Celălalt a termi- 
toți au casă. Ii ajută 
i-au ajutat cordrac- 
și întovărășirile. Sînt 
sat.
am cutreierat toată

Căminul cultural din Apoldul de Sus

panta. Ceva l-a făcut să se întoarcă și 
atunci s-a oprit. A stat cîteva clipe în 
loc, apoi a prins să coboare pe firul 
strălucitor al șoselei și curînd s-a o- 
orit în fața noastră.

— Sînt profesorul Olteanu, directo
rul căminului cultural — a spus el în- 
tinzînd mîna prietenește. — dacă mă 
căutati pe mine, vă stau la dispoziție; 
căminul nostru are ușile deschise pînă 
noaptea tîrziu.

Ne-am îndreptat împreună spre 
lăcașul de cultură. înăuntru, o sală 
mare de spectacol, o scenă încăpătoa
re și ferestre largi prin care lumina 
aurie a soarelui de toamnă pătrunde 
în voie.

— Ne pregătim de zor pentru cin
stirea zilei de 7 Noiembrie. In această 
zi echipele noastre de cor și dans, pre
cum și fanfara, vor arăta tot ce știu 
mai frumos.

— Anul trecut — continuă tovară-

; i! Olteanu — 
nostru cultural 
din primăvara 
organizației de 
a colectiviștilor ... . ,,______
Nouă". tinerii au început să vină în 
număr din ce în ce mai mare și cu 
foarte multă regularitate. In felul ace
sta manifestările artistice au prins 
viață. Astăzi avem un activ de 80 de 
coriști, 39 de dansatori și 15 membri în 
echipa de teatru. Toți aceștia vor cînta 
șț vor juca la 7 Noiembrie. O astfel de 
sărbătoare este un bun prilej să dove
dim roadele muncii noastre. De la di
rector și de la cei din iur mai aflu că 
echipele artistice ale căminului cul
tural au dat o serie de spectacole pen
tru goiVodăria colectivă, care este 
fruntașă la însămîntările de toamnă. 
In aceleași echipe sînt cîțiva colecti
viști fruntași în muncă, dar fruntași și 
în activitatea culturală cum ar fi, de 
pildă, Mihai pitter și Ion Pilinger, 
care fac parte din echipa de teatru. 
Ceilalți colectiviști sînt mîndri de suc
cesele lor.

Vorbind, ieșim din sala de spectaco
le a căminului. Coborîm scara și ne 
oprim pe podețul din fată. Soarele, 
mergînd către asfințit, a pierdut din 
strălucirea lui.

Voiam să mai vorbesc — adaugă 
profesorul Olteanu — despre ajutorul 
neprețuit pe care ni l dă Teatrul de 
stat din Petroșani în munca noastră. 
Valea Jiului nu-i chiar atît de aproape, 
dar distanța și oboseala drumului nu-1 
împiedică pe actorul Vasile Băiescu să 
vină la repetițiile noastre și să ne dea 
îndrumări. Vă asigur că ne sînt foarte 
folositoare.

Aflasem destule lucruri frumoase 
despre activitatea unui cămin cultu
ral si cum era aproape seară mi-am 
luat rămas bun și am plecat. După un 
timp, cind am întors capul. l-am zărit 
pe profesorul Olteanu intrînd 
în căminul cultural urmat de 
de tineri.

Atunci mi-am dat seama .. 
bine că astfel de realizări nu pot fi 
întîmplătoare.

activitatea căminului 
era slabă. Dar încă 
asta, primind ajutorul 
bază, a U.T.M.-ului și 
de la G.A.C. „Brazdă

din nou 
un grup

și mai

M. POP

Exemplul bun s-a dovedit și de 1 
astăidată molipsitor. Actorii tea. ] 
Irului de stat din Petroșani au i 

hotărît să ajute echipele artistice să- 1 
tești. Teatrul de stat din Pitești a fă
cut în scurt timp la fel. Și iată că, i, 
nu de mult, aflăm același lucru des- 1 
pre cel din Ploești. întreg colectivul ' 
teatral de aici — 27 de actori — și-au • 
luat angajamentul să sprijine activi-] 
tatea artistică a 22 de cămine cultu- a 
rale și 5 case de cultură raionale. De 
două ori pe lună fiecare actor se duce 
în mediul sătesc La asta se adaugă 
două deplasări făcute săptămînal de 
întreg colectivul teatral, care prezintă 
piese la sate.

Artiștii amatori au avut întotdeauna 
nevoie de îndrumarea profesioniștilor. 
De astădată această 1 
acordată, după cum se vede, în modul 
cel mai

îndrumare este I 
vede, în modul ♦ 

sistematic. ț
________ _ j»

de 
te 
puterile ei. La 
artiștii amatori 
tăți de biruit.

teatru a pus în 
furtunoasă". I

ALEXE MARCO- 
V1CI (actor și regi
zor) : — Sînt sate in 
regiunea noastră unde 
nu a pătruns niciodată 
un actor profesionist. 
Nu au avut echipele de 
aici nevoie de așa ce
va ? Dimpotrivă ! A* 
descoperit multe gre
șeli de orientare a —— 
pertoriului, de re| 
etc. E și firesc. L-— 
doar amatori.

La Voinești, 
scenă piesa .,0 noap- 

Este vădit că 
Vintilă Vodă, Bece ni, 
aveau multe

Pe măsură ce

wSinT

echipa

peste

greT 
des

copăr astfel de lucruri munca aceasta mă 
ciștigă tot mai mult. Ea îmi dă pe dea
supra neasemuite satisfacții. Brigada de 
agitație din Dragodănești, pe care am 
îndrumat-o îndeaproape, ne-a adus titlul 
de onoare de laureați ai celui de-al IV-de onoare de 
lea

CONSTANTIN MO- 
TRtANU (actor): 
„Artiștii din Lipăncțti 
îmi sînt cunoștințe 
vechi. Mă întrebați 
dacă-mi place să merg 
în mijlocul lor. Am cu 
ei strînse legături su
fletești și... artistice. 
Am găsit Ia început 
echipa nițel dezorien
tată. Nu se hotă- 

riseră asupra piesei, nu mo
bilizaseră pe artiști. Am făcut totul îm
preună : regia, crearea spectacolului, cre
ația actorului în realizarea rolului. Am 
făcut și depistări în rîndurile tineretului 
și am descoperit elemente talentate Su
prema răsplată pe care mi-o dă această 
muncă este însăși creșterea vizibilă, de 
la o zi la alta, a nive’u’ui interpretării.

concurs.

In comuna Bărcănești, raionul Urzi ceni, a fost dat in folosință un nou cămin 
țtultural în cinstea zilei de 7 Noiembrie. Clădirea noului cămin are printre altele, 

sală de spectacole cu o capacitate de 250 de locuri.

f-----------
In urmă cu 51 

de ani, în apele 
Constantei a apă
rut 
rus 
Pe 
înăltat 
roșu al revoluției. 
Gu toată opoziția 
guvernului con 
servator din Ro- 
ntânia de atunci 
aproape de 800 de 
marinari răsculat! 
•au nășit pe pă- 
mîntul tării noastre. Unii au 
peste hotare. Cei care au rămas 
și-au găsit de lucru în fabrici, în 
,turi sau la muncile agricole.

Printre potemkiniști se afla un flă
cău căruia abia îi mijise mustața. Nu 
era înalt, dar bine legat. Avea în el 
ceva din vigoarea Uralului 
baștină, vigoare pe care și-o 
trează si astăzi, deși se află 
stă înaintată.

L-am îptîlnit pe Mitrofan
„tataia Mitrofan" cum îi spun azi oa
menii. într-una din zilele acestea reci 
de toamnă. La locuința sa din comuna 
Largu (Făurei) m-a întîmpinat o fată 
pe cît de tînără Pe atît de frumoasă. 
Era nepoata lui Coșilev.

— Tataia e la cîmp.
Acolo, pe întinsa cîmpie unde ploa

ia bătea parcă mai strașnic, l-am a- 
flat pe Mitrofan Coșilev. Ara ultimele 
palme de pămînt din suprafața pe care 
o avea de lucrat în toamna aceasta.

Ne-am aprins cîte-o țigară ascunsă 
cu grijă în căușul palmelor și „tataia" 
a început să-mi povestească liniștit.

— Am tras jugul în Rusia^ tarilor 
și în Romînia boierilor. Aici în sat am

crucisătorul
..Potemkin" 
catarg era 

steagul

imLNIRE
argat la bo- 
Pană.
spun ?
fost greu

99

plecat 
aici 
por-

său de 
mai păs- 
la o vîr-

Cosi lev.

fost 
ier 
să-ti 
mi-a 
ar fi Prea t . 
Viată de cîin™ 
Dar idealul pen
tru care am luptat 
a izbîndit. S-a 
cut lumină 
Rusia. Acum 
ani lumina 
Octombrie a 
ceout să lucească 
si aici în Romî- 
nia. Coșilev seJ 

opri puțin din vorbă. Trase cu sete un 
fum din țigară în timp ce ochii senini 
ca albastrul cerului îmbrățișau ogoa
rele.

— Acum sînt ale noastre.ale celor 
ce muncesc — tună vocea răzvrătitu
lui de pe „Potemkin".

Fapte noj de viață nouă. încep pe 
dată să-l năpădească. Mi a vorbit» 
despre Nicolae Voicu cu care a argă- 
țit al-dată la boier și ai cărui feciori 
și-au făcut acum casă. Si despre multi 
a.lti care se bucură azi de o viață nouă.

— Răsar casele noi ca din pămînt. 
Semn al unui trai mai bun — 
Mitrofan mingîinduși peria 
ții îngălbenită de tutun.

Intrebîndu-1 de izvorul acestei bune 
+rofan a arătat că în comuna 

Largu există gospodărie colectivă și 
întovărășire. In întovărășire sînt si 
Stefan, feciorul său. si Ioana, nora sa.

— In urmă cu 51 de ani ne răz- 
boiam cu tarul și cu boierii. Dreptatea 
a fost de partea noastră, si am cîști- 
gat libertatea. Ne e scumpă ca lu-r 
ochilor, încheie zîmbind „tataia" Mi
trofan.

A. CROiTORU

Ce
Că 

'eu

fă" 
în 
12 
lui 
în-



tîrziu I"
se știe

r

De vorbă cu toamna
Versuri dedicate harnicilor țărani mun

citori din regiunea Hunedoara și din alte 
regiuni și raioane ale țării, care au termi
nat însămînțările la timp.

Toamna venind și dînd semnal 
cu zilele-mbrăcafe-n ruginiu, 
iscă in preajmă chiote și larmă 
de „bun venit" sau „vino mai
— De ce să mai intirzii ? Doar 
că dacă ești om hcanic și dibaci, 
din iarnă poți să-ți cumperi pălărie, 
și sanie în toiul verii-ți faci.
Vorbind în graiul vintnlui, (cel care 
încinge hora frunzelor ce cad), 
se-oprește toamna-n loc, din intimplare, 
pe cimpul pină-n zări desfășurat,
De-odată, cineva de jos îi strigă :
— Bine-ai venit, acuma, și la noi [ 
Degeaba te încrunți, că nu ni-i frică 
de viaturile tale și de plot
Ba zău mai bine-ai face de te-ai duce ! 
Ne om înveli cu plapumă de nea, 
s-avem în iarnă somnul cald și dulce 
și-n primăvară, cînd ne om deștepta...
— Cum ? Cine poate calea să-mi ațină ? 
(Mirată, toamna-n sinea ei și-a spus). 
...Băzbind cu șutiți verzi către lumină 
se uită griul calm, cu fruntea sus.
Văzindu-1, toamna a clipit o dată 
zvirliud în jur un pumn de funingei; 
dar griul, de sub pinza-i argintată, 
suride calm din verdeie-i tulei.

PETRE

de-alarmă

PENTRU BUNĂ STAREA 
MUNCESCCELOR CE

Zilele trecute a fost publicată Hotărîrea 
Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, al Consiliului de Miniștri 

și a Consiliului Central al Sindicatelor, privind 
îmbunătățirea sistemului de salarizare și 
pensii.

Noua măsură luată de partid și de guvern 
fost primită cu multă bucurie și aprobată 
întregul nostru popor muncitor. Dovedesc 
prisosință acest lucru sutele de telegrame 
au fost trimise Comitetului Central al partidu
lui și Consiliului de Miniștri, sutele de anga
jamente luate de către muncitori, tehnicieni și

INTREBARE: Ce se înțelege 
prin cîștiguri minimale nete din 
salariu ?

RĂSPUNS: Pentru a asigura 
muncitorilor cu ciștiguri lunare 
mici o creștere imediată a ve- 
nituri'or lor nete, Hotărirea pre
vede mărirea acestor venituri, 
incit un 
un venit 
mic de 
cîștigul 
net se înțelege suma de bani ce 
rămîne la sfîrșitul iunii salaria
tului, după ce i-a fost reținut 
impozitul pe salariu, 
în acest cîștig lunar ? 
mul rind salariul său 
apoi acordul, premiile, 
și celelalte drepturi bănești ce 
se plătesc salariatului din fon
dul de salarii. Sumeie plătite 
din alte fonduri dect fondul 
de salariu, de pildă, premiile sau

rnuncitor să nu aibă 
bănesc net lunar mai 
350—408 lei. Prin 

(sau venitul) mininal

Ce intră
In pri

de bază, 
sporurile

Bucuria
înd se adună întreaga fa

milie, casa bătrînului 
Gheorghe Greavu din 

Ucea de Jos, se arată neîncăpă
toare.

Greavu are 63 de ani și e 
un bărbat vînjos, care și as
tăzi răstoarnă plugul cu ușu
rință și ia sacul de cartofi în 
spate ca pe un fleac. Băieții 
lui, șase la număr, îi seamă
nă. Sînt toți mari, așezați fie
care la rosturile și la casa lor.

In Viștea m-au îndemnat 
să mă opresc, trei lu
cruri : cîmpurile întinse 

pe care griul de toamnă, săltat 
binișor, le colora într-un verde 
crud, plugurile trase de 
negri și 
buță de 
care își 
bazei de 
tofilor...

Griul încolțit, pe vreo 
hectare, era rodul întrecerii 
dintre cele patru sate ale co
munei : Feldioara, Viștea 
Jos, Oltețu și Rucăr. Era de 
asemenea, răspunsul vizibil al 
deputaților în sfatul popular 
comunal, care cu prilejul întoc
mirii planului de activitate 
pentru întîmpinarea zilei de 7 
•embrie își luaseră angaja- 

itul în numele locuitorilor, 
termine însămînțatul pînă 

la 25 octombrie.
Plugurile trase de bivoli ne

gri păreau pete mișcătoare 
muchea zării. Lîngă unul 
acele pluguri am ajuns 
greu după aproape 2 kilometri 
de mers printre arături

Așa l-am cunoscut pe 
munistul Gheorghe N. D. Gra- 

-fpă care în tot anul se numără 
printre fruntașii comunei. Gra
pă e scurt la vorbă. Dar 
așa. din puține cuvinte 
înțeles hotărîrea ca pînă 
noiembrie să-și termine și 
turile de toamnă.

Băbuța aceea de 70 de 
se numește Maria Lăluț 

■^uce singură gospodăria 
vreo 15 ani, de cînd omul 
s-a stins din viață.

Nu pare așa de bătrînă. 
încă voinică

Era spre duminică și bătrîna 
Lăluț. după ce și-a măturat bi- 

curtea și partea ei de 
îngălbenită de frunze, 

și-a tras căruța în gura șopro
nului și a început, cu 
s-o încarce cu cartofi, 
mă și-a pus o bundă 
în spate și încet-încet 
dreptat către gară.

Nu se aștepta să afle înain
tea ei vreo douăzeci de care 
și de aceea, la început, i-a pă
rut rău că se zorise. Putea să 
facă treaba asta și a doua zi

_ bivoli
îngheboșați. și o bă- 
vreo șaptezeci de ani 
aștepta rîndul în 
recepționare a

fața 
car-

700

de

în 
din 
cu

o furcă. 
Pe ur- 
de oaie 
s-a în-

de

a 
de 
cu 
ce

îngrămădită sub bundă, — 
batea un vînt rece dinspre 
munte — Maria Lăluț s-a tras 
la adăpostul căruței, în aștep
tare.

Niciodată în viață nu 
vîrît înaintea altora și 
astăzi n-ar fi făcut-o 
văzînd-o, oamenii, printre care 
Radu Borzea și Cîrje D. Du
mitru din Viștea, Ion I. Va
lerie din Rucăr, Dodea Josin 
din Feldioara și alții pe care 
bătrîna îi știa încă de pe vre
mea cînd erau niște țînci cu 
cămașa ieșită din pantaloni, 
n-ar fi venit la dînsa și nu 
i-ar fi spus:

— Hai măicuță să-ți aju
tăm... Noi puteam aștepta...

Maria Lăluț s-a împotrivit, 
deși grija aceasta 
sta ei o bucura, îi 
fletui

— Mi-era teamă 
de rîs satul și să 
cota de cartofi...

Oamenii o priveau cu duio
șie. Iși luaseră angajamentul

s-a 
nici 

dacă.

pentru 
mîngîia

să nu 
întîrzii

vir- 
su-

fac 
cu

ca pînă la 7 Noiembrie să-și 
predea toți cotele de cartofi. 

Radu Borzea a luat-o înce
tișor de braț și a dus-o pînă 
în fața cîntarului, în vreme ce 
alți săteni îi mînau căruța cu 
grijă printre rîndurile celor
lalte.

Și, în vreme ce Borzea îi 
povestea bătrînei ceva care a- 
ducea pe fața Măriei Lăluț un 
zîmbet bun de bunică, tinerii, 
într-un zor însuflețit. îi descăr- 
cară în grămadă cota de car
tofi.

A fost un fapt mărunt, pe
trecut într-o zi de toamnă pe 
rampa gării Viștea. raionul Fă
găraș Dar adăugat celorlalte 
aflate în comună, m-a făcut să 
văd mai bine în adîncul sufletu
lui acestor oameni.

Am putut înțelege atunci și 
de ce angajamentele în cinstea 
zilei de
șt aici 
lipsă.

7 Noiembrie au fost 
îndeplinite fără nici o

GH. FLORESCU

ceilalți salariați din toate colțurile țării. In mi- j 
tingurile ținute cu această ocazie, vorbitorii au j 
subliniat încă o dată atașamentul lor față de 1 
paitid și guvern, legătura trainică dintre partid, | 
guvern și popor, hotărîrea tuturor oamenilor I 
cinstiți din țara noastră de a apăra cu sîin-j 
țenie toate cuceririle noastre revoluționare.

Interesul pe care l-a stirnit noua Hotărîre J 
luată de partid și guvern este dovedit și de j 
întrebările și lămuririle cerute de oamenii j 
muncii în legătură cu diferite prevederi ale ei. j 
Mai jos dăm răspuns la două întrebări ce au ! 
fost puse de către cititorii revistei „Albina". j

lui pensionat, care primesc și 
în prezent pensie de la Asigură
rile Sociale de Stat, Asigură
rile Sociale ale militarilor sau 
I.O.V.R. De exemplu, văduva 
unui pensionat pentru bătrinețe 
sau invaliditate, dacă este sin
gură, va primi o pensie lunară 
de 100 lei; dacă are un copil 
150 lei, iar dacă are doi copii va 
primi o pensie lunară de 200 iei. 
De asemenea vor fi majorate și 
pensiile mici ale celor care au 
ieșit de curînd la pensie pe 
baza Hotărîrii 1292 din 1956.

Legile care prevăd reducerea 
pensiei la cei ce au Ș> alte ve
nituri în afară de pensie, ră- 
mîn și pe mai departe valabile. 
De asemenea, pensionarii vor 
primi în continuare compensa
ția de cartelă pentru ei și so
țiile lor.

Majorarea pensiilor mici se va 
face de Ia 1 decembrie 1956.

din fondul di-ajutoarele date 
rectorului, premiile pentru ino
vații, etc. nu intră în calculul 
cîștigului minimal lunar al 
unui muncitor.

Această măsură se aplică atît 
muncitorilor din industrie, con
strucții, transporturi, întreprin
deri de gospodărie comunală, 
cit și muncitorilor, salariați 
permanenți, din agricultură.

ÎNTREBARE: Cum se vor a- 
plica prevederile Hotărîrii privi
toare la pensii ?

RĂSPUNS : Potrivit noii Ho
tărâri, cea mai mică pensie dată 
la sate pentru vechime în ser
viciu va fi de 200 Iei, pentru 
invaliditate 180—250 lei (după 
gradul de invaliditate), iar pen
sionarii titulari I.O.V.R. vor 
primi cel puțin 180 lei. Tot după 
noua Hotărîre, vor primi, de a- 
semenea. o pensie majorată și 
văduva, copiii, adică urmașii ce-

unei familii numeroase
Gheorghe Greavu, băiatul cel 

mare, e tîmplar și-și are casa 
în Dridif, Aurel e muncitor la 
fabrica „Victoria" din Orașul 
Victoria, Ion e dispecer la ca
lea ferată în Sibiu, Victor e 
ofițer de aviație, Neculai lu
crează și el la fabrica „Vic
toria", Olimpiu, cel mai mic, 
este electrician la aceeași fa
brică, iar Silvia, singura fată 
a lui Greavu, este și dînsa 
muncitoare la fabrică împreună 
cu soțul ei Dumitru Popescu. 
Adesea, tinerii se întîlnesc în 
casa bătrînului cu care stau la 
sfat. Intr-o asemenea împreju
rare. — fiind cu toții adunați 
în casa lui Greavu, s-a nime
rit să vină și directorul școlii 
din Ucea de Jos, Tiberiu Tri
fonov.

Numeroasa familie discuta 
tocmai despre îmbunătățirile în 
sistemul de salarizare și despre 
majorarea pensiilor.

Gheorghe Greavu părea 
mai mulțumit dintre toți,
crase 30 de ani la calea fera
tă și este de 8 ani pensionar. 
Era mîndru că după noua 
Hotărîre, pensia lui va ajun
ge pînă la 300 lei.

— Cu ce mai scot pe lîngă 
casă, din banii ăștia o să tră
im eu și bătrîna liniștiți. Pînă 
acum ne mai ajutau băieții, dar 
de acum nu le mai sîntem po
vară.

— Taci tată! — intră în 
vorbă Nicolae Greavu, muncitor 
la fabrica „Victoria". Noi o să 
vă ajutăm și pe mai departe. 
Doar și salariile noastre vor 
fi mai mari. Pe deasupra o 
să primesc pentru cei doi co-

pii 200 lei. Fără să mă laud, dar 
sînt sigur că voi cîștiga acum 
peste 1.000 lei pe lună.

Electricianul Olimpiu Greavu, 
cel mai mic dintre copii, 
pînă atunci îi ascultase | 
cu atenție, zise și el :

— Deacum pot să-mi c 
eu o nevastă. Mi-era 
teamă că nu va mai avea ni
meni grijă de mama și de ta
ta. Văd că nu mai am de ce 
mă teme I

Izbucniră cu totj>i în rîs pe 
socoteala lui „prîslea“ care se 
hotărîse în sfîrșit să-și pună 
pirostriile.

, care 
pe toți

F. MURGU

Notă

cel 
Lu-

„Cauze obiective”?
Anul acesta cultivatorii 

de sfeclă de zahăr din 
raionale Timișoara și 

Ciacova. regiunea Timișoara, 
au reușit să obțină o recoltă 
bunicică. Și de aceea, încă la 
24 august a.c. pe rampa sta
ției Giulvăz au și apărut pri
mele care încărcate cu sfeclă 
de zahăr, iar pînă la 21 oc
tombrie a.c., pe rampa stației 
fusese deja adusă o cantitate 
însemnată din noua recoltă. 
Pînă aici toate bune. Produ
cătorii aduceau sfecla, o des- 
cărcau, stivele creșteau în 
înălțime și lățime ajungînd 
pînă la peronul stației.

v La cîteva zile însă de la 
căderea ploilor, călătorii în 
trecere prin stația Giulvăz, 
simțeau de la distanță miro
sul greu de sfeclă încinsă, 

situație

Și 
i-am 
la 5

co-

Delegație de țărani muncitori din țara noastră în vizită pe ogoarele unui colhoz din U.R.S.S.

sul greu de sfeclă
Din păoate o ____...

asemănătoare este și în sta
ția Parța, ba chiar și 
rampa de descărcare a
ția Harța, ba chiar și pe 
rampa de descărcare a fabri
cii de zahăr din Timișoara.

Unii spun că fabrica de 
zahăr Timișoara nu trans
porta întreaga cantitate de 
sfeclă de zahăr deoarece mi 
are suficient spațiu de în- 
magazinare. Alții mai spun 
că zilnic se fac controale, se 
notează situația în carnete 
și... atît.

Cultivatorii de sleclă de 
zahăr din raioanele Timișoa
ra și Ciacova își pun. 
drept cuvînt, întrebarea: 
sînt cei care ar 
pundă pentru 
sus semnalată? 
iau de urgență 
tru transportarea imediată și 
înota gaz inarea sfeclei de za
hăr 
fiilor 
tate?

pe 
cine 
răs- 
mai

trebui să 
situația 
De ce nu se 
măsuri pen-

aflată pe rampele sta- 
C.f.R. mat suș ară-

C. Munteanu



EVOCIND ZILELE
MARII REVOLUȚII

ctombiie, 1917 ! Rusia țaristă se zguduia din temelii. Pe 
ț, J străzile principalelor orașe, ostași ai gărzilor roșii 

f luptau cu arma-n mină. Era o luptă pe viață și pe
’ moarte, in care bastioanele asupririi se năzuiau unul cile 

unul. Erau primii pași pe drumul spre o viață nouă, liberă 
și înfloritoare. Se săvirșea o cotitură unică in istorie, des- 
chizindu-i lumii, largi perspectivele măreției.

Petrograd. 25 octombrie, adică 7 noiembrie, pe stil nou, 
în gloriosul an 1917! Aici, in acest leagăn al revoluției, bol
șevicii lansează apelul .Către cetățenii Rusiei", in care în- 
cunoștisnțează poporul că Guvernul Provizoriu este răstur
nat, puterea treernd in miinile proletariatului. îngrozite, ul
timele rămășițe alo regimului de întuneric și asuprire se 
cuibăresc in Palatul de iarnă, iuncheri și batalioane de șoc 
păzesc ceea ce nu se mai putea păzi. Ancorat pe vecie in 
istoria omenirii, crucișetorul .Aurora* iși îndreaptă tunurile 
spre Palatul de Iarnă. Foc 1 Și cea mai gravă oră a isto
riei a răsunat alunei prin bubuitul gurilor do tun. Anunța 
omenirii începutul unei ere noi.

Smolniî. Aici, in palatul devenit comandament suprem al 
revoluției, Lenin, geniul revoluției, conduce lucrările celui 
de al doilea Congres general al Sovietelor. Trădătorii men- 
șevici și sociaiiștii-revoluționari sini arătați cu degetul Și 
părăsesc sala. Se încheagă astlel unitatea sovietelor de de- 
putați ai muncitorilor și soldaților, reprezentind voința mi- 
Uoane’or de oameni...

u octombrie I In noaptea acestei zile, singura care s-a 
scurs de la ciștigarea victoriei, tinăra putere sovietică dă 
primul său decret : Decretul păcii ! Era un act pe linia că
ruia statul sovietic s-a menținut neclintit, de-a lungul tu
turor celor treizeci și nouă de ani, numărați pînă astăzi de 
la Revoluție.

In aceeași noapte, 26 spre 27 octombrie, țărănimea, aliata 
cea mai de seamă a clasei muncitoare, iși vede realizat 
visul său de veacuri. Congresul al doilea al Sovietelor a- 
doptă .Decretul asupra pămintului*. In virtutea acestui de
cret, .proprietatea moșierească asupra pămintului se des
ființează imediat, fără nici o despăgubire*. Se pun astfel 
bazele unei noi forme, superioare, de proprietate; proprie
tatea de stat, adică a întregului popor.

Pe această temelie avea să se dezvolte, treptat, inflori- 
toarea agricultură socialistă, model pentru toate țările de 
democrație populară.

Răsturnați de la putere, dușmanii noului stat sovietic nu 
stau cu miinile-n sin. Atit burghezii și moșierii ruși, cit și 
capitaliștii străini, se grăbesc să declare că statul socialist 
nu va rezista nici citeva luni. Se încearcă intervenții și ofen
sive împotriva tinerei puteri. Orinduirea socialistă, in care e 
întruchipată tinerețea omenirii, s-a dovedit insă de neînvins. 
Steagul revoluției a triumfat.

De pe steagul acesta, 
din fiece cută 

viu
Lenin ne cheamă, 

tovarăși și bați :
— Proletari, 

pregătiți-vă 
pentru ultima luptă 1 

Și voi, robilor, sus !
In genunchi nu mai stați 1 

Proletari, ridicați-vâ,
oaste-ndrăzneață 1 

Trăiască revoluția, 
ea-i sorocul,

ea-i gloria..
O luptă 

ca asta,
fără seamăn, măreață, 

n-a cunoscut
niciodată 

istoria.
exclama, in versurile sale puternice, pcetul Revoluției, 
Vladimir Maiacovski.

Mama ne încălzi cea:ul și ne pre
găti de mîncare. Egor se simțea 
minunat. S-ar fi zis că aștept de
mult vizita asta la Petrograd. Po

vestea cu înflăcărare bătrinei despre în- 
timplările noastre de pe front.

— Au venit vremuri mărețe, măicuță, 
— spunea el. — Lenin este omul poporu
lui, rădăcina noastră... O să crească 
înalt copacul și e sigur că o să înflo
rească... Iată, dumneata măicuță, te 
plîngi și spui că se fac pagube prea mul
te. Noi însă, soldații de pe frontul ro- 
minesc. sîntem bucuroși că...

N-apucă să-și termine vorba; geamul 
se cutremură și zăngăni.

— Tun de opt țoii... — mormăi Egor 
și-și încordă auzul.

Alama iși făcu cruce.
— Bolșevicii... Fac azi răscoală.
— Astăzi ? Vezi, asta era — zic eu. 

— La gară, ți-aduci aminte ? Un comi
sar aduna soldați... Am simțit eu de a- 
tunci că se pornește ceva. Da’ tu îmi tot 
dădeai zor: „Acasă și iar acasă 1“ Pof
tim, am ajuns aCasă. Și acolo au por
nit-o. Din gări au pornit-o, e limpede. 
Și noi am venit acasă... Bună treabă 1 
Eh, băiete, m-ai încurcat... Va să zică,

Deceniile care au trecut 
ăia Octombrie scot tot 
mai mult in evidență 
faptul că, prin victoria 
acestei Revoluții, a în
ceput era prăbușirii ca
pitalismului și asupririi 
de orice fel, era vie,oriei 
socialismului și comu
nismului. Mișcarea mun
citorească mondială este 
in continuă creștere. A 
crescut și crește con
tinuu influența partide
lor comuniste și munci
torești în rindurile clasei 
muncitoare și ale tuturor 
păturilor muncitoare din 
lume. A crescut și creș
te necontenit prestigiul 
statului sovietic.

7 Noiembrie, 1954—. De 
pe piscul celor treizeci 
și nouă de ani, 1917, 
anul Marii Revoluții So
cialiste, apare ca zorii 
deschiși, luminați de 
soarele unei lumi noi In
diferent de locul lor pe 
glob, de căile pe care 
pășesc, popoarele asu
prite ale lumii se în
dreaptă cu încredere 
spre măreața lumină a 
lui Octombrie. Drumul nu

de la Mcrea Revoluție Socialistă

Lenin e aici ! Și tu ziceai c-a dispărut.
Egor păli și mă privi mustrător. Apoi, 

încruntindu-și sprîncenele. se ridică și 
împinse scaunul la o parte.

— Destul ne-am pierdut vremea cu 
ceaiul... Să mergem! — zise el hotărît.

Mama se sperie.
— încotro, Egor Petrovici ?
— In stradă I Doar pentru asta am ve

nit I
Tare nu-mr venea să las căldu-a. lu

mina... Pe front trăiam altfel. Uitasem 
de toate astea. Acolo n-aveam după ce 
să-mi pară rău. Viața ere aspră, chinui
toare.

— Hai și-mi arată orașul — mormăi 
surd Egor.

îmi ghicise pesemne gîndurile.
leșii în fugă din odaie. Mama se re

pezi după mine Egor ne privi pe amîn- 
doi și clătină din cap. Intrînd apoi în 
urma noastră în bucătărie, mă apucă u- 
șor de umăr și mă împinse spre bătrînă :

— Oricum. în viață o mamă ai... Ia-ți 
rămas bun...

O sărutai în grabă. El însă o îmbrățișa 
in toată legea... Maică-mea începu să

e neted ca-n palmă. Dar 
acolo, în această direc
ție unică, se află idealul 
de aur al omenirii. Se 
află societatea care are 
drept scop suprem feri
cirea omului, oferindu-i 
deplina posibilitate de 
manifestare a geniului 
său creator. Acolo, la 
capătul drumului, se 
află comunismul 1

ST. BALACIU
Țărani ți muncitori în vizită la Lenin (pictură)

plîngă. Mi-a fost rușine. îmi luai repede 
arma și plecarăm.

...N-am mai recunoscut piața Smolnîj. 
Se transformase într-o tabără armată. Ca
mioanele aduceau lăzi cu revolvere. Ar
mele și cartușele erau împărțite detașa
mentelor de gărzi roșii de-e dreptul din 
camioane. Lîngă Smolnîi se ridicaseră 
baricade din lemne. In grădină se adu
nau oamenii. Unii învățau chiar aco.o, 
pe loc. să tragă cu revolverul. L ngă in
trarea principală străjuiau tunuri. Cîțiva 
inși trăgeau mitralierele înăuntru pe co
ridoare. Mașinile blindate duduiau sub 
copaci, îmbîcsind aerul cu fum înăbuși
tor de gaze. Cufundat în ceața rece, vî- 
nătă, Smolnîi semăna cu o corabie uria
șă, cu ferestrele viu luminate. De la găr
zile roșii aflarăm că în sala mare a co
loanelor se ține cel de-al doilea Congres 
al Sovietelor-

— Lenin e și el acolo ? — întrebă 
Egor încet, bîlbîindu-se de emoție.

— Se înțelege — răspunse scurt un 
muncitor, cu căciula de blană pe cap.

Peste piept avea petrecută cruciș o 
bandă de mitralieră ; ochii lui vii, plini 
de neastîmpăr, lunecară iscoditor peste 
chipul lui Egor; omul se liniști însă și, 
zîmbind, spuse în taină, cu o căldură deo
sebită :

— Acolo, frățioare... Lucrează... Numai 
că aici nu-i voie să stați; treceți, to
varăși I

— Mă duc într-aco!o, — îmi șopti 
Egor.

Am căutat să-l rețin.
— N-au să te lase!... Tu nu vezi, san

tinelele cer oricui permisele.
— Ba mă duc-.. Pe mine au să mă 

lase.
Cine ar fi putut să-l oprească ?... Ce 

forță din lume ? Plecînd, mă rugă să-1 
aștept o jumătate de oră.

— Stai aici I — îmi spuse și dispăru.
Am stat mai mult de un ceas lingă 

hanul de lemn „Coliba lui moș Toma“, 
de pe cealaltă parte a imensei piețe 
Smoln i. Ostașii din gărzile roșii și sol
dații intrau acolo în fugă să se mai în
călzească cu un pahar de ceai. Piața era 
neagră de oameni și mașini.

Petrogradul asculta încordat răbufni
rile detunăturilor îndepărtate. Credeam că 
n-o să-l mai întîlnesc pe Egor. Dar el e- 
păru ca întotdeauna pe neașteptate. O 
mașină hodorogită scîrții deodată și se 
opri, învăluindu-mă în rotocoale de fum 
negru și des. Iar de sus, ca din nori, auzii 
glasul vesel al lui Egor.

— Mergem... Urcă-te.
Niște mîini mă ajutară să mă urc. Ca

mionul se smuci. Căzui peste cineva... 
Săltînd și clătin ndu-ne, goneam nebu
nește pe străzi.

Egor mă»strînse cu putere în brațe și-mi 
strigă triumfător :

— L-am văzut... L-am văzut pe Lenin I

arcul înalt și roșu ; 
laie vie lumina fața< 
nei bănci. Soldații st 
lîngă focuri.

De după baricadei 
lui țăcăneau mitralie 
ruperi, doar pentru 
Ținta ne părea apro

Pove 
de NIKOLj

nădăjduia să-1 prind 
Jur-împrejur se auzi 
din detașamentele nc 
tot mai tare cercul 
de Iarnă. Piața vuia 
dina Alexandro 
tă și un păienjeniș d 
întuneric desișul dan 
tei. A fost, se vede, 
îndată a răspuns ar 
fortăreața Petropavlo 
ridică. Sub lumina 
rului, umbra lui bi 
comandamentului gă

— In numele lui 
strigă eL

In fruntea detașamentului nostru se 
afla Egor. Ajunserăm în dreptul clă
dirii lungi și sobre a cazărmilor 

Pavlovski. Vulturii sculptați cu aripile în
tinse stăteau gata să-și ia zborul. Feres- 
tre’e pustii și negre vădeau că în cazărmi 
nu mai rămăsese nici țipenie de om. Îm
pușcăturile de la Palatul de Iarnă se în
tețeau. La colțul străzii santinela de la 
regimentul Pavlovski dîrdîia înfofolin- 
du-se în mantaua scurtă de infanterist. 
Trecurăm pe lîngă soldat, lungind fără 
voie pasul. De la un pichet al comanda
mentului furăm îndreptați spre Moika. Jur 
împrejur, ca într-un lanț str ns, se înși
ruiau muncitori înarmați și batalioane de 
ostăși. Era mare înghesuială. Detașamen
tele așteptau însă, într-o ordine solemnă, 
să le vină fndul. Chipurile oamenilor, 
pietrele, clădirile, chiar și noaptea ce se 
așternuse deasupra capitalei, toate vor
beau de bărbăție. Ne gîndeam la un 
singur lucru : să fim trimiși mai repede 
la asaltul palatului. Deodată, împușcătu
rile încetară. Așteptam acum strigătele 
detașamentului pornit la atac.

De-a lungul parapetului de fontă al 
Moikăi veneau trei oameni. Tot cercetîn- 
du-ne cu privirea, se apropiară de auto
mobil. Apoi, unul din ei. vînjos, îmbră
cat în manta și cu luleaua în dinți, se 
desprinse de cei cu oare venise și chemă 
la el pe comandanții detașamentelor. 
N-am putut auzi ce i-a spus lui Egor. 
dar întoreîndu-se, acesta ne ordonă să ne 
încolonăm imediat. Lîngă podul Pavcev- 
ski, Egor ne împărți în trei șiruri. Eu am 
rămas în primul, străduindu-mă să nu-1 
soap din ochi.

Coloana lui Alexandru se înălța spre 
cer ca o luminare neagră. Ferestrele 
imense ale Palatului de Iarnă, în care 
se adăpostise vechiul guvern, ba se lu
minau, ba se întunecau, ca și cum cei 
ascunși după ele s-ar fi distrat cu un 
joc straniu.

In flancul drept, ca și în cel stîng al 
Pieții Palatului se opreau adesea auto
mobile de-ale statului major revoluționar. 
Sirenele mașinilor blindate urlau. Cum se 
oprea un automobil, oamenii dădeau buz
na dornici să afle noutăți din Smolnîi 
Dincolo de cotitură, pe Morskaia, sub

Pe pieptul I 
Pe frunte — 
Ostaș al Re 
Dar despre
Da, mai Jîrz
Tăcere^^f
Se-aște^Pb 
Schimbare c
De dimineal 
Ori, naiba ! 
Și crește-un 
Pesemne că

Și-o doamm 
Și stăpinind 
Privi in noa 
Mișcind u$£

Cochetă cm 
Cu un smeri 
Grăi incet : 
Vezi genere



(Desene de N. Hl LOH I)

si, o pălă- 
•mora a u- 
ămădiți pe

j1 palatu- 
:urte între- 
ea benzii, 
ire din noi

Nu mai știu cum o fi rostit toate as
tea.. Dar pînă astăzi îmi aduc aminte 
că glasul lui, de obicei nu prea puter
nic, s-a auzit limpede printre miile de 
glasuri ce vuiau în jurul nostru ca 
zumzetul unui uriaș stup de albine.

Ca unul, ieșirăm toți în grabă de sub 
arc.

Kerenski... 
șurile celor 
s strîngea'u 
I Palatului 
re. In gră- 

o tor- 
smulse din 

•rengilor de 
nai, fiindcă 
astră de la 
ci, Egor se 
a reflecto- 
clipă zidul

înainte I —

Porțile palatului se deschiseră. Iuncherii 
împinseră afară două tunuri. Egor își în
dreptă îndată șirurile de oameni in întîm- 
pinarea lor Izbind cu armele ne-am făcut 
drum spre poartă și, dindu-i pe iuncheri 
peste cap, ne-am năpustit pe scară în sub
sol, socotind să pătrundem pe acolo mai 
departe, înăuntrul palatului. Aici, însă, 
am fost întîmpinati cu focuri.

In întunericul din subsol, de-abia ne 
vedeam unul pe altul. O parte din os
tași rămase acolo, iar alta a porni după 
Egor. intrînd in coridorul de la parter, 
luminat slab, de lumina electrică. Pe jos, 
de-a lungul terestrelor, pe niște saltele 
îmbîcsite, stăteau culcate companiile de 
iuncheri. Mirosea a murdărie și sudoare. 
Peste tot se vedeau resturi de mîncare, 
gunoi, mucuri de țigări, sticle goale de 
vin franțuzesc. Iuncherii prădaseră piv
nița palatului

In mijlocul lor stătea un lacheu scund, 
în livrea lungă, de culoare albastru-închis, 
cu fireturi de aur. Pe aurul de la guler

erau brodați cu negru vulturii imperiali. 
Sub mustața rasă, buze'e-i căzute, aproa
pe negre de spaimă, morinăiau mecanic, 
așa. din obicei;

— Dommlor iuncheri, nu se poate... 
Este interzis, domnilor ..

Și bătrînul închise ochii, ca și cum 
n-ar îi putut răbda prăpădul din jur. Ti
nerii aceștia, pe jumătate soldați, pe ju
mătate ofițeri cu trese strălucitoare pe 
epoleți, tocmai ei — apărători ai ordinai 
•— cum se obișnuise lacheul să-i socotea
scă, prelăcuseră palatul intr-un hirdău 
de lături și se înghesuiau acolo ca porcii.

Speriat' de apariția gărzilor roșii și a 
soldatilor, iuncherii aruncară armele. Unii 
o luară la fugă Egor nu-i urmări. Aș
tepta să se strîngă tot detașamentul... 
Din grupul de iuncheri se desprinse un 
sublocotenent tînăr și elegant. Dindu-și 
seama că Egor este comandantul, îl sa
lută.

— N-are nici un rost să rezistăm, — 
spuse acesta, și-i propuse să meargă cu 
el la comandamentul Palatului de lamă.

— Pentru ce ? — întrebă Egor.
— In calitate de parlamentar, — răs

punse sublocotenentul. — Sîntern gata să 
ne predăm... După cite știu, nu vreji să 
faceți zadarnic vărsare de sînge... Și nici 
noi nu dorim asta.

Sublocotenentul roși. Egor se lăsă a- 
măgit de emoția lui copilărească, de ochii 
lui albaștri în care se citea spaimă a- 
mestecată cu nădejde. Stătu o clipă să 
se gîndească, dar pe dată fu înconjurat 
de iuncheri și tot atît de neașteptat, a- 
ceștia deschiseră de după colț focul, țin
tind în lungul coridorului. Ne-am repezit 
spre scară, trăgînd la rîndul nostru, în 
timp ce ne retrăgeam.

Către dimineață, lupta încetă. Puterea 
Sovietică învinsese. Pe caldarîmul pieții 
au rămas împrăștiate tuburi de cartușe și 
o pîine ruptă în două Miniștrii arestați 
fură duși în fortăreața Petropavlovsk, da 
pe chei. Am vrut să ne răfuim pe loc cu 
ei, dar marinarii nu ne-au lăsat. Acum, 
la palat făceau de gardă santinelele noa
stre. In grădiniță, după grilajul cu cifru 
țarist, zăceau marinarii, soldații și gar
diștii roșii care căzuseră în noaptea aceea. 
Nu erau mulți. Printre ei l-am găsit și 
pe Egor Avea ochii larg deschiși și 
sprîncenele ridicate în sus. li văzui pri
virea curată, liniștită...

Lenin la Smolnîi (pictura)

de NICOLAE BRAUN

De lingă geamu-acesta-n soare. 
Și această masă, zări scrutind. 
Citea în vremea viitoare 
Și-n viața-ntregului pămînt I 
Acum e clar: e clar în toate 1 
Tot ce-a fost ieri, prea timpuriu, 
Iși cată drumuri dezlegate, 
Căci mîine fi-va prea tîrziu I 
Acum e clar I Condeiu-și lasă! 
Cerneala-i plină de-aurori I 
Ne vom zidi o nouă casă I 
Acum, în noapte ! Nu, în 
Rusia toată — 
Înfiorată, 
Din sate-orașe-n zvîcnet 
Adînc tăcînd așteaptă — 
Să se aprindă ca un far 1
Acum e clar: arzînd ca focul 
Condeiu-nseamnă-n gînd sorocul I 
Din nou, îl ia I Din nou

zori !

doar, 
iată

(

Tăcut, 
Și taie-ntreguluj trecut 
Spre soare, viața — drumul nou I 
Condeiu-acum, doar el. cuvintă; 
Din viitor cerneala-și soarbe: 
Spre prima luptă cheamă clipa; 
Din viitor un fir s-a dus : 
Nu-i altă cale 1 Bată-aripa 
Din răsărit pină-n apus! 
...Vuia Octombrie cel mare 
Prin plopii-nalți de după geam! 
O vilvătaie pînă-n zare 
Sclipind plutea din ram in ram I 
Mai iute-n luptă-n. noapte-n, 

zloată 1 
Furtună fii sub roșa stea! 
Condeiul scîrțiie 1 E gata 1 
Ilici o ușă-n lături da !

In romînește
MIHAIL COSMA

de

J

J

1

El aducea a măriî-nvolburare.
Și pași pe caldarîm, și voci, și zvon.. 
Dai ce-i ? O sonerie la intrare...
Cit de strident răsună în salon !

tușe și curele, 
iaj trandafiriu.
Da, el e 1 

pune mai tîrziu.

ii e timpul oare ? 
•I și ieri,

i liniștitoare, 
, tulburări.

Gonea huzurul domnilor din țară 
Și aducea cîntări și-mpușcături.

le-nvoite, 
e c-au fugit, 
surd pe nesimțite, 
au pornit.

Ce plicticoasă-i teama muierească I 
Dar domnu-i domn. Așa e legea lor ! 
El vine-ncet spre geam s-o liniștească 
In ochii ei privind curtenitor.

Nu vrea să pară-ngrijorat și basta 1 
Zimbește-nfipt în guieru i scrobit ;
— .Furtună in Octombrie ? Ei asta 1 
De cînd e lumea nu s-a pomenit !”

Abia a zis și cerul dintr-o dată 
Făru de mii de iulgere brăzdat ;
Se lumină și Neva înspumată. 
Păru aprins Întregul Petrograd 1

>lînd încet prin sală 
uru n zadar, 
igră, cu siială,
|ua de brocar.

semnele de lume, 
inelarul sting, 
ște Neva-n spume, 
nu se string ?"

Un vuiet groaznic năvăli ca vintul. 
Cutremură biroul de stejar.
Părea c-ar ti cuprins întreg pămîntul. 
Că nu cunoaște opreliști, nici hotar.

or ui A. Kokorin)

Creștea, creștea pornind in depărtare 
Descătușat, căci vremea lui era.
Și nu era ecoul cum se pare. 
Ci vajnicul, puternicul „Urra !**

Și generalul, alb la chip ca neaua. 
Sta tremurind ca frunza de pe ram. 
Iar doamna zise arătînd perdeaua ; 
— .E vint afară, pleacă de la geam

Un vint de libertate și de viață 
Sufla în țară steaguri fluturînd. 
Puterea Revoluției — măreață 
Se-nscăuna temeinic pe pămînt.

Părea că vintul lumea o-nconjoară, 
EI noi puteri vestea prin mii de guri.

...Fe pieptul lat — cartușe și curele. 
Pe frunte — un bandaj trandafiriu. 
Ostașul Revoluției ? Da, el e !
înfipt in prag. Modest 1 Puternic > Viu 1

Iar după el, colo lingă perete.
In semiîntuneric deslușești
Sclipirea de oțel a baionetei
Și capete in cușme ostășești.

Stau două lumi privindu-se n tăcere. 
Ce liniște I Doar ochii lor nu tac.
Privește vechea lume care piere 
La noua lume răsărită-n prag !

Stau oamenii privind cu vrăjmășie 
Nu spun nimic. Din ochi țișnesc scintei.
O clipă doar ce pare-o veșnicie 
Parcâ-și vorbesc în liniște-ntre ei.

Un strigăt slab : „Afară coate-goale !
Sînt om cu carte Voi — niște mujici 1 
Sint favoritul Maiestății Sale.
Și paj am fost 1 Cărați vă de aici 1"

Iar drept răspuns — o vilvătaie-n Piață, 
Doi ochi zvîrlind lumina lor de foc.
E cerul Retrogradului în ceață
Și ruguri noi se-aprind din loc în loc.

In cabinet n-ai unde te ascunde.
.„Răsună voci ca de pe alt meleag ;
— Hai să intrăm ! — Tovarășe, pătrunde ! 
Doar n-are rost să stăm aici in prag

Din stradă larma ne-ncetat răzbate 
Și oamenii se-adună-n grupuri iar.
Se-aud mereu discuții înfocate
Sub fiecare stîlp de ielinar.

— Știi. Lenin de statură nu-i prea mare. 
Am fost la Smolnii, zău că nu te mint.

— Și ce mai zici ?
— Burjuii — la plimbare 1
Și vorbele se-mprăștie în vint.

— Și-acum acasă...
— Cred că-i prea devreme 1
— Mai sînt doar lepre. Unde vă grăbiți ? 
(Se-aud împușcături din vreme-n vreme)
— Privește, au mai prins vreo doi bandiți..,
_.Un steag pe Smolnii. Stă matrozu-n față. 
E-o noapte cum n-a fost in alte dăți.
E noaptea de Octombrie măreață. 
Triumful așteptatei libertăți !

In iomîi../'e de M. DJENTEM1EOV I



Schimburi de scrisori între cetăfeni ai patriei noastre și oameni sovietici

Vrem să învățăm cit mai mult 
din exoeriența voastră

Către
Muncitorii și tehnicienii, S.M.T. 
Belensk, raionul Verhne-Hor- 
t'(e, R 8 S Ucraineană

Dragi tovarăși.

Corespondența pe c«ue o purtam de 
aproape 2 am de zile a devenit a 
tît de iubită și necesară incit ea 

ocupă un 'oc dp frunte in viata și mun
ca noastră. Mult? din sfaturile și meto
dele împărtășite de voi in scrisorile tri
mise au aiutat în mare măsură la îmbu
nătățirea muncii noastre. De aceea, as
tăzi cînd sărbătorim primirea Steagului 
Roșu ae producte ca stațiune fruntașă 
pe tară în anul ce a trecut, gîndul colec
tivului nostru se îndreaptă încă o dată 
cu bucurie și dragoste către voi, iubiții 
noștri prieteni.

Stimați tovarăși, ne interesează mult 
hotărirea de a trece la administrarea sta
țiunii voastre după prinp.piile metodei 
gospodăririi chibzuite și vă rugăm să ne 
împărtășiți și nouă despre felul cum veți 
pune în practică această hotărîre.

Vă dorim multă sănătate și succes în 
muncă.
In numele colectivului ae mecanizatori 

al S.M i. Chirnogeni, 
regiunea Constanța

Director
ION ANDRONACHE

Către
Colectivul de muncă ai S.M.T. 
Chirnogeni regiunea Constanța 

Iubiții noștri prieteni
m pr.mit cu ma f bucurie vestea că 
vi s-a înminat Steagul Roșu, de 
stațiune fruntașă pe țară. Această

bucurie a fost simțită de două ori și de 
colectivul nostru. Pentru succesele obți
nute în muncă, pe anul 1955 ni s-a la
minat Steagul Roșu al Ministerului A

griculturii al Uniunii Sovietice și al Con
siliului Central al Sindicatelor De ase
menea, pentru realizările dobftidite in tri
mestrul I. al 3n:Nui 1956, am primit Stea
gul Roșu pe regiunea Zaporoje

Colectivul nostru a primit aceste dis
tincții. deoarece anul trecut a folosit 
multe metode înaintate și inițiative bune 
în muncă despre care noi v-am mai 
scris.

Semănînd Dorumbul numai în cuiburi 
așezate în pătrat am asigurat de pildă, 
o recoltă medie de 3 5iX) kg la hectar pe 
o suprafața de 5.50c hectare, ceea ce a 
dat posibilitate colhozurilor din raza 
stațiunii noastre, de a asigura sectorului 
zootehnic o bogată bază furajeră. Marea 
valoare nutritivă a porumbului s-a văzut 
mai ales în domeniul creșterii porcilor. 
Producția de carne livrată pe 100 hec
tare de pășune a crescut simțitm

In istoricele Hotărîri aie Congresului 
al XX lea al PC.US este prevăzută tre
cerea S.M.T -urilor la gospodărirea chib
zuită Deocamdată nu vă putem spune 
prea multe. Sintem și noi la începutul 
aplicării acestei metode. Vă putem însă 
anunța că ne-am propus să obținem ur
mătoarele rezultate, ca urmare a folosi
rii acestei metode - scăderea cheltuie'ilor 
Pe un hectar de arătură normală cu 5 la 
sută, să tăcem economie la carburanți, 
lubrefianți și piese de schimb cu 5 ia 
sută și să ridicăm productivitatea mun
cii cu 12 la sută.

In încheierea scrisorii vă felicităm în
că o dată pentru realizările obținute și 
vă dorim din tot sufletul sănătate și fe
ricire, precum și noi succese pentru în
deplinirea și depășirea mărețelor sarcini 
ale celui de-al Il-lea plan cincinal al 
Republicii Populare Romine.

Trăiască prietenia de nezdruncinat 
dintre popoarele tuturor țărilor 1

Din însărcinarea colectivului 
S.M.T. Belensk 

Director
BRATIȘ

Delegație de țărani muncitori din R.P.R. vizitînd Moscova (pictură)

Un sfat bun este oricînd folositor

Să ne cunoaștem patria, 
să ne iubim poporul!

Către
Petre Mihalache, student anul / 
facultatea l ehnologte Mecanică, 
Institutul Politehnic-București 

Drag prieten de departe

Cu mare bucurie am prim.t și am 
citit sciisuarea ta Eu ma numesc 
Minail Islamov Am 24 de ani și 

sini student în anul I al Facultății de 
Mecanică specialitatea „Utilaj mecanic 
pentru uzinele metalurgice" La învățătu
ră obțin succese frumoase. In timpul li
ber citesc cărți de literatură, vizionez 
filme, merg la teat’u. joc șah. merg la 
patinai Dar niciodată eu nu uit de lu
crul cel mai însemnat. învățătura.

îmi iubesc patria și doresc să o co

lind dintr-un capăt în altul. Tinerii tre
buie neapărat să călătorească sa orga
nizeze excursii turistice, să studieze și 
să-și cunoască patria lor. poporul lor.

In institutul nostru învață tineri din 
multe țări de democrație populară prin
tre care Cehoslovacia, Polonia Romînia, 
China Populară. Toți aceștia. în strînsă 
colaborare cu studenții sovietici, își însu
șesc temeinice cunoștințe, necesare pen
tru construirea socialismului

Da. pe t'neri îi caracterizează prietenia, 
de aceea noi trebuie să întărim și să dez
voltăm prietenia noastră în numele pă
cii, in numele unui viitor luminos al ti
nerilor din întreaga lume!

MIHAIL ISLAMOV

Către
Muncitorii ți tehnicienii sovhozu
lui „Stalin'’ din regiunea Kiev, 
R.S.S. Ucraineană

Iubiți prieteni sovietici,

Cu multă dragoste și interes a citit 
colectivul nostru de muncitori, teh
nicieni, ingineri și funcționari ul

tima scrisoare ce ne-ați trimis-o
Deoarece gospodăria noastră este pro

ducătoare de semințe de soi, ajutînd în 
felul acesta cu semințe de calitate și alte 
gospodării de stat și colective din regiune, 
de cițiva ani încoace dăm o deosebită 
atenție lucrării solului și îngrijirii plan
telor după metodele agrotehnice sovieti
ce. pentru care fapt noi vă vom mai cere 
ajutor

O ramură tot atît de importantă ca și 
cultura de cîmp, o alcătuiesc la noi fer
mele zootehnice Aplicînd metode rațio
nale de hrănire și întreținere a animale
lor, muncitorii noștri au reușit, de ase
menea, să depășească planul anual chiar 
de oe acum. Cu toate aceste succese ob
ținute în creșterea animalelor, ne-am dat 
seama din scrisorile voastre că putem 
Hobîndi o producție și mai bună dacă 
vom mecaniza toate lucrările din acest 
sector. De aceea, vă rugăm să ne răs
pundeți printr-una din scrisori în ce con
stă această mecanizare la sovhozul vos
tru.

In numele colectivului de muncă al 
G A.S Dîlga din regiunea București

Director: VASILE DRAGUȘANU

Către
Muncitorii și tehnicienii GAS. 
Dîlga. regiunea București

Dragii noștri frați,

Răspundem din nou cu bucurie scri
sorii voastre.

Ținem să vă anunțăm că deși 
condițiile de climă au fost vitrege și pe 
aici, am dobîndit totuși însemnate reali
zări.

Și acum să vă răspundem în ce constă 
mecanizare^ muncilor în sectorul nostru 
zootehnic, problemă despre care ne-ați 
spus că vă interesează mult. In vederea 
obținerii hranei animalelor, la noi se 
face mecanizarea complexă. Aprovizio
narea cu nutrețuri brute, zemoase și 
concentrate se face de la însămlnțare 
pînă la strîngerea recoltei numai cu 
mijloace mecanizate. Pregătirea nutrețu
lui înainte de a fi dat ca hrană anima
lelor se face cu mașini acționate de elec
tromotoare In bucătăria pentru nutre
țuri sînt instalate următoarele ; mașina 
de tocat paie și coceni, fărîmitător de nu
treț, mașina de spălat rădăcinoase, de. 
tăiat rădăcinoase. cazan pentru opărit 
nutreț și mașina de tărîmițat turte olea
ginoase. Adăparea vitelor se face prin- 
tr-o adăpătoare automată dublă, iar 
mulgerea vacilor se face prip metoda e- 
lectro-mecanică. cu ajutorul instalației de 
muls. Pentru transportul nutrețului la a- 
nimale ca și pentru transportul bălega
rului la platforme, fermele zootehnice 
sînt prevăzute cu linii suspendate.

in numele colectivului de muncă 
al sovhozului „Stalin” din regiunea Kiev

SUNA
de

Și mindru stă, pornit din evul mediu. 
Ca un catarg deasupra tuturora.

Cind pășești prin iarba pajiștei 
O privire nu-mi arunci — 
Darnică iți dărui zîmbetul 
Cîntătoarelor din lunci.
Grele, coadele-ți se leagănă. 
Două siele-s ochii tăi.
Iar în iarba care freamătă 
Sună, sună clopoței l

Ce-a-nvins șl plumbi, și viscol, și incendiu. 
In comunism să bată primul, ora !

Ți-s bogate-n grîne holdele
Și de ele mindră ești.
Ia-mi o dată-n seamă vorbele 
Nu mai sta să te ferești!
La văpaia crudă-a stelelor 
Șiret! cată ochii tăi.
Rîzi, și-n revărsarea tisului 
Sună, sună clopoței!

CLOPOȚEI
Lev Oșanin

Luna ca un galben scapără 
Printre nori ce trec buluc. 
Colo, pin* la capul satului 
De mijloc am să te duc. 
Sun venit, voi zori de purpură. 
Zi cu pleleie-n văpăi 1 
Cînți, și in năvala cintului 
Sună, sună clopoței!
Pentru-această zi, puterile 
Nu-n zadar le-am irosit. 
Miine-oi cere președintelui 
Cai la troica de nuntit.. 
Și-om porni in lungul șleaului 
Cu norocul nostru-n trei — 
Și pe tot cuprinsul țarinei 
Fi-va zvon de clopoței 1

In romînește de MIHAIL CALMiCU

Aud și au bătăile lui rare.
— In inimă cu mine le-am adus 
Furtuni adinei și veacuri de-ncercare 
Pe lingă el năvalnice s-au scurs— Cind l-am văzut, era in zori — și-n zare 

L-a-nconjurat un purpuriu drapel. 
De mi-a părut că și bătrinul soare 
Iși potrivește mersul după el I— 

mCOLAE TAUTU

Director : BILECO

In pragul vieții
Către
Floriei Căliman, școala de 10 
ani din Pucioasa, regiunea 
Ploești

Dragă Florica,

cum, în anul 1956, eu sînt în clasa 
X-a. Se apropie examenul de ma
turitate. După terminarea examene

lor vom pleca la un colhoz.
După colhoz trebuie să ne pregătim 

pentru examenul de admitere la facultate. 
Eu am de gînd să mă înscriu la un in
stitut de gospodărie comunală care se 
află în orașul nostru — Stalingrad. In 
general noi avem multe institute : de me
dicină, institut pedagogic, de mecanică, 
de agricultură de gospodărie comunală 
etc. La institutul de gospodărie comuna
lă mă atrage în special desenul. îmi pla
ce foarte mult să desenez și în generai 
mi-ar plăcea să fiu inginer.

...Da, au trecut anii. . Totul s-a schim
bat Noi am crescut, din pionieri am a- 
juns comsomoliști S-a schimbat și Sta- 
lingradul nostru scump. S-au construit 
multe străzi și clădiri.

In scrisoarea următoare îți voi trimite 
neapărat vederi din Stalingrad. Pînă 
atunci, la revedere.

NATAȘA DOROFEEVA



MESAJUL
Comitetul» Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn, al guvernului Republicii 
Populare Romîne și al Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a R. P. R. către
! guvernul revoluționar muncitoresc-iărănesc 

al Republicii Populare Ungare, către 
clasa muncitoare ungară, către întregul 

ponor maghiar
' Dragj tovarăși.

Clasa muncitoare di« Republica Populară Rornină și
' întregul nostru popor salută din toată inima formarea în 

Republica Populară Ungară a guvernului revoluționar 
' munciîoresc-țărănesc, care a pășit cu hotărîre la lichida

rea acțiunii criminale dezlănțuite de forțele întunecate 
ale reacțiunii.

Poporul rom in a urmărit cu adîncă îngrijorare tragi
cele evenimente din Ungaria, care au pus în mare pri
mejdie cuceririle democratice și socialiste ale poporului 
maghiar. Bandele contrarevoluționare organizate de reac- 
țiunea internă și externă urmăreau să restaureze orindui- 
rea burghezo-moșierească, să redea capitaliștilor fabri
cile moșierilor păminturile și să readucă in Ungaria ju
gul imperialiștilor străini. Fasciștii și reacționarii au să- 
vîrșit măceluri bestiale și distrugeri îngrozitoare la Bu
dapesta și alte orașe din Ungaria ; au schingiuit și asa
sinat în mod barbar nenumărați fii ai clasei muncitoare, 
devotați trup și suflet cauzei poporului, cauzei socialis
mului

Poporul nostru, care s-a bucurat frățește de realiză
rile dobîndite de poporul maghiar in anii puterii demo- 
crat-populare, a fost îndurerat de faptul că năzuințele 
legitime ale oamenilor muncii de a îndrepta lipsurile și 
greșelile serioase comise în această perioadă au fost uti
lizate in mod perfid de reacțiune care abuzînd de liber
tățile democratice și fluturind lozinci demagogice a în
șelat buna credință a unei părți a oamenilor muncii.

In tot cursul acestor evenimente dureroase, clasa noa
stră muncitoare. întregul popor romîn și naționalitățile 
conlocuitoare din Republica Populară Rornină au păstrat 
neclintita încredere in clasa muncitoare, în forțele sănă
toase ale poporului maghiar. în capacitatea lor de a 
zdrobi reacțmnea, pentru a salva puterea muncitorilor și 
țăranilor, libertatea și independența Ungariei populare.

Guvernul revoluționar muncitoresc-țărănesc nou for
mat mobilizează întregul popor în frunte cu clasa mun
citoare la lupta pentru a infringe reacțiunea internă, a 
respinge uneltirile cercurilor reacționare imperialiste din 
străinătate, a reda populației liniștea și siguranța, a pune 
capăt haosului și a lichida distrugerile provocate de ban
dele reacționare, a consolida economia țării și a ridica 
nivelul de trai al oamenilor muncii. Guvernul muncitoresc- 
țărănesc și-a exprimat hotărirea de a strînge relațiile 
prietenești, frățești, cu toate țările socialiste, pe baza de
plinei egalități și a neamestecului în treburile interne, de 
a colabora în pace și prietenie cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială.

Poporul romîn își exprimă simpatia sa fierbinte pentru 
această luptă dreaptă a poporului frate maghiar și încre
derea deplină că guvernul revoluționar muncitoresc-țără
nesc sprijinit de masele largi populare va înfăptui cu 
succes programul său înfățișat poporului și va asigura 
victoria forțelor democrației și socialismului în Republica 
Ponulară Ungară

în numele clasei muncitoare, al țărănimii muncitoare, 
al intelectualității progresiste, asigurăm clasa muncitoare, 
țărănimea muncitoare și intelectualitatea atașată cauzei 
poporului din Ungaria de solidaritatea și sprijinul nostru 
frățesc

Munca creatoare plină de abnegație patriotică a oame
nilor muncii din Ungaria va asigura poporului maghiar 
prosperitatea și înflorirea, posibile numai atunci cînd 
puterea se află în mîinile celor ce muncesc.

Oamenii muncii din Republica Populară Romînă — 
muncitori, țărani, intelectuali legați de popor, tineret mun
citoresc, țărănesc și studios, strîns uniți în jurul Parti
dului Muncitoresc Romîn și guvernului democrat-popular, 
își consacră toate forțele îndeplinirii programului măreț 
de dezvoltare economică și culturală a patriei noastre, de 
ridicare continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii.

Poporul romîn și naționalitățile conlocuitoare muncesc 
înfrățite pentru întărirea continuă a regimului de demo
crație populară a cărui temelie este alianța între clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, pentru consolidarea 
prieteniei și unității popoarelor egale în drepturi ce fac 
parte din marea familie a țărilor socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

Poporul nostru urează poporului maghiar izbindă depli
nă în lupta pentru înfăptuirea mărețului țel comun al 
popoarelor noastre, construirea socialismului, pentru pro
pășirea și fericirea poporului maghiar prieten.

în numele Comitetului 
Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

GH. GHEORGHIU-DEJ
In numele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, 
CHIVU STOICA 

în numele Prezidiului
Marii Adunări Naționale

a R. P. R.
Dr. PETRU GROZA

primejdia contrarevoluției
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u este om cinstit care să nu fi Dri- 
mit cu un simtămînt de adîncă sa
tisfacție. vestea formării guvernului 

ungar revoluționar muncitoresc-țărănesc. 
Si-au greșit socotelile bandele contrarevo
luționare, crezînd că vor putea readuce în 
Ungaria rînduielile capitaliste. Poporul 
muncitor maghiar. în frunte cu clasa mun
citoare. a făcut zid în jurul noului guvern 
pentru a-si apăra cuceririle democratice si 
socialiste cîstigate în cei 12 ani de cîrmuire 
democrat-Dopulară. Ponorul a învins, fas
cismul nu poate stăpîni din nou în Unga
ria !

Poporul frate ungar a trăit zile groazni
ce. Forțele reacționare din tară și de peste 
hotare împinseseră Ungaria De marginea 
prăpastiei. Mii de oameni cinstiți. natrioti 
înflăcărați, devotați cu trup si suflet bine
lui si propășirii poporului muncitor ma
ghiar. au pierit uciși de bandele contrare
voluționare. înarmate. Reactiunea si-a ară
tat încă o dată hidoșenia. Uneltirilor ei mi- 
șelești i-au căzut jertfă unii din cei mai 
buni fii ai clasei muncitoare ungare, ai po
porului ungar

I n-cer cînd să răstoarne orînduirea demo; 
crat-popul ară, reacționarii unguri, ațîtati si 
sprijiniți de cercurile imperialiste din 
apus, urmăreau să redea fabricile si uzinele 
capitaliștilor, pămîntul moșierilor. Dacă po
porul ungar
drumul reacțiunii. el ar fi fost sortit 
multă vreme, să îndure iarăși 
rialistă. Așa cum se spune în 
guvernului ungar revoluționar 
țărănesc, dacă reacționarii ar
torioși, ei ar fi adus poporului ungar nu 
libertate, bună stare si democrație, ci robie, 
somai si asuprirea boierească cumplită.

Guvernul revoluționar muncitoresc-tără- 
nesc ungar, în frunte cu tovarășul Ianos 
Kadar si alti patrioti unguri, s-a angaiat

nu s-ar fi ridicat să bareze 
pe 

robia imne- 
proclamatia 

muncitoresc- 
fi ieșit vie-

în făta poporului să apere puterea muncito
rilor si țăranilor, cauza sfîntă a socialismu
lui. să restabilească ordinea si liniștea în 
tară prin înfrîngerea bandelor contrarevo
luționare. Programul noului guvern mai 
cuprinde ca puncte însemnate asigurarea 
independenței si suveranității tării, stabili
rea de relații frătesti. prietenești, cu toate 
țările socialiste, colaborare pașnică cu toa
te statele, îmbunătățirea rapidă si simți
toare a nivelului de trai al oamenilor mun
cii. dezvoltarea producției agricole etc. 
Guvernul a cerut. în interesul poporului 
maghiar, ajutorul trupelor sovietice în zdro
birea forțelor negre ale reacțiunii

In zilele de grea încercare prin care a 
trecut poporul frate ungar, poporul nostru 
a urmărit cu îngrijorare cursul tragicelor 
evenimente. Niciodată nu ne-am pierdut 
însă încrederea că forțele cinstite, patrio
tice a.le poporului ungar vor reuși oină [a 
urmă să înfrîngă contrarevoluția. Simță
mintele frătesti ale poporului nostru si-au 
găsit o puternică exprimare în mesajul pe 
care C.C. al P.M.R. Guvernul R.P R si Pre
zidiul Marii Adunări Naționale a RP-R„ 
l-au adîesat guvernului muncitoresc-tăiră- 
nesc al Republicii Populare Ungare, clasei 
muncitoare ungare întregului popor munci
tor. Din toată inima urăm poporului ma
ghiar izbîndă deplină în zdrobirea bandelor 
contrarevoluționare si înfăptuirea mărețului 
nostru tel comun, construirea socialismului.

Evenimentele tragice din Ungaria ridică 
în fața tuturor oamenilor cinstiți devotați, 
patrioti din tara noastră sarcina de a spori 
neîncetat vigilența împotriva acelora care ar 
încerca să lovească în cuceririle regimului 
nostru democrat-popular. în prietenia cu 
Uniunea Sovietică si marea familie a țărilor 
socialiste. Strîns uniți în iurul partidului și 
guvernului, să pășim înainte pe drumul 
viitorului nostru luminos 1

Să înceteze agresiunea împotriva Egiptului!
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Din toate colturile lumii 
răsună puternic glasul 

opiniei publice care în
fierează atacul josnic și laș al 
Israelului, Angliei și Franjei 
împotriva Egiptului. Batjoco
rind orice acorduri și înțele
geri internaționale, călcînd cu 
nerușinare în picioare prevede
rile Cartei O.N.U., cele trei sta
te au invadat cu forțele lor 
armate teritoriul egiptean.

La Londra și Paris apar în 
aceste zile comunicate militare 
care vestesc rezultatele atacu
rilor criminale. Cairo, Alexan
dria, Port Said și alte orașe și 
localități din Egipt sînt supuse 
bombardamentului sălbatic al 
aviației militare anglo-france- 
ze. Vase egiptene, au fost scu
fundate. Navigația pe Canalul 
de Suez a fost blocată. Tru
pele israeliene își continuă a-

tacurile lor împotriva localități
lor din peninsula Sinai. Trupele 
anglo-franceze au debarcat pe 
teritoriul Egiptului.

Egiptul este victima unei a- 
gresiuni mîrșave pusă la cale 
de cercurile imperialiste apu
sene care și-au început complo
tul folosind drept unealtă Is
raelul.

Guvernele de la Londra și 
Paris numesc fără pic de je
nă acțiunile lor piraterești 
drept „măsuri temporare", „o 
operațiune polițienească extra
ordinară". Mai mult, ele au în
cercat să prezinte agresiunea 
lor drept măsură care să asi
gure navigația pe Canal. Dar 
este atît de străvezie această 
țesătură mincinoasă că se ve
de de la o poștă. Atacul avioa 
nelor anglo-franceze împotriva 
Canalului de Suez, scufunda
rea vapoarelor egiptene, (și 
prin aceasta blocarea navigației

pe Suez) arată limpede ce însem
nează pretinsa „grijă" a agreso
rilor, fată de Canal. Evenimen
tele au dovedit că agresiunea 
Israelului ca și agresiunea An
gliei și Franței împotriva Egip
tului este îndeplinită după un 
plan unic, dinainte pregătit de 
guvernele englez și francez cu 
scopul de a cotropi zona Ca
nalului de Suez. Planul anglo- 
francez tintește chiar mai de
parte, !a ocuparea întregului 
teritoriu egiptean, pune în pri
mejdie independența națională 
și suveranitatea tuturor sta
telor arabe

Numai că aventurierii s-au 
cam grăbit în socotelile lor. 
Anglia, Franța și Israelul care 
au pornit acesta acțiune pri
mejdioasă, se află izolate pe 
plan internațional. Pînă și în 
propriile lor țări. guvernele 
englez și francez s-au văzut 
puse în fața protestelor vehe
mente ale. celor mai largi mase 
populare care le condamnă 
pentru agresiunea împotriva E- 
giptului.

întrunită într-o ședință extra
ordinară, Adunarea Generală 
O.N.U. a cerut cu majoritate 
zdrobitoare de voturi încetarea 
imediată a focului în Egipt și 
retragerea trupelor străine din 
Egipt Intrucît Anglia și Franța 
n-au ținut seama de hotărîrile 
Adunării Generale a O.N.U., a 
fost nevoie de o nouă sesiune 
extraordinară Adunarea Gene
rală a O N.U. a luat noi hotă- 
rîri în vederea încetării agre
siunii față de Egipt.

Alături de popoarele întregii 
lumi, poporul nostru sprijină 
cauza dreaptă a poporului e- 
giptean. El cere să înceteze fără 
întîrziere agresiunea împotriva 
Egiptului. Cauza dreaptă a po
porului egiptean, care-și apară 
cu curaj independenta națională 
și suveranitatea de stat, va 
învinge !



PE CONCRET
Nu-1 mai văzusem pe un

chiul meu din partea ma
mei, moș Axinte, de tare 

multă vreme. Ani de zile tre
cuseră fără oa eu să am răga
zul pentru o călătorie p'nă în 
satul pierdut undeva, departe, 
în inima munților. De aceea 
m-M hotărît, anul acesta, 
să-mi petrec acolo concediul. 
După o zi și o noapte de drum, 
cu trenul, cu căruța și cu auto
buzul, iată-mă ajuns în satul 
dintre munți. Cînd am sosit a- 
colo, se întuneca. Moș Axinte 
abia m-a recunoscut.

— Dar ai crescut nepoate, c't 
plopul I — făcu el, hîtru oa 
întotdeauna.

După ce ne-am povestit de 
unele și de altele, ne-am așezat 
la masă, împreună cu cei doi 
feciori ai lui, Mircea și Petrică, 
doi flăcăi zdraveni, unul de 
vreo 17 ®ni ți celălalt de 18- 
După masă, la o țigară, îmi 
spune moș Axinte:

— Ia zi-i nepoate, e adevă
rat ce se 6pune despre tine ? 
Auzii că m’zgălești hîrtie..

Am zîmbit îngăduitor.

— Scriu moș Axinte, scriu... 
Scriu... cum să-ți spun, satiră 
și umor 1

— Aha !
îmi dădeam seama că trebuie 

să-i lămuresc pe oameni mal 
amănunțit. Nu prea păreau să 
priceapă cum vine asta, satiră 
și umor.

— Vezi, moș Axinte, pe aici, 
pe la dumneavoastră, unde sîn- 
teți oam departe de lume, nu 
cred să se știe de asta !

— Aha 1 — făcu iar moșul și 
privi către feciorii lui care as
cultau plini de interes.

— Scriu, — continual — des
pre oamenii căzuți în greșeală. 
Știi, asta-i satiră ț Ii arăt cu 
degetul, ca să se îndrepte 1

— Bravo 1 — făcu moșul. — 
Și — continuă el apoi — um
bli mult să-j găsești ?

— Nu, moșule, să vezi! Eu 
nu prea umblu 1 Cum zici dum
neata, ar fi pe concret 1 Dar 
eu scriu mai mult după imagi
nație.

— Aha 1 Adică ți-i închipui 
■numai 1

— Ei, da, mi-i închipui, dar 
mi-i închipui așa cum sînt 1 Ei 
moșule, — oftai eu — sînt pro
bleme care pe aici, dumnea
voastră n-aveți de unde le 
ști ! Siatiră, umor, imaginație, 
concret, chestii de literatură !...

Moșul își aprinse altă țigară,.
— Ei da, — făcu el — litera

tură o fi, cum îi zici, dar eu 
tot cred că ar fi bine să mai 
umbli... Vorba ceea, ce vezi cu 
ochii să pui pe hîrtie.

Băieții, care începuseră să 
șușotetască între ei, zîmbeau 
acum parcă amuzați. M-am în
tors la ei.

— Tare ar fi bine dacă băie
ții ăștia ar mai citi cîte o 
carte... Să știe și ei ce-i aia... 
Că nu strică...

Moșul hcepu să tușească. 
Mai vorbirăm de una. de alta, 
Apoi, ne-am urat noapte bună 
și ne-am culoat. După două 
zile, duminică, mă cheamă moș 
Axinte :

— Hai cu mine la cămin, că-i 
festival !

M-am dus. S-au prezentat 
dansuri, cntece, poezii. La un 
moment dat, apar pe scenă cei 
doi veri ai mei și încep să joa
ce o scenetă. Era acolo vorba 
despre un scriitor de la oraș 
care stă la birou și hahar n-are 
de ceea ce se petrece nou în 
viața satului. Totul era spus 
cu haz și stirnea hohote de rîs 
în sală. Eu mă făcusem mic în 
scaun, și parcă stăteam pe ace- 
Mă roșisem ca para focului. 
Moș Axinte, lingă mine, îmi 
șopti, arătîndu-mi scena:

— Asta e, cum »r veni, sa
tiră. nu ?

— Hm... da_. — bîiguiL
— Dar. e și umor, așa-i ?
— Este! făcui gîtuit
Am ieșit de acolo fiert. Mo

șul lingă mine, mergea agale, 
sprijinindu-se în baston. Tăcu
răm amîndoi, o bucată de drum.

— Să vezi, moș Axinte, — 
făcui într-un tîrziu — n-am 
știu că dumneavoastră, aici... 
mă rog-., n-am fost de atîta 
vreme...

— Ei da, da...
— Și băieții matale... știi... 

*e pricep la 6atiră și umor— 
știu ce-i aia...

— Da. — făcu moșul — dar 
ei n-o fac ca tine 1

— Da‘ cum ?
— Păi— tu o faci, cum spu

neai, pe imaginație... Pe cînd 
ei. văzuși— o fac pe concret !

SADI RUDEANU

Ciocănitoarea
de

ALEXEI MARKOV

Sa dus despre ciocănitoare 
In codru, vestea ca un glonț: 
C-ar fi, printre viețuitoare. 

Dușmancă foarte rea de clonț.

(Desen de

Bîrfeli din astea, ce să-i faci, 
Auzi mereu., de la gîndaci!

Și cum i-a dibăcit, pe loc.
Ii bagă-n sperieți:

- Cioc-cioc!

li urmărește de cu zori

RECOLTA : — Ce vă mirați atita ? Mai bine faceți rost de-un alt cîntar și... de-o altă magazie.
(Desen de V. CONOVALOV)

Ignat Ivanovici Golosce- 
cov, grăjdar al colhozu
lui ,,Răsăritul", se întor

sese, simbătă seara, de la baie. 
După ce-și bău ceaiul, se în
tinse mulțumit in așternut și 
aprinse becul de la căpătîi.

— Minunat 1 — rosti Ignat 
Ivanovici. Acuma-i bine să ci
tești ceva !

— Mai bine te-ai hodini, căr- 
turarule! Cruță-țj ochii! — îl 
dojeni nevasta.

Nu intimplător Antonina Va- 
silievna il poreclise pe bătrînul 
ei „cărturar". Ignat Ivanovici 
a învățat să citească acum vreo 
8 ani. St nd comod în pat și 
privind în tavan, bătrînul spu
se, dus pe gînduri :

— Ciți scriitori sînt la Mos-

Cu vestea înconjoară zarea
Acei gîndaci vătămători 
Pe care ea, ciocănitoarea,

★

In romînește 
STELIAN FILIP

ION POPESCU-GOPO) ° 
fi!

de Ivan Gorelov

cova! De ce n-o fi venind nici 
unul pe la noi ?

— Ce vorbești, omule ? Ai ui
tat ? N-a fost mai acum un an 
unul de la gazetă ? Nu ții min
te ? A stat o săptămină întrea
gă in gazdă la Vlasovna.

— Da, da, da, ai dreptate- 
Ei. da* era unul din cei mai 
mici.

— Așa-i că ți-ai adus amin
te ? li știu și numele: Ciuda- 
cov !

— Da, da, Ciudacov! Alexei 
Potapovici Ciudacov. Ce de 
hîrtie a mîzgălit! Ba a mai pro
mis că scrie o carte despre col
hozul nostru. O fi scris-o ? 
N-am văzut decit două artico
lașe in ziarul raional. Nici nu 
le-a iscălit ca lumea. A pus 
doar trei litere : ,,A.P.C.’*.

— Poate că nu merităm încă 
să se scrie despre colhozul din 
Jukovo.

— Ce-ai spus ? — se înfurie 
Ignat Ivanovici. — Colhozul 
nostru e vestit in toată regi
unea. Colhoz fruntaș 1 Noi nu 
merităm ? Vorbești și tu I Vezi 
mai bine poate că Vitea a adus 
ceva nou de citit...

Antonina Vasilievna cotrobăi 
prin etajera nepotului Vitea și 
se întoarse cu o cărticică răvă
șită, cu scoarțele rupte.

— A adus-o de la tractoriști 
—- spuse ea. — Era tare supă
rat. Zicea : „Cartea povestește 
despre satul nostru, și uite in 
ce ha) a ajuns 1"

Ignat Ivanovici luă cărticica 
din mina soției și-și puse oche
larii pe nas. Cărticica asta tre
cuse pesemne prin multe mîini. 
Nu avea nici scoarțe, nici pri
mele file. Pe un colț al zia
rului în care era învelită sta 
scris de mina Iui Vitea : „Opera 
Iui A.P.C. trebuiește arătată bi
bliotecarului".

— Despre noi e vorba, — 
zise Ignat Ivanovici. — Ascultat

„Venise în Jukovo spre sea
ră... Izbele erau aliniate și în
tregul sat, tihnit și cufundat în 
visare, cu sălcii in curți, cu 
bozie și tufe de scorușă, avea o 
înfățișare plăcută".

— Antonina ! — strigă Ignat 
Ivanovici 1 Cînd te gîndești că 
era cît pe ce să-l înjur pe Ciu
dacov ăsta, iar el sărmanul 
scrie atît de frumos de parcă 
vezi satul nostru. Ascultă mai 
departe :

...„intrînd în casă se înspăi- 
mîntă. Era atît de întuneric, de 
strimt, de murdar. Cite muște!

Soba se str'mbase și părea că 
izba se va prăbuși deindată".

— Ce dracu 1 — exclamă fu
rios bătrinul. — unde o mai fi 
găsit o asemenea izbă ? Ce tot 
îndrugă ? la să vedem: „Oda
ia era luminată de o lampă al 
cărei fitil sfîrîia și scotea fum”.

— Minte ! Ce canalie 1 N-a 
văzut stațiunea electrică I N-a 
văzut conducta de apă I

Ignat Ivanovici, scos din să
rite, se ridică bodogănind, iși 
îmbrăcă rubașca și se așeză la 
masă. Scrise o scrisoare lungă, 
adresată comitetului regional, 
în care pomeni despre realiză
rile colhozului „Răsăritul" și 
povesti despre nerușinarea scri
itorului.

Cînd sfârși de scris, Vitea nă
văli în casă.

— Păcat bunicule că din pri
cina băii n-ai venit la cinema 
să vezi ..Miciurin”. Acolo, da 
mere 1 Mai ceva ca în colho
zul nostru !

— Nici ție nu-ți place ce-a- 
vem în colhoz ? Vorbești ca și 
spurcatul ăsta ? — se răsti ba- 
trînul.

— Care spurcat ?
— Care ?
Ignat Ivanovici îi întinse 

cartea. Mina îi tremura.
— Despre satul nostru e vor

ba, nu ?
— Despre al nostru.
— Ia citește ce-a scris Anton 

Potapovici Ciudacov, „A.P.C.’* 
al tău I

Vitea izbucni în rîs :
— Bunicule, da* ăsta e alt 

„A.P.C.**.
— Adică cum ?
— E Cehov. Anton Pavlovici 

Cehov. Nu e Ciudacov. Și acți
unea se petrece în 1897...

Ignat ivanovici rămase în
mărmurit. Apoi luă scrisoarea 
și o aruncă în sertar.

— Sînt cincizeci și nouă de 
ani de atunci — zise el — cam 
atita cit am și eu 1 Așa mai 
merge 1 Pe atunci în Jukovo nu 
exista colhozul ,,Răsăritur*..s
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