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IONESCU MARIA OCTAVIA Căminul de zi (gravură)

ACASĂ.».
da Horia Zilieru

Vă descifrez desculț ca altădată. 
Poteci ca degetele de la mină;

Una o taie către lunca lată,
Alta — șopîrlă — spre pădure mtnăț 
A treia moare jos. In iaz, la moară;
A patra spre oraș se-ntinde — sfoară; 
Și-a cincia se oprește-n porți la școală.

(Cum arde sarea brumii talpa goală 1)

Pe fiecare eu mi-am însemnat
Răbojul greu. Aicea stăm culcat
Acolo, din nisip făceam castele — 
Plăpindă umbră-a fanteziei mele.
Dincoace, unde-s fagi frumoși ca mirii 
îmi învățam ieri tabla înmulțirii, 
Pe coarnele cirezilor băl(ate.
Jos, unde iazul nuferi galbeni scoate
Și-i culegeam în arșița de vară. 
Mi-a dat iubirea aripi într-o seară—

Vă descifrez desculț ca altădată.
Poteci ca degetele mînii;

Una o taie către lunca lată ;
Azi frajii mei de joacă-i sînt stăplniL
Alta — șopîrlă — urcă spre pădure :
A ruginit a domnilor secure.
A treia către iaz, în jos scoboară : 
Trec care grele cu porumb la moară.
Și-a patra, dreaptă, către tîrguri duce ;
Rîd sondele ivite la răscruce —■
A cincia se oprește-n porti la școală : 
Școlarii nu mai merg cu talpa goală—

Prin mine toate vîrstele-au trecut
Ca sub un semn arare cunoscut,
Pe-un portativ cu liniile de soare—

Și inima în piept bate mai tare.

LA GEAMURILE 
CERULUI

de Cristian Sîrbu

La geamurile cerului albastre 
Se vede luna stînd ca o gutuie 
De unde rîde cumpenelor-naHe 
Lumină friguroasă ș! gălbuie.

A nins pe cîmp șl stratul de zăpadă 
Sclipește mii de solzi de ger, sticloși. 
In zare doarme satul scund sub lună 
Cu cîțiva arbori rari și zdrențuroși.

Și pe cîmp albul liniștei profunde 
Pătat e numai de-un vulpoi de jar 
Ce-adulmecînd in vlnt, se furișează 
Spre cotineața vr-unul gospodar.

Rezultatele deosebit de rodnice șl 
prețioase ale tratativelor romino- 
sovietice de la Moscova au fost 

primite de cetățenii patriei noastre cu 
un firesc sentiment de bucurie și re
cunoștință. Declarația comună din 3 
decembrie care a încununat rodnica 
activitate dusă împreună de cele două 
delegații guvernamentale, in spiritul 
deplinei înțelegeri și ai unității de ve
deri, ilustrează in modul cel mai con
vingător trăinicia prieteniei romîno- 
sovietice, legăturile frățești care se 
dezvoltă neincetat intre țările noastre 
socialiste, pe baza de neclintit a ega
lității în drepturi. Textul acestui im
portant document relevă din nou cu 
tărie dorința guvernului sovietic de a 
ajuta poporul nostru să rezolve cu 
succes problemele dezvoltării continue 
a economiei naționale, să infringă 
greutățile și să obțină noi succese in 
opera de construire a socialismului. In 
cuvintarea sa rostită la radio, tova
rășul Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri al R P.R. a subli
niat cu deosebită limpezime marile a- 
vantaje ce izvorăsc pentru țara noas
tră din acordurile încheiate la Mos
cova.

Asemenea avantaje nu a avut nici
odată țara noastră in istoria relațiilor 
sale economice cu țările capitaliste. 
Acordurile pe care guvernele burghe- 
zo-moșierești le incheiau cu puterile 
occidentale aveau întotdeauna un ca

racter înrobitor pentru Rominia ; sîm- 
burele lor era întotdeauna jefuirea 
bogățiilor țării, exploatarea sîngeroa- 
să a muncii poporului. Pentru capita
liștii apuseni. Rominia, „țară emina
mente agrară** cum o numeau ei in 
batjocură, nu era declt o semicolonie, 
o sursă ieftină de materii prime și o 
piață convenabilă pentru mărfurile

FLORILE 
PRIETENIEI

lor. Țară fericit înzestrată de natură 
cu nesecate daruri și bogății, dar cu 
un popor sărac și obidit; cu o indus
trie bicisnică și cu o agricultură îna
poiată, primitivă, neschimbată din 
moși-strămoși; țară cu intelectuali șo
meri și in același timp cu milioane de 
analfabeți; țară cu o populație bintui- 
tă de pelagră, tifos și oftică ; țară din 
care plecau anual șiruri lungi de tre
nuri Încărcate cu grine. in timp ce 
sute de mii de țărani nu gustau pli
nea decit de două ori pe an. Așa arăta 
Rominia pe timpul regimului burghe- 
zo-moșieresc. acestea erau rezultatele 

relațiilor economice cu apusul capita
list. De la această stare de lucruri 
am pornit noi pe noul drum de viață, 
de muncă și înfăptuiri. Și orice om 
de bună credință iși dă seama că fără 
prietenia și colaborarea cu Uniunea 
Sovietică, fără ajutorul ei neprecupe
țit, țara noastră nu ar fi putut stră
bate intr-un timp istoricește atît de 

scurt, drumul lung al realizărilor de 
pină acum.

De la bun început, prietenia și co
laborarea cu Uniunea So.vietică, in 
lumina principiilor ajutorului și avan
tajelor reciproce, au constituit pietre 
solide de temelie ale independenței 
noastre naționale. Făurită in viitoarea 
luptei armate comune pentru eliberarea 
țării noastre de sub jugul fascist, pen
tru zdrobirea hitlerismului. sincera și 
frățeasca prietenie romino-sovietică 
s-a dezvoltat neincetat in anii puterii 
noastre populare. Flacăra acestei prie
tenii va rămîne totdeauna vie in su
fletul poporului nostru. Oare am putea 
uita vreodată că imediat după cel de 

al doilea război mondial. In timp ce 
puterile imperialiste căutau să pună 
din nou jugul robiei pe grumajii po
porului romin. Uniunea Sovietică ne-a 
ajutat să păstrăm și să întărim liber
tatea dobindită cu prețul atitor jertfe? 
Am putea uita că in cei trei ani con
secutivi de secetă, cind rechinii capita
liști se tirguiau să ne vindă mălai de 
mături in schimbul independenței națio
nale, poporul sovietic, deși greu lovit 
de război, și-a rupt de la gură șl ne-a 
ajutat cu cereale pentru a scăpa po
porul de foamete ? Am putea uita vreo
dată că in timp ce patronii din țară, 
acționînd la ordinul monopolurilor oc- 9 
cidentale, căutau să saboteze producția 
industrială, Uniunea Sovietică ne-a tri
mis bumbac brut, cocs, minereuri șl 
multe alte materii prime, asigurind 
muncitorilor posibilitatea de a munci și 
a-și cîștiga existența și punind la înde- 
mîna populației mărfurile de care avea 
nevoie? Am putea uita cit de mult 
ne-a ajutat colaborarea cu Uniunea So
vietică in opera de industrializare so
cialistă a țării ? Astăzi tinăra dar tot 
mai puternica noastră industrie socia
listă produce strunguri, utilaj petroli
fer, tractoare și mii de alte tipuri de 
mașini și instalații de Înaltă tehnici
tate. pe care scrie „Fabricat în R.P.R." 
Multe dintre aceste mașini, țara noas
tră le vinde diferitelor țări ale lumii, 
pină in R.P. Chineză și India, ia

(Continuare în pag. a 6-a}



Este un fapt obișnuit ca duminica, 
sălile căminului cultural din A- 
xente Sever (unul dintre cele 

mai active din raion), să primească 
oaspeți. De astadata ei au venit din 
întreg cuprinsul raionului Mediaș pen
tru a participa ia 0 consfătuire. Sînt 
directori de școli, de cămine culturale, 
secretari ai sfaturilor populare comu
nale. Mulți dintre ei, care cu ani în 
urmă au mai trecut prin această co
mună, revăzînd-o acum, aproape că nu 
o mai recunosc. Venind de la Gopșa

Un nou festival
I al filmului pentru sate !

IȚ ntre 15 decembrie 1956 și 1 a-j 
[ prilie 1957 se organizează Fes- j 

iivalul filmului în localitățile J 
cu cinematografe sătești, în cămine j 

f culturale, în gospodării colective și i 
| de stat, S.M.T.-uri, în localitățile cu j 
f cinematografe pe bandă normală,) 
f precum și în satele și comunele ce j 
J vor fi străbătute de caravanele cine- j 
imatografice.

Festivalul filmului se va desfășura j 
j astfel : patru săptămîni în fiecare { 
f comună cu cinematograf staționar, j 
, rulînd săptămînal trei zile; în loca- j 
| litățile cu cinematografe pe bandă j 
f normală, festivalul se va desfășura J 
{timp de o săptămînă, prezentîndu-se] 
j un ciclu de 3 filme artistice cuplate j 
( cu documentare agricole ; caravanele 1 
fcinematografice vor activa 20—24 dej 
f zile lunar, dînd spectacole în fiecare j 
| zi în altă localitate.
ț Menirea Festivalului filmului pentru J 
f sate este de a populariza prin film j 
f cele mai înaintate metode de muncă în J 
f agricultură, precum și superioritatea j 
f agriculturii socialiste.

„Plăieș de la Cetatea Neamțului"
Sculptură în lemn 

de GH V. GHEOBGHIȚA

Autorul, sculptor trăitor în păr
țile Neamțului, a avut drept 
inspirație pentru sculptura sa, 

chipul și portul țăranului localnic. 
El a studiat atent trăsăturile țăra
nilor de aici, care evocă prin dîr- 
zenia figurii și prin strai pe neuitații 
plăieși ai marelui Ștefan.

Sculptura a fost de curînd expusă 
la expoziția interregională de artă 
plastică din Iași.

Sever, vezi | 
șoselei o m 
locuinjele 1-

Mică spre Axente 
parte și de alta a 
de case noi. Sînt ____
Teodor, Lup Dumitru, I?op Nicolae, 
Munteanu Dumitru, construite prin 
împrumut acordat de stat, sah‘ ale 
unor întovărășiți ca loan Popa. 
Mau Simion, Emilia Munteanu și 
mul|i alții care au obținut fondurile 
necesare construcției prin valorificarea 
surplusului recoltelor bogate obținute 
în ultimii ani. Întovărășirea agricolă 
..Progresul” a obținut și in anul a- 
cesta o recoltă de aproape 2.000 kg. 
de griu la hectar și peste 2.500 kg. 
de orz de toamnă.

Este firesc să te întrebi care a fost 
contribuția căminului cultural, a inte
lectualilor din comună, la obținerea 
acestor realizări. Lămuririle necesare 
le-am aflat din referatul prezentat în 
cadrul consfătuirii de tovarășul Ro
mulus Murzea. directorul școlii. Fie
care intelectual face parte dintr-un co
lectiv al căminului, îndrumînd fie o 
echipă artistică, fie un cerc practic 
sa» de cultură generală.

Scopul consfătuirii a fost prezenta
rea planului de muncă model al cămi
nului cultural din Axente Sever pentru 
perioada de iarnă. Referatul prezentat 
de tovarășul Alexandru Boeriu a vor
bit despre diferite forme de activitate. 
Să spicuim din programul primei săp- 
tămini a planului de muncă Aproape 
în fiecare zi au loc audiții la radio și 
repetiții ale unei echipe artistice.

Marți, în cadrul conferințelor „Sfa
tul medicului”, felcera Elena Bocșan a 
arătat care este rolul injecțiilor în 
prevenirea bolilor. In aceeași zi s-au 
deschis și cursurile cercului agroteh
nic la care participă, printre alții, tn- 
tovărășiții Vaier Băcită. Emilian Mun
teanu și fruntașii recoltelor bogate 
llîe Toța și Ion Chisăliță.

Seara de joi a fost destinată acti
vității Tineretului. Aproape 100 de ti
neri din comună s-au strîns în sala 
căminului. Vasile Brudărescu, secreta
rul organizației de bază U.T-M., a dis
cutat cu ei despre aportul pe care-1 
pot aduce în munca culturală. Apoi, 
într-o atmosferă plină de voioșie s-au 
desfășurat jocuri distractive cu pre
mieri.

Participants ia consfătuire și-au no
tat cu atenție bogatul program săptă- 
mînal al căminului din Axente 
pentru perioada de iarnă.

Acest program este un bun 
pentru căminele culturale. Fără 
ială că el va fi neîncetat îmbogățit pe 
măsura desfășurării sale.

Tîrziu. după terminarea consfătuirii 
și a serii de distracție, directorii că
minelor culturale din raionul Mediaș 
au plecat spre case ducind cu ei în
vățăminte prețioase.

C. ANDREI

Sever

modei 
îndo-

Talent
și încă ceva..*

Deși in prima clipa ești gata să crezi 
că obiectivul aparatului fotografic 
a surprins o repetiție a unor actori 

profesioniști totuși ci nu sint decît ama
tori din colectivul de teatru al casei raio
nale de cultură din Mediaș. Talentul lor 
și mai ales munca neobosită ți perseve
rența pentru desăvirșirea măiestriei artis
tice le-au deschis drumul spre înche
garea unui bun spectacol. Ei pregătesc 
pentru concurs o piesă din repertoriul 
clasic, — „Năpasta” de I. L. Caragiale. 

lată două scene din timpul unei re
petiții, interpretate de Raise Chirvăsuță, 
Ion Tătare și Gheorghe Rărită (fotogra
fiile 1 și 2). O figură expresivă ; tînărul 
artist amator Ion Tătare interpretează 
rolul iui Ion din „Năpasta” (fotogra
fia 3).

Deși trecuse de 
ora opt seara, că
minul cultural din 
Vînători-Galați con
tinua să rămînă 
gol. Numai direc
toarea, o învățătoa
re tînără, aranja 
cărțile în bibliotecă și se întreba : „Ce-o 
fi, de n-a venit nimeni la repetiție ? Or 
fi supărati că n-au ieșit primii pe regiu
ne ? Să știi c-așa-i“. — își dădu singură 
răspunsul.

Dar după un timp la fereastra căminu
lui apărură chipurile primilor sosiți.

— Ce zici Lae, intrăm ?
Cel întrebat, Niculae Micu, se uită pe 

geam și, văzînd că nu e decît directoarea 
înăuntru, se hotărî. Scîrțîitul prelung al 
ușii atrase ateația învățătoarei, care se 
întoarse și văzu intrînd pe Niculae Micu 
împreună cu bunii săi prieieni Mihai Jane 
și Panait Chivu. Cei trei tineri se opriră 
încurcați în prag :

— Ați întîrziat astă seară La repetiție 
— îi îniîmpină ea.

Scuturînd din cap. Mihai răspunse cu 
glas încet, trist:

— De-acum s-a terminat și cu repeti
țiile și cu echipa de dansuri. Dacă nu ni 
s-a dat premiul întîi la concursul pe re
giune, am hotărît să ne lăsăm păgubași.

— Acum am venit să jucăm șah — 
completă unul dintre ceilalți doi.

Lae și Panait se așezară de-o parte și 
de alta a unei mese de șah și începură 
să joace. Mihai se uita la ei. Făceau miș
cări anapoda sau rămîneau amîndoi pe 
gînduri. Din cînd în cînd se uitau lung 
spre ușă. Parcă așteptau pe cineva. La 
un moment dat. Mihai îi înghionti și le 
făcu semn din ochi spre cei doi flăcăi 
care tocmai intraseră. Erau Stanciu Ma- 
nolache și Vasile Corceveî.

— Venim de la colectivă și în drum 
spre casă am dat pe aici — spuse Stan
ciu vrînd parcă să se scuze.

începură și ei să joace șah. După o 
vreme, liniștea care se așternuse în sala 
căminului cultural fu tulburată de glasu
rile vesele ale cîtorva fete. Văzîndu-i pe 
băieți așezați în jurul meselor, se poto
liră. După ce dădură bună-seara, se duse
ră direct spre directoare.

— Am venit... începu Georgeta Micu.
— Vrem să... să luăm niște cărți de 

citit — continuă cealaltă fără convingere.

Și în timp ce U 
cele două mese dr 
șah jocul continua 
monoton, iar fetele 
se adunaseră în ju
rul unor cărți pe 
care le răsfoiau 
așa ca să se afle 

în treabă, își făcu apariția învățătorul 
Eduard Botez. Se uită la tinerii din sală 
și tuși încurcat.

— Ce întîmplare... S-a adunat toată 
echipa de dansuri.

Lae ridică capul, se uită prin sală cu c 
mirare prefăcută și începu să zîmbească

— Chiar așa ’ Ce întîmplare I
Botez se plimbă pe la mesele de șah 

pe la bibliotecă și deodată spuse ca și 
cum atunci i-ar fi venit ideea :

— Dacă tot sîntem aici ce ar fi să re
petăm ?

Vorbele acestea i-au făcut să tresară 
pe toți. Cineva exprimase ceea ce gin- 
dea fiecare. In seara aceea, ca și în serile 
următoare. repetițiile s-au desfășurat 
normal.

La început Botez spunea : ,,O să jucăm 
numai pentru oamenii de aici din sat" 
Mai tîrziu a adăugat: „Sau cel mult o 
să dăm spectacole și în comunele vecine"

De viitorul concurs nu a pomenit ni
meni. Dar. de fapt, toti se gîndeau în 
clipa aceea la el.

A. CROiTORU



Cazanul de răchie al colectivei 
e așezat aproape de drumul 

de care. Oamenii, cu motiv și_ 
mai mult fără, se opresc aici să 
dea... ziua bună. Inima colectivistu
lui e mare și butoiul de pălincă la 
fel. Un pahar, două, capătă fiecare 
neapărat. Și-n timp ce cazanul sfo
răie ca un urs la iernat, oamenii 
așteptînd ca focul să scoată tăria 
din comină, leagă vorbă din orice. 
Azi s-a abătut și Miron. L-au m 
biat, dar n-a băut. Umblă parcă 
e bolnav. De cîtva timp dă tîrcoale 
colectivei ca unei fete frumoase cu 
părinți neinduplecafi. Vezi dumnea
ta, acu' numai că nu-și zgîrie fața 
că l-a ascultat atunci pe chiorul de 
Sărindan și a ieșit.

in bordei miră nevestele șl aduc 
de mîncare Cei care lucrează aici 
la cazan au poftă de mîncare ne
maipomenită. Lui baci Ioni i-a adus 
nevasta și o scrisoare de la ficior. 
Scrie că a schimbat din nou mese
ria. A vrut să se facă întii doctor, 
apoi agronom. Acu' zice că-i mai 
bine avocat „Numa’ de n-a face 
așa și cu însurătoarea, — oftează 
băt rinul. Par-căd văd c-o să-mi 
scrie : .Tată mă-nsor cu una bă- 
lae*. — Și mai pormă : .Nu, că-s 
mai faine cele bîrnașe’. — Nu-și 
mai află o dată felin.

Miron tresare. 1 se pare că vor
bele bătrînului au stîrnit privirile 
celorlalți spre el. Că vreo doi l-au 
și ochit pe turiș. Iese afară și-și 
face de lucru la hrrdăul de comină 
fiartă. II curăță cu înverșunare de-i 
intră așchii sub unghii. Moș Palas 
îl privește îndelung : „Păcat de el, 
e tare vrednic* Miron curăță hîrdă- 
ul și se gîndește: în doi ani de zile 
de cind a plecat de la colectivă nu 
s-a ales cu nimic 
I s-a dus în vînt 
și ce a agonisit 
Iată că Bădincu 
și-a adus o vacă 
in staul, iar el și-d 
vîndut caluL Pe
semne că așa se 
pedepsește nesta. 
lomtcia. Sărindan 
l-a tras la început 
să vindă dohan 
prin satele vecine, să daca marfă 
îa oraș. O să cîștige bogății și n-o 
sâ-I mai comande cei de la colec- 
ttvă. Chipul lut Sărindan ii apare 
hidos în lață, ca ntr-u» vis rău. II 
privește cu singurul lui ochi. In ce
lălalt se cască o bortă neagră din 
care se prelinge într-tma ceva umed. 
Parcă pindește de-acolo însuși ne
curatul. Se scutură și alungă vede
nia. A muncit o jumătate de an la 
calea ferată. Era plată cinstită, dat 
iarna era greu. Apoi s-a dus paznic 
la o stînă In anul celălalt a vrut 
să intre intr-o colectivă din alt sat 
„O să le fac la ăștia in necaz. 
Nu mă vreți voi, dar nici eu nu vă 
fac silă* Cei de-acolo l-au luat din 
prag: ,De unde ești, de ce ai ple
cat ? Așa ? Că n-ai mai vrut tu 7 
Apăi nici noi n-aveam nevoie de 
de alde ăștia. Ne trebuiesc oameni 
cu credință, nu vîntură țară*. S-a 
apucat apoi de cărăușie pînă și-a 
istovit calul. Se întilnea ades pe 
drum cu camionul colectivei. Șofe
rul, (cam întrece măsura la glumă): 
„Nu vrei mă să te remorcher ?* Și 
în timpul ăsta Bădincu își ticsea 
casa și șura și-și pregătea ficiorul 
de nuntă

A adus în sfîrșit vasul înăuntru 
și-l pune de oparte, intr-un colț. Un 
șoarece se zbate într-o cursă, uitată 
aici de azi noapte. Se ridică în 
două picioare și adulmecă disperat 
gratiile de sîrmă, căutînd zadarnic 
o ieșire. Singura e pe deasupra, pe 
unde a intrat, dar pe acolo nu se 
mai poate. Miron se aplecă și se 
uită mutt timp. Așa i se zbat și lui 
gîndurile în țeastă.'

. *a *
început împărțeala la colec
tivă. Miron stă acasă întins 
pe pat, cu miinile sub cap, cu 

ochii țintă în tavan. „împart, că au 
de unde. Trei mii de hectare pă- 
mînt, cinci sute de familii, magazie 
de două sute de vagoane, crescă
torii de animale. Acum, auzi ! că 
și-au cumpărat și un cline de rasă 
pentru pază. L-au băgat în porție 
și-i fac și bundă de iarna. Vor să-și 
mai ia un autocamion. Au de-acum 
doi contabili, că unul nu mai răz
bește . .

Colectiva i se pare azi o insti
tuție uriașă pe care n-o mai poate 
cuprinde cu înțelegerea sa și care 
îi inspiră respect amestecat cu 
sfială. ' t. . e ' *

Pe uliță pocnesc bicele Și sună 
zurgălăii la căpestre. Parcă s-au în* 
veselit și dobitoacele, că duc bu
cate spre casă... Lui Miron i se în
cețoșează ochii a somn. f se pare 
că la poartă e freamăt și se aud 
voci.

— Am sosit Miroaneeee I Vin de 
descarcă! Cel din căruță îi prăvale 
un sac în brațe. Miron gîfîie, rîde și 
strînge sacul. In casă nu-i loc, în 
pod nu se poate că se dărîmă pe 

Povestire de
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ei. Că-or să se facă cu atîțîa saci 7 
Nevasta a înlemnit cu palma la 
gură, iar el rîde într una prostește 
și strînge sacul în brațe. Se trezește 
din vis frămintînd pilota. Zărește 
printre gene grinzile afumate și pe 
nevastă privindu-1 mirată dintr-o 
rină. Și simte in clipa aceea tre
zirea ca pe ceva nespus de dure
ros...

Seara a făcut cerere de reînscri- 
ere. Pe prima a rupt-o în bucățele. 
„Rog conducerea gospodăriei „Dru
mul belșugului' (ce bine l-au pus 
numele, bată-i ploaia), să mă pri
mească din nou. N-am făcut bine 
ce am făcut. M-am luat după 
și altul. De amu nu mai vrea 
fiu hamalul nimănui.’... Nu, nu-i bine 
așa. O să zică că mă milogesc, 
că-mi pun cenușă în cap. Și a 
scris-o pe a doua, mai înțepată. 
„Rog să mă primiți din nou în 
colectivă. Muncesc oriunde o-ți 
vrea. Și-am să arăt ce pot".
A trimis-o pe nevastă. „Dă-o tu. 

Spune-Ie că eu mi-s beteag. Cînd 
or s-o discute m-oi duce". Au trecut 
3 zile. Au aflat toți că a făcut ce
rere Miron. In a treia noapte a fost 
de pază la magazia cooperativei. 
A venit Sărindan și l-a iscodit:

— Ce-ți veni mă, de te băgași din 
nou ? — I se strînsese toată răuta
tea în singurul ochi.

— Du-te-n... și i-a întors spatele. 
A rămas singur pradă celei mai 
cumplite îndoieli. — N-or să mă 
primească pentru că am vîndut ca
lul. Da’ oamenii ăștia știu că am 
trebuit să îngrop pe tătuca ? Că, cu 
ce ml-a rămas am luat un meter de 
grîu ? Cît mi-a ajunge 7 Dacă nu mă 

primește îreouie să mă duc la „Con 
strucții" la Zalău.

A vorbit de unul singur pînă 
spre ziuă, tropăind în jurul maga 
ziei. Dormea tot satul. Pe cer stră
lucea solitar și mîndru, părăsit de 
stele, luceafărul de dimineață...

L-au chemat a doua zi. Președin 
tele se sfădea cu contabilul, 
încurcase la o brigadă socoteala 
zilelor. — Nu-1 vedea sau se făceo 
că nu-1 vede ? — S a întors în sfîrșit 
spre Miron și i s-a luminat fața. N-a 
ținut nici un discurs (Miron se 
aștepta să i țină).

— Adunarea colectiviștilor ți-a a- 
probat cererea. Și acum ia un 
și du-te la magazie. Ai să ridici 
acolo doi meteri de grîu. 
mini ți-om mai da. Să ieși

•din- iarnă și la vară... să te
Va-să-zică, ei... oamenii ăștia știau 

totul I

Ce bine e st-Tt: magazin universal in satul tau ! Și mai ales să găsești aici 
tot ce-ți. poftește inima. Așa gîndesc țăranii muncitori din comuna Dor Mă
runt, raionul Lehliu, ori de cîfe ori se duc să -facă cumpărături.

in fotografie: După ce își valorifică produsele prin cooperativă, țăranii 
muncitori îșt ctrmpără'de la magazinul din sat căldări-, entbere, apafate deră- 
dio și alte lucruri necesare în gospodăriile fer. ' -

Era în primăvara anului acesta, în 
acele zile cind după topirea zăpe- 
zilor și dezghețul apelor, gri

julii, oamenii ieșiseră in cîmp să vadă 
starea semănăturilor.

Străbateam întinderile domoale ale ra
ionului Hîrșova și nu mă săturam pri
vind tarlalele întinse, fără haturi. Ici și 
colo, insă, pilcuri mari de oameni inii 
atrăgeau atenția

— Pregătesc un nou perimetru — mă 
lămuri tovarășul meu de drum. — (Numai 
in comuna Ciobanu s-au inserts in două 
săptămini peste 300 de familii de țărani 
în gospodăria colectivă, — continuă ei 
— in Casimcea 100...

Tovarășul meu era activist de partid. 
Și cum, pină la Constanța, mai aveam 
de făcut citeva ceasuri de drum, l-am 
rugat să-mi povestească în ce fel s-a 
ajuns la un asemenea rezultat.

— La noi, in Hirșova, — începu el a 
povesti — numeroase gospodarii colec
tive și întovărășiri agricole trainice do
vedeau sătenilor, rămași încă în afară, 
adevărul cu privire la foloasele muncii in 
comun. Tocmai de aceea, mulți gospe- 
dari, printre care mijlocași, ar fi vrut să 
se înscrie in gospodăria colectivă. Numai 
că rrimeni nu le făcea această propunere- 
De asemenea în numeroase sate, oamenii 
erau cu ochit ațintiți asupra gospodarilor 
de frunte. Hotărîrea lor depindea de ca- 
vîntul acestora...

De mare ajutor în înțelegerea acestor 
stări de lucruri au fost pentru noi acti
viștii de la sate, precum și pentru colec
tiviști și întovărășiți, Documentele celui 
de al ll-lea Congres al partidului. Reco
mandările făcute in privința înlăturării 
lipsurilor semnalate au fost egale cu o 
înarmare in luptă. Sătenii înaintați din 
satele raionului nostru, în frunte cu co
muniștii, au trecut la treabă: au întins 
mina celor ce doreau să vină in colec
tivă ; au stat seri de-a rîndul de vorbă 
cu acei mijlocași a căror autoritate in 
fața consătenilor lor era de netăgăduit; 
s-au dus rude la rude, vecini la vecini. 
Au discutat. Zi de zi, seară de seară au 
muncit in lunile de iarnă agitatorii, ai 
căror număr creștea, căci mulți dintre 
noii colectiviști deveneau ei înșiși agita
tori. Raionul nostru Hirșova ajunsese pe 
locul doi, pe regiune, în lupta pentru 
transformarea socialistă a agriculturii.

De la această călătorie au trecut luni 
și săptămini Au venit din nou zilele de 
iarnă, zile în care gospodarul are mâi 
mult răgaz pentru a gindi și cumpăni. 
Anul a fost cam secetos, recolta mai 
slabă ca deobicei. In gospodăriile colec 
five și întovărășirile agricole, însă,, se
ceta nu s-a prea cunoscut

Lucrurile acestea le văzuseră și Ie știau 
și „individualii1* din satele raionului Hir
șova. Și tocmai pe aceste dovezi își îb- 
temeiară munca agitatorii. Bineînțeles 
că bilanțul nu putea fi decit rodnic. In
tr-adevăr, în după amiaza zilei de 6 de
cembrie a.c., comitetul regional de partid 
Constanța a fost anunțat printr-o tele
gramă că raionul Hîrșova a terminat 
complet cooperativizarea. Cele 44 de gos
podării colective din raion cuprind o su
prafață de 60.000 hectare, iar întovără
șirile agricole 12.000 hectare.

E. CHELBAȘU
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— fragmente din .Cronică de familie", voi. ti —

-2-
ănăsache, căruia 1 se mai spunea și Sache, și Turcul, umbla 
nebărbierit toată săptămina, și nu-și lepăda căciula nici 
▼ara. Avea un cap osos, cu bărbie ieșită, cu ialca de jos

mal Înaintată decit cea de sus, mustăcioara pierea între nasul 
căxut peste gură, și falca Împinsă înainte. Se ținea cam strîmb, 
cu șezutul tras înainte de parcă necontenit s-ar fi ferit de-a 
primi un picior sub șale, asta și ca gîtul țeapăn și capul ridi
cat arătau din ce se alcătuiește tirea lui: frică și îngîmfare 
Încăpățînată. Negricios altminteri și năsos și mustăcios, semăna 
cu un străbunic armean sau turc pripășit prin sat. Iși făcuse 
casă la marginea satului, de oparte. După el mai veniseră cîțiva, 
care umpluseră cu case de chirpici și bordeie locul acela. II 
ascultau pe el, care, cu turul nădragilor atîrnînd, cu brăcinarii 
căzuți mai jos de șold, cu șezutul teșit, capul sus și căciula 
neagră înfiptă cu mîndrie pe creștet, vorbea despre fel de fel 
de lucruri și-i învăța cum e la oraș, cum e în țări străine, cum 
e în casele boierilor, cum trăiesc negustorii și multe altele pe 
care nici el nu prea le știa.

Astfel, într-o seară din iunie, cînd nu se mai auzeau decît 
clinii lătrînd și răsăreau cele dinții stele, și aerul se răcorea 
și mirosea a praf și a ietburi și frunzișuri încălzite de soare, 
ședeau pe o bancă, în fața casei lui, desculți, cu picioarele 
pline de pulbere. Alții stăteau în picioare proptiți in ciomege, 
alții ședeau pe marginea drumului, cu picioarele în șanț. Erau 
vecini și prieteni de-ai turcului. Niță Negrea, în cămașă și nă
dragi, trecu pe acolo și se opri și el să asculte. Tănăsache nu
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păru că-1 ia în seamă. Spunea, într un fel ușurel și nepăsător :
— Ei, și ce-i dacă o să avem boier ? O să plătească el 

bir pe pămîni. O să-i muncim pămintul in parte. Ai nevoie de 
ceva, te duci la el : .Boierule, fă-ți pomană, dă-mi niște porumb', 
sau „Cucoane, venii să mă rog de dumneata, să-mi dai niște 
bani cu împrumut*. El : .Bine, omule, treci pe la aministrație, 
să te scrie domnu aministrator la catastif; la treieriș, ne soco
tim*. Sigur că te jupoaie, că d aia-i boier. Da’ măcar poți să 
zici că ai un’te milogi. Ce, la ai tăi te poți milogi ? Nu pop, că 
n-au nici ei. Obștea nu-ți dă nici o para cu împrumut nici un 
pumn de făină. Astea erea pe vremuri. Acuma, dacă te uiți bine, 
nu mai e obște. Și tot am avut măcar bani la teșcherea, ce să 
ne pară rău? Unii mai au. Și caie n au vindut, acuma crapă 
de ciudă pe-ăi d-au vindut, că boierului nu-i mai trebuie păr
țile lor. Asta-i faptul ciudat.

Ceilalți mormăiau in umbra începutului nopții. Murmurau 
tainic și moale, neștiutori, învinși. Se simțeau insă luminați, 
mai deștepți, ei erau oamenii care eiau ai boierului, ai vremii 
noi, acuma nu mai meigea cum mersese sute de ani, cu obștea 
Era întunerio, și aerul era uscat și cald.

— Asta-i faptul, zise Tănăsacne. Nu-i temei in oamenii 
noștri, boierul e prea tare. Ce, o să ne luptăm cu el ?

Urmă o tăcere. Apoi cîțiva înginaiă că așa e, că n-o să 
se poată lupta cu boierul. Abia se vedeau unii pe alții, doar 
ca niște pete alburii în întunecime. Deasupra lor sclipeau roiuri 
uriașe de stele mari, curate, jos, parcă la cițiva zeci de stinjeni 
deasupra satului.

Tănăsache rîdea. Nu-1 vedeau, dar îl știau cum rîde : urii 
cu un fel de rînjet al fălcii aceleia de jos prea înaintată.

— Mă — zise el — de la boier mai poți să și furi. De la 
tine nu poți fura, nici de la vecin, că te simte. Pe lingă boier 
te mai strecori. Cîți purici încap la un dulău de-ăștia mari?

Bîseră și ei, domol, fără prea mare zgomot Unul spuse :
— Noi sîntem slabi ca greierele, nu se prind puricii de 

noi..
Vorbiră toți, de-a valma, apoi se potoliră. Tîrziu, unul cite 

unul se adunau de pe jos, să se ducă spre casele lor, doi-trei 
deodată, despărțindu-se la podețele din fața ogrăzilor. Tănă- 
sache rămase singur, numai un om mai stătea in drum, cu mîi-
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nile la subsuori, și trăgea dintr-o lulea. Se zărea uneori cum 
se face o zare trandafirie, mare cit o alună. In capul lulelei. 
Tănăsache însă se prefăcuse toată vremea că nu-1 vede pe 
omul ăsta, și vorbise ca și cum acela n-ar H fost de față. Și 
acuma se ridică și dădu să intre pe poartă. Omul din drum zise:

— Mă SacheI
Tănăsache se opri și se întoarse, întrebă rece și plictisit: 
— Ce e, mă ?
Omul din drum trecu podețul, vorbind, și se sprijini de 

gard:
. — Mă, Sache, mă. ce iaci tu, mă ?

— Cum, ce fac ? Nu iac nimic, răspunse Sache cu nevi
novăție.

— Mă tu te cerți cu obștea satului, mă, murmură celălalt, 
uitindu-se in pămint. unde abia iși vedea pe întuneric, pe lutul 
cenușiu, piciorul cenușiu de pulbere.

— Fugi de-acilea, mă Niță Negrea I Care obște ? Cu Radu 
sînt certat ? Cu Prosteală sînt certat ? Cu Cohorul sint certat ? 
Ce vorbești tu?

— Mă, ăștia-s doi lrei, cu ăi mai mulți din oamenii ăi 
mal buni, te-ai stricat rău de tot, măi tată, zise binevoitor 
Niță Negrea.

— Așa-i cînd nu te iei ca oaia după turmă : ăi de se iau, 
se supără pe tine, zise Tănăsache rîzînd. Măi Niță, mă, eu mă 
iau după capul meu, nu după al altuia—

— Mă, tu te strici cu oamenii, murmură gînditor Niță 
Negrea.

— Las’ că le trece, zise ușurel Tănăsache.
— La procest, aud că te aduce martor, ingină Niță Negrea.
— Treaba lor, zise cu mîndrie Tănăsache, ca un om căruia 

de fapt nu-i pasă nici de procese, ntci de boier, nici de judecată, 
nici de sat; un om cu totul neatîmat și sigur de sine.

— Dacă te cheamă, tu ce-ai să zici ? întrebă Niță Ne
grea fără să pară că pune vreo greutate pe întrebare, și cu 
atlt mai puțin pe răspuns. Trase chiar un fum gros din lulea, 
păcăind des, și i se lumină fața o clipă: o față ascuțită, cu 
ochi negri, străpungători, și o mustață groasă de-a curmezișul.

— Cum ce-o să spun? Deștept ești și tul zise cu aceeași 
mîndrie ca pînă atunci Tănăsache. O să zic cum a fost faptul.

MTURH PUSTII
de Ion Petrache

Se ascunsese soarele sub dimburi 
Și-o seară-albastră coboară pe cîmpuri.

Prin colbul ars, cu mersul legănat 
Se întorcea o fată către sat.

In păru-! negru, lung, numai inele, 
Iși împletise maci și albăstrele.

In urma ei, stirnind in nouri colbul. 
Venea boieru-mpintenîndu-și roibul.

Cînd îi văzu ea tresări de spaimă
— Poate-i grăbit și nu bagă-n seamă

l-a spus mereu să vină la conac.
II place mersu-i, ochii ei ii plac.

Și fata l.a.nțeles și nu s-a dus. 
Dar iată-l, vine, zvîrlind coibu-n sus.

Inspăimîntată se ascunde-n mături. 
Cit ai clipi e! se opri alături

— Ce faci frumoaso ? Te ascunzi ? Ți-e teamă ? 
Tună prin seară-un glas ca de aramă.

Și-nebunit de frumusețea-i rară
Ii frinse-n brațe trupu-i de fecioară.

Ea a țipat, s-a zvircolit, a plîns.
Dar toate astea s-au pierdut, s-au stins.

Cînd s-a-nălțat în șa, a rîs cu hohot
Și-a dispărut lăsînd în urmă tropot

Se ridicase luna peste sat
Cînd ea, zmulgîndu-și părul inelat.

Și hohotind porni ca o năucă. 
Dar se opri. In sat cum să se ducă ?

Cînd dragul ei o va chema la poartă 
Ea să il mintă ? Nu I Mai bine moartă I

Și se ndreptl spre-o cumpănă plecată. 
In urma ei murise zarea toată.

Cînd a ajuns peste cimpia-ntinsă
E a iși roti privirea tristă, stinsă.

Apoi, trecindu.și peste ochi o mină. 
Se azvirli tăcută în fintină.

De-atunci, în cimp, o ciutură pustie 
Se leagănă în vfnt peste cimpie.

i• .........................................•••«■.

Noi am lăsat-o aici să povestească 
De ce-a-nsemnat puterea ciocoiască.
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Aducerile aminte nu-s în fi
rea Anicăi Bîrleanu. E o 
femeie tăcută, harnică, do- 

moală în vorbă. Cîteodată însă, 
mai cu seamă la vremea cînd 
vîntoasele încep a șuiera în co
muna Lohanului si iazul prinde 
o pojghiță albă de gheată. Ani- 
ca îsi sprijină spatele de sobă, 
își pune furca în brîu și, alun
gate de sfîrîitul neîntrerupt a) 
fusului, gîndurile îi zboară înapoi 
la timpuri nu de mult petrecute 
în uitare. Pe atunci. Ștefan um
plea casa cu vorba lui aspră, cu 
umerii lăți si cu neastîmpărul a- 
cela al omului nornit către îm
plinirea unor visuri neasemuit 
de mari.

Nici nu avusese vreme să-sî 
cerceteze inima dacă îl iubește. 
E*ra ca tiparul. Cînd credea că 
l-a prins, că-i al ei si numai al 
ei. Stefan asvîrlea o vorbă smul
să din gîndurile în care Anica 
doar uneori a putut pătrunde:

— Cînd o fi la măsurat nă- 
mîntul să vezi îmbulzeală...

Pe urmă se scula din pat. ă- 
prindea lampa si pînă tîrziu în 
noapte, tremurînd de frig sau de 
înfrigurare. Stefan întocmea liste- 
lungi de cei care, după presupu
sa lui, aveau drept la pămînt din 
moșia boierească.

In alte dăți, casa li se um- 
olea de oameni. Veneau pe înse
rat, cu sumăiasele rupte, Moga 
Toader, Ion Neculaes. Marcu 
Gheorghe, Ioana lui Paraschiv, 
Maria lui Mihaiache si alții, des
pre care tot satul știa că s-au 
înscris la comuniști. Pe Anica a 
pus-o bărbatu-său să-si scrie a 
deziunea.

— Tu știi ce-î aceea viată o- 
menească? El, pentru asta mun
cește partidul comuniștilor!

Anica si-a însemnat numele pe 
hîrtia tipărită, iar acolo unde era 
întrebarea: „Ce vă face să în
frăți în partid ?“ a scris cu mî- 
na ei, tremurat si cu greșeli de 
ortografie „vreau să muncesc și 
eu ca făt poporul sărac să aibă 
o viată omenească".

După ce i-a citit adeziunea, 
Stefan care venise de la coope
rativă unde, împreună cu alții 
schimbaseră conducerea cu toată 
împotrivirea boierului Costică E. 
Constantin, a strîns-o tare la 
piept, ca niciodată, si i-a crimpo- 
tit buzele cu mustățile umede de 
promoroacă.

— Se vezi tu. femeie, cum o 
să fie... Numa’ să vezi.

S» pînă în zori, însuflețit, Ste
fan î-a împuiat capul cu fel de 
fel de planuri, care de care mai 
amețitor si din care Anica 
n-a înțeles decît cîteva vorbe:...

adevărat Mă știi tu că minț ? Eu în viața mea n-am mințit și n-o 
să minț. Poate să spuie cine ce-o vrea, poate să și crape, eu nu 
mint îmi cumpără ciocoiul partea ? Mi-o plăti ? întrebai eu 
obștea? Spune tu.

— Mda, ingină Niță Negrea.
— Păi vezi ? întrebă turcul cu demnitate. Niță Negrea tuși, 

apoi, bătînd In pumni, scutură jăratecul din lulea. Căzură pe jos 
clteva fire de foc. Niță Negrea le călcă cu talpa-i desculță, 
groasă. Apoi zise :

— Eu să fiu in locul tău, aș minți.
— De ce să minț ? Eu nu mă spurc nici pentru orice-o fi I 

răspunse Tănăsache disprețuitor.
— Aș minți, mă. 

Mi-ar părea rău 
de oameni. Aș 
zice că n-am ți* 
nut seamă de 
proftimis’) mă în
țelegi, adică na 
i-am întrebat pe 
oameni întîi, și-ar 
pierde ciocoiul 
procestul. Am ră- 
mîne cu moșia, 
măi Sache.

— Ce-am eu cu 
▼oi ? Eu vîndui 
partea mea, ba- 
nîi-i luai, de jurat 
strîmb nu jur, că 
o să mă puie să 
jur...

— Va să zică 
ești martor, zise 
Niță Negrea, în- 
veselindu-se.

Celălalt dădea
din umeri:_______ - - - 1 i ■ ■ ’ ■ ■

I.
Ar 

case noi, , 
radio, ... s< 
... grădinit 
re...

Curînd 1 
Stefan al ( 
lui aprinse 
Tîrzii, si a 
nisti. n-a i: 
moșia boie 
melii unui 
nu se mai 
sală de cîi 
si sală de 
neașteptate 
că de soția 
mai acum

Era în 1 
la primărie 
Marcu. iar 
nizațieî de 
oameni ce 
se cele dini 
lor noi. An 
nu. le-a fa 
nit aiutcr.

POZIȚIA ASTRELi

— Zisăi eu așa ceva ^^unt 
cheamă, nu sînt

Niță Negrea tăcu o bucată
— Deștept ești tu. mă Saci 

și ca de departe.
Celalt rînji:
— Oi fi eu, n-oi fi, nu știi 

in cîrd cu nimeni.
— Bine, măi, murmură Nițc 
Dar nu pleca. Stătea cu o 

adine. *
— Mergi- sănătos, zise vest
— Să fii sănătos, repetă 1 

se uite la eL Apoi ieși de pe po 
in Întuneric.

Tănăsache intră în casă, 
și cu copiii Niță Negrea se dust 
pe la niște oameni. Ii chema de 
vorbească. Pe urmă pornea mm 
cu el. Trecu destulă vreme pîna 
de sfătuit. Pe urmă Niță Negrea 
seră după el, veni In capul sati 
de pași de casa lui Tănăsache.

— Stațl voi aici, că nu ști 
cîinii, zise el liniștit Porni singu 
Ajunse la gard. Un cîine se re; 
rinjiți. Niță Negrea vorbi ce^a ii 
un glas atît de lin și de 
asemenea se purtau Intr-un wnp 
se uitau la el cum deschide poarte 
mîncare : nu se vedea nimic în I 
boturile pe jos. Pe urmă Niță Neg 
perită cu stuf, mergea măsurat, < 
pomenit de liniștit Deasupra, în 
stelele mari și verzui Niță Negre 
leaua în mină, apoi o suci cu < 
scutură jăratecul în stuful de pe c< 
la fel de incet prin ogradă, inchi
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electrică, .- 
nematograf,

— tractoa- 

tăranii ne 
Din visurile 
i primar la 
ilalți comu- 
să împartă 

să pună te- 
iltural cum 
a Huși: cu 
. bibliotecă 
săvîrșit pe 
mirat par- 

o iuca toc-

O lună după moartea lui, în 
sat a venit huruind si băgînd 
spaima în lighioane. un tractor. 
Încă un vis al comuniștilor, prin
dea viată.

S-a deschis pe urmă școală 
nouă... Copiii cîntau etît de fru
mos la serbări I S-a dus si boie
rul. conacul s-a transformat în 
sediul gospodăriei agricole co
lective „Flamura Roșie".

Pe rampă. în gară, au început 
să sosească ciment și cărămizi, 
cherestea si fier, stîlpi si sîrme, 
vite si mărfuri, stămburi si ghe
te...

I lui Stefan 
Gheorghe 

erea orga- 
n Niculăeș, 
n îi învăta- 
ile vremuri- 
;fan Bîrlea- 
; si neoste-

In ziua în care pînă și Gheor
ghe Butnaru, cel mai bătrîn și 
mai sărac om din Tîrzii sî-a le
pădat opincile și din acel doi la 
sută prevăzut pentru bătrîni la 
colectivă, și-a cumpărat straie 
noi si o pereche de cizme, Anica 
l-a poftit acasă si l-a cinstit cu 
un pahar de vin. Dar nu l-a spus

că ciocnind în sănătate lui But
naru, gîndurile îi alunecaseră cu 
durere si bucurie laolaltă. înspre 
Stefan....

Anica Bîrleanu este una dintre 
cei 194 de membri ai gospodă
riei colective, foști săraci și mij
locași ai satului. Muncește la 
cîmp, fiind în putere și dovedind 
multă hărnicie. Uneori, cînd ca
mionul colectivei pleacă spre 
„Zootehnică" și Anica are vre
me. se urcă în cabină și tot dru
mul privește în dreapta si în 
stingă, înainte, înapoi.

Camionul se oprește în fata 
grădiniței de copii să lase aici 
un uriaș borcan cu miere de al
bine. Camionul face un popas la 
căminul cultural să lase filmul 
cel nou sosit chiar acum de la 
gară.

Camionul descarcă uși si fe
restre. întocmite la atelierul co
lectivei, în curtea Măriei Oceanu 
care-si face casă nouă.

In goană, trîmbitîndu-și clac- 
sonul, mașina trece prin dreptul 
uriașelor magazii de cereale ale 
colectivei, ocolește tînăra livadă 
cu 800 de pomi. Petre Bîrzu, șo
ferul, salută cu un chiot pe moș 
Gheorghe Prisăcaru, un bătrînel 
roșu la fată, care-și duce la adă
post ultimii din cei 144 de stupi 
ai colectivei, bagă spaima, în 
șagă, în cele peste 500 de oi din 
noul saivan al colectivei, si toa
te întîmplările acestea mărunte 
și obișnuite pătrund în sulfletul 
Anicăi Bîrleanu ca niște nease
muite vestiri.

E ca si cum roata vieții 1 s-ar 
întoarce înapoi cu 8—10 ani si 
cînd la aceeași vreme de amiazi 
călca mărunt, femeiește, pe urme
le lui Stefan, la ședința de partid 
în noul sediu al organizației.

— Vezi tu Anică. ce loc bun 
pentru „saivană"? Apa-i colo, 
iarba-i ici. satul colea. Cînd om 
face-o să nu-ti fie cu pricină de 
m-oi îmbăta...

Astăzi sînt multi comuniști în 
Tîrzii... Jumătate satul e în gos
podăria colectivă, cealaltă jumă
tate în întovărășire. Oamenii 
sînt parcă mai buni, mai înțele
gători. Poate, pentru că prima 
oară în viată sînt lipsiți de în
grozitoarea povară a „zilei de 
mîine" și învață să se uite mai 
mult în viitor.

Si de-abia acum a priceput A- 
nica Bîrleanu cît suflet pusese în 
vorbele acelea simple așternute 
De adeziunea de partid: „să 
muncesc si eu ca tăt poporul să
rac să aibă o viată omenească".

GH. FLORESCU

Fata mea privește-afară 
în grădina ei de vară : 
nici-o frunză nu-i pe ram, 
numai o mușcată-n geam. 
Șl ce dragi i-s florile, 
florile-surorile, 
și ce-ar vrea ea să le vadă 
răsărind de sub zăpadă 1 
Intr-o noapte, s-a-ntîmplat, 
ce-a dorit, cu-adevărat.

Toate stelele din cer 
s-au schimbat In flori de ger, 
flori de gheață și dantele 
pe fereasta fetei mele.
De se-apropie tiptil 
calde buze de copil, 
ele se topesc ușor, 
căci săruturile dor, 
căci săruturile dor...

SMmSUMk
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j^eamă. Dacă nu mă 

>, apoi dădu din cap : 
el cu oarecare tristețe

n sînt, și nu mă bag

Să fii sănătos.
:at, gtndindu-se parcă

:he.
;a in neștire, fără să 
ră pe uliță. Se pierdu 

se calcă cu muierea 
rsă, mined, apoi trecu 
și veneau la gard să 
Vreo doi-trei porniră 

de vorbit, de întrebat, 
ntre cei care se ținu- 
mse la vreo cincizeci 

laceți. să nu vă latre 
i, păcăind din lulea, 
ad la gard, cu dinții 
^țr-un fel ciudat cu 

tăcu. Ceilalți, de 
^^dădeau din coadă, 
l El le aruncă ceva de 
dar el se repeziră cu 
se in dosul casei aco- 
rea încet Era nemai- 
lin de iunie, licăreau 
o dată adine, cu lu- 

>s, bătu din pumni și 
ă. Se întoarse și trecu 
, se depărtă de uliță.

Cînd ajunse la cel doi oameni care-1 așteptau, se opri șl se 
întoarse să se uite îndărăt. Stătută toți trei cîteva clipe, pînă 
văzură cum încep să pîlpîie limbile de flacără din acoperiș.

— Haiderăți, zise Niță Negrea.
Se întoarseră și plecară.

Aprinse lampa de petrol cu un abajur mate de porțelan 
alb, și se așeză la masa lui de lucru, încărcată cu cărți des
chise, hărți cerești și vrafuri de hirtii pe care era desenat in
variabil un cerc cu roșu și semnele zodiacale și planetare. 
Feciorul ii aduse paharul de apă pe tavă și-l spuse ceva. 
Eustațiu Cozianu dădu pe gît paharul și-l puse la loc pe tavă.

— Ce porunciți să fac cu el, conașule 7
— Cum 7 Ce 7 Ce-ai spus 7
— Țăranul, conașule. Ce să facă 7
— Care țăran?
— A venit un țăran din Dobrunu, cu muierea și copiii 

In căruță și cu vaca legată după căruță. Zice că trebuie să vă 
spuie ceva.

— Cum 7 Unde e 7 Ce vrea 7 Ia să vedem, zise Eustațiu 
Cozianu, ridieîndu-se și ieșind dindărătul biroului.

— Căruța, l-am spus s-o lase In uliță, n-ați văzut-o cînd 
ați venit 7 El e la noi la odăi, așteaptă.

Eustațiu Cozianu o luă înainte, ieși in grădină și se opri.
— Du-te și adu-1 Încoace.
Se așeză intr-unui din fotoliile de paie. Două umbre se 

apropiată de el dinspre casa slugilor: feciorul și un țăran cu 
căciulă.

— Să trăiți, cucoane, zise țăranul și-și scoase căciula.
Eustațiu Cozianu 11 privea, încercînd să-l recunoască:
— Bună seara. Cine ești tu, omule 7
Apoi, feciorului:
— Ia adă un felinar și pune-1 colea pe masă.
Feciorul dispăru. Țăranul se încovoia cu căciula în mîini.
— Sînt Tănăsache, să trăiți, din Dobrunu, care i-ați cum

părat moșul.
Moșul era partea lui de moșie. Eustațiu Cozianu 11 recu

noscuse de la primul cuvînt
— Te știu, te știu, ce e cu tine 7

— Aoleu, cucoane, am pățit-o cu hoții ăla de la noi din 
sat I începu să se vaiete omul. Mi-au dat foc la casă, de era 
să ard cu muiere și cu copii cu tot

—- Cînd asta 7
— Ieri, cucoane, cum ar fi pe vremea asta. Dormeam dus 

și cînd colo, o dată simt prin somn miros de fum...
Ii povesti cu amănunte, cum încercase să stingă, cum 

sărise focul și la grajd, că era lipit de casă, și la pătul, care 
era la un pas de grajd, și cum pînă sâ se adune vecinii se 
întețise atît de tare incit arsese totul pînă-n pămînt.

— Hoțul de Niță Negrea mi-a făcut-o I
— De unde știi 7 întrebă Cozianu.
— Păi— a fost pe la mine alaltăseară.
Și-i povesti convorbirea cu Niță Negrea.
— Mi-a zis : zice, „să fii sănătos*. De două ori mi-a zis. 

El mi-a pus foc. II știu eu, hoțul—
— De ce-i zici hoț 7 întrebă iarăși Cozianu care nu vedea 

de ce numai decît acel Niță Negrea trebuia să fi pus focul, 
deși intr-adevăr, părea obraznic, nesupus...

— Păi sînt neam de noți: taică-su a fost haiduc de codru, 
la ocnă a murit; bunicu-su a fost pandur, cînd cu zavera. 
Zavergii au rămas cu toții, și el, și frații lui; voia să mă puie pe 
mine să minț la tribunal... )

Cozianu îl descusu cu de,-amănuntul, pînă i se păru că 
nu mai are ce afla de la el, apoi ii spuse :

— Pleci mîine au căruța la mine la moșie, la Cozia. Ii 
dau eu o scrisoare administratorului să-ți găsească de lucru, sâ 
ai casă și masă, pînă se isprăvește procesul, și-atunci, ai să 
fii primar în Dobrunu. Al înțeles 7

— Să trăiți, cucoane 1 zise Tănăsache in poziție de „drepți*', 
ca la armată. Apoi, molatec, adăugă:

— Eu nu de-aia venii la dumneavoastră, venii să vă spui 
ce fel de oameni sînt ăștia din Dobrunu. Eu spui drept, cum e 
adevărul...

— Bine-bine, am înțeles. De-aia îmi trebuiești tu primare 
în Dobrunu, să nu-mi umbli cu minciuni, să-i acoperi pe peze
venghii ăia. îmi trebuie un om cinstit, care să spuie adevărul. Hai, 
du-te și-ți vezi de treabă. Ia felinarul.

') Greșit pentru protimisis, drept la preemfiune.
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schimbul altor mărfuri trebuincioase. 
Oare puțin înseamnă producția unor 
asemenea mașini pentru țara noastră, 
a cărei industrie, cu un deceniu in ur
mă nu putea produce nici măcar 
nasturi și ace ?

Ei bine, toate acestea nu pot fi ui
tate. Ele sînt toate roade ale priete
niei și colaborării frățești cu Uniunea 
Sovietică. Această prietenie nu va pu
tea fi umbrită niciodată de nimic.

★

Recentele tratative de la Moscova 
au dovedit din nou cu deose
bită tărie, dragostea frățească 

a poporului sovietic față de poporul 
nostru, dorința sa de a ne ajuta să 
înfăptuim pe mai departe, cu succes, 
sarcinile construcției economice. In 
baza acordurilor încheiate. Uniunea 
Sovietică ne ajută să facem față ur
mărilor secetei, acordindu-ne un îm
prumut de 450.000 tone de griu pentru 
completarea necesarului de cereale și 
60.000 tone de furaje. Astfel, in ciuda 
faptului că în acest an am avut o re
coltă slabă, piinea populației va fi a- 
sigurată. Trebuie amintit că împrumu
tul de cereale îl vom restitui începînd 
din anul 1959, in decurs de trei ani, 
fie în grîoe, fie în livrări de alte măr
furi, potrivit intereselor economiei 
noastre naționale. Avantajul țării 
noastre reiese cît se poate de clar.

Dar dacă luăm 
lalte prevederi ale 
te vom constata 
țării noastre mari
și financiare. De pildă, așa cum a sub
liniat tovarășul Chivu Stoica in cu- 
vințarea rostită la radio. Uniunea So
vietică a renunțat la suma de 4 mi
liarde 300 milioane de lei din totalul 
sumelor ce i se cuvin pentru răscum
părarea cotei sale de participare la 
societățile mixte (fostele Sovroui) re- 
prezentînd valoarea bunurilor foste 
ale Germaniei hitleriste și aduse ca 
participate la Întreprinderile mixte 
romîno-sovietice. Statul nostru urmea
ză să plătească numai sumple care re
prezintă valoarea utilajului și instala
țiilor pe care Uniunea Sovietică le-a 
trimis in țara noastră ca aport din 
propriul său venit național. După cum 
se știe Sovromurile au juca! un 
rol in economia noastră națională, si- umărul lui puternic de frate. Aceasta 
tuindu-se prin organizarea lor superi
oară și înaltul lor nivel tehnic, in 
fruntea întregei industrii. Revizuirea 
în favoarea țării noastre a drepturi-

lor ce i se cuvin Uniunii Sovietice din 
răscumpărarea cotei de participate a 
fostelor societăți Sovrom, reprezintă 
un nou și substantial ajutor dat po
porului romin. un nou dar mărkrănos 
din partea poporului frate sovietic.

Sau să ne gîndim, la marea însem
nătate a faptului că după toate redu
cerile făcute, noi vom plăti Uniunii 
Sovietice sumele ce i se mai cuvin, 
intr-un termen lung și in lei. nu in 
valută La care trebuie adăugat aju
torul pe care ni-t dă Statul Soviet'c, a- 
cordîndu-ne un nou și important cre
dit industrial pe termen lung. în con
diții foarte avantajoase. Acest credit 
in valoare de 270 milioane de ruble va 
consta în proiecte și livrări de utilaje 
complexe pentru construirea de noi u- 
zine, care vor lărgi baza industriei 
noastre chimice și petrolifere, furni- 
zînd economiei naționale mari canti
tăți de îngrășăminte. insecticide și 
fungicide necesare dezvoltării agricul
turii noastre. Cit privește plata aces
tor credite, merită subliniat că țara 
noastră o va face prin livrări de măr
furi din producția noilor întreprinderi 
ce vor fi construite. într-un termen de 
10 ani de la data intrării lor în func
țiune.

Vedem prin urmare cum o 
tere nu numai că întemeiază 
picior de egalitate cu un stat 
ca al nostru, ci il și ajută
dezinteresat să-și întărească și să dez
volte economia sa națională. Aseme
nea relații n-au existat niciodată altă
dată. fapt dovedit cu prisosință 
tragica experiență a trecutului 
noastre.

Pentru prima dată în istorie, 
menea relații au fost instaurate
plan internațional de Statul Sovietic, 
stat al muncitorilor și țăranilor, că
ruia prin natura sa îi sînt străine ori
ce tendințe de acaparare și de îmbo
gățire pe seama altor popoare. Aceste 
relații de tip nou. în spirit internațio
nalist. unesc astăzi marea familie a 
țărilor socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Deținător al unui inepuizabil tezaur 
de experiență și a unei uriașe puteri 
economice, poporul sovietic ne ajută 
pas cu pas in înfăptuirea mărețului 
țef al construirii socialismului ; zi de 
zi noi simțim alături, in greul luptei

mare pu- 
relații pe 
mai mic. 
sincer și

! Pe calea
\ tehnicii doi

I..... .
[ le patriei noastre 
{ se introduc din ce 
[ în ce mai mult 
I mașinile cele mai 
( moderne.
( La uzinele chi

f

mice „Victoria" 
mașina (care se 
vede în clișeu) de 
formare a anvelo
pelor, adusă din 
U.R.S.S.; dă un 
randament mult 
mai mare decît ve
chile mașini.

Activitatea culturală în satul colhoznic

pe rînd toate cele- 
acordurilor incheia- 
că toate ii creiază 
avantaje economice

de 
tării

ase- 
pe

ne întărește și mai mult încrederea in 
propriile noastre forțe, in minunatul 
viitor spre care ne călăuzește cu mm» 
sigură partidul nostru.

La o depărtare de aproximativ 3 km. de 
reședința raionului Dimer, regiunea Kiev, 
se întinde satul Kosarovici care numără 
800 de familii de colhoznici. La sediul 
colhozului l-am întîlnit pe președinte, un 
om voinic, glumeț și cu multă experien
ță în muncă. Anul acesta a împlinit 25 
de ani de cînd deține funcția de preșe
dinte al colhozului.

„In timpul războiului — povestește el — 
fasciștii ne-au distrus și satul și colhozul. 
Locuiam în bordeie. Din averea colhozu
lui nu ne-a mai rămas nimic. îndată 
după alungarea fasciștilor, am pornit 
insa la refacerea colhozului nostru"

S-au scurs de atunci 14 ani... Pe locurile 
unde odinioară fasciștii lăsaseră în urma 
lor numai ruine șî moloz, se ridică astăzi 
construcțiile grandioase ale colhozului, 
devenit milionar, și casele noi ale col
hoznicilor care au schimbat cu totul fața 
satului

Impunătoarea clădire a clubului sătesc 
se află chiar în centrul satului. Clubul, 
construit din inițiativa sovietului sătesc 
șt cu sprijinul colhoznicilor, e înzestrat cu 
o bibliotecă de peste 7.000 de volume, un 
aparat de proiecție cinematografică, un a- 
parat de radio, 17 instrumente de suflat, 15 
instrumente cu coarde pentru orchestră, o 
pianină și o armonică. Toate acestea au 
fost procurate prin grija comitetului execu
tiv al sovietului sătesc de deputați și cu 
sprijinul colhozului. De altfel, anual, so
vietul sătesc alocă clubului un buget de 
18.000 ruble

Locuitorii satului participă intens la ac
tivitatea cercurilor artistice din cadrul clu
bului. In cercul dramatic, la cor, în echipa 
de dans, în brigada artistică de agitație și 
în formațiunile instrumentale, activează 
peste 130 de colhoznici, îndeosebi tineri. 
Aproape zilnic au loc reprezentații cine
matografice pentru colhoznici.

La club se țin cu regularitate conferințe 
în legătură cu problemele agriculturii și e-

conomiei colhozului, cu popularizarea știi- 
țelor naturii, cu situația internațională. 
Treouie subliniat faptul că întreaga activi
tate culturală este strîns legată de pro
blemele construcției economice ale collm- 
zului. de campaniile agricole în curs, Xx 
preocupările și cerințele maselor. O m^B 
importanță se acordă în acest sens or^^ 
nizării de convorbiri cu fruntașii în pro
ducție La asemenea serj se obișnuiește 
să se invite întreaga familie a fruntașu
lui, oferindu-i-se locuri de onoare. În
totdeauna aceste întîlniri se sfîrșesc cu 
prezentarea unui mic calcul de către 
conducerea colhozului care arată cu cjl 
ar crește producția colhozului și valoa
rea zilei-muncă dacă toți colhoznici ar 
munci ca fruntașul.

Introducerea și folosirea mijloacelor me
canizate pe o scară tot mai largă în col
hoz, a necesitat ridicarea nivelului de 
cunoștințe tehnice ale colhoznicilor. De 
aceea, sovietul sătesc a îndrumat condu
cerea clubului să organizeze și diferite 
cercuri profesionale unde colhoznicii în
vață și cite o meserie

Avîntul ce-f cunoaște aici munca cultu
rală se datorește în mare măsură intelec
tualității satului Astfel, colectivul sătesc 
de conferențiari este format din 16 inte
lectuali - 8 învățători, 2 medici, un zoo- 
tehnician, 3 agronomi, un candidat în 
științele agricole și președintele sovietu
lui sătesc. Un număr mare de intelectuali 
îndeplinesc sarcini de răspundere în co
lectivul de muncă al clubului, ca dirijor, 
regizor,, instructor de dans, bibliotecari 
voluntari, etc

Acestea sînt doar cîteva dintre realiză
rile obținute pe tărîm cultural în satul 
Kosarovici. Cele 34 de diplome și decora
ții obținute de club sînt o mărturie a ac
tivității sale rodnice, desfășurată în ron
durile colhoznicilor

N. NISTOR

„ZI DE ODIHNĂ COLECTIVĂ"
Comitetul regional P.tici^ 

rești al P.M.R. și Comitetul 
executiv al sfatului popular 
al regiunii București, în co
laborare cu Casa Prieteniei 
Romîno-Sovietice A.R.L.U.S.. 
au organizat duminică. 9 
decembrie a.c., o zi de odih
nă în colectiv pentru frun
tașii recoltelor bogate din 
regiune.

Colectiviști, întovărășiți, 
țărani muncitori cu gospo- 
podării individuale, tracto
riști și muncitori agricoli din 
gospodăriile agricole de stat, 
activiști „de la sate, au pe
trecut o zi minunată împreu
nă.cu familiile lor. In afară 
de plimbarea făcută în cele 
mai frumoase locuri ale Ca
pitalei noastre, oaspeții au 
asistat la spectacolul „Fîn- 
tîna din Baccisarai” dat Ia 
Teatrul de .Operă și Balet, 
la un simpozion organizat Ia 
Casa Prieteniei Romîno-So^ 
vietice pe tema : „Roade!® 
folosirii experienței sovietice" 
în agricultura țării noastre”, 
după care au asistat Ia un 
spectacol de muzică popu
lară romînească și distracti
vă. Un punct atractiv a fost 
și masa tovărășească la u 
nul din marele restaurante 
a4e București ului.
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Intr-o cuvîntare rostită 
recent in Camera Co
munelor, Selwyn

Lloyd, ministrul britanic al 
afacerilor externe, a declarat 
în rîsetele opoziției că din 
situația creată în Egipt, An
glia a oBținut „anumite 
avantaje".

Domnul Lloyd a evitat 
însă să arate care sînt ace
ste „avantaje" Le arată în 
schimb cu prisosință ziarele 
și agențiile de presă și mai 
ales, le simte pe propria lui 
piele poporul englez.

Așa. de pildă, agenția ,.A- 
ssociated Press" scrie: „En
glezii privesc cu groază no
ta de piață pentru invazia 
Egiptului. Moralul tării a 
fost greu lovit de temerile în 
legătură cu creșterea infla
ției, a șomajului, a impozi
telor și în legătură cu lipsa 
paralizantă de combustibil". 
In continuare agenția arată 
că în urma scumpirii produ
selor petrolifere și. in conse
cință. a transporturilor, vor 
crește rapid prețurile tutu
ror alimentelor — în special 
al pîinii, laptelui și cărnii, 
precum și a majorității măr-

Cursa înarmărilor
și urmările ei în țările capitaliste

Pentru masele

populare...

...frinarea producției, șomaj, 
mizerie. Purtătorii de cuvînt ai 
„modului de viață american” 
s-au lăudat că anul 1955 n-are 

'egal în prosperitatea S.UJL Dar 
să ne adresăm datelor pe care 
ni le pun la indenună statisticile 
întocmite chiar de către econo
miștii americani. Ce spun datele 
statistice? Chiar în acest an 
1955, binecuvîntat de propagan
da imperialistă, în S.U.A. au 
fost aproximativ 3 milioane de 
șomeri totali și peste 9 milioane 
de șomeri parțiali.

Cu fermierii lucrurile se pre
zintă și mai prost. înglodați în 
datorii pînă peste cap, micii fer
mieri se văd nevoiți să-și ia 
bocceaua în spate și să-și pără
sească pămînturile. După cum 
scria cu cîtăva vreme în urmă 
gazete franceză „Tribune des 
Nations", această tristă soartă 
a avut-o în ultimii 4 ani un nu
măr de 600.000 de mici fermieri. 
Acest fapt este prezentat însă 
de propagandiștii unor cercuri 
conducătoare „prosperi
tate”

..adevărată pacoste. Cheltuie
lile militare în principalele

.capitaliste au atins cifre 
de-abia mai pot fi citite, 
în anul bugetar 1937-1938 
luielile militare ale S.U.A. se 
ridicau la 1 miliard de dolari, 
în anul bugetar 1955-1956 
ajung la 41.8 miliarde de 
lari.

In Anglia, în bugetul 
*"1955-1956 au fost destinate 

purilor militare 1.537 milioane 
lire sterline, iar în Franța 1.086 
miliarde franci. La aceste sume 
trebuie adăugate milioanele de 
lire sterline și franci francezi 
inghițiți de pregătirea și dezlăn
țuirea atacului tîlhăresc împotri- 
•îgiptului.

afară de aceste uriașe su
me, în bugetele statelor capi
taliste. sînt prevăzute impor
tante fonduri și pentru întreți
nerea alianțelor și diverselor 
blocuri militare, ca și pentru 
propaganda dușmănoasă de în
treținere a nebuniei „războiului 
rece*. Așa de pildă, cheltuielile 
militare ale pactului Atlanticu- 
»i de nord — cea mai mare 
”upare militară — au atins

T A J E "
furilor industriale. Vor creș
te, de asemenea, prețurile 
biletelor de autobuze „fo'o- 
site în mare parte de clasa 
muncitoare" — subliniază 
„Associated Press".

In ce privește ziarele bri
tanice, ele consideră în una
nimitate că de Jțp. urflta .in
tervenției armare în Egipt 
Anglia se află într-o situa
ție economică primejd-idașă. 
Astfel, ziaTul „Daily Mail" 
subliniază.că economia en
gleză „care se află în stare 
de instabilitate, a primit o 
lovitură. Pentru a se redre
sa vor fi necesare multe luni 
și poate chiar un tim-p mult 
mai îndelungat".

Subliniind că primejdia 
inflației este cu totul evi
dentă, ziarul „News Chroni
cle* scrie că „plata pentru 
Suez este foarte mare".

In afara „avantajelor" a- 
mintite de domnul Lloyd și 
comentate pe larg în presa 
britanică, mai există unul 
care fără îndoială e cel mai 
de seamă : oprobiul maselor 
largi populare față de atro
citățile săvîrșite pe pămîn- 
tul pașnic al Egiptului !
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numai în șapte ani cifra de 312 
miliarde de dolari.

★
...impozite, tot mai multe im

pozite. Unele socoteli făcute de 
economiști arată că în principa
lele țări capitaliste, impozitele 
înghit mai mult de o treime din 
salariile muncitorilor și din ve
niturile fermierilor. Bunăoară, in

pe din 
do-

S.U.A-, cheltuielile militare 
cap de locuitor au crescut 
1913 pînă în 1955 de la 3,5 
lari la 250 dolari, adică au spo
rit de 70 de ori. In Anglia, chel
tuielile militare pe cap de locui
tor an crescut în aceeași perioa
dă de la 1,7 lire sterline ia 29,3 
lire sterline

Pentru capitaliști...
...afaceri din cele mai bănoase. 

Au de an cresc vertiginos profi
turile marilor monopoluri din 
S.U.A. și Anglia, Șaisprezece 
societăți de mari capitaliști din 
S.U.A. au realizat numai în 
1955 cîștiguri de cîte 100 mi
lioane de dolari și chiar mai 
mult. Cît privește trustul „Ge
neral Motors'*, a depășit anul 
trecut plafonul de un miliard 
de dolari profituri — cifră ne

țări 
care 
Dacă 
chel- ÎNSETATUL

anglo-franco-israeliană in Egipt are consecințe grave pentru economia Angliei. Marea Britanie intimpină acum serioase 
dificultăți in obținerea petrolului. Goana după petrol s-a transformat într-o adevărată „sete de petrol". (Ziarele).

(Desen de A. RIKJ

la aproximativ 
lire sterline.

atinsă pină acum de nici o so
cietate din S.U.A.

Nici în Anglia afacerile cu ar
mament nu sînt mai puțin bă
noase Profiturile realizate 
monopolurile engleze în 
s-au ridicat 
4.200 milioane

Cursa înarmărilor este dorită 
și întreținută de marile mono
poluri imperialiste cărora le a- 
sigură profituri nemăsurate. De 
aci și îndîrjirea cu care se îm
potrivesc cercurile imperialiste 
apusene, oricăror propuneri me
nite să asigure înfăptuirea de
zarmării

Masele muncitoare din țările 
capitaliste cunosc pe propria lor 
piele ce însemnează nebunia 
înarmărilor și cer adoptarea de 
măsuri urgente în vederea 
zarmării. Planul

de-
larg și cuprin-

Mașinații care slâoesc prestigiul O.N.U.

Sînt nenumărate faptele care dovedesc că în Ungaria 
contrarevoluția a fost urzită și întreținută de cercu
rile imperialiste apusene. Infrîngînd contrarevoluția, 

forțele patriotice sănătoase ale poporului ungar au pornit 
să lecuiască gravele pierderi pricinuite de bandele fasciste 
înarmate, să apere și să întărească cuceririle revoluționare 
ale puterii popaiare. intrarea pe făgaș normal a vieții în 
Ungaria, întărirea orinduirii democrat-populare, nu este 
însă privită cu ochi buni de acele cercuri al căror scop era 
tocmai răsturnarea cîrmuirii populare din Ungaria. Văzîn- 
du-și zdrobite planurile contrarevoluționare, dar nerenun- 
fînd la ele. cercurile imperialiste caută să folosească în a- 
tingerea scopului for murdar Organizația Națiunilor Unite.

Nu trec două-trei zile și în discuția Adunării Generale 
este adusă iarăși așa-zisa „problemă ungară". Cum mași
na de minciuni și intrigi este alimentată din plin cu dolari, 
scorniri din cefe mai deșănțate sînt fabricate cît ai bate 
din palme. Reprezentantul S.U.A. la O.N.U. și reprezentan
ții altor țări care nu se dau în lături să ducă la îndeplinire 
poruncile cercurilor conducătoare din S.U.A. au reușit ca, 
punind în acțiune mașina de vot în Adunarea Ge
nerală a O.N.U., să fie adoptată o rezoluție ilegală. Potri
vit acestei rezoluții, O.N.U. ar urma să-și trimită observa
tori în Ungaria și în țările vecine ei. Or, o as'.menea re
zoluție încalcă prevederile Cartei O.N.U., știrbește suvera
nitatea țărilor respective și deci nu poate fi acceptată. Uniu
nea Sovietică, Republica Cehoslovacă. Iugoslavia și țara 
noastră au respins, pe bună dreptate, trimiterea de obser
vatori pe teritoriile lor. Adoptarea unei asemenea rezoluții, 
menită să provoace amestec în afacerile interne ale Unga
riei țintește, mai departe, la defăimarea Uniunii Sovietice șl 
a țărilor cu regim democrat-popular

Tot ca o măsură nepotrivită cu spiritul Cartei și înțele
gerii intervenite între statele membre ale O.N.U.. este și 
alegerea Filipinelor ca membru nepermanent în Consiliul 
de Securitate. Încă de la întemeierea sa, în O.N.U. s-a sta
tornicit ca, in Consiliul de Securitate, membri nepermanenți 
să fie aleși, ținîndu-se seama ca ei să reprezinte toate re
giunile globului pămintesc. Cum iugoslavia — in locul că- 
reia trebuia să fie ales un nou membru nepermanent în Con

de $$ siliui de Securitate — face parte din țările Europei răsărite- 
1955 « ne, firesc era ca locul ei să fie luat de o altă țară, așezată 

SS în această regiune. Cehoslovacia își manifestase această do- 
55 rintă si ea era sprijinită de celelalte țări ale Europei răsări
se tene. Dar și de această dată mașina de vot a fost pusă in 
Ii acțiune și în locul Cehoslovaciei au fost alese Filipinele.

< Ce are în clin și în mînecă statul filipinez cu interesele 
> țărilor Europei răsăritene ? De cînd această țară insulară 
j din Oceanul Pacific face parte din Europa răsăriteană? 
> Sînt întrebări la care nu se poate da un răspuns. Numai 
> uneltirile anumitor cercuri din S.U.A., care vor ca din Con- 
> siliui de Securitate să facă parte cît mai multe țări aser- 

S$ vite lor, explică această situație anormală 1
« Observăm, așadar, cu îngrijorare că, în Organizația Na- < 
55 țiunilor Unite își face loc o practică neîngăduită, care ur- j 
>> mărește transformarea acestui for internațional intr-un in- ] 
<< strument al politicii dusă de un stat sau un grup de state. < 
55 Calea aceasta nu poate fî de nici un folos întăririi presii- } 
$ giului O.N.U. ]

Tulburările din Cuba și iran
rmarind ziarele din ultimele săptămini, observăm o 55 
serie de știri ce se referă la grave tulburări ce au« 
loc în Irak și Cuba. S

Geograficește aceste țări sînt mult depărtate una de alta. « 
Irakul este o țară a Orientului Mijlociu. Cuba se află în 55 
America Latină. Din punct de vedere politic însă aceste » 
țări se aseamănă mult. Si una și alta au la cîrmă guverne << 
aservite cercurilor imperialiste apusene. Atît guvernul cu- 55 

zător propus de guvernul sovie- 55 ban cît și cel irakian sînt urite de popoarele țărilor respecți- » 
tic în vederea obținerii slăbirii SS ve, care cer înlăturarea lor de la cîrmă, pentru că duc o « 
încordării în relațiile internațio- « politică antipopulară. In Cuba răscoala armată îndreptată 55 
nale și a dezarmării a găsit 55 împotriva guvernului condus de Batista cuprinde mereu 5> 
deplină aprobare în toate țările SS alte regiuni. Demonstrațiile de protest împotriva guvemu- jj 
lumii, fiindcă el răspunde unei $S lui Nuri Said din Irak continuă. §
cerințe arzătoare a popoarelor.



Secția culturală a raio
nului Bacău nu a trimis 
de multă vreme o cara
vană cinematografică în 
comuna Gloduri.

Or merge oare pe cămile,
Ca tn pustia africană,
De nu mai dă de luni de zile 
Și pe aici o „caravană" ?

Din cauza birocratismu
lui conducerii, la coope
rativa din Mușetești, ra
ionul Novaci, nu se gă
sește petrol, deși la

a

Așteptind deunăzi tn satul 
Poeni autobuzul pentru 

Iași, fără să vreau, ascul
tai sporovăială dintre doi călă
tori :

— Și... zi așa, tovarășe 1 Ești 
în conducere la I.R.T.A.? Eu sînt 
Neculal Agafiței, de la S.MT. 
Codăești.

— îmi pare bine...
— Ți-o fi părind dumitale 

bine, numai câ o să stăm aici 
mult și bine și tot degeaba. Cu 
șoferii dumitale rămînem mereu 
de căruță. Pe nea Dănilă, care 
vine cu cursa asta, îl cunosc ca 
pe un cal breaz. El una știe, 
una zice: „Unde-i vin. vin : unde 
nu-i vin, nu vin". Și cum la Po
eni n-are de ce să vină, auto
buzele vin, trec In goană și te 
lasă cu „autobuzele umflate", 
cum zicea cineva. Acum avem 
noroc cu dumneata. Te cunoaște 
și-o să oprească. Doar așa om 
avea baftă să ne urcăm și noi.

Văzînd eu cum devine cazul, 
și .lăsîndu-1 pe bădița Agafiței 
să-și potolească tot focul, numai 
ce-mi vine o idee strașnică, și-i 
zisei :

— Ce faci cu damigenele alea, 
omule? Is cu vin ?

— Da de unde! Aiasfa-i goală, 
iar ailaltă-i cu benzină, pentru.»

— Știi ceva? Eu tot n-am ni
mic de dus. Nu vrei să-ți ajut.

U.R.C.C. Novaci este din 
belșug.

Iată cum devine cazul 
Că lipsește-aicea gazul: 
E la mijloc o persoană 
Care-1 arde de pomană.

IGOR BLOCK

La cooperativa din Pe
scari, raionul Gurahont, 
nu se aduc mărfuri de 
strictă necesitate:

Șuguește un vecin. 
Mustăcind ling-o cinzeacă: 
— Mărfuri, știu de ce nu vin I 
Fiindcă cineva... nu pleacă !

să te urci mai repede în mași
nă? Dă-o la mine p-aia plină.

Zis și făcut I Duoă vreun ceas 
și ceva, văzurăm venind, cu 
mare viteză, ditamai namila de 
autobuz. Cînd băgarăm noi de 
seamă că n are de gînd să se 
oprească, începurăm să-i facem 
semn cu damigenele. De la vo
lan. nea Dănilă ne zîmbi bucu
ros și puse o frînă dintr-aceea 
care face să se clatine și să se 
îmbrățișeze toți pasagerii. Aler- 
gînd spre mașină, auzirăm po
runca lui nea Dănilă către ca
sieriță :

— la-i numai p-ăia doi 
cu-atea dcuăl

Nevăzînd pe omul de la 
I.R.T.A.. nea Dănilă îi dădu bă
taie mai departe. Șeful rămase 
în urmă, făcînd apelul tuturor 
sfinților care-i veneau mai re
pede pe limbă.

Fără să se uite înapoi, nea 
Dănilă ne făcu semn să ne a- 
propiem. Ce era să facem? Ne 
executarăm ca doi școlari vino- 
vați care nu și-au făcut temele.

— Una sau două ? — între
bă nea Dănilă.

— Păi._ două sînt Două 
damigene. — răspunsei.

— Ce mă? Crezi că am orbul 
găinilor? Văz eu că-s damigene. 
Vorba e: o oca de țuică sau 
două de vin ?

— Ba. îți dăm și patru. dar_ 
de benzină I

Din înțelepciunea 
poporului

• Cind un ca! aleargă cît 
poate, nu-i bine să-l împungi 
cu pintenii ca să alerge mai 
mult declt poate.

• Pe cine nu-1 pîrlește soa
rele, nu-l degeră nici gerul.

<• Rădăcina învățăturii este 
amară ; dulci sint însă roadele 
sale.

• Respectă patria fiecăruia, 
dar pe a ta iubește-o.

• Fii zgîrcit cu ocara, ca 
și cum ar fi aur.

• Oricit te-ai zbate, de la 
un bou tot n-o să scoți lapte.
• Un tăciune dacă-i singur 

și-n cuptor se stinge, dacă-s 
doi ard și-n ploaie.

»> Vorba unui singur om 
este vorba nimănui: bine e să 
asculți două.

— Ce benzină mă, ce benzină? 
N-am eu destulă în rezervor? 
Vorba e că am un rezervor gol. 
UiteJ icea._

Și nea Dănilă se bătu frumu
șel peste burtică.

— Ei, cum stăm?
— Păi, stăm și noi în picioa

re, că locuri nu-s.
— Lasă astea mă! N-oi fi și 

fu vreun d-ăla. Vorba e, cum 
stăm cu cinstea ? O gustăm nițel 
de probă sau nu ?

— Om proba-o, nea Dănilă, 
numai că n-ai să poți bea ma
tale ce-avem noi în damigeana 
asta. O să te-aprinzi, că-i foc 
de tare.

— Tocma* așa-mi place și 
mie. Gînd la gînd cu bucurie.

Din una în alta, ajunserăm 
la capătul traseului Nea Dănilă 
repede la damigeană. Nu știu 
dacă apucă să dea pe glt vreo 
înghițitură sau nu, dar o lăsă 
iute jos. strîmbînd din nas :

— Ce mă? Vă bateți joc de 
mine? Las’ că vă fac eu să ba
teți drumul pe jos. altădată.

Drept care. îi răspunsei:
— Pînă atunci, s-auzim de 

bine I

1 1 ~~

sau cazul gestio
narului Catrina 
Aurel, de la coo
perativa din Co- 
cadia-Craiova.

(Desen 
de

N, CLAUDIU)

LUCRĂTURĂ
Fabulă de St. Filip

Țin-te pîrleo, că te-ajung I

...Gras in pîntec, un paing, 
Textilist prin ascunziș. 
Mai pe lună, mai furiș, 
Meșterise-o plasă 
Deasă.
Ca o spumă de mătasă. 
Și-o ținea la drum mereu,

Ca să prindă-n ea... un leu. 
(Pentru cină și zacuscă
Nu se mulțumea c-o muscă !) 
Răbdător ca mița blinda, 
Așteptase-n pom la pîndă 

Nopți și zile, poate ani 
(Asta nu te costă bani !) 
Pînă cînd o dată 
lată.
Infoindu-și coama lată. '
Leul iși miroase hrana 
Chiar spre locul cu capcana. 
„Lucrătorul", nemișcat. 
Zice-n sine : — L-am mîncat! 
Sar de-aici ca un nebun 
La momentul oportun. 
Iar cind s-o-mplini sorocul, 
Poate-i iau în lume locul I

Plan dibaci... dar vezi, pe jos. 
Leul trece tacticos.
Și se duce intr-aiurea, 
lnfundind greoi pădurea.

Lucrătura cea de ață 
O luase pe-o mustață.

(Desene de ION POPESCU-GOPO)

ÎMTtMPLĂRj PE ALTĂDAT 
BUNE ți AZÎJE ASIULTAT

=4 ,
STAL CĂ-ȚI ARĂT

VR.EÎ SĂ TE AdUNGA 
VRĂdlLE BABEI ?

POFTA BUNA 
PĂCALĂ, x-

PINĂ 5A, MÂ AdUNGA 
VRĂdlLE PE MINE, ȚE-A 
AJUNS ȚAPUL ‘PE TÎNE.'
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