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CONSTANTIN LUCACJ

Tovarășe preșe
dinte a venit învă
țătoarea, știți care, 
și zice că vrea să 
vă vorbească, — 
spuse din pragul 
ușii cu un glas 
stingher, Nichifor, 
omul de serviciu 
de la sfatul popu
lar deoarece știa prea bine că preșe
dintele nu se va 
vizită.

— Iarăși Maria 
de că noi nu mai 
mai importante.

Auzind vocea președintelui, învăță
toarea intră în birou dîndu-1 Ia o 
parte din ușă pe omul de servici, care 
după ce schiță un gest s-o oprească, 
se făcu nevăzut.

— Știu bine că aveți alte treburi, 
tovarășe Rareș. — Și luînd o figură 
pe care o dorea solemnă îi spuse : — 
Iți vorbesc într-o dublă calitate...

Președintele începu, să zîmbească. 
Fața lui deobicei încruntată, cu frun
tea brăzdată de cute, se descreți. De 
cite ori- auzise cl cuvintele astea...

-— In calitate de deputată și de în
vățătoare? Nu-i așa?

• Maria era dezarmată. Rîse și ea.
— Fac haz de necaz. Dar zău că nu 

mai merge. Ne facem de rîs. Să vedeți 
ce mi s-a întimplat aseară.

Plină de năduf învățătoarea îi po
vestește cum a ținut conferința în ca
mera aceea strimtă, singura destinată 
pentru activitatea căminului cultural. 
Maria încă nu ajunsese la jumătatea 

■ conferinței. Oamenii, deși stăteau cam 
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La uzinele din Reșița cresc cadre noi

Ca cel pe care-s hainele-nghețate. 
Trecutul, inzăuat pe mine-1 rup. 
Domnii și popii trențele spurcate 
Prin bălți și -ngheț mi le au lipit de trup. 

Mi-ai lost aproape-atunci și mina ta 
M-a ajutat cu dragoste și grije 
Să-mi sfirtec zdreanță : pielea se crăpa 
Iar chinul parcă mă-mproșca cu schije.

Mi-ai învălit apoi trudiiul corp 
Ca n haina omeniei — cu căldură 
Strîngîndu-mi mina, mă priveai cum sorb 
Fierbintea libertății băutură.

Sînt ani de-atunci, dar totuși îți voi spune. 
Partidul meu, de clipele acele
Cind am simțit durerea cum apune
Și-n ochii mei, atunci, luciră stele !

In romînește
de TUDOR GEORGE

PESTE
O MIE CINCI SUTE 

DE GRADE
Ame(itor de fierbinte.i metalul lichid.
In cuptoare temperatura e peste o mie cinci sute de grade. 
Primul topitor adaugă masei de foc fosfor și var.
Metalul parcă ar clocoti.

totul vibrează, și aerul.
Gura cuptorului îți amintește de soare.
Prin marele clocot, tot ce-i împrejur, pare de viață legat. 
Pereții, schelele negre, sus, podul rulant, însăși cuptoarele 
Totul e pătruns de încordarea grozavă ce precede un salt. 
Și oamenii vin și se duc, și cu gesturile lor 
întrețin temperatura la care metalul cedează.
Aici
Simțim pe deplin
Cuprinzătoare, eroică, ne-ntreruptă 
Munca !
Aici
Numărind în minte
Șarjele ce vor clocoti în aceste cuptoare
Revărsînd ca un torent
Pentru marile clădiri ale vieții viitorului
Metalul cu incandescență solară,
Aici —
Te poți gîndi și la comunism.

LEONIDA NEAMȚU

să dorească si ce-
bucura de această

Dragnea ? Ea cre- 
avem alte treburi

înghesuiti, erau atenți. Deodată 
apropiere se auziră mugete. Oamenii 
din sală începură să rîdă. Trebuie să 
amintim aici că lingă cămin e graj
dul comunal...

Se 
decît 
vreo 
man

circumscripție toti

bine ! — o necăii
auzi un ciocănit în ușă și numai- 
în birou intră un otn voinic, de 
50 de ani, îmbrăcat într-un su- 
negru.
Vreau să spun ceva, tovarășe

președinte...
— Așteaptă, bădie Cușmaru, nu vezi 

că sîntem ocupați ?
— ...Am discutat cu oamenii din cir

cumscripția mea — reluă învățătoa
rea.

— Mata crezi, că bați din palme și 
gata căminul cultural. Snt multe nr-o- 
bleme.de rezolvat. Ihtreabă-i numai 
pe Filip — contabilul nostru...

Maria Dragnea dădu din cap și făcu 
cu mina un semn de alungare. ..Nu-mi 
vorbi de el“. — El numai dă din h- 

meri și pomenește de forme
— Bun 1 Da’ fonduri de unde î — 

replică președintele. ,
— Din autoimpunere — se repezi 

învățătoarea cu răspunsul gata pregă- 
tit.

I'»i ■ I» Hill .1 1'llimn I HM III IW

Dar trebuie 
tățeflJ.

— La mine în 
sînt de acord

— I-ai lămurit 
Rareș >n glumă

— Spune și dumneata, biblioteca 
stă înghesuită într-un dulap neîncă
pător. Altul mai mare nici n-ar avea 
loc. In aceeași cameră sînt și cele 2 
.mese de șah. Să nu mai vorb Im de ce 
se în'implă cind au repetiție corul sau 
echipa de teatru. Asta.i treabă ? A- 
ceeași cămăruță e și bibliotecă — Ma
ria număra pe degete — și sală de 
șah, si sală de repetiție, și de confe
rințe.

— .Mai este o problemă. — Preșe
dintele se arăta tot mai interesat 
începea să se gîndească serios la 
struirea căminului. — Ar fi bine 
sătenii ar munci voluntar.

— La mine în circumscripție 
mulți care abia așteaptă 
lucru! pentru cămin.

Rares se uită lung la învățătoare. 
„La toate s-a gîndit fata asta".

— Ne trebuie însă mai muiti oa
meni.

— Păi. tocmai despre asta este 
vorba.

•si 
con- 
dacâ

ar
sînt

să înceapă

Președintele și 
învățătoarea se în
toarseră brusc spre 
cel care vorbise. 
In pragul ușii stă
tea Mihai Cușma- 
ru care intrase fără 
să fie auzit. El e 
deputat în circum
scripția vecină cu

a învățătoarei.
— Bine că-i și tovarășa învățătoare 

aici — spuse Cușmaru înaintînd st>re 
mijlocul camerei. — 
aseară la conferință.

Cușmaru se uită la învățătoare, iar 
aceasta la președinte. ~ 
umeri.

— Nu-s eu vinovat.
— Ni-i drag căminul — spuse Cuș

maru. — Vasile, fecioru-meu, e la tea
tru. Mie îmi plac conferințele, mai 
ales cind sînt scurte și nu bat apa-n 
piuă. Dar ce să mai lungim vorba. Am 
auzit că oamenii de pe ulița unde-î 
dumneaei deputată — și arătă spre 
Maria — vor să ajute ca să clădim un 
cămin. Am vorbit și eu cu cei din cir

cumscripția mea. Scrie-ne pe listă — 
'tni-au spus — că vrem să lucrăm și 
noi voluntar

— Ei bravo, atunci o să-1 facem — 
exclamă președintele.

învățătoarea se ridică repede de pe 
scaun.

— Vă mulțumesc .1
Rareș rîse :
— Tot într-o 

vățătoare și ca 
strînse mîna> cu 
fi felicitat-o.

A fost frumos 
asa-i ?

Rareș dădu din

dublă calitate, ca în- 
deputată ? — Și-i 

căldură de parcă ar
C. ANDREI

bleme.de


INT$I£CTU4UI
Am străbătut cîteva sate din 

regiunea Hunedoara, interesîndu- 
mă de munca intelectualilor pen
tru ridicarea culturală a satelor.

In călătoria aceasta am întîl- 
nit învățători și profesori inimoși, 
ca Ion Berea de la Simeria 
Veche, Ion Pintea de la Sîntan- 
drel și alții, care folosindu-se 
de felurite forme, cum ar fi cer
curile de citit, serile de clacă, 
repovestirile, dezvoltă gustul 
pentru literatură și-i fac pe ță
rani să îndrăgească cuvîntul 
scris. (Foto nr. 1)

Drumul meu a trecut și pe la 
casa de cultură a gospodăriei 
colective din Sîntandrei, unde 
se muncea cu sîrguință: se a- 
ducea mobilierul, se făcea cură
țenie, se inventări au cărțile noi 
sosite. Casa de cultură din Sînt
andrei va fi de acum un și mai 
puternic focar cultural. (Foto 
nr. 2)

înainte de a părăsi gospodă
ria colectivă de aici m-am oprit 
într-una din sălile sediului, unde 
colectiviști și țărani muncitori 
ascultau cuvîntul unei învăță
toare despre însemnătatea cercu
rilor agrotehnice, a căror activi
tate va începe în curînd. (Foto 
nr. 3)

>> Pe învățătorul ion Berea, pe 
t< care la început nu l-am cunos- 
K cut decît ca responsabil al unui 
» cerc de citit, mi-a fost dat să-l 
« reîntîlnesc în timpul îndeplinirii 
K unei alte acțiuni culturale. Pasi- 
» onat de teatru, ca și de lectură, 

el conduce colectivul dramatic 
>S al căminului cultural din Sime- 
>> ria Veche, unde pune în scenă o 
Jș piesă a lui Mihail Sorbul — 
A „Toamna se culeg roadele". In 
>> curînd. poate chiar pînă a nu 
>< intra bine în iarnă, artiștii a- 
>$ matori de aci vor culege și ei 
7 roadele străduinței lor. (Foto 

nr- 4)

Dealtfel, formațiile artistice 
ale acestui cămin cultural sînt 
obișnuite să culeagă bogate 
roade, și nu numai toamna. 
Brigada artistică de agitație 
„Tot ce vede cîntă", pregătită 
de directorul căminului cultu
ral, Mănase Nemeș, a și „cu
les" nu de mult premiul II la 
concursul al IV-lea, fiind și 
laureată a Festivalului tineretu
lui regional din Petroșani. (Foto 
nr. 5)

Scurta mea călătorie m-a 
convins că și prin aceste locuri, 
ca și în toată țara, intelectualii 
muncesc cu rîvnă și devotament 
pentru luminarea satelor noas
tre.

CERCUL 34

FOTOREPORTAJ de
ȘERBAN PAUNESCU

De vreo cîțiva ani, spre casa 
lui Ion Almăjan din Pe- 
retu își face drum un bă- 

trînel tăcut, adus puțin de spate 
și pe care-1 însoțesc negreșit 
două fete.

O dată intrați în încăperea 
pregătită după anotimp (vara 
răcoroasă, iarna încălzită), cei 
trei oaspeți își iau locurile cît 
mai aproape de masa la care Se 
așează învățătoarea Georgeta 
Pătrașcu și așteaptă în liniște 
ca oamenii din cercul de citit 
nr. 34 să se adune. Deo- 
bicei la cerc vin 14—16 membri. 
Uneori însă, cînd femeile calcă 
rînduiala hotărîtă de învățătoa
re și vin în aceeași zi cu bărba
ții lor, cercul ajunge să numere 
și 29 de membri. Oricum ar fi, 
totuși bătrînul Nae Rusu și fe
tele lui, Stelica și Mița, sosiți 
printre^ cei dintîi,' sînt nelipsiți, 
și învățătoarea îi socotește în 
rîndul celor mai sîrguincioși.

O vreme, Nae Rusu s-a mun
cit greu cu abecedarul. L-a bi
ruit în vreo trei sferturi de an. 
Pe urmă și-a trecut canonul la 
broșurile agrotehnice care ană- 
reau după nevoile sătenilor, 
arul a prins a-1 desluși în 
doilea an de alfabetizare.

La înființarea cercului de 
tit numărul 34, învățătoarea _ 
vea de limpezit stîngăcia în des
cifrarea slovelor, iar mai apoi 
unele întrebări de astronomie. In 
ultima vreme însă, ea trebu:a 
să limpezească și alte proble
me. Cît timp Ion Almăjan, Ion 
Chirca și Ion Cojocarii îi cereau 
deslușiri și se încontrau cu pă
rerile asupra eclipselor de lună 
ori asupra apariției și dispari
ției aștrilor cerești, învățătoarea 
se simțea încă. în apele ei și-i 
lămurea după știința pe care și 
dînsa o dobîndise din cărți. Dar 
îndată ce oamenii au coborît pe 
pămînt cu îndrebările, îndată ce 
de la „umbre solare" au prins 
a se interesa de „umbrele floarei 
soarelui pe tarlaua întovărășiri
lor", (floarea soarelui a crescut 
aici neobișnuit de înaltă și bo
gată în 
cercului 
ceară și 
comună, 
ședintelui de sfat, al președinte
lui noii întovărășiri agricole, al 
medicului veterinar Miron Cor
nea și al celorlalți învățători și 
profesori din Peretu. Așa au în-' 
ceput să simtă responsabilii tu
turor cercurilor de citit ale co
munei nevoia cunoașterii proble
melor la zi pe care oamenii se 
avîntau să Ie cerceteze și să le 
cunoască.

La cercul de citit nr. 12 con
dus de învățătorul Grigore Geor
gescu, s-a ridicat problema a- 
vantajelor dobîndite de țăranii 
înscriși în întovărășiri agri
cole și apoi, mai concret, pro
blema înființării unei noi înto
vărășiri agricole în comună. 
Imediat după aceea cercurile de

Zi- 
al

ci-
a-

semințe) conducătoarea 
s-a văzut nevoită să 
ajutorul oamenilor din 
al agronomului, al pre-

citit din Peretu au căpătat î 
fățișarea unor mici adunări 
oameni frămîntați de îndoia 
sau dorința înscrierii în noi 
întovărășire.

Din cercul de citit nr. 3, co 
dus de învățătoarea Buzdug; 
Elena, cîțiva foști analfabeți ■ 
azi iubitori ai cărții t- au făc 
cereri să fie primiți și dînșii 
noua întovărășire, condusă < 
Ștefan Ciocîltescu. Utemist 
Ștefan Papură, mijlocașul St< 
Matei, Cornel Șună, fiul fru 
tașului recoltelor bogate 
Șună, s-au trecut pe rînd® 
întovărășire și astăzi, în ace 
cerc de citit, discuțiile în leg; 
tură cu întovărășirea sînt din c 
în ce mai aprinse.

Vestea despre noii întovăr; 
șiți, membri ai cercului de cit 
numărul 3 n-a întîrziat să ajur 
gă și la oamenii care fac pari 
din cercul de citit nr. 34. A < 
jims și la urechile bătrînuli 
Nae Rusu. Și nu mică a fo: 
bucuria învățătoarei Pătrașc 
Georgeta, cînd zilele trecute, bă 
trînul, însoțit ca deobicei d 
cele două fete ale sale, i-a în 
tins o foaie de hîriie scrisă d 
mîna lui.

— Vedeți dacă n-am djre^i 
vreun cuvînt, — i-a spus bâtrî 
nul zîmbînd șiret. — Știți, m 
se face ca un membru 
cului de citit să dea la Iernii 
rea în întovărășire o cerer 
plină de greșeli gramaticale..

învățătoarea era cît pe ci 
să-și scoată creionul roș Jț- s; 
scrie pe ea, dună o veche de 
prindere profesională, „foarti 
bine".

GH. FLORESCU
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■ I „Cartea i 

[Prin poștă”) 
,[ Vă recomandăm următoa-J 
f rele cărți pe care le puteți j 
[obține direct contra ramburs.J 
[ de tfa librăria „Cartea prin j 
f poștă" din București, B-dul ] 
[ Schitu Magureanu 
[ Raionul Lenin :

I P. Groza — Prin 
I lor șase sute, de 
[ (Note de călătorie în China) 
f E.S.P.L.A., 8 40 lei.
I '
j V. Alecsandri — Poezi: 
f populare. Cot. ..Miorița" — 
[ Ed. Tineretului, 5 lei.
[ i
( F. Vigdorova — Drumul în 
t viață — (descrierea vieții^Bi 
( Semion Karabanov, elevu^^ 
[continuatorul lui Makaren] 
fko). — Ed. Tineretului, bro-j 
(șat 8,85 lei, legat 11.50 lei. j 
[ 1 
( V. K. Mahova — Însemnă-J 
[rile unei mame (Col. „In aju-ț 
(torul părinților"). Ed. Didac-^. 
[ tică și Pedagogică, 4.60 Iei.

f D. Dumitriu — Organiza- 
I rea muncii șl repartizarea 
f producției în întovărășirile 
f agricole de lucru în comun 
[ al pămîntului — Ed. Aca- e

A G. Smidt — Embriolo- J
Ed. j 

J 
J

nr. '6, j
JJ

țara ce-j 
mlioane

( 
f 
f
f demiei, 2,10 lei.
t 
(
[ gia animală, vol II — 
I Agro-Silvică, 23,40 lei.
f Bogdan și alții — Cartea I 
[ stuparului, Ed. Agro-Silv^^ ! 
15.80 lei. £
1 Pliata se face la primirea] 
f cărților. Librăria „Cartea I 
[ prin poștă", procură cărți j 
1 din toate domeniile. De ase- !

menea, trimite la cerere ma
I iterial de informare grate t 
( f

(l
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u puțini săteni întrebați de 
ce s-au înscris în colectivă 
sau întovărășire, arată că, 

după convingerea Ia care au a- 
juns ei „...acesta-i drumul care 

la bunăstare".
aceea, cînd am aflat că

Vasile M. Pîrvu din Tomșani, 
fruntașul fruntașilor recoltelor 
bogate pe țară, a durat — îm- 
prgună cu alți vrednici consă
teni de-ai săi — o întovărășire 
al cărei președinte a fost ales 
chiar el, mă cuprinse curiozita
tea: ce-1 făcuse oare să intre 
în întovărășire ? Neajunsurile ? 
Și care anume ? Căci gospodă
ria sa — pe care o văzusem ca 
doi ani în urmă — era în plină 
înflorire.

Pe atunci, în vara anului 
1954, omul abia se mutase în 
casa cea nouă cu 4 odăi și o 
prispă mare. Casa abia zidită, 
patului plin pînă sus cu știuleți, 
vitele suficiente la număr și 
bine îngrijite, îmi vorbeau de 
bunăstarea stăpinului lor. Și asta 
era în 1954, cînd Vasile Pîrvu 
obținuse doar 4.500 kg. de po
rumb boabe la hectar. Or, în 
anii ce au urmat, el a realizat 
la porumb și sfeclă de zahăr 
producții cu mult mai mari, 
producții record. De pildă, in 
1955 a scos peste un vagon și
jumătate de știuleți ți peste 10 
vagoane de sfeclă de zahăr la 
hectar. Iar in acest an, destul
de secetos, el a depășit — la 
M^te culturi — de citeva ori 
«•Wucția medie obținută pe
raion, incit numai de la sfeclă 
de zahăr a avut un venit bă
nesc de peste 40.000 lei. Ața-

Marin Săndulescu laminează președintelui cererea sa de în
scriere in întovărășirea agricolă

dar, o gospodărie 
de la an la an mai 
trainică, mat îndes, 
tulată. Atunci de 
ce stăpînul ei s-a 
hotărît să-i sape 
alt vad ?

Cum era șl fi
resc, am plecat la 
Tomșani...

*
Ploaia începuse 

să cadă încă din 
zorii zilei. Mărun
tă, statornică, dar 
nu prea rece, ea 
venise la vreme 
pentru a astîmpăra 
setea ogoarelor 
proaspăt însămin- 
țate. Oamenii, fie
care pe la casele 
lor, multumifi de 
ploaie și pregătin- 
du-se de iarnă.

Tot acasă l-am
găsit și pe tovarășul Vasile M. 
Pîrvu. Surprins, vru să afle de 
îndată ce pricină ne îndemna
se să batem drumurile Tomșa- 
nilor pe o asemenea vreme.

— Pricină întemeiată, tovară
șe președinte — i-am răspuns 
noi. Vrem să Știm ce v-a făcut 
să intrați în întovărășire.

— Adică, vreți să știți ce m-a 
făcut pe mine, Vasile M. Pîrvu, 
fruntașul cu producții record, 
gospodărie trainică și „vederi 
individualiste", să pun zdravăn 
umărul la înălțarea întovărăși-' 
rii. Așa-i ? — ne întrebă rizind.

— Da. Insă cum de-aț> ghi
cit ?

— Nu sînteți primii care 
vrefi să aflați acest răspuns...

Aici, gazda noastră se opri 
zîmbind Apoi se duse în o- 
daia vecină, de unde veni cu 
un carnet. 11 deschise, îl frun
zări, se opri asupra unor în
semnări, le citi...

— Ceea ce vă voi spune să 
știți că e adevărul adevărat.

Iși mai răsfoi carnetul, o ru
gă între timp pe Maria, nevas- 
tă-sa, să aducă nu știu ce pe 
masă, pofti pe cei cîțiva săteni 
ce intraseră în odaie să șadă 
pe scaune, sau pe pat, după care 
începu a povesti;

— Pînă mai acu’ un an mă 
credeam omul ce și-a înfăptuit 
visul: pămînt aveam ; știința 
pentru a lucra — cărți, agro
nomi — îmi era la îndemînă; 
sprijin din partea statului, de 
asemenea-, nu-mi lipsea nici să
nătatea, nici puterea de muncă. 
„Ce-și poate dori mai mult un 

plugar?” îmi ziceam deseori. 
Eram, cum s-ar spune, mulțu
mii..

Gazda noastră se opri din 
nou. Ingîndurarea îi acoperi 
fruntea.

— Si cum a fost cu berbecul 
cela de 160 de chile, nea Va
sile? — se auzi o voce șugubea- 

” întrebarea îi readuse în față 
amintiri hazlii. Omul începu a 
rîde ușor și-și reluă din nou fi
rul povestirii.

— Mulțumirea mea ținu pînă 
în toamna anului trecut, cînd 
am fost fn Uniunea Sovietică...

— Statul l-a trimis — îl în
trerupse unul din săteni.

— Am văzut tn acele zile — 
își reluă vorba Vasile Pîrvu — 
Expoziția Unională sau „Ora
șul de pe altă lume" cum îi mai 
spuneam noi pentru frumusețea 
sa de basm; am fost în cîteva 
colhozuri și sovhozuri. Abia a
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colo mi-am putut da seama cit 
de rămași în urmă, în ale plu- 
găritului. sîntem noi sătenii ca
re ne spetim încă de unul sin
gur ; ne chinuiam pe noi. chi
nuim și pămîntul.

Am văzut într-o gară de lingă 
Kiev — continuă el — niște 
șire mari așa cum pe la noi 
prin sat erau numai în vremea 
moșierilor. Credeam că sînt de 
paie. Apropiindu-ne însă ne-am 
dat seama că-s stive de sfeclă 
de zahăr. Erau acolo sute de 
vagoane de sfeclă de zahăr 
aduse de colhozuri. Multe din 
ele scoseseră o producție medie 
de peste 11 vagoane la hectar. 
Și aceasta nu de pe o jumătate 
de pogon —cam cît pun eu — 
ci de pe sute și chiar mii de 
hectare. Eram uluit. In viata 
mea nu văzusgm asemenea a- 
vuție. Mă gîndeam cu strîngere 
de inimă cît trebuie să se fi 
spetit colhoznicii pentru a scoa 
te asemenea recoltă Doar eram 
și eu cultivator de sfeclă. So
coteam că de fapt colhozurile au 
fost nevoite să iasă, bunăoară 
la vremea prășitului, cu o arma
tă de oameni. Eu, pentru jumă

Pregătirea viilor pentru iernare

Ia

•r ultivatorii de vii au învățat 
din propria lor experiență 
că atunci cînd lasă via

I neîngropatâ peste iarnă sau o 
f îngroapă numai pe jumătate, 
(crezînd ță iama nu va fi prea 
} aspră, se păcălesc rău. Totuși 
( din păcate, și iama trecută, au 
(existat cultivatori care nu și-au 
(îngropat viile. Degerind, viile 
( lor și-au pierdut coardele rodi- 
! toare și ochii de pe ele și, din 
f această cauză, au dat recolte 
[ foarte mici.
( Spre a fi feriți de asemenea 
[neajunsuri e bine ca podgorenii, 
[în aceste zile de sfîrșit de toam- 
(nă, să dea toată atenția îngro- 
[ pârii viilor, astfel ca pînă 
[ venirea înghețului să fie îngro- 
f pate toate viile, și nu la intim- 
[ plare, ci după știință. Lucrarea 
(aceasta se face aplecînd coardele 
[ butucilor de-a lungul rînduri- 
[ lor pe un pat de pămînt făcut 
( cu sapa, și acoperindu-le apoi cu 
[ un strat de pămînt groș de 10- 
[ 15 cm. Atit aplecarea cît și aco- 
( peritul coardelor trebuie făcute 
[cu multă grijă pentru a nu rupe 
[ sau răni coardele și ochii.
f In unele regiuni ale țării, cu 
f ierni mai blînde și cu plantații 
[ de vii aflate pe coaste înclinate 

tatea de pogon pe care o aveam 
, semănată cu sfeclă, fusesem ne

voit să ies la sapă și cu nevas
ta, și cu copiii. Nu bănuiam cît 
de greșite erau socotelile mele; 
nu știam încă în ce măsură. în 
Uniunea Sovietică, mașina a în
locuit munca omului.

După cîteva zile de ședere la 
Moscova — spuse mai departe 
tovarășul Pîrvu — ne-am dus 
în vizită într-un colhoz. Aici se 
întîmplă pățania cu berbecul cel 
alb Era mare cît un mînzat și 
avea pe el o lină albă de toată 
frumusețea. Cînd l-am văzut nu 
ne venea a crede. Și ca necre
dinciosul din poveste, am luat 
berbecul și l-am 
pus pe cîntar. Cît 
credeți că avea ? 
160 de chile! Col 
bozul avea sute de 
oi de rasă, zeci de 
cai mari cu care 
puteai ara și în țe- 
lină, vaci care dă 
deau cîte 30 litri 
de lapte pe zi, mii 
de hectare cu fel 
de fel de semănă
turi. Iar oamenii — 
de loc trudifi- Ro
șii în obraji, voi 
nici și veseli. Se 
vedea că greul 
muncii îl făceau 
mașinile...

— Și cît ați stat 
în Uniunea Sovieti
că ?

— După calen 
dar, o lună de zile 
După învățătură. 
10 ani. Căci m-am 
întors acasă all 
om. îmi dădeam 
acum limpede sea
ma cît de neputin- 
cioasă-i gospodăria 
mea și cît de multă 
trudă îmi cerea ea 
Mi se strîngea ini
ma la gindul nedreptății pe 
care o aducem pămîntului nos
tru, nouă înșine. II ținem pe
ticit, îl secătuim de vlagă, căci 
așa cum e risipit în petice și 
fîșii, nu-1 putem lucra după 
toate regulile științei. Și toate 
acestea pentru a putea rosti cu 
o mîndrie cam prostească „pă- 

către miază-zi, cum sînt cele de 
la Murfatlar, Tîrnave, Dealul 
Mare, se recomandă numai tnu- 
suroirea butucilor de viță pînă 
la o înălțime de 35-40 cm. De 
asemenea este deajuns să se 
facă numai mușuroirea butucilor 
și la soiurile de viță de vie mai 
rezistente la ger, ca Băbească 
Neagră, Cabernet, Coarnă etc.

In vederea ușurării îngropa
tului. în unele podgorii, unde 
vițele sînt mai tinere, ca de pil
dă la Panciu, Odobești, Dragă- 
șani, se obișnuiește ca înainte 
de îngropat să li se facă viilor 
tăieri de ușurare. Această lucra
re se face îndepărtîndu-se o par
te din coardele de prisos 
butucului, lăsîndu-i-se însă, 
orice caz, fiecărui butuc un 
măr de coarde de 2-3 ori 
mare decît îi este necesar pentru 
asigurarea unei producții bune 
în anul următor. Cu ocazia tăie
rii de ușurare se pot recolta Și 
coardele trebuitoare pentru alto
ire în pepiniere.

îndată după îngropatul viilor 
este bine să se facă arătura de 
toamnă în vii, la o adîncime de 
22-25 cm. Datorită acestei ară
turi pămîntul se aerisește mai 
bine și reține mai ușor zăpada 

ale 
în 

nu
mai

mîntul meu", .și „pâmîirfut 
nostru" sau „gospodăria noas
tră" Ne îndărătnicim să fim 
surzi și orbi la toate minunile 
științei vremurilor noastre pe 
care statul ni le pune la înde- 
mînă; ne încăpăținăm a lucra 
ca pe vremea bunicilor.

Intr-un cuvînt — spuse tova
rășul Pîrvu — vreau să fiu 
om al vremurilor noastre. Des
tul am stat de-o parte. Vreau 
să facem din întovărășirea noas
tră agricolă „Drum nou" un a- 
devăral drum care să ne ducă și 
pe noi. sătenii din Tomșani, 
la agricultura modernă, agri
cultura vremurilor noastre; la 
acea viață care va apropia atit 
de mult săteanul de orășean, 
atit în ceea ce privește traiul, 
cît și de carte și muncă.

In clipele de răgaz, președintele întovără
șirii agricole .Drum nou“ din satul Tomșani, 
raionul Titu regiunea București, tovarășul 
Vasile M. Pirvu, răsfoiește însemnările fă
cute cu prilejul vizitei în Uniunea Sovietică.

Vasile Pîrvu tăcu. Tăceau și 
sătenii aflați în odaie. Omul 
vorbise simplu, cald și din con
vingere. Era în cuvintele lui 
multă încredere în puterea și 
vrerea omului de a-și schimba 
soarta.

căzută. Astfel, la topirea zăpe- J 
zilor pămîntul va avea apă din ) 
belșug. In același scop, in pod- j 
goriile de pe coaste e bine să se J 
facă șanțuri sau valuri de pă- { 
mint de-a curmezișul pantei, j 
pentru ca apa ce se scurge la i 
suprafață să fie oprită și păs-) 
trată în pămint.

Intrucît viile ocupă terenuri J 
sărăcăcioase, este necesar ca la j 
fiecare 3-4 ani. o dată cu arătu- j 
ra de toamnă, să fie îngrășatei 
cu gunoi de grajd, în cantitate j 
de 30-40 tone la hectar. Țăranul 1 
muncitor Gheorghe Giogloman 1 
din comuna Nicorești, raionul j 
Tecuci, de pildă, îngrășînd via | 
și îndeplinind și celelalte reguli J 
de cultură ale viței de vie, a ob- j 
ținut în ultimii ani producții { 
medii de peste 10.000 kg. de j 
struguri la hectar. Fiecare pod- î 
gorean va putea obține astfel) 
de producții, și mai mari chiar, J 
asigurînd condiții bune de ier
nare viilor și îngrijind viile ști
ințific.

Ing. GRIGORE GORODEA 
din Direcția Viticulturii și 
Pomiculturii a Ministerului.
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| Pe-o ploaie ma
re, într-o noapte, 
treceam apa Su- 
cevii, pe la locul 
numit „podul Li
putatului'. Cum 
am trecut, am in
trat într-un bor
dei săpat în pă- 
mînt. In căscă-
tura intrării lucea o rază de felinar 
și am înțeles că înăuntru se adăpos
tesc de cumpăna văzduhului și alți 
drumeți. Intr-adevăr, erau mulți gos
podari de prin partea locului, unii 
venind dinspre Botoșani, alții dins
pre Baia. După ce mi au făcut loc 
pe-o cofă potrivită cu fundu-n sus, 
și-au văzut mal departe de cuvintul 
întrerupt. Ploaia bătea pe acoperiș, 
iar cînd fulgera și bubuia tunetul, 
lumina felinarului se micșora ca un 
ochi ostenit de lunga noapte a tim
pului. Un drumeț avea glas adine. 
Istorisea întîmplări din vremurile de 
demult, cînd nu se aflau poduri pes
te apa asta. Cu cît îl ascultam, par
că recapitula istoria copilăriei me
le, vînturată pe la stînile de sub 
Hancea. Am auzit pomenindu-se nu
mele unuia, Mitru, și mi-am închis 
ochti, strîns, spre a mi-1 aminti. L-am 
regăsit între umbrele de demult ale 
acestor locuri și parcă-1 vedem : 
mic, îndesat, cu ochii albaștri, lingă 
barca lui mare, scălîmbă și gurgu- 
iată ca o opincă. După cum se va 
vedea, Mitru era în toată valea țiu
lui singurul ajutor al oamenilor că
lători. Parcă le auzeam chiotele :

— Hu-hu-hu... hai la barcă, mă... 
— Hai la barcă, mă... hu-hu-ha... 
Deodată, în satul adormit se des 

lușea o rază de felinar. Un chiot 
răspundea ;

— Vin la barcă, mă... hopa...hop... 
— Așteptați că vin... hu-hu-hu... 
îndată, felinarul se zărea prin plo- 

părie. Apoi se deslușea pe volbura 
apelor crescute, gurguiul bărcii, și 
lopețile ca niște aripi largi. Mitru 
încărca oamenii. Nu suduia că era 
trezit. îndeletnicirea aceea de noap
te îi era dragă, cu toate că-1 îmbă- 
trînea somnul iepuresc. Era om să
rac lipit pămîntului și mai agonisea 
un ban. Cînd apa era abia în creș
tere, vislea ușor și cu vădită dra
goste. Insă cînd ploua pe munți și 
se umflau rîușoarele și pîraiele, rîul 
cuprindea luncile, se izbea peste 
semănături, se întindea ca un lac 
imens, pînă ce îneca fîntînițele de 
pe dîmburi. Mitru își punea barca 
la pripon între niște sălcii bătrîne. 
La astfel de cumpene, pe-o întinde
re de treizeci și mai bine de kilo
metri, viața înceta. încercarea tre
cerii peste rîu era o aventură a ne
bunilor. Cei pe căre i minau din
colo, spre Botoșani, procesele sau 
cine știe ce alte angarale fără amî- 
nare, aveau de ocolit treizeci de ki
lometri. Degeaba s-auzeau pe mal, 
în puterea nopții, chiotele :

— Hai la barcă, mă... hu-hu-hu... 
— Hu-hu hu... hai la barcă, mă... 
Cîteodată, pe astfel de cumpene, 

îl sculau pe Mitru din bîrlog feluriți 
jandari de dincolo, atinși de nebu
nia basamacului, li puneau span- 
ga-n beregată și-l minau Ia barcă. 
Atunci, sub greutatea namilelor țăn
dărești, biata barcă aproape că se 
scufunda dintr-odafă. Mitru q cir- 
muia printre butuci, blme și căpițe 
de fîn, o noapte-ntreagă, pînă la 
mijirea răsăritului. Matca apelor îl 
trăgea la vale, mereu la vale, către 
malurile în prăbușire, către coturi 
primejdioase. Și jandarii îi țineau 
mereu șpanga la grumaz, să vîs- 
lească mai din putere. Cînd se ză
rea de ziuă, abia mai cunoșteau 
locurile, așa departe îi fura volbura. 
Drept plată pentru drăceasca oste
neală, Mitru primea suduituri. Spu
nea : 
r— Bogdaproste și pentru atît !
Spre a ajunge înapoi la sălciile 

bătrîne, muncea o zi și o noapte, 
trăgînd barca împotriva apelor din 
ce în ce mai sălbatice.

*

Intr-o împrejurare ca asta l-am 
cunoscut Trăgea de odgon, 
prin apa pînă Ia gît; uneori 

se scufunda cu totul; albastru de 
irig, dîrdîind și clănțănind din dinți, 
a legat barca de parii stînii noas
tre și s-a apropiat de focul de-asu- 
pra căruia clocotea năpraznic cea-
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unul cu urdă. Alecu, fratele, învîr- 
tea în el cu un polonic enorm. Cum 
l-am văzut pe Mitru, am alergat 
înaintea lui. L-am poftit să-l învelim 
într-un cojoc uriaș, flocos și cald. 
I-am pus în mîinile înghețate o cu
pă jâe jintiță fierbinte. Apoi i-am 
făcut și o mămăliguță, că era supt 
de foame ca un țipar. Atunci s-a le
gat la stîna aceea prietenia între 
noi și Mitra. Mai înainte, cînd ne 
vedea, striga ;

, Doi ciobani, dai găligani,
Cară apă la cirlani..."

Ii răspundeam :

„Corlopete, pui de drac, 
Ochi albaștri de ginsac..."

și cu pietre zvîrleam, de pe-un mal 
pe altul, ca o încununare a strigă
turilor. Acunf, după ce a băut jin- 
tița și a înfulecat mămăliguță, Mitru 
s-a prăpădit în cojocul ciobănesc, 
ca-ntr-o peșteră, și a adormit butuc. 
Alecu a mînat turma cît mai depar
te, ca să nu i tulbure somnul tălăn- 
gile și clopotele berbecilor. După o 

vreme. Mitru a prins iar odgonul și 
și-a tras barca tocmai sub Luncu- 
șoara, spre a-1 putea scoate apele 
drept dincolo, în satul lui, la pripo- 
nul de sub sălciile bătrîne.

Cum s-au tras apele la loc, numai 
ce l vedem într-un amurg! Ne adu
cea daruri de prietenie : mie, un 
cocoșel de lut ars — lui Alecu, un 
cățel roșu, negru pe cerul gurii, să- 
mînță de dulăi aprigi, ciobănești... 
îndată am și botezat dulăul; pe cînd 
linchea zăr dulce dintr-o strachină, 
ne uitam toți la el și am rostit toți 
deodată :

— Zmeu. . așa să 1 cheme...
— Da, Zmeu... ca pe clinele din 

poveste...
De atunci, Mitru și-a schimbat pri- 

ponul bărcii de pe malul nostru : 
l-a smult hăt de la deal și l-a bă
tut Ia adîncitura din dreptul stînii. 
îndată s-a făcut acolo „ștanția" că
lătorilor. Nu ne mai era așa de urît 
în pustietate.

De atunci au trecut mai bine de 
treizeci de ani. Nu știu dacă 
Mitru mai trăiește. Dar l-am 

auzit adesea istorisind despre podul 
de sub pădurile Voronei. Spunea 
cît de bine ar fi dacă s-ar gindi și 
oamenii de pe la noi să facă pod, 
sau măcar o punte trainică... Din 
an în an era mai îmbătrînit, se spri
jinea în bîtă din pricina durerilor 
din încheieturi. Umbla cu cușmă și 
cojoc, pînă și-n toiul verii, cînd se 
potopea lumea de căldură. După 
cum spunea el, îl pătrunsese iaua 
apelor pînă n măduvă și-i muiase 
ciolanele. Durerea de cap. o punea 
în seama acelorași iele ale umeze
lii.

Intr-o vară, călătorii au tot chiuit 
degeaba po maluri. Mitru n-a mai 
venit. Nouă ni s-au făcut locurile 
urîte.

Insă, într-o bună zi, s-au arătat 
pe mal niște „domni" cu ochiane ; 
îi conducea unul de pe la noi, înalt 
și îmbrăcat în negru. Se vede că 
plănuiau podul peste apă, taman pe 
unde vîslise Mitru în lungul anilor. 
Găliganul cel îmbrăcat în negru a 
venit la noi la stînă ; au mîrîit cîi- 

nii a fiară; Zmeu, darul de prietenie 
al lui Mitru, era acum dulău voinic 
și l-a apucat de un crac al "panta
lonilor. Strașnic a mai suduit găli
ganul ! A scos pistolul, a tras drept 
în ochii Zmeului și l-a ucis.

— Unde-i tat-tu, golane? — s-a 
strîmbat spre Alecu. Să-i spui că 
i-am poruncit eu să-și mute stîna, 
că pe-aici facem pod...

— Am înțeles... a dat A.Iecu răs 
puns și chiar din ziua aceea am în
ceput să ne cărăm ciaunele, putine
le și hurdubeiele în altă parte, mai 
spre bîmb, către Căpălina.

Ce bucurie a stîrnit vestea că se 
va face pod, nu pot spune cuvin
tele ! Era, cum s-ar spune, o biruin
ță asupra sălbăticiei. Insă noi cei 
trăiti în singurătăți cu ploile și vi- 
gorele, nu înțelegeam tîlcul venirii 
găliganilor. Ni l-a deslușit Mitru, 
cînd ne am dus la el să vedem da
că mai trăiește L am găsit galben 

ca frunza, bolind 
pe prispă, la soa
re. 11 scuturau fri
gurile și-l dureau 
picioarele. Barca 
și-o adusese în 
ogradă și se oua 
în ea, pe niște 
paie, o găină po- 
rumbacă. îndată

am adus vorba despre pod. Mitru 
a rîs cu amărăciune :

— Să nu fiți proști, să-l credeți 
pe țipțerui de la voi din sat ! Vrea 
s-ajungă liputat, de aceea amăgește 
oamenii cu podul f

— Ce-i aceea liputat ? am între
bat eu, în timp ce o soră de-a lui 
Mitru. cu ochii albaștri, ne aducea 
pere în sîn, culese atunci din livada 
însorită.

— Liputat, măi țîncule. înseamnă 
adică omul nostru ; îl alegem, și-l 
trimitem în București, unde capătă 
o mie de lei pe zi..

— Măi... măi... măi..,
— Da !... a reluat Mitru. în timp ce 

sora lui sta sfioasă în fata lui A- 
lecu și-l poftea să îmbie para cea 
mai coaptă. Adică, a venit timpul 
să coboare de la cîrmă un partid. 
Altul vrea să-i ia locul, dar nu-1 
poate lua. dacă nu votează oamenii 
cu ei ; așa că vin și făqăduiesc cîte 
si mai cîte ! O să vedeți că planul 
cu podul e o minciună pentru căpă- 
tarea voturilor...

De unde aflase Mitru socoteala 
asta, nu pot să știu! Destul că în
dată au venit și care cu lemne de 
la munte. Mitru rîdea :

— Să m-ascultațl pe mine ! Lem
nul acesta e adus pentru altceva : 
în loc de pod pentru oameni, se va 
face o vilă domnească I

— Multe mai știi, bădiță... I-am îm
puns eu. De unde știi atîtea 7

Atunci Mitru și-a ridicat arătăto
rul spre tîmple ; i le-am văzut că
runte de vreme și am înțeles de un
de știe tîlcul întîmplărilor. Am deve
nit în fața lui sfios, și grăiam încet, 
ca-n fața oamenilor vîrstnici și în- 
vățați. Pînă și Alecu se înroșea ușor 
după aceea, cînd Mitru îi aducea 
pere de vară de la sora lui cu ochi 
albaștri.

★
ntr-adevăr, Mitru tîlcuise bine 
venirea domnilor cu ochiane! 
După ce s-a grăit cu spume 

la gură despre pod, după ne s-au 
sfîrșit bătăile și bețiile, și după ce 
găliganul cel înalt de la noi din sat 
a fost ales, într-o dimineață lemnul 
a dispărut. S au făcut cercetări a- 
prige. Umblau jandari călări și 
cotrobăiau. Bineînțeles, cei ce pu
teau ști cînd s a luat lemnul, eram 
noi, cei de pe dîmbul Căpălinei ; 
însă nu văzuserăm și nu auziserăm 
nimic. Pe Alecu l-au legat cu mîini- 
le la spate și l-au dus la postul de 
jandari, ca să i se ia mărturisirea. 
A venit înapoi după trei zile, bătut. 
De-atunci, am prins împotriva jan- 
darllor o ură năpraznică. După 
cîteva săptămîni bune, Mitru ne-a 
trimis cuvînt să trecem apa, să ne 
arate ceva... Eu credeam că are co- 
coșei de lut ars și alt cîine în lo
cul celui ucis. L-am găsit pe prispă. 
A zîmbit și și-a întins brațul spre 
satul nostru, fără să spună nimic. 
Noi i-am urmărit brațul și am zărit 
foișoarele unei vile, între grădini.

— Lemnul pentru pod... a rostit 
Mitru, după o tăcere. Vezi, ’Alecule, 
că te-au și bătut degeaba, spre a-și 
acoperi mîrșăvia în ochii lumii... 
N-am avut dreptate?

Cît a crescut Mitru îi ochii noș
tri, atunci ! Sfiala îmi usca limba 
cînd trebuia să-i răspund la vreo 
întrebare. Surorii lui cu ocîrii albaș
tri, nu-i mai spuneam decît : „leli- 
șoară Frivonie", ca fetelor ieșite de 
mult la joc. Bolind, Mitru citea cît 
era ziua de lungă si asta mi-a cres
cut sfiala și mai tare. Pe locul „ștan- 
ției' lui crescuseră bălării și spini; 
malurile erau pustii; nu se mai pu
tea trece de la un județ la altul, cît 
țineau ploile verii și toamnei; gos
podarii cu pămîntul peste rîu își 
puneau viața în joc, trecînd cu ca
rele încărcate; așa se prăpădea 
griul și fînul, dus de volburile răz
vrătite In vremea asta, viia cu foi- 
soare era tot mai frumoasă, ca un 
cuib al zînelor. Pe zidurile albe erau 
zugrăvite flori si cerbi. Cînd venea 
de la București cu automobilul, „li- 
putatul* nici nu se mai uita la oa
meni. Seara, în foișoarele de sus, 
se zărea lumină mare și s-auzeau 
suspinele de strune. Chefurile durau 
pînă la ziua albă, „căci, o viață 
are omul!’ cum răcnea în toiul be
ției găliganul. In vremea asta oame
nii se canoneau cu carăle prin vol
bură: suduiau amarnic, sub fulgere 
și tunete, cînd îi mina apa tot la 
vale, spre adîncimi, unde li se în- 
necau vitele și copiii. Insă locului 
unde au adunat lemnele pentru pod. 
i se spune și azi, în ironie, „podul 
Liputatului".
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Roata morii
de AL ANDRIȚOIU

Sint prieten bun cu roata morii. 
Fată roșie cînd vede zorii, 
ea-i, în restul zilei fată neagră 
tristă și beteagă de pelagră, 
de aceea plînge și tot plînge 
(în amurg cu lacrime de singe).

Hoața morii, roata morii este 
roată cu o jalnică poveste, — 
ea mi-a tras trecutul meu pe roată 
cînd eram plugar ce n-avea roadă, 
cind eram țăran tără păminiuri 
ocărit de ploi, zbicit de vînturi.

Și cămașa mea mereu era 
udă leoarcă precum roata grea. 
Fruntea mea de-atita crudă trudă 
ca și roata morii, era udă.
Cind băteam poteca sau vreo pîrte 
aplecat sub saci străini, priveam, 
și-amețeam privind-o cum se-nvirte 
și pe cit priveam tot amețeam.

ictorii lui 
sărăcia' ..

i și locurile- despre care ma- 
scria aceste cuvinte pline de 

ne arată astăzi cu totul alt- 
ea cetate a culturii cunoaște 
rflu de viață. Vechile instituții 
și cele proaspăt înființate 

ârate răspînditoare de lumină 
iai largi pături ale poporului, 
lor lucrează făuritori de cul- 

> cunosc condiții de creație 
în trecut.

au asigurate cele mai bune condiții 
de lucru

O mîndrie a orașului

borîm în vechiul cartier al 
iului, aflat într una din văile 
durilor pe care este așezai 
o poartă, o mică placă atrage 
recătorului : .Bojdeuca mare- 
r popular Ion Creangă'. Aici 

> bună bucată de vreme iscu- 
er al slovei, dragul nostru

îngust, 
cîte o 
săracă 
pereți,

Clădirea Teatrului Național este o 
adevărată capodoperă arhitec
turală. O dată ajuns la teatru, 

pașii 
spre 
numeroase vitrine și tablouri, unde gă
sești strînse laolaltă documente din 
trecutul glorios al acestui teatru, cu o 
veche tradiție realistă, costume, foto
grafii, manuscrise cuprinzind piese de 
teatru etc.

„In o epohă de străinomanie, la 1816, 
am înființat un teatru de sațietate", 
scrie Gh. Asachi în .Gazeta de Mol
davia", într-up timp cînd multe trupe 
străine dădeau spectacole la Iași. Și 
iată că a apărut un teatru în limba 
vorbită și înțeleasă de popor. Repre
zentațiile se dădeau în diferite case 
boierești, iar printre actorii îndrăgostiți 
de teatru îl aflăm pe Matei Millo si 
Costachi Caragiale. Turneele prin țară

ți se vor îndrepta fărâ îndoială 
muzeul aflat la etaj. O sală cu

rafturile ei se gă
sesc o serie de o- 
pere rare, printre 
care un manuscris 
al spătarului 
colae Milescu 
spre călătoria 
în China și 

1675, și un

Ni- 
de- 
lui 
Si- 

ma-

ul curții, o casă mică, refă- 
iltimii ani. Un coridor 

parte și în cealaltă
Lumina pătrunde

> ochiuri de geam. Pe
l găsește multe fotografii care 
ce Creangă la diferite vîrste, 

ale casei din satul Humu- 
locurilor din Valea Ozanei, 
petrecut copilăria.

1 niai departe pe coridor, un 
^^nschldo i 

dealul
un tablou al

Reportaj

de A. Cro'.toru

o minunată pri- 
Șorogarilor. îmi 

l pictorului Octav

soarelui coboa-11 roșiatic al 
ropie de capătul drumului. Pe 
acesta putrezit stau doi oa- 

reangă, cu privirea ațintită ful Șorogarilor, ascultă atent 
pe care i le citește bunul 

en — Mihail Erninescu.

deal, buciumul sună cu
jale"...

mari prieteni găseau clipe 
irată desfătare sufletească în 
acesta de oameni necăjiți, în 
rărora trăia Creangă.
d bojdeuca, îți vin în minte 
unui critic ieșean de pe vro

ia, care — avînd întotdeauna 
mlulșugată — perora despre 
^Sterul nu poate crea dec't 

cui gol și trăind în mizerie... 
nai departe do umila bojde- 
Creangă, aproape de centru. 

Filiala Uniunii Scriitorilor din 
amerele spațioase ale clădirii 
idemîna scriitorilor ieșeni care 
sc aici să discute, să dezbată 
le creației lor. Scriitorilor ie- 
:au la dispoziție case de crea- 
i in regiuni pitorești ți unde

se făceau în condiții grele, actorii fiind 
nevoiți să suporte cheltuielile din buzu
narele lor și așa destul de goale. Spre 
sfîrșitul veacului trecut, la 1896, Iașii 
se împodobesc cu majestuoasa clădire 
a Teatrului Național

... Un țîrîit prelung vestpște specta
torilor începerea spectacolului. Sala, 
altădată goală, geme acum de lume : 
alături de profesori cunoscuți stau 
strungari, alături de studenți stau tine
re țesătoare sau țărani veniți din sa
tele învecinate. Publicul nou, entuziast, 
constituie una din cele mai de seamă 
cuceriri ale teatrului ieșean.

Actorii ieșeni organizează în fiecare 
an turnee. Ei pleacă prin orașele și 
satele regiunii, iar interesul și dragos
tea pe care 
dovedite de 
spectatorilor, 
pe actori în 
de amatori cărora le îndrumă pregă
tirea pentru concursurile artistice.

Din dragoste pentru artă, dintr-un 
sentiment de adevărat și adînc patrio
tism, au colindat orașele Matei Millo, 
și ceilalți din trupa Iul, biruind grele 
lipsuri. Urmînd această nobilă tradiție 
scriitorii, actorii, compozitorii din lașul 
zilelor noastre desfășoară o activitate 
bogată de înălțare culturală a maselor 
largi. Strădania lor este răsplătită din 
plin de stima și c- prețuirea oameni
lor muncii.

le-o arată cetățenii sint 
însuși numărul mare al 
De asemenea îi găsim 

mijlocul echipelor sătești

beri a, scris la 
nuscris al lui Ion Creangă despre 
.Metoda specială a aritmeticii', datînd 
din 1864. Numărul volumelor din biblio
tecă s-a dublat în ultimii ani, însă nu
mărul cititorilor a devenit de patru ori 
mai mare. In fișele bibliotecii întîlnești 
din ce în ce mai multe nume de munci
tori, elevi, tehnicieni, oameni de toate 
profesiile, de cele mai diverse preocu
pări.

Intr-una din sălile bibliotecii am avut 
prilejul să citesc o notiță înserată în 
ziarul .Lumea* din 12 iulie 1933. Acolo 
scrie : .Spre a se putea întreține uni
versitatea. e nevoie de sacrificii, atît 
din partea studenților, cît și a profe
sorilor. In consecință, în anul școlar 
viitor taxele de înscriere și reînscriere 
in facultate vor fi mărite'.

Astăzi, mii de studenți, fii de mun
citori și de țărani, împînzesc dimineața 
drumul Copoului. Iată vechile ziduri 
ale Universității .Al. I. Cuza", ale poli
tehnicii, iar peste drum clădirea nouă 
a Institutului de științe economice și 
planificare. Pornind mai departe și lă- 
sînd în urmă frumosul parc al Copou
lui vom ajunge la Institutul agrono
mic ...

Din diferite colțuri ale lașului vezi 
cupola Bibliotecii Centrale Universitare. 
In august 1944, fasciștii, în retragere, 
au minat biblioteca. Dar zidurile nu 
s-au dărîmat, cărțile nu s-au prefăcut 
în cenușă. Au venit ostașii sovietici și 
au salvat clădirea. Pe unul din pereții 
depozitului în care 
milion de cărți și 
reviste 
pe rusește : 
minat — 
Semnează 1 
nentul 
Stefanov.

lașul, unul din 
primele orașe ale 
patriei i 
de că»re 
Sovietică, 
dezvoltat 
aceștia 
culturală 
demnă <

Domnule morar, cocotă fină 
și pudrată zilnic cu făină 
cu făină de înaltă spiță, 
doamnă sprincenată morăriță, 
domnișor urmaș stâpin la moară, 
și surora lui, tu domnișoară, 
prea stimați morari rotunzi, bogați, 
parcă oasele-mi le măcinați 
mai deunăzi, cind sub roata morii 
roboteam în rind cu truditorii 
in amare zile neguroase 
cum curgeau făinile de oase 1

In colțul pe care-1 face strada, 
pentru a urca dealul Copoului, 
se află clădirerr Bibliotecii Cen

trala Universitare „N, Dălcescu". In

Se duceau și iar soseau coconi 
pe cind roata morii, roata morii 
se-nvîrtea prin cețuri sau sub soare 
udă, repede, amețitoare, 
neagră, roșie și nesătulă.
Ia uiumuri — grină e destulă 
ta uium morare, cit mai ține, 
din făina oaselor din mine.

Cînd domnia se sfărma-n ciozvîrte 
am citit atunci pe roata morii 
minunate pagini de istorii.
Hei 1 Hoața istoriei se-nvirte 
într-o zi cu mîndru curcubeu 
am venit și eu 
cu sacul meu, 
într-o zi cu purpurie stea 
am venit și eu cu grîna mea. 
Am venit rizînd, venit cîntind 
de pe noul meu bogat pămint. 
Foile-au picat din calendare 
în zi sură și in zi albastră 
și am mai venit in zi cu soare 
tot la moară, dar cu roada noastră, 
fremăta de bucurie ora 
că-aduc roada noastră-a tuturora.

stă scris 
: Nu-i 
22.8.44. 
locote- 

sovietic

eliberate 
Armata 

și-a 
anii 

viață
în 

o 
bogată, 

de glo
rioasa tradiție a 
înaintașilor, ca și 
de cerințele noi, 
mereu crescînde, 
ale zilelor noa
stre. Comorile cre
ate în zeci 
îmbogățite 
tenit prin 
oamenilor
de cultură,
puse 
celor 
jută 
unei 
mai 
țara noastră. OCTAV BANC1LĂ

de ani, 
necon- 
munca 
noștri 

sint 
la dispoziția 
mulți. Ele a- 
la făurirea 
vieți mereu 

luminoase în

Se duceau, din toamnă, iar cocorii». 
Sint prieten bun cu roata morii 
și cu apa-i clară de cleștar 
și cu noul satului morar.

se atlă aproape un

Creangă și Erninescu (pictură)



— Ești femeie cu carte, poițj ochelari, Și nu poți 
să înțelegi atîta lucru. Unde să mâ duc cu el ?...

Detașamentul nostru se afla la vreo patruzeci de 
verste de aci. Am tot mers pe jos și l-am cărat în 
brațe Uite vezi : pielea de pe picioare îi e crăpată 
toată! Dacă ești responsabila creșei, fă bine de <cr 
copilul I Zici că nu sint locuri ? Și unde să-l duc, mă 
rog ? Am pătimit destul ca el. Atîta am îndurat că 
mi-au ajuns necazurile pin la gît... E copilul meu, 
sămînța mea... Merge pe a! doilea an și n-are mamă. 
Cu maică sa a fost o istorie întreagă, ieșită din cale- 
afară. Pot să ți-o și povestesc dacă vrei. Mai anțărț 
mă aflam într-o sotnie *) care avea o misiune spe
cială. Pe vremea aceea urmăream prin stanițele din 
partea de sus a Donului banda lui Ignatiev. Eram 
mitralior. Ieșisem noi o dată din sat... de jur împre
jur stepa goală ca o chele Și o căldură de-ți teșea 
sufletul. Trecusem peste movila si coboram spre pă
durea de la poalele dealului. Ea mergeam in față pe 
taciankă **). Ne uitam noi și ni se paie câ pe o movi
liți din apropiere stă culcată o muiere Am dat bici 
cailor și am pcrnî*-o intr-acolo. Și ce să vezi ? Chiar 
așa : o muiere, culcată cu mutra-n sus, cu poalele 
suflecate pinâ peste cap. Mă dau eu ios, mâ uit și 
vâd că-i vie. Răsuflă... l-am descleștat dinții cu 
sabia, i-am turnat în gură apă din ploscă și-a Înviat 
muierea Taman atunci s au apropiat călări și cazacii 
din sotnie și pun-te pe ea cu

— Ce fel de om ești tu 
și de ce mă rog zaci aici, 
ca o nerușinata ?

Și începe dintr-o dată să 
urle muierea noastră ca-n 
gură de șarpe. Cu chiu cu 
vai am aflat că în apro
piere de Astrahan banda 
a luat-o în căruță Și-au 
bătut joc de ea aici, în locul acesta, iar apoi, pre
cum se obișnuiește, au aruncat-o în mijlocul șleau- 
lui. Le zic atunci băieților mei din staniță :

— Fraților, îngăduiți-mi s-o iau pe taciankă. A 
pătimit doar de pe urma bandei !

Pe dată a prins să vuiască întreaga sotnie :
— Ia-o, Șibalok, pe taciankă I 

șapte vieți fiecare, scîrbele de ele. 
oleacă în fire și-apoi om vedea noi !

Și ce crezi ? Cu toate câ nu-mi 
după fustă, m-a prins mila de ea 
mine. Mi-o făcusem cu mîna mea. 
trăit în mijlocul nostru, s-a deprins; ba o vedeai 
spalînd boarfele cazacilor, ba cîrpind șalvarii cîte 
unuia dintre ei. Se pricepea la treburi muierești. 
Avea grijă de întreaga sotnie. Nouă însă ne era ru
șine să ținem o muiere pe lîngă sotnie.
Înjura :

— Ia tîrfa de coadă și fă-i vînt!
Mie însă, mi-era tare milă de ea

spuneam:
— Ascultă Daria, spală putina cît

S-o brodi cumva să te nimerească vreun glonte în- 
tr-un ceas rău și-ai să plîngi amarnic...

Se pornea atunci muierea mea pe răcnit și pe 
plina

— Mai bine împușcați-mâ pe loc, cazacii mei 
dragi! Nu plec eu de la voi!

S-a întîmplat într-o bună zi să-mi moară împuș
cat vizitiul și ea. Daria, îmi veni cu o trăsnaie :

— la-mă pe mine ca vizitiu. Mă pricep la cai 
poate mai ceva ca alții...

Ii dau hățurile in mină :
— Dacă s-o întîmpla — îi zic — în luptă să nu 

poți să-ntorci tacianka în două clipe, culcâ-te mai 
bine - în mijlocul drumului și mori 
biciuiesc pînă-ți dai sufletul!

Și a ieșit din ea un vizitiu de 
cazacii bătrini. O fi fost ea parte 
se pricepea la cai mai abitir ca un 
în luptă, cîrmea tacianka atit de strașnic că se ridi
cau bidiviii în două picioare. Apoi... Ei, ce mai tura- 
vura, m-am încurcat cu ea. Cum se-ntîmplă deobicei, 
a rămas borțoasă. Cîte muieri nu pătimesc de pe 
urma noastră, a bărbaților. Vreo opt luni de zile am 
tot urmărit noi banda. Țipau

— Ia sama, Șibalkov de 
în porție așa s-a rotunjit că 
mai încape pe capră !

Și iată ce ne a fost dat 
pățim într-o bună zi : ni se ter 
minaseră cartușele, aproviziona
rea nu mai sosea. Banda se 
afla intr un capăt al satului, noi 
— în celălalt. Țineam taină 
mare să nu cumva să afle oa
menii din sat că nu aveam car
tușe. Taman atunci ne-a vîndut 
cineva. In toiul nopții, cînd eram 
în avangardă, aud eu că vuiește 
pămîntul Vroiau pesemne să ne 
ia ca din oală. Veneau grăma
dă, prăpădenia pămîntului, fără 
nici o teama, ba mai mult, le dă
dea mîna să-și rîdă de noi :

— Predațl vă cazaci roșii fără 
de cartușe! Că de nu, fraților, 
vă luăm de chică....

Ei, și ne-au luat.. Așa ne au 
săpunit că ne-a fost dat să-ncer- 
căm cine are calul cel mai iute 
de picior. Spre dimineață ne-am 
adunat la vreo cincisprezece

întiebârile :

<✓

Muierile au cîte 
Las-o să-și vină

curge mie mucul 
și am luat-o cu 
A trăit ea ce-a

Comandantul

La început îi

mai e timp.

acolo, câ tot te

se minunau toți 
muierească, dai 
cazac. Adeseori,

cazacii din sotnie : 
cînd
nu

ți-ai băgat vizitiul

,s kt
M

'i

să

%

*) sotnie = escadron de cazaci 
**) tacianka = vehicul armat cu 

mitraliere.

*
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de sat, în pădure, 
că lipseau mai bine 
Unii au fugit, pe alții

La numărătoare am 
de jumătate dintr-ai 

îi căsăpiseră bandiții.

verste 
văzut 
noștri.
Mă prinsese o tristețe de moarte, și, colac peste
pupăză. Dariei i se făcuse rău. Călărise o noapse 
întreagă și acum era schimbată la față, neagră ca 
tăciunele. Am văzut 
mijlocul nostru, apoi 
în pădure, în desiș, 
m-am luat după ea.

că s-a-nvîrtit ce s-a-nvîrtit în 
s-a-ndepărtat de noi și s-a dus 
Vâzind cam cum devine cazul. 

Se cuibărise într-o văgăună.

de MIHAIL ȘOLOHOV
din volumul „Povestiri de pe Don"

printre frunzele căzute din copaci, iși găsise acolo 
un culcuș și, ca o lupoaică, adanînd sub ea frunzele 
stătea culcată, la-ncepur cu mutra-n jos, apoi pe 
spate. Ofta, se căznea să nască, iar eu după o tufă 
tăceam chitic și o priveam printre crengi... Iar ea 
tot ofta și ofta, dădea să țipe, lacrimile îi curgeau 
pe obraji, fața i se înverzise toată, ochii i se hol
baseră și se tot scremea prinsă de 
treabă căzăcească, dar mă uitam 
că n-o să poată lepăda muierea, 
sărit de după tufă, m-am apropiat
n-am încotro, trebuie să i dau ajutor. M-am aplecat, 
mi-am suflecat mînicele și atîta m-am zbuciumat de 
mă treceau sudorile. Mi se-ntimplase să omor oameni 
— n-am fost slab de înger, și acuma na! Poftim! 
M-am tot învîrtit eu lîngă ea și numai ce o văd că 
nu mai geme și-mi trîntește așa o blestemăție ;

— lașa, știi tu cine a 
n-avem cartușe? — zice 
drept în ochi.

— Cine ? — fac eu.
— Eu.

— Ce ai fă, nebuno ?

cîrcei. N-o fi asta 
la ea și vedeam 

o să moară... Am 
de ea și văd că

dat 
ea

de știre bandei câ noi 
și mă privește serios

ai mîncat măsălarița ? 
Nu e vreme de trăncăneală. Taci și stai culcată 
acolo !...

Ea însă o ținea morțiș pe a ei:
— Moartea stă la căpătîiul meu, mă căiesc în 

fața ta lașa... Nu știi tu ce șarpe ai încălzit la sin...
— Ei hai, căiește-te — îi zic — dracu să te ia! 
Mi-a spus tot ce-avea pe inimă. Povestea și se 

batea cu capul de pămînt

Ori

— Eu — zicea ea — am fost în bandă de bună
voie. M am ținut cu șeful lor, ca Ignatiev... Acum un 
an m au trimis ei în sotnia voastră ca să le dau tot 
soiul de știri, iar eu ca să vâ păcălesc mai bine 
m-am prefăcut batjocorită de ei... 
dar de-aș fi 
la unul..

Inima-mi 
putut răbda, 
singerat gura Și pe dată, au apucat-o din nou chinu
rile facerii și văd eu între picioarele ei un copilaș... 
Stă ud acolo și schiaună ca un iepuraș în gura 
vulpii... Iar Daria rîde și plînge, se tăvălește la 
picioarele mele și tot dă să mi cuprindă genunchii. 
M-am întors și am pornit spre sotnie. Am venit în 
fața cazacilor și le-am povestit totul de-a fir a păr...

Și-a început între ei fierbere mare. La început au 
vrut să mă taie cu săbiile, apoi mi-au zis :

— Tu ai adus o aici Șibalok, tu trebuie sa-i pui 
și capăt cu plodul ei cu tot, 
varză...

Am căzut în
— Fraților ! 

frica voastră, ci 
Pentru acei frați 
din pricina vînzării ei. Aveți însă milă de copil. Că 
a venit copilul ăsta pe lume și ea și eu sîntem deo

potrivă de vinovați. E să
mînța mea, să rămînă vie. 
Aveți neveste și copii, iar I & eu în a,ară de el nu am

|_.^F sOIWw-- p’ nim°nt-M Rugam sotnia și sărutam
9W pămîntul. Li s-a făcut ca

zacilor milă de mine și 
mi-au zis :

— Fie ! Crească sămînța ta și să iasă din ea un 
mitralior tot atît de vajnic ca și tine, Șibalok. Muierii 
însă să-i

M-am 
pe Daria, 
în brațe

M-am
— N-am să te las să pui copilul la sîn. Dacă s-a 

născut într-un an amar, să nu știe de laptele mumei. 
Iar pe tine, Daria, trebuie să te ucid, pentru că ești 
împotriva puterii noastre sovietice, 
spatele spre văgăună!...

— lașa, dar copilul ? E carne din carnea ta. Ai 
să mă ucizi pe mine, și el o să moară fără lapte. 
Lasă-mă să-l hrănesc și apoi ucide-mă, mă învoiesc...

— Nu — îi zic eu — sotnia mi-a dat poruncă. 
Nu te pot lăsa sa trăiești, iar de copil nu avea grijă. 
O să-1 hrănesc cu lapte de iapă, dar de murit n-o 
să-1 las să moară.

M-am dat doi pași îndâiăt. am luat carabina de 
pe umăr, iar ea îmi cuprinse picioarele și-mi săruta 
cizmele...

...După aceea m-am dus vălătuc, fără sa mă uit 
în urmă. Mîinile îmi tremurau, simțeam că mi se taie 
picioarele, și copilul — lipicios, gol, era gata-gata 
să-mi cadă din brațe...

Peste vreo cinci zile am trecut înapoi prin locul 
acela Deasupra văgăunii din pădure, ca 
negru, zbura un stol de corbi... Eh, că multe 
pătimit cu copilul ăsta !

— Ia-1 de picioare și dă-1 cu capul de-o 
Ce te tot necăjești cu el Șibalok! — îmi spuneau 
uneori cazacii.

Mie însă mi-era tare milă de golănașul ăsta. Mă 
gîndeam : .Las-să crească, l-or îngropa pe tată-său 
— va rămîne fiul să apere puterea sovietică. Va 
rămîne o amintire despre Iacov Șibalkov. N-o să 
pier ca o buruiană ! Am să las urmași...- La început, 
mă crezi cetățeanco, vărsăm lacrimi din pricina lui, 
eu care pînă atunci n-am știut ce-nseamnă lacrimă. 
In sotnie fatase o iapă. Am împușcat noi mînzul și 
foloseam laptele iepei. Uneori 
sugă, stătea trist, apoi 
parc-ar fi supt

I-am cusut 
crescut și i-a 
merge și așa...

îmi dau sufletul, 
trăit toată sotnia aș fi măcelărit-o pînă

batea din ce în ce mai tare. N-am mai 
Așa am pocnit-o cu cizma că i-am în-

câ de nu, te facem

zic : 
muierea I Dar nu de 
spune mie conștiința.

genunchi și le 
Am să ucid 
fiindcă așa-mi 
— tovarăși cate și-au pierdut viața

taci de petrecanie I
repezit atunci spre locul unde o lăsasem 
Iși venise în fire și stătea ținînd copilul

apropiat de ea și i-am spus :

Intoarce-te cu

un nor 
am mai

roată!...

nu vrea copilul să 
deprins și sugea des-a

la țîța mă-sii.
și o cămașă din
rămas cam mică, dar n-are a face.

izmenele mele. A mai

Traducere
de M. DJENTEMIROV

(Desene de ALEXANDRA ANGHEL)

Acuma caută de mâ-nțelege : 
unde să mă duc cu el ? Zici că 
e prea mic î E deștept, mănîncă 
și pîine mestecată. Ia-1, ferește-1 
de râu ! 11 iei ? Ei, îți mulțumesc 
cetățeanco!... Iar eu, de îndată 
ce vom zdrobi banda lui Fomin, 
am să viu repejor să-1 văd.

Rămîi cu bine fiule, sămînța 
lui Șibalkov!... Să crești mare... 
Ia stăi fecior de cățea ! De ce-I 
tragi pe tat tu de barbă? 
n-am avut eu grijă de 
te-am dădăcit 
pîn-la urmă la 
la despărțire 
creștet...

N-avea grijă 
Crezi poate 
N-u-u-u !... E și el un 
șevic. De mușcat — 
ce să nu ți-o spun pe șleau, 
nici în ruptul capului n-ai 
scoți o lacrimă dintr-însul!

destul 
bătaie ? 
să te :

Oare 
tine ? Nu 
de sari 

1 Ei, haide 
sărut pe

(1925)

bună 
că o

ceiățeancâ. 
să țipe ? 

pic de 
mușcă.

bol- 
de 

dar 
să



Un document de uriașă însemnătate I 
pentru cauza păcii
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Acum cîteva zile a fost dată pu
blicității Declarația guvernului 
sovietic cu privire la problema 

dezarmării și a micșorării încordării 
internaționale. Acest important docu
ment face o adîncă analiză a actualei 
situații internaționale indicind cu 
deosebită limpezime căile de înlătura
re a primejdiei unui nou război mon
dial.

Vinovate de înrăutățirea situației 
internaționale sînt cercurile imperia
liste apusene, care au pornit atacul 
tîlhăresc — anglo-franco-israelian — 
împotriva Egiptului. După cum a do- 
vedit-o cursul evenimentelor, aceleași 
cercuri imperialiste au urzit și pus 
la cale complotul contrarevoluționar 
împotriva Ungariei populare. Este 
limpede că omenirea s-a găsit în 
unui complot vast împotriva păcij și 
securității popoarelor, atît în Orientul 
Apropiat, cit și in Europa.

Protestul unanim al popoarelor i-a 
silit pe agresori să înceteze focul în 
Egipt. Complotul contrarevoluționar 
din Ungaria a fost zdrobit. Dar peri
colul care amenință liniștea popoare
lor n-a fost încă înlăturat. Trupele 
invadatoare se mai află încă în Egipt. 
Mai mult. Anglia și Franța, încâlcind 
obligațiile pe care și le-au luat în 
fața lumii, nu numai că nu iau mă
suri de retragere a trupelor lor din 
regiunile ocupate, ci fac noi concen
trări de forte în Jurul Egiptului. Re- 
curgind la cele mai mîrșave calomnii 
față de Uniunea Sovietică. îndeosebi 
pe seama evenimentelor din Ungaria, 
cercurile imperia'iste caută să reînvie 
politica „războiului rece", să mențină 
și să mărească încordarea existentă.

O asemenea situație convine mono- 
polistilor din S.U.A.. Anglia și Fran
ța. dornici să obțină cîștiguri nemă
surate de pe urma comenzilor mili
tare. In schimb oamenii muncii din 
țările apusene au de indurat poveri 
tot mai mari de pe urma cheltuielilor 
de înarmare. Cele cîteva zile de război 
s-au răsfrînt în mod dezastruos asu
pra economiei Angliei și Franței. în
chiderea Canalului de Suez face cu 
neputință aprovizionarea Angliei, 
Franței și altor cîtorva țări apusene 
pe o perioadă destul de lungă cu 
combustibil din țările Orientului Mij
lociu. Lipsa de combustibil nu putea 
să nu aibă urmări și asupra situației 
politice și militare din țările occiden
tale. Pe bună dreptate se afirmă în 
declarația guvernului sovietic că. dacă 
Uniunea Sovietică ar avea intr-adevăr 
intenții agresive, în actuala situație, 
atit de defavorabilă puterilor din Eu
ropa apuseană, ar putea să-și pună 
în aplicare- scopurile militare care se 
pun pe seama ei, chiar fără a face 
uz de armele moderne de luptă.

Uniunii Sovietice li sînt însă stră
ine orice planuri militare de cotropi
re. Ea nu are alte scopuri in afară 
de menținerea și întărirea păcii. Sta
tul sovietic este interesat în făurirea 
unei vieți tot mai înfloritoare pentru

popoarele sale. Planurile statului so- f 
vietic sînt planuri de construcție paș- 4 
nică Or avîntul economiei, culturii 4 
și științei nu poate fi asigurat in î 
condiții de război. Totodată, în U- 4 
niunea Sovietică nu mai sint grupuri 4 
și clase care să dorească războiul î 
pentru a se îmbogăți, așa cum se in- 4 
timplă in țările capitaliste. In legă- 4 
turile sale cu alte țări, statul sovie- ! 
tic se călăuzește după politica leni- 4 
nistă a coexistenței pașnice a statelor, 4 
oricare le-ar fi orinduirea tor internă. I 
Adversară a războiului, Uniunea So- 4 
vietică depune strădanij neobosite J 
pentru ca orice neînțelegeri să-și gă- ț 
sească dezlegarea justă pe calea tra- 4 
tativelor. J

Pe această linie, guvernul sovietic * 
vine cu noi propuneri de însemnătate 4 
uriașă pentru pacea generală. Uniu- 4 
nea Sovietică cere reducerea in de- I 
curs de 2 ani a forțelor armate ale 4 
marilor puteri : U.R.S.S., S.U.A., f
China, la 1—1.5 milioane oameni 4 
pentru fiecare din aceste state; An- 4 
gliei și Franței la 650.000 oameni, I 
pentru fiecare stat în parte. In do- I 
meniul armelor atomice, propunerea 4 
sovietică cheamă la încetarea imedia- T 
tă a experiențelor cu armele atomice 4 
și cu hidrogen, la interzicerea totală 4 
a acestor arme și la scoaterea lor din î 
armamentele statelor, în decurs de 2 4
ani. De asemenea, guvernul sovietic 4 
propune ca încă în anul viitor să fie J 
reduse cu o treime forțele armate ale f 
S.U.A., U.R.S.S,, Angliei și Franței J 
aflate în Germania; să se reducă I 
considerabil forțele armate ale 4 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței 4 
aflate pe teritoriu! altor state; să se | 
lichideze în decurs de 2 ani bazele ț 
militare străine de pe teritoriile altor I 
state; să fie reduse cheltuielile mi- 4 
litare ale statelor corespunzător cu 4 
reducerea forțelor militare; să se ins- J 
titue un control riguros asupra dezar- 4 
mării, atit pe cale terestră cit și prin I 
fotografii din avion în regiunile de I 
staționare în Europa a forțelor 4 
N.A.T.O. și forțelor Tratatului de la î 
Varșovia. Totodată, guvernul sovietic 4 
cere încheierea unui pact de neagre- 4 
siune intre țările participante la blo- Z 
cui N.A.T.O. și cele care fac parte 4 
din Tratatul de ta Varșovia, consideră ♦ 
necesară convocarea unei conferințe a 
șefilor guvernelor U.R.S.S., S.U.A. 
Angliei, Franței și Indiei, precum și 
a unei conferințe a șefilor guvernelor 
tuturor țărilor participante la blocul 
N.A.T.O. și Ia Tratatul de la Varșo
via și a altor țări.

Noile inițiative de pace ale U.R.S.S. 
au făcut in scurt timp înconjurul 
lumii și s-au bucurat de o caldă a- 
probare din partea popoarelor. Popoa
rele sînt martore ale unui fapt neo
bișnuit în siituația internațională cînd 
un stat mai puternic decît oricînd, 
nu-și propune să folosească forța sa 
în alte scopuri decît cele ale menți- ' 
nerii și întăririi păcii in lume.

Emisiunile postului de radio „Europa liberă”...
In orașul Miinchen (leagănul hitlerismului) din Germania apuseană iși 

desfășoară activitatea criminală postul de radio ..Europa liberă". Cercurile 
reacționare apusene acordă acestui post — fabrică a celor mai deșănțate min
ciuni — un rol deosebit în acțiunile provocatoare de subminare a regimurilor 
de democrație populară. In zilele contrarevoluției din Ungaria, postul „Europa 
liberă" s-a demascat și mai mult ca oficină de calomnii, cuibar de instigatori 
și asasini.

Desen de NIC. NICOLAESCU

Prietenia dintre țările socialiste este de nezdruncinat!
Moscova a găzduit între 15 și 18 no

iembrie delegația C.C. al P.M.U.P. 
și a guvernului Republicii Populare 

Polone, care a dus tratative cu delegația 
C.C. al P.C.U.S și a guvernului Uniunii 
Sovietice. Desfășurate într-o atmosferă 
cu adevărat frățească, tratativele s-au în
cheiat cu succes, întărind prietenia dintre 
poporul sovietic și cel polonez.

Schimbul rodnic de păreri și-a găsit 
oglindirea în declarația comună a celor 
două delegații. Declarația arată că au 
fost discutate atît probleme care privesc 
situația internațională, cit și probleme le
gate direct de relațiile dintre U.R.S.S. și 
R.P. Polonă. Luînd în discuție unele pro
bleme internaționale deosebit de actuale, 
cele două delegații au ajuns la un punct 
de vedere comun. Astfel, ambele părți 
condamnă agresiunea anglo-franco-israe- 
liană împotriva Egiptului și cer să fie 
retrase imediat orice trupe străine de 
pe teritoriul egiptean. Atît Uniunea So
vietică cît și Polonia găsesc cu totul 
anormal că o țară atît de mare ca Re
publica Populară Chineză nu și-a ocupat 
locul ce i se cuvine la O.N.U., datorită 
opoziției cercurilor imperialiste. U.R.S.S. 
și R.P. Polonă vor face și în viitor tot 
ce le stă în putință pentru a obține 
restabilirea drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze în O.N.U. De asemenea ambele 
părți vor acorda sprijin guvernului re
voluționar muncitoresc- țărănesc din Un
garia care-și pune drept țel dezvoltarea 
democrației socialiste și întărirea cola
borării frățești cu celelalte țări socialiste 
pe baza deplinei egalități în drepturi și 
respectării suveranității de stat.

Declarația comună subliniază atenția 
ce o acordă cele două delegații pentru 
destinderea actualei situații internațio
nale. Uniunea Sovietică și R.P. Polonă 
nu-și vor precupeți eforturile în vederea 

rezolvării problemei dezarmării In inte
resul popoarelor, în interesul păcii.

Discutînd relațiile actuale dintre sta
tele sovietic și polon, cele două părți 
au subliniat importanța declarației gu
vernului sovietic din 30 ociombrie 1956 
care pune bazele dezvoltării și întăririi 
prieteniei între țările socialiste. In ceea 
ce privește colaborarea economică dintre 
cele două state. Uniunea Sovietică s-a 
declarat de acord să livreze, pe credit, 
R.P. Polone în anul viitor 1.400.000 tone 
de cereale. Guvernul sovietic a declarat de 
asemenea că va acorda Poloniei un cre
dit pe termen lung de 700.000.000 ruble.

In timpul tratativelor cele două părți 
au luat în discuție și problemele legate 
de staționarea temporară a unităților 
sovietice pe teritoriul Poloniei. S-a ajuns 
la concluzia că interesele Poloniei, ale 
securității ei și a altor state europene 
față de primejdia militarismului german, 
fac necesară in actuala situație interna
țională staționarea temporară a trupelor 
sovietice pe teritoriul Poloniei.

Au fost luate de asemenea în discuție 
și alte probleme care interesează cele 
două țări. In toate problemele examinate 
s-a ajuns la înțelegerea cuvenită, ca în
tre două țări frățești, socialiste.

Tratativele de la Moscova au așezat 
pe temelii și mai puternice prietenia so- 
vieto-poloneza. Cercurile imperialiste, 
care nutresc gîndul nebun de a rupe le
gătura frățească dintre țările socialiste 
pentru ca apoi să le poată lovi cu mai 
multă ușurință pe fiecare în parte. își văd 
planurile date peste cap unele după 
altele. Prietenia dintre țările socialiste 
nu poate fi zdruncinată, oricît s-ar zbate 
cercurile imperialiste. Popoarele din ță
rile Europei răsăritene, între care și po
porul nostru, prețuiesc ca un bun de 
cel mai mare preț prietenia cu popoarele 
Uniunii Sovietice.

BARBARIILE IMPERIALIȘTILOR...

Ziarul londonez „Daily Express" a publicat recent această grăitoare fotografie înfățișînd distrugerile sălbatice săvîrșite de trupele agresoare 
anglo-franceze la Port-Said.



Locuitorii din Albești 
și Vinători, raionul Si
ghișoara, se plîng că ș 
stațiile de amplificare din j 
comunele lor nu funcțio- I 
nează de loc. Stan Pățitul...

De cînd cu sîrg ne-am radio- 
ficat — 

{S-au împlinit de-atunci cîteva 
luni)

Programul nostru cel mai as
cultat 

tE._ pauza dintre emisiuni !

★

Administratorul Răduț 
Tănase din comuna Noul- 
Săsesc, raionul Sighi
șoara, a dat lotul zooteh
nic în dijmă unor locui
tori care l-au cultivat 
după plac. Unii cu cîne- 
pă, alții cu cartofi, alții 
cu morcovi, etc.

Chioșcul cu produse C. A.M. din comuna Macea, 
raionul Arad, stă părăsit de mu'.ți ani, iar la coo
perativele din comună nu se găsesc decît țigări 
scumpe.

— V-am mai spus, aveți puțintică răbdare...
— Dar de unde răbdare, dacă nu-i tutun ?

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

Dijma „tip Noul-Săsesc"
E menită, cum socot, 
Să transforme bietul lot
In... ghiveci călugăresc.

N. CULCEA

★

Tov. Constantin Po
pa. agentul oficiului 
P.t.T.R. din comuna 
Poșta, raionul Tii'cea, 
împarte rar și cu întîr- I 
ziere corespondența.

Agentul nemergind la timp cu 
poșta.

Merg abonat ii singuri la Ofi- I 
ciu ;

Ara se-ntîmplă in comuna 
Poșta,

Cind neglijenja merge din— 
oficiu! 1
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niște melițe. 
să-l împielițe ! 

înțeleg și pace! 
are bani de-și face

Caută lelițele 
Să descurce ițele 
Și le bat gurițele 
Cum bat
— Naiba 
Nu-1 mai 
De-unde
Tot ce vrei și-atîta zestre ? 
Asta-t chestie cu poveste!
— Ieri și-a luat și mobilă 
Și-ncă de-aia „nobilă"
— Și să vezi și țoalele...
— De-unde ia paralele ?
— Eu vă spun, suratelor, 
Banu-i dat păcatelor!
Poate s-o fi apucat
De furat pe-aici prin sat... 
Cleveteau așa... Deodată 
Tractoristul se arată.

înlemnind cu toatele 
Iși tot dau cu coatele.
— Ia ascultă, tinere 1 
De vrei să-mi fii ginere, 
Spune-aici, din fir-a-păr, 
Tot, întregul adevăr! 
Scoți la bani de nu mai 

poți. 
Păi de unde îi tot scoți? 
Nu cumva banii peșin 
Ii cam iei de prin vecini 
Dar flăcăul — măi să-l 

bată ! — 
Le făcu să-nghită-n sec, 
Cînd din buzunar, îndată, 
Scoase un carnet de... C.E.C.J
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Măi fraților, eu atît vă sfă
tuiesc : pregătiți din vre
me adăpost bun și nutreț 

pentru vite. Altminteri e de 
rău. Eu sînt Stan Pățitu. Știți 
voi ce am pățit mai an ?

— Ce-ai pățit nea Grigore ? 
— sare de colo un tinerel venit 
dintr-un sat vecin.

— Așa e, că tu nu știi, măi 
flăcăule! Rău am mai brodit-o 
anul trecut. Ascultați : îmi 
spune Maria, nevastă-mea, la 
începutul lui noiembrie 55 :

— Bărbate, grajdul pentru 
vite are nevoie de niscaiva cîr- 
pituri, reparații. Să he grăbim. 
Uite, bate iarna la ușă !

— Să bată — îi răspund eu. 
— O să ne facem că n-o auzim 
și n-o să-i deschidem. Mai e 
vreme pentru grajd.

Trece cît trece, și iar mă zo
rește nevastă-mea, că să pu
nem la punct grajdul.

— Măi Grigore, să-l reparăm 
cît e încă timp frumos. Vorba 
ceea, „nu lăsa pe mîine, ce poți 
face azi“.

— Ai dreptate, nevastă, lă
săm pe poimîine... Săptămîna 
asta n-am chef!

Și uite așa s-a dus o zi, s-au 
dus două, s-au dus zece, s-au 
dus douăzeci de șindrile de pe 
acoperiș. Cînd am văzut eu 
blestemăția asta, mă îngălbenii 
și oftai :

— Mario, îmi vine să mă a- 
puc cu mîinile de cap 1

Face ea :
— Mai bine apucă-te cu mîi

nile de acoperiș, poate îl o- 
prești să nu-I mai iă ploile și 
vîntul. De două luni îți tot dau 
ghes, și tu parcă dormi.

— Ei acum, fiindcă tot nu-i 
acătării adăpostul, nu mai e 
grabă. Să așteptăm să se ri
dice vremea. Dealtfel am auzit 
c-o să fie iarnă caldă !

Ce e drept, iarna a fost cal
dă. numai zăpada a fost rece. 
In curte, zăpada era înaltă cît 
un stat de om, în grajd cît un 
stat de vită. Și au pătruns în 
grajd prin spărturi, prin ușă, 
prin toate părțile, dițamai nă
meți, de-a trebuit să scot vi
tele afară... Cu nutrețul, la fel 
s-a întîmplat. Amînam pregăti
rea lui, cu săptămînile. • Cînd 
îmi amintea nevastă-mea, îi 
răspundeam glumind :

— Nu pomeni de nutreț în 
fața vitelor, că cine știe, or în
țelege și se supără pentru că 
nu le purtăm de grijă...

Noroc că ele n-au înțeles, și 
nu s-au supărat de fel. Abia

prin iarnă au început să se su
pere. Mugeau a dojană că am 
datoria să le țin pe masă și 
casă... Trebuia, dar de unde 
nutreț, cînd nu-1 pregătisem 
din timp 1 Și slăbeau vitele, să
racele.

Erau sleite de puteri. Citeam 
în ochii lor că le e foame de 
nutreț.

— Și ele ?
— Și ele citeau în ochii mei 

că n-am. Apoi, după ce-am ter
minat de citit, am început să 
umblu prin vecini după împru
mut.

— Pentru ce nu ți-ai pregă
tit nutreț, măi Grigore ? — mă 
luau dînșii la zor.

— Am intirziat. Așa e 
cînd te iei cu vorba...

— Mai bine te luai cu trea
ba 1 — mă dojeneau ei...

Și ca să închei, oameni buni, 
cînd prinse a se topi zăpada, se 
topiseră aproape și boulenii 
mei. De aceea, eu atît vă spui : 
dacă vreți să nu pățiți ca mi
ne, să nu faceți ca mine 1... 
Fiindcă nici eu nu mai fac ca 
mine 1... Anul ăsta mi-au ve
nit mințite la cap.

I. AVIAN

Mic dicfionar
LUMINA : ceea ce lipsește cu 

deșăvirșire pe drumurile, de alt
fel prost întreținute ale comu
nei Mislea, regiunea Ploești. 
Deși -comuna este in întregime 
electrificată, țăranii muncitori 
nu pot beneficia de această 
binefacere din cauza unor pîr- 
dalnice de becuri ce lipsesc de 
pe stîlpi.

Iată o problemă în care cei în 
drept trebuie neapărat să facă... 
lumină.

(Desen POSA )
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