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Potecile ml se aștern In cede, 
Snb pașii mei noi drumuri se întind. 
Mă-nalț in piscul frumuseții tale, 
O, țara mea, adincul să-ți cuprind.
De pieptul tău cind imi lipesc obrazul. 
Bătaia clipelor să o ascult.
Auzul meu iți deslușește glasul 
Ce din strămoși ne trine, de demult.
Atita soare • și-atit de bine 
Sub cerul tău blajin, primenitor!
In tine m-am născut, trăiesc In tine 
Și pururea de tine ml-este dor.
Te simt ztricnind in ierburi și în muguri, 
in fiecare sondă de țiței.
Cu freamătul pădurilor mă bucuri. 
Ca pe-un copil, de mină tu mă iei.

Țârii mele
de VICTOR TULBURE

Și-mi dărui mie boarea primăverii. 
Pe cimp imi faci să-mi crească griu-nalt. 
Tu piinea-mi rumenești in țestul verii. 
Pe prispă imi așterni culcușul cald.
La praznicul culesului de struguri 
Imbii cu cofe pline anii mei ;
Te deslușesc și-n plopii din amurguri. 
Și-n părul dragei, șl in ochii ei.
Cind pleci din bărăganele arșițe] 
Cu turmele spre munți, cintind din nai.

Unchieș mi i dai pe baciul Mioriței 
Și-mi sui poemul pe-un picior de plai.
Aprinzi o stea de flăcări pe cupole. 
In orice cărămidă pui un cint. 
Pe schele urci cu Meșterul Manolo 
Și zidul nu se surpa la pămint.
Sub colțul Ierbii m-oi culca o dată. 
Cu holda ta m-oi contopi deplin.
O viață doar pe lume no e dată — 
Chiar viața de ți-o dărui e puțin.
Oriunde-aș fi, te intilnesc in ca'.e,
O, țara mea. cu timple de argint! 
Mă-naiț in piscul frumuseții tale.
Te apăr și te laud șl te cint.
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RECUNOȘTINȚA
Onică Stancu a povestit

cel mai frumos

I
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Mă ard in piept dorinți străbune. 
In minte visuri fără număr
Și de greșesc, au cine-mi spune 
Cind sint și zvăpăiat și

Eu pot să fac 
Eu pot să fiu 
Să-mi zbîrnîie
Să string in pumni-căuș lumină

Dar pot să calc și strimta adesea. 
Să mă-ncovol. s-o iau la goană. 
Să-mi pierd și vis șl tinerețe 
Să-mi treacă vremea de pomană.

Ci să-mi arate drumul clne-i 
Să-mi dea mereu puteri de tînăr î 
... Doar tu, partidul meu. Ce bine-i 
Că mina ta o simt pe umăr I
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tînăr?
minuni in 
irunta*  in 
traetoru-n

munci, 
mină, 
luncă.
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in freamăt do frunză, iu șopot do vai. 
Dureri de milenii ne-am trînt pe cavul _
S-a frint ca o doină tătuca și eL 
Plecînd după maica; eram mărunței ;

Cavalul in miini știam să-l frămint 
Și plîn^ul, și joaca, și-amarul meu clnt. 
Din ziua in care, o, doină — te-am zis, 
Făcut-am să tremure domnii și-n vis—
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Iar piatra să plîngâ și codru] bătrin ; 
De moarte mușcam cu doina-n stăpin. 
La sinul revoltei prin veacuri stringeam 
Și jalea, și lacrima oricărui neam.
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Pe fluier de-alun, pe nai din cireș. 
Cu șuier de spadă și fără de greș
Din munte pornit ai, din șes ai pornit; 
Ți-a tost începutul un șters licărit —
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Opaiț at tost, dar in piepturi gemeai.
Spuneai grav pe cintec — ce spus-ai și-n grai: 
Că floarea și brazii ca tine gemeau ;
Iar rana și foamea le spusem pe șleau.

Iubirea și dorul la tel le spuneam.
Și urile toate sunata» in geam
La casa bogatului — și prevestind
Ceas de minie, trindavul, cu jind

Mușca din ciosvirtă : din doină mușcam 
Cină cîmpul nu-mi da mămăligă un dram... 
De toarne-mi țineai, de cald așternut, 
Pe frunză te-am zis.. și nu te am pierdut

o

Chiar codrii bătrini citeodat ascultau 
Cum anii ca doina prelung buciumau — 
In freamăt de frunză, in fopot de val. 
Dureri de milenii ne-am frint pe caval.
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Tu, doină, mai spune-mi trecutul la fel, 
Spre-aducere-aminte... In ritm ușurel ;

Dar încă rin lacrimi la sunetul lin. 
Că prea sint dureri in trecut si venin.
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De ulița mare a comunei Celaru, un
• afiș colorat anunță

„Cel care va spune mai bine o poe
zie. cintrc vechi ghicitoare sau stri- 
gătură, va dansa eu cea mai fru
moasă fată din comună și va primi 
un premiu Veniți azi cu toții la 
seara noastră distractiva"

CĂMINUL CULTURAL

In acest timp la căminul cultural pro
fesorul Gheorghe Dumitrescu lucrează cu 
înfrigurare ia pregătirea materialului pen
tru „cutia cu surprize” O s-o folosească 
și azi ca la atîtea alte seri distractive 
Numai că materialul de azi i-a dat mult 
de lucru Nu-i ușor să 3lergi prin sat, să 
deschizi mima oamenilor virstnici așa pe 
„nepusa masa" ca să afli de ia ei lucruri 
de mult intimpfate

E adevărat că a găsit ceva material, 
mai ales la bătrînul Onică Stancu, pe 
care de altfel i-a poftit anume să vină 
la cămin . dacă ar veni. (că de Ia 
un timp cam pregetă să urce dealul). 
Seara insă 1 a zărit în sală printre tineri 
și i-a venit inima la loc

— Dragi oaspeți, poftiți la cutia cu 
surprize I Tineri și virstnici se îmbulzeau 
sâ scoată de aici biletele

— Tovarășe profesor, strigă de la locul 
lui Aurei Popescu. în hîrtia asta scrie că 
eu trebuie să joc.

— Citește, ci'.ește-ne ce scrie 1

„Cine știe, cine știe 
In planetă ce mai scrie, 
De-a citit-o-un jucăuș 
II poftim la joc acuș"...

— Și acum întoarce biletul pe dos și 
citește și acolo ! îi spuse profesorul.

„De ce sta- veșnic încruntat ? Deschi
de ochii mari și privește in jurul tău. Ce 
ai să vezi nu se poate să nu te bucure. 
Știi care că în ultimii ani în comuna 
noastră s-au zidit peste 300 de case de 
cărămidă, că un colectivist ia peste 47 
lei pentru ziua muncă, că ia cooperativă 
in ultimele două săptămini au intrat măr
furi de peste 150.000 lei ? Aha l Te-ai 
obișnuit cu ele. Acum le vezi parcă 
pentru prima dată cît sint de frumoase 
și fruntea ta de om încruntat se-nseni- 
nează Te bucuri ? Dacă-i așa. joacă-ne 
un rustem și un alunei !“

Dar ce veselie izbucni in sală 1 Cum 
de se nimen ,pianeta“ tocmai la Aurel, 
veșnic ursuzul Aurel ? Minunată e une
ori intîmplana 1

Au curs apoi ghicitorii*  Prima a spu
s-o, cine credeți ? chiar Aurel

— Da’ dumneata moș Voicu nu ne spui 
nimic. îl ispiti în cele din urmă pe bă
trin. profesorul Dumitrescu

— Păi. eu v-aș putea cînta ceva des
pre vremurile mai vechi..

— Cîntâ-ne. cîntă-ne.„ și moșul începu 
să cinte pe viers de doină oltenească -

„Cind s-a-ncoronat Carol 
Ne-a lăsat cu capul gol 
Și desculți de un picior...“

Cită tristețe și cită ură în același timp 
punea în doina sa bătrînul. Moș Onică

Stancu asculta tăcut în colțul său din 
sală.

Aplauzele au izbucnit tîrziu, după o 
pauză lungă de la terminarea cîntecului. 
Ecoul doinei le mai plutea încă în inimi. 
Stîrnit de amintiri moș Onică se urni de 
la locul lui

— Să vă cînt și eu ceva, tot despre 
zile de altădată Mai de mult la noi în 
sat erau mari și tari, ca de alde Mîrăscu, 
Chintescu, Ionică și Nae Celăreanu și 
alții Pe vremea aceea ăștia erau „diregă- 
tori". ei făceau alegeri și ei s-alegeau la 
cîrma țării... Doamne, doamne ce mai 
pătimeau bieții rumini atunci.. De-aia le 
ieșiseră și nume de rîs și ocară în popor... 
Eu mai țin minte cum le „ziceam” ăstora 
în luare de rîs Lu’ Ionică Celăreanu de 
fu mereu primar și care îndruga la toate 
alegerile verzi și uscate, ba că ne face 
drum, ba „școală”, i-am scos cîntecul 
ăsta :

„Is Ionică din Celar 
Fost de patru ori primar 
Am să fac un drum direct 
Din Caracal Ia Bechet. 
Deputați și senatori 
Mi-au promis de-atîtea ori 
Dau un ban încolo-ncoace 
Nu mă las pin’ nu l-oi face. 
Ba mai am și alt necaz 
In Celar să fac gimnaz 
De-aș avea ți sunători 
Ar fi gata profesori. 
Popa Ion de franțuzească 
Popa Giavlă țigănească 
Caiamata de grecească..."

Popa ion era tatăl lui. iar Caiamata — 
cei mai în vîrstă îl știu — era un mare 
pungaș, negustot de cereale. Credeți 
dumneavoastră că s-a făcut ceva ? Da’ de 
unde ț

— Tot pe atunci, continuă moș Onică 
trăia Jancă. unu) de făcea politică la libe
rali. Apăi și liberalii și țărăniștii cind era 
vorba de alegeri nu mai știau ce să scor
nească ca să te sperie și să le dai votul. 
Ața bunăoară, cind prindeau de veste că 
nu-i votai, dădeau buzna dumineca peste 
tine și te tăvăleau și te tîrau prin băl
toace... Lu’ ăsta i-am scornit-o așa

„Șef de băi împărătesc 
Tot pe Jancă îl numesc 
Ca să spele pe cojoace 
Pe tîriții prin băltoace".

...La fiecare seară distractivă e un cîș- 
tigător: cel care cîntă, care recită sau 
povestește cel mai frumos. Astă-seară • 
ciștigat moș Onică Ei a povestit oame
nilor despre trecut și ei au simțit mai 
bine bucuria p-ezentului, au înțeles cît de 
luminos le e viitorul După rînduială moș 
Onică trebuie să joace cea mai frumoasă 
fată

— Jucați voi nepoților, spuse el tineri
lor cu duioșie »n glas și dragoste nesfîr- 
șită în priviri Jucați și vă bucurați că 
astăzi alta vă este viața I .

VASILE NEGREANU

Am citit acum cîteva zile în ziar o 
inimoasă înfățișare a traiului nou 
pe care-j duc azi oamenii din Țara 

de Sus și gîndul m-a purtat pe acele 
drumuri unde acum țăranii cu privirea 
lor caldă și vorba molcomă, 
sărbătorește,
pare împodobite, se

ACUM 68
candidatul ior. viitor deputat în Marea 
Adunare Națională.

Și așa cum fapta se leagă de altă fap
tă, gîndul dinții a chemat lingă el alt 
gînd. amintindu rm de cele pe care le-am 
recitit tot de curind in foile îngălbenite 
ale unui ziar ..Muncitoriul” din 31 ia
nuarie 1888 — adică despre întîmplări 
săvîrșite acum șasezeci și opt de ani. tot 
pe aceleași meleaguri de care am pome
nit Și tot cu prilejul. unoi alegeri de 
deputați cînd țăranii din iurul Fo’tice- 
nilor vroiau să-și trimeată in Cameră 
deputați de-ai lor. țărani ca și dinții.

Inchipuiți-vă că oamenii nu vroiau nu. 
mai deputat țăran care să fie slugă bo
ierului sau ciocoiului ci deputatul lor 
legat de popor, cu idei socialiste De a- 
ceea, ei au sprijinit candidaturile „parti
dei muncitorilor" — cum i se zicea parti, 
dului socialist din anii aceia — în jude
țul Suceava pe țăranul Vasile Bejan din 
comuna Vățcari. plasa Șiret și pe Vasile 
Bacalu din satul Rișca, comuna Bogdă.

— țărani deștepți,
cp știință de carte, membri ai clubutui

îmbrăcați nești, plasa Moldova 
cu bundițe înflorate și, șer- 

duc sa propuie pe socialist

DE ANI...
Și tot în acei ziar se arăta țăranilor, 

intr-un manifest iscălit de cei doi can
didați. manifest împărțit în 800 de exem
plare delegațiloi din comune și cetățe
nilor din orașul Folticeni, că nu mai tre
buie aleși deputați boieri, că puterea nu 
mai trebuie dată „lupilor care vor să sfî- 
șie turma” și să nu uite că ..mila boieri
lor e munca și ocara"

Trebuie aleși deputați țărani — arăta 
manifestul — care să se ducă în parla
ment. iar acolo „să dezlege rănile po
porului și să ceară leacuri, să ceară 
păniînturi*

Așa ceva nu le convenea stăpînilor con
servatori și liberali, mai ales că țăranii 
socialiști vorbeau de unire, de strîngerea 
laolaltă cu gind de luptă pentru drepturi
le maselor care sînt izvorul bogăției și 
viața Romîniei" Aceasta însemna deș
teptarea poporului pentru a-și croi o via; 
tă nouă. Și atunci, boierii și ciocoii au 
răspuns cu acte samavolnice, cu călca
rea legi' și a omeniei.

Cind Vasile Bejan se duce, în seara 
zilei de 24 ianuarie la hanul „Meita" din 
ulița Botoșanilor ca să se întîlnească cu

delegații din plasa Șiret, candidatul 
ciocoilor V. Vrînceanu îl întîmpină cu o 
bandă de bătăuși, ,se repede asupra țăra
nului îl batjocorește cu cele maj scîr- 
boase cuvinte, î! lovește din răsputeri cu 
pumnii în coaste și, îmbrîncindu-1, îl 
scoate afară din han. apoi îl izbește în 
omăt și bietul om cade sub greutatea 
loviturilor acestui zbir"

Samavolniciile au continuat toată noap
tea. Vrînceanu, cu polițaiul și subpre- 
fecții umblau din crîșma în crîșmă. ba
teau pe delegați, apoi îi închideau. Ni
meni nu avea voie să treacă pe uliță, în 
afară de polițiști și jandarmi

Și iarăși gîndul m.a dus spre acele 
locuri ale copilăriei. Mi-am amintit de 
alte fapte, noi, citite zilele trecute în zia
rele noastre La circumscripția electorală 
Solea oamenii din partea locului l-au 
propus din nou candidat pe țăranul mun
citor forestier Eremia Pardău

Cu ani $i ani în urmă țăranii din Țara 
de Sus — ca și de pe alte meleaguri ale 
țării noastre — au avut un vis și au 
luptat pentru realizarea lui: să aibă de- 
putați din mijlocul lor, țărani muncitori 
ca $i dînșii. Astăzi, sub domnia poporu
lui visul lor a devenit o realitate vie.

I. FELEA



TARA SE PREGĂTEȘTE DE ALEGERI
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Cuvinte întărite prin fapte
Boc, boc, boc !...
— Oare cine bate afară ?
Femeia lui Ion Cotnan tși 

luă galenții și se duse la 
poartă.

— Bună seara, spuse cineva. 
Bucuroși de oaspeți ?

— Bucuroși, răspunse feme
ia recunoscînd printre cei pa
tra oameni de Ia poartă pe 
Stan Costică, președintele coo
perativei.

— Poftiți înăuntru, spuse 
gazda. Bărbatu-meu e plecat 
la oraș, adaugă ea ca și cum 
ar fi vrut să se scuze.

In casă, discuția se înfiripă 
cît se poate de firesc:

— Și ce mai spui, tova
rășă ? Cum o mai duceți ?

— Mulțumim bine. Seceta 
asta ne-a cam încurcat soco
telile — răspunse femeia.

— Adevărat. vremea n-a 
prea fost prielnică, încuviință 
Stan Costică. Dar pe pămîn- 
turi asemănătoare cu al nostru 
alții au dobîndit recolte mult 
mai mari. In carnetul de bato
ză. întovărășirea agricolă 
„Viață nouă“ e trecută cu 1636 
kg. de griu la hectar, în timp 
ce țăranii individuali au recol
tat sub 800 de kg. la hectar. 
Cu porumbul, lucrurile stau tot 
așa : 2500 kg la hectar în înto
vărășire, și cei mult 1000 de 
kg la hectar în sectorul parti
cular

— Da. am auzit și noi, zise

gazda. Ce vreți ? Acolo se lu
crează altfel, cu asolamente, cu 
îngrășăminte chimice, cu se
mănat în cruce,

— Ați putea și voi să vă 
bucurați de foloasele agroteh
nicii, spuse unul dintre oaspeți. 
Ce, v-ar strica să aveți buca
te mai multe?

Stan Costică făcu iute o so
coteală. Ca președinte de coo
perativă, ținu să-i amintească 
femeii avantajele pe care le □- 
feră valorificarea grînelor prin 
cooperativă.

— Uite, zise el, la noi, în co
muna Domnești, oamenii și-au 
făcut în ultimii ani vreo 300 de 
case noi. Case de zid, nu de pa
iantă, ca înainte. Mulți și-au 
procurat materiale de construc
ție din comerțul de întîmpina- 
re, cum a fost Maria Bucur, 
Marin Tudorache și alții. Au 
adus grîne și au primit în 
schimb cherestea, cu 434 de lei 
metru' cub. Adică de trei ori 
mai ieftin decît pe piața neor
ganizată.

— Și nu i-a costat nici trans
portul, sublinie altcineva.

Intrevorbiree continua Ia fel 
de firesc după cum începuse, 
despre viața de fiecare zi a oa
menilor din satul Sîrbi, raionul 
Domnești.

— Pe noi. mărturisi gazda, 
ne cam bat gîndurile să ne în- 
scrim în întovărășire. Sînt 3—4 
ani de cînd tot așteptăm...

— înscrieți vă. Asta ar fi ca 
un vot pretimpuriu dat candi
datului din circumscripția noas
tră electorală. Știi cine e can
didat la noi în alegerile de de
putați pentru Marea Adunare 
Națională ? Directorul S.M.T.- 
ului din Gorneni, tovarășul 
Neagu Sforaru

Gazda se lumină la față, pri
mind această veste ca pe-o 
surpriză plăcută. Unui aseme
nea candidat, care a făcut să 
rodească atîtea tarlale, merită 
să-i dai votul cu toată încre
derea.

— Atunci, cum rămîne? în
trebă Stan Costică.

— Votăm cu întovărășirea, 
răspunse hotărit nevasta lui Ion 
Coman.

A trecut de-atunci o săptă- 
mînă. Stan Costică, Anghel 
Constantin, membru al înto
vărășirii „Viață Nouă“, învăță
toarea Site Ciobanu și ceilalți 
agitatori din Domnești au mai 
poposit în mijlocul multor fa
milii. Discuțiile prietenești pe 
care le-au purtat din casă în 
casă au scos la iveală încre
derea oamenilor în puterea 
noastră populară, dragostea cu 
care își vor da votul candida
tului F.D.P. [ar cuvintele au 
fost întărite prin fapte : 161 de 
familii au făcut cereri de în
scriere în întovărășirea agri
colă „Vi<ață Nouă".

N. CULCEA

C ANDI DATUL DE AZI

LA CASA ALEGĂTORULUI

Sînt om în vîrstă. Lu
crez ca învățător de 

» mulți ani. O bună par-
) _ te din foștii mei elevi astăzi
C , sînt părinți ai căror co-
Z pii au terminat cursurile
\ școlii elementare. Timpul îmi
2 este destul de ocupat, cu
\ toate acestea tni-am făcut
Z cîteva ceasuri libere pentru

a împărtăși cititorilor re
vistei „Albina**,  sătenilor de 
prin celelalte sate, cîteva 
aduceri aminte despre unul 
din foștii mei elevi, pe nu
me Vasile M. Pîrvu. Gîndul 
acesta s-a născut în acea 
după amiază de iarnă cînd 
adunați în sala de ședințe 
din Titu, ascultam cuvintele 
tovarășului ce-1 propunea pe 
Vasilică al nostru candidat 
al F.D.P. pentru circumscrip
ția electorală Nr. 39, în ale
gerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională. 
De bună seamă că am susți
nut cu căldură candidatura.

...Vasilică — despre care 
azi se scrie în multe ziare — 
a fost cel mai bun elev al 
meu Și-mi aduc aminte că 
la examenul — ținut în Țitu- 
Tîrg — a fost declarat 
cel mai bun absolvent 
plasă

Doream din inimă ca 
să meargă mai departe,
școală, pentru că tare îi plă
cea cartea. N-am putut însă 
să-i conving și pe părinții 
săi, oameni bătrîni și ne
știutori de carte, să facă sa
crificii pentru a-1 de la școli 
înalte, așa că fostul meu 
elev a rămas în sat la coar
nele plugului, pînă la vîrstă 
de 21 de ani. Dar în toată 
această vreme nu era zi să 
nu treacă pe Ia școala de un
de a plecat. Mi-aduc aminte 
că prin 1935 nu mai aveam 
cărți în biblioteca școlii din 
Tomșani care să nu fie citite 
de el. I-am dat atunci cărți 
din biblioteca mea persona
lă. Apoi a plecat, ca orice 
tînăr, să-și facă stagiul mi
litar..

...Anii de după 23 August 
1944 La biblioteca noastră

>

cît și la cele ale căminelor 
culturale din Tomșani și 
Costeștii din Vale, veneau 
mereu cărți agrotehnice. De 
cum le primeam îl și che
mam pe Vasilică și i le dam 
să le citească. Le citea, le 
răscitea și-și muncea pămîn-

VASILE M. PÎRVU

și cu mai mul-
Iși lucra cu a- 

în-

s-a auzit pînă 
chiar pînă la 

Ministerul A-

recoltele lui 
la regiune și 
București, la 
griculturii. Au venit să-1 va
dă și să stea de vorbă cu 
el mulți oameni. Țin minte 
că un tovarăș inginer în 
vîrstă l-a felicitat și i-a apus 
că pînă acum în țara noas
tră nu s-a pomenit o aseme
nea recoltă mare de sfeclă 
de zahăr la hectar.

Meritele lui Vasile Pîrvu 
s-au văzut și se văd. Se ve
de și răsplata. A primit in
signa de fruntaș al recolte
lor bogate pe țâră, statul 
l-a trimis pe cheltuiala sa 
să vadă marile colhozuri so
vietice și Expoziția Agricolă 
Unională din Moscova. în
tors din Uniunea Sovietică, 
Vasile a muncit alături de 
comuniștii din Tomșani pen
tru g pune temelia întovă
rășirii agricole. Și în toam
na aceasta noi am inaugu
rat întovărășirea agricolă, 
iar ca președinte, 
firește, pe fostul 
Vasile M Pîrvu.

Și acum, în

(
tul mai avan 
tă pricepere, 
tîta dragoste pămîntul, 
cît toată lumea din sat spu
nea : „săracul Vasile o să 
moară 'muncind 1“ Vasile în
să nu se lua după gura lu
mii. Citea și punea în prac
tică tot ce afla din cărți, în
cît prin anul 1952 ajunsese 
să cumpere bălegarul de
prin curțile oamenilor, de
pe la moară, și oriunde se 
găsea.

In anul 1953, mă aflam ca 
director de cămin cultural 
în comună. Partidul și gu
vernul îi chemaseră pe tru
ditorii ogoarelor să scoată 
recolte din ce în ce mai mari 
la grîu, porumb, cartofi și 
sfeclă de zahăr. Vasile lu- 
crîndu-și pămîntul după 
carte ajunsese să scoată a- 
semenea recolte de porumb 
și sfeclă de zahăr, 
dus vestea de el. 
seamă că inima nu 
dat să tac, și-n 
mea de director 
am început să-1 citez și să 
scriu mereu cîte un articol 
le gazeta de uliță despre 
recoltele obținute de el. In 
scurtă vreme vestea despre

ca 
pe

1-am ales, 
meu elev,

încît s-a 
De bună 
m-a răb- 
calitatea 
și dascăl

el 
la

_ — încheierea 
scrisorii, țin să vă spun, dra
gii mei, că sînt mîndru de î 
fostul meu elev Vasilică. Și 
attt eu cît și ceilalți consă
teni de-ai mei — dintre care 
mulți mi-au fost cu ani în 
urmă elevi, copii pe care 
i-am învățat slovele cărții 
— vedem în Vasile omul 
chibzuit, gospodarul destoi
nic și priceput, cu voință și 
dragoste pentru muncă, pen
tru tot ceea ce este nou în 
lucrarea pămîntului și în ale 
agriculturii, om care a pus 
umărul la făurirea întovără
șirii agicole, la aducerea 
multor consăteni de-ai săi 
pe această cale a belșugului. 
De aceea ne e atît de drag 
și avem atîta încredere în 
candidatul nostru.

AL. ST POPESCU 
învățător

Za școala elementară de 4 
ani din satul Tomșani. 
comuna Costești-Vale. re

giunea București

De puține zile pe frontispiciul unei casă din comuna Vidra 
a apărut o placards pe care stă scris; „F.D.P. — Casa 
alegătorului". Din chiar prima zi „Casa alegătorului" a 

primit oaspeți dornlei să capete lămuriri in legătură cu apropia
tele alegeri.

Aici se desfășoară o activitate bogată și variată, lat-o pe 
agitatoarea Dorina Mighiu discutînd cu un grup de țărani mun
citori (fotografia 1). Despre ce? Asta o vom afla cu ajutorul 
aparatului de fotografiat. — „Mulți colectiviști din comuna 
noastră și-au construit case noi**.  Iată una dintre ele (fotogra
fia 2). „Pe rafturile frumoasei biblioteci a căminului cultural 
s-au strîns pînă azi peste 18.000 volume. Să tot ai de unde 
să-ți alegi**  (fotografia 3). Agitatoarea mai vorbește și despre 
alte realizări din comună — școala de 7 ani. dispensarul, ma
gazinul universal, înfăptuite în timpul regimului democrat- 
popular.

I.a Casa alegătorului tinerii ascultă cu atenție povestirile 
sfătosului moș Ion C. Niculae (fotografia 4). De astă dată ei 
află despre întîmplări din vremi pe care au avut fericirea să nu 
le trăiască. Pe atunci butoiul cu țuică și bîta erau principalii 
agenți electorali, iar deputați ca alde Mișu Alexandrescu. pro
miteau cîte-n lună și-n stele, dar se făceau nevăzuți după ale
geri.

— Altfel sînt astăzi alegerile, fata moșului — fi spune Ion 
C. Niculae lui Eugenia Anghel. — care se va prezenta ia 3 
februarie pentru prima dată tn fața urnelor.
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ochii, cu sufletul.

Cfnd am ajuns, în amurg. In satul așezai 
inima Bărăganului, m-a izbit din capul locu
lui răspunsul unui copilandru care venea. In 

ceată cu alții pe drum, discutînd cu însuflețire un 
meci de volei. „Unde-i statul ?*  l-am întrebat.

— Mergeți dumneavoastră pe strada aceasta, 
vreo citeva sute de metri, mi-a răspuns. Intr-o clă
dire cu două etaje, o să afiați sfatul popular.

Cfnd vorbise despre „strada aceasta*  nu era la 
mijloc nici o amăgire. Era vorba in adevăr de o 
stradă tăiată drept, cu pomi pe margini, cu o parte 
carosabilă și una pentru pietoni. Nu era ulița pe 
care am pomenit-o eu In Bărăgan, pe vremea cfnd 
«trăbăteam pentru prima dată, in urmă cu ani de 
zile, locurile acestea.

Ulița are specificul ei, cu băltoace și hirtoape cu 
băncile așezate in fața porților pentru taifasul de 
seară. Aici era însă vorba de o stradă in sensul 
modern al cuvintului, aliniată, Îngrijită, plantată, 
eu magazin universal la un colț și clădiri temeinic 
zidite pe o parte și alta.

Toate acestea aici in 
Dragalina pe care am cu- 
noscut-o în urmă cu mulți 
ani ca pe un sat cu oa
meni de stiînsură, opincari 
cu cămașa spartă în spate, 
morocănoși și închiși la fire, între care abia puteai 
găsi ici sau colo cîte un știutor de carte.

U

Am cunoscut în Ion Buzoianu, Îndată ce a În
ceput să vorbească, un om de mare blîndețe 
sufletească și liniștită cumpătare. „Era un om 

gras, deci un om bun' — așa II descrie Cervantes 
pe scutierul Cavalerului Rătăcitor Don Quichotte. 
Mă simt îndemnat să spun și eu același lucru : in 
omul masiv din fața mea, cu părul cărunt, cu fața 
plină și brăzdată de riduri, am recunoscut un om 
bun. Eram curios să știu ce meserie și-a ales In 
viață și l-am întrebat

— Sînt învățător la clasa întîia, mi-a răspuns. A 
zîmbit, cu buzele, cu

— Gîgîlicile astea mici îți dau grozav de multă 
bălaie de cap !

Părea un părinte care povestește cu bunătate 
despre strădaniile pe care i le cere creșterea co
piilor.

— Dar ai satisfacții, a urmat, modest. Ion Buzo
ianu e învățător în satul acesta de o viață de om. 
A văzut prichindeii de-a întîia venind cu ghiozda
nul la școală să învețe cum se desenează pe tăbli
ță bețe și cîrlige, i-a văzut flăcăi și fete furîndu-și 
cîte o sărutare pe-noptat ori jucind la horă, ochi în 
ochi și mulți din ei sint azi gospodari care au tre
cut prin pîrjolul războiului și își trimit copiii să În
vețe bețele și cîrligele tot cu tovarășul învățător al 
copilăriei lor.

Despre un astfel de fost elev al său, imi vor
bește în clipa de față. Mi-1 evocă In cuvinte puține 
și parcă-1 văd: un copil cuminte și slăbuț, ieșit din 
oameni săraci, înapoiați și înrăiți de viață. Pe unii, 
durerile îi fac mai buni, pe alții îi înăspresc. L-au 
lăsat acești alde Borțoi pe Toma, băiatul lor, să 
învețe numai cîteva clase elementare și l-au retras 
de la învățătură.

„E slab ca alcătuire, au zis. Nu-1 poate prii car
tea — mai bine să se încordeze la plug și să tra
gă la coasă*.  Dar copilandrul a păstrat în el datina 
slovei și dulceața cetituluL O vreme, dorul ăsta a 
•tat mocnit. Pe urmă s-a deschis în sat bibliotecă 
și librărie.

Toma a făcut potecă bătută pînă la ușa bibliote
cii, pînă cînd, pe nesimțite, a ajuns un rafinat al 
cititului: a început să simtă nevoia să-și cumpere 
el însuși cărți și Bă-și alcătuiască biblioteca lui.

Ei ? Aș dori să știu, în Dragalina pe care am cu
noscut-o în trecut, dacă s-a pomenit Ca feciorul 
unui pălmaș să-și alcătuiască din rîvnă, cu trudă, 
biblioteca lui? Vrea-r-aș să știu de s-a pomenit 
aici un om ca moș Badea, librarul, care face pe 
oameni să-și desfacă bucuroși băierile pungii ca 
să cumpere slovă ieșită din teasc ? Vrea-r-aș să 
știu de s-a mai pomenit aici, în alte dăți, ca acum. 

-----------Reportaj de------------ 
FLORIN PETRESCU

să vină țărăncile la cercul de broderie al Măriei 
lanulescu, iar gospodarii să ceară semănători și 
fti-m, să-și cumpere aparate de radio și să se ln- 
contreze in discuție cu un proiesor universitar a- 
■upra celor mai bune metode de lucru ale pămîn- 
tului, să se urce gospodarii salului pe scenă ca să 
joace piese de teatru, să existe un cerc agrozoo
tehnic cu 25 de cursanți, iar biblioteca comunală 
să aibă 400 de cititori permanenți...

Satul ăsta nu mai e înglobat în neștiința de altă 
dată, ci Înfipt puternic in realitatea de azi.

UI

La ceasul ăsta de odihnă, în fapt de seară, 
se string aici in satul din miezul Bărăganu
lui, gospodari la taifas. Dar taifasul acesta nu 

se mai face pe băncile din porți și nici nu e lipsit 
de un scop. Se adună în cercuri de citit pe la 
unul sau altul, să se bucure de odihnă și să-și mai 
umple un fagure cu înțelepciune.

Lingă mine, stă moș Pantelimon Bilă, mai încolo 
ctvc e o femeie, Maria Băiețică și mai încolo, așe

zați pe marginea laviței, 
încă vreo doi-trei, pe care 
nu știu cum li cheamă. Ci
tesc oamenii o broșurică 
despre rariță, subțire cit 
s-o lei intre două

— înțelepciunea nu stă numai în grosime, 
vecinul meu arătindu-mi cartea, — cum 
neapărat deșteptăciunea in părul alb. Că 
caz» are pămîntul lingă al meu, măcar că • bă- 
trtn, a umblat cu rarița pînă mai deunăzi.

— Auzi!
— Păi! Asta-i deșteptăciune ? — zice moșul și 

țlstuie dezaprobator.
Iar sub glasul molcom al Evei lancu. care dumică 

cuvintele din carie, adevărul acesta iese mai lim
pede la lumină. Și din citit se ivesc mai apoi discu
ții care se lungesc.

Din atîta pricepere în a folosi ceasul ăsta de o- 
dihnâ, din rivna pentru cultură, oamenii de aici au 
Început să smulgă pămintului recolte bune, chiar 
și în anii de secetă. Iar rezultatele astea i-au făcut 
mai stăruitori și le-au dat un nou imbold către seri 
ca acestea. In care își mai îmbogățesc cu ceva și 
mintea și sufletuL

degete.
— zice 
nu stă 
un om

Basorabi iși trăiește viața sa in

4

Frumoasa clădire a statului popular al comuti ti Easarab:, regiurua Con
stanța. Aici sătenii romîni sau tătari vin cu încredere spre a-și rezolva 
problemele gospodărești sau obștești.

Cei doi copii ascultă atrnji cuvintele pe car 
taîa, le rostește în limba materni tătara S • - 
lalte sate dobrogene cu populație tătară.

floarea 
mele

Verde, verde-a bobului 
Pe fața pămintului 
In grădina raiului. 
Locul socialismului. 
Cresc îmbujorate flori. 
Flori alese șl surori 
Șl-ntre ele e o iloare 
Tot așa mirositoare : 
Crenguță cu trei smicele 
Asta-i floarea țării mele 
Frunzuliță de 
Republica 
Rominul, 
Trage brazdă 
ȘI cu bivoli 
Cu cele 
Trimise de 
Să fie 
Astăzi 
A scăpat 
Șl rouă 
Zi și

spor... 
țării mele 

arșiți grele —

stă pe floare 
să ofilească 
să trăiască 

frumoasă.mai 'naltă șl

Culeasă in 
raionul

com.
Cîmpeni

V

c a r a r e
-n jo

plini
Inima venin
Tot venin de cel 
De trage greu la 
Văleleu!.., și ce 
Sădită cu supărate 
Sădită cu țepi și spini 
Nn ca astăzi cu lumini. 
Șl ca mine supărată 
Era toată țara, toată! 
Negura se aștemea 
Șt țara acoperea.. 
Văleleu !... și ce cărare 
Cu plumbii in șuierare. 
Stingea fierul din obuze 

k Graiul omului pe buze
Ploile de proiectile 
ingropau omul cu zile. 
Munte ; munte, vere munte 
Cu dirmea*)  albă pe irunte 
A trecut timpul, trecut. 
Drumu l neted șl bătut

*) Dirmea = bazma

Spinii toți au _ 
Țara ne-a Întinerii 
ȘUa Republică la Mț 
Nu e Jale, nu-s n^B| 
Șl nici loc pentni^R 
fas Republica irumoas 
Are bucuria casă 
b*  inima omului 
Omului, 

voinicului. 
Și-n Republica Romii 
Astăzi munca e stăpb

in stirțt. 
răsărit

Din comuna ] 
raionul C< 
regiunea

Bate vîntul
meu

Aflat la jumătatea drumului ce leagă Medgidia de 
Constanța, sațul

plină 
din ui 
cuvînl



Satul e !n sărbătoare 
Șl Bepublica tot crește. 
Crește și se întărește 
Șl Bepubllca-i voioasă 
Șl-1 mîndrâ ca o mireasă. 
Din vilcea In arătură
Ctntocele viu răsună 
Că trec carele spre sate 
încărcate cu bucate : 
Cu bucate aurii 
Cu pită pentru copii. 
Dă-mi Ioane, dă-mi o gură. 
Belșugul e-n arătură 
Boabele sint pentru noi 
Nu pentru hapslni docoL. 
Și Iot verde și-o alună. 
Satul plin de voie bună. 
Din vilcea In dealul mare, 
Numci soare șî iar soare. 
Din Izvoare ic. cătun 
Bal» inhilețul bun. 
Vis^totu-i pentru noi. 
Mr. pentru dușmanii răi.

Culeasă din regiunea Oaf

meu
e tractorist

Badea, tractoristul meu. 
"^ește-n țcrfn; spicui grea 

Și o primul la «ZEtf —f
De sa miră lnmea-¥ aaL 
Ocoli ograda toată
Ca să mă sărute-o dată ; ‘ 
Și-am să prind o găinușă 
Să l-o frig in trigăsușă. 
Că Bepublica frumoasă 
No-a adus belșua in casă. 
Și Bepublica-1 b 
Cum n-a fost far 

trupșorul pl 
piine- 
fol d

casă, 
gata 

vreodată, 
do dor 
cuptor, 
nuc, 

ă l-o duc
Dospită 
Cînd «-o c
Să l-a duc la prinsul mara 
C-a arat zace hectar».
Adunai fi usturoi 
Cu câpâțină fi fol 
Săi iac Iul badea mujdei.
Altai holda pe ogor 
Pe-axâtură do tractor —
Holda noastrâ-1 holdtx plină, 

ai giîu lâră neghină.
Culeasă din com. Țigana 

raionul Negrești, 
regiunea Iași

nnu lui 1940.
Femeia întinse mina să 
stingă lampa.

— Nu stinge, lemeîe. Dă-mi to
porul...

— Nu Marine f Nu. Or să te 
prindă...

Marin Buburuz își aținti privi
rile ln ochii femeii. Stătu inde’.ung 
așa, luptîndu-se cu zbuciumul 
ee-i răscolea sufletul. La fereastră 
urla crivățul. Ușa se zgîîțîia din 
țtțîni, cu un zgomot înfundat, sec. 
Pe sub ea, tnvîrtoșindu-se, se stre
curau în casă fuioare de zăpadă. 
Buburuz se ridică și se apropie cu 
pași ușori de pat. Strînse țolul mai 
bine pe trupul copilului. Ii mîngîie 
fruntea. Tudor ardea. De cinci zile 
zăcea. Buburuz își scoase flanela 
drpăcită și înfășură copilului 
capul, fruntea. Pieptul i se săltă și 
se strînse apoi. înăbușind un oftat 
adîne.

-— Dă toporul... Mă duc.
...Peste cîmpia troienită înainta 

gtfîind o mogîldeață. Vălătuce de 
zăipadă o izbeau din toate părțile. 
„Or să te prindă. Tudor... Tudor... 
se pierde cu zile. Măcar o cracă 
să taf, să-i fac o fiertură, o fărî- 
mă de foc"— Buburuz se opri. 
Strînse toporul la subsuoară. Pîl- 
pfiau undeva, departe, cîteva lumi
nițe. Conacul. Aducea crivățul viers 
de vioară. Chiuia o muiere. „Fac 
revelionul* *— Se zmulse din loc a- 
pueînd-o pieziș spre dreapta. O vîl- 
cea, apoi nemărginită, pădurea. Bu
buruz se rezemă de un copac tînăr. 
își topi cu mina țurțurii de gheață 
de la sprîncene și mustăți. Privi 
tatr-o perie și în alta. Ascultă în
cordat. Nimeni. Se înălță pe vîr- 
fnf picioarelor și începu să izbeas
că cu toporul. .,O să-ți facă mama

tăciră spre patul în care micul Tu
dor se lupta cu moartea. Din stră
fundul inimii, ca jarul aprins, îi 
țîșniră pe buze cuvintele revoltei.

— Cîini. cîini sînteți... blestema- 
ților. Nu v-ar mai răbda pămîn- 
tul...

11 scoaseră în pumni afară, zvîr- 
lindu.l pe scări.

— Vezj de el, vătafule. Are mîn- 
eărime la limbă...

★

Viscolul înămețise cocioaba 
pînă la clanța ușii. Femeia 
lui Buburuz se apropia din 

eînd în cînd de geam, sufla în flo
ricelele de gheață și privea afară. 
Se întorcea apoi lingă pat. Tudor 
asuda din greu. Gemea. Mîinile oa 
bețele căutau imaginar prin aer. 
Buze'e-i uscate șuierau frînturi de 
vorbe.

— Foc... mare foc. Tiii mamă... 
cald e...

Mamă-sa îl prinse binișor mîi
nile punîndu-i-le sub țol.

— Tudore mamă, dormi. Face
mama focul, acuș îl face.

își înghițea lacrimile. Și Iar se 
apropia de fereastră.

...In zori s.a oprit o sanie în 
fața cocioabei. Cineva a bocănit cu 
un ciomag în ușă. Femeia lui Bu
buruz a deschis. I-au zvîrlit înăun
tru un trup însîngerat

— Marineee I
A căzut grămadă peste el La

crimi amare spălau fața lui Bu
buruz. Ingăimă :

— Nu plînge, femeie. E anul 
nou...

Femeia încremeni privirile spre 
pat.

— Auzi, Tudore, mamă, e anul 
nou...

Dar Tudor nu răspunse. Amu
țise. Cu țolul strîns in mîini, cu 
ochii larg deschiși, privea parcă 
undeva în depărtări unde ardea un 
foc uriaș.

• fiertură, Tudore tată. O să te-n- 
călzești*.  Izbea, izbea, Izbea

In urgia viscolului licări deodată
• flacără scurtă. Un pocnet de 
armă. Buburuz se aruncă în ză
padă.

— Să nu te miști, că te gău
resc I

Pași repezi. înfundați, dinspre 
vfteea.

— Âzvtrle toporul încoace... r>di- 
eă-te_.

Cu mîinile ridicate, cu surtucul 
descheiat la piept. Buburuz înainta 
prin zăpadă, spre luminile conacu
lui. In spate, simțea ca un fier 
>oșu țeava armei.

★

Cuuum ?
Administratorul moșiei regale 
se răsuci răcnind spre sluga 

ee-1 șoptise la ureche „cazul". Trîn- 
ti pumnul în masă. Cîteva pahare 
se răsturnară, tntinzînd pe fața de 
masă albă pete gălbui de șampa
nie. Vioara tăcu. Chitarele amuți
ră. Un burtos din capul mesei scă- 
Pă trabucul dintre dinți. Adminis- 
tratonil se ridică, bălăbănindu-se.

(Desen de N. HILOHI).

■— Hîc... adu-1 încoace. O să ve
deți domniile voastre un hoț... hîc... 
un bandit care s-a atins de avu
tul.. hîc... majestății sale...

— Vaaai...
Femeile își acoperiră sînii aproa

pe goi. Se lipiră de burțile ,.moșu- 
licilor*

Buburuz se pomeni asvîriit în 
sala cu candelabre și covoare. Puse

Povestire 
de ȘTEFAN PÎRVU

mîna la ochi. II orbea lumina. Ră
mase lingă ușă. rezemîndu-se.

— Dacă ați venit... hîc... în vi
zită, poftiți. îndrăzniți... hîc... ex
celența voastră, — îi strigă admi
nistratorul chemîndu-1 din deget.

In hohotele de rîs ale boierilor, 
Buburuz păși împleticindu-se spre 
masă. Ii tremura tot corpul. In fața 
administratorului se opri, ricțjcînd 
ușor capul. Intîlni privirile hăme. 
site ale acestuia.

— Va să zică clăcașul Buburuz 
a ieșit la furat...

Mina grea a administratorului 
vîjîi în aer și plesni obrazul ge- 
ruit. Icni din greu Buburuz. Mîna, 
strînsă pumn, se ridică din nou. Iz
bea. izbea, izbea. Ingenunchiat, a- 
poi ghemuit de tot, Buburuz își 
mușca limba, buzele, mîinile. Lovi
turile se întețeau.

— Majestaîea sa.„ hîc... vă 
poartă de grijă, vă dă pîine... hîc... 
și voi... voi îl jecmăniți ?

Administratorul simți o ușoară 
atingere pe umăr. Se opri, întor- 
cînd capul. Umerii goi ai femeii îl 
„îmblînziră" o clipă.

— Monșer se murdărește covo
rul de sînge... n-o să mai putem 
dansa...

Buburuz ridică fruntea In ochi, 
văpăi. învolburate gîndurile îi ră

Semne ale schimbărilor petrecute in anii 
văd la tot pasul. Dar mai bine să dăm 
epcrterului nostru..

ătorui Cheanvl Mus
ti sînt azi și în ceile-

Rafturlie magazinului mixt cooperatist, înființat în anii regimului de- 
mocrat-popu'ar sint pline cu mărfurile de care au nevoie sătenii. Pentru 
cumpărăturile trebuincioase gospodăriei el nu mai sint nevoiți să bată dru
mul pină la Medgidia sau Constanța.

„Sînt îngrijitor de vite și am împlinit 5 ani de cînd sint colectivist" ■ 
spune Lativ Bari. „In acest timp mi-am zidit o casă cu trei camere și| 
lumină electrică; mi-am cumpărat mobilă, radio, îmbrăcăminte și încăl
țăminte pentru mine și familia mea. Am în curte 10 oi, o vacă și 120 de 
păsări". Asemenea belșug a adus și in alte case gospodăria agricolă colectivă 
„Ceapaev" din Basarabi.
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Petre era în casă și 
scria cererea de in
trare în gospodărie.

Bătrînul Miron ședea afară 
pe prispă. Soarele era sus 
și el încă nu se dusese la
biserică. îmbrăcase de dimineață cămașa cu ciucuri 
la gît, pantalonii brumârii de suman, încălțase ciz
mele, își netezise părul și mustața albă, țepoasă și 
scurtă, frecase chiar și-un fir de busuioc in palmă 
și-și pusese jiletca de raicort cenușie, cu decora
țiile din războiul trecut, dar cine l-ar fi văzut acum 
stînd ca prăbușit în cornul prispei, l-ar fi crezut 
bolnav.

Stătea gheboșat cu coatele pe genunchi Și cer
ceta dintr-o parte în alta ograda încăpătoare a ca
sei bătrinești. Privea pe rînd șura veche, povîrnită 
spre drum ; grajdul cailor cu acoperișul semeț de 
șindrilă; șopronul cumpănit în trei pereți humuiți, 
sub care zăcea un vraf de scînduri, căruța, plugul 
și grapa rezemată de perete; apoi își mută privi
rile la homoaică și la nucul bătrîn, rotat din mij
locul ogrăzii.

Acolo, sub umbra lui deasă, ia multe hramuri 
și prăznuiri au suspinat cu alean viorile și s-au 
zbuciumat țambalele zdrăngănind turbat, în vreme 
ce ulcelele smălțuite se goleau pe nerăsuflate. 
Acolo, sub umbra deasă și adînc mirositoare, s-au 
săltat, au crescut, a prins putere și minte, deve
nind bărbați în toată legea, feciorii lui, Gheorghe 
și Petre. Acolo, prin colb și troscot, zburau cîtu-i 
ziulica de mare, umplînd ograda cu rîsul și larma 
lor. Apoi Gheorghieș a plecai la seminar, departe, 
la Cernăuți, prin străine locuri, și-n vacanță, vara, 
în zilele arșiței lui Cuptor, tăcut și serios, s-așeza 
cuminte sub umbra nucului, pe-un lăicer așternut 
în iarbă și citea din ceasloavele lui groase, miș- 
cîndu-și încetișor buzele și scoțind un murmur 
ușor, ca un izvoraș de apă. Fericit și mîndru că 
din familia lor se ridică un cărturar, el, tatăl, nu-1 
lua niciodată la lucru și sara, cînd se-ntorcea cu 
Petre, trudit de la coasă, s-apropia cu sfiiciune de 
nuc, s-așeza în liniște undeva mai de-o parte și 
asculta, privind cu o molcomă și caldă bucurie 
fața rumenă a fiului de pe care începea de timpu
riu să dispară urmele șotelnicei și nepăsătoarei 
copilării. Pentru el, Gheorghieș era totul, mîndrie 
și fală, mîngiiere, speranță și desfătare. Șj an de 
an, sub privirile sale grijulii de părinte, fața fiu
lui drag se prefăcea modelată de ani se înăsprea, 
devenind tot mai serioasă și bărbătească. Apoi 
tot aici, sub umbra nucului, într-o vara, cum n-a 
mai fost și cum n-are să mai fie, s-au întins mese 
lungi de nuntă și fata cea mică a protopopului 
Vidiașcu, Otilia, albă și gigașâ ca o floare, a stat 
rezemată de copac în straie de mireasă și el. 
fericitul de tată, s-a îmbătat cnță și s-a îmbrățișat 
în văzul întregului sat, cu înalt prea sfinția sa, ba 

_ încă, scormonit de satana, l-a apucat de pulpana 
X sutanei și l-a tras la joc. Și-au 
—1 zile în șir, schimbînd trei rinduri 

vind trei butoaie de vin.
• ’ ■ ■ a ' » 3 • • »
Blajinul soare moldovenesc prindea putere și 

începea să potopească nemilostiv ograda căptu
șită cu nalbă, troscot și romanițe înflorite care 
risipeau cu dărnicie în văzduhul învîlvorat, mi
resme amare, nespus de triste.

Clopotele băteau rar a morțiu, c-un dangăt ca 
de înmormîntare, care se-ntigea ca niște bocete 
înăbușite în urechile bătrînului și-i secau inima. 
.Uite că și de la sfîntă biserică am să întîrzii I 
Mai mare rușinea 1*  Arunca din cînd în cînd o pri. 
vire plină de ură spre roata de foc a soarelui, 
care aluneca încet pe drumul fără de hotar al ce
rului, parcă el ar f; fost vinovat de toate, și-și 
strîngea pleoapele numaidecît, orbit de puterea 
aceea cu care nu se putea măsura.

In ogradă era liniște
Nora trebăluia pe lingă hornoaică, aruncînd din 

cînd în cînd priviri neliniștite spre bătrîn. Ileana 
stătea de vorbă pe <podeț, cu Mitriță Zvorișteanu. 
Mihăiță, copilul cel mic, se juca prin grădină cu 
Glăbău, cîinele mare, lățos, roșcat și atît de blînd 
că pînâ și găinile îl ciupeau de nas.

La un moment dat, nora ridică fața și strigă tare:
— Ghiță I Unde ești, Ghiță ?
— Au 1 — se auzi o voce mînioasâ din grajd.
— Ce faci tu acolo, dragu mamii ?
— Apoi ce fac ! Fac I — se răsti vocea mîni- 

oasă. Rînesc baliga la vite, că de-o săptămînâ 
nu s-o-ndurat nimeni să vadă ce-i în grajdu ista...

Se făcu din nou liniște. O liniște supărătoare, 
încercată de așteptare și de teamă, parcă-ar fi 
trebuit șă izbucnească de undeva o furtună.

Bătrînul stătea tot pe prispă. înțepenii, ne
mișcat, parca temîndu-se să nu tulbure liniștea. 
Nora nu-1 mai privea. își vedea de treburile 
ei și părea că ascultă cu încordare să des
prindă ăeva în aerul nemișcat și-mpietrit, încleștat 
de tăcere. Celelalte zgomote din ogradă pieriră 
și ele. Nici cîriitul găinilor nu se mai auzea, 
încetaseră și clopotele. Pieri și foșnetul frunzelor. 
Se opri și vîntul. Și-n liniștea asta, bătrînul strigă, 
mai mult șoptit, c-un glas tremurător :

— Noră !

băut și jucat trei 
de lăutari și isto-

> • > 3
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vîriurile 
sudoare, 
ridicînd 
sfîntului

ură — Gheorghe nu se mai intoarce 1 — 
ce căuta aici. S-a sfîrșit l

să scîrțîie penița, 
înroșiseră pînâ și 
îi era un lac de 
îndrepta din șale,

mir
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cînd se-ntoarce Gheor-

nemaipomenit.
varul, ochii i se aprin- 
față pe bâtrîn, șopti cu

Nora nu răspunse Nici nu întoarse capul.
— Noră ! — mai strigă o dată bâtrînul.
— Ce vrei ?
Bâtrînul 3e ridică încet de pe prispă și s-apro

pie de homoaică :
— Du-te-n casă! — vorbi mereu în șoaptă, în- 

spâimîntat parcă de așteptarea împietrită pe fața 
femeii și împietrită parcă-n toată ograda. — 
Oprește-1 ! — se rugă bâtrînul, neliniștit. — Opreș
te-1 — porunci el scurt. — N-am sâ Ingâdui, auzi ? 
N-am să îngădui I Munca mea ! S-arunce totul în 
vînt ! Și lui Gheorghieș... 
ghieș, ce-o să-i rămînă ?

Atunci se petrecu ceva 
Nora se făcu albă ca 

seră și ptivindu-1 drept în 
răutăcioasă bucurie :

— N-are să se întoarcă !... N-are să se întoarcă 
niciodată 1

Bâtrînul scrîșni, parc at fi primit o lovitură de 
măciucă și se clătină.

— Tîrfă I
Rămaseră cîteva clipe fațâ-n față, măsurîndu-se 

cu priviți ucigătoare, apoi amîndoi tresărită și 
avură aceeași mișcare de surprindere, de aștep
tare și de groază. Bâtrînul fu primul care cedă. 
Lăsă fața în jos și plecă. Nora răsuflă ușurată. 
Abia acum, simțind cum tremură toată și cum i 
s-au înmuiat dintr-o dată genunchii, își dădu seama 
prin ce clipă de groază trecuse. Spre ea venea 
Ileana... Se opri în fața ei și se-ntinse, înălțîndu-și 
miinile goale pînâ la umeri, frumos modelate, cu

------------- Fragmente ------------  
din romanul „CUSCRII" 

de ALEXANDRU IVAN GHlLIA 
pielea alba, lăptoasă, arămie acolo unde-o atin
sese soarele, intr-un fel parcă ar fi vrut să zboare. 
Era înalta, voinică, avea obrazul rotund, delicat, 
ca de copil, colorat de-o gingașă rumeneală, sprân
cenele mătăsoase, arcuite pe frunte într-un fel de 
continuă mirare, sau de nu știu ce tainică între
bare, și buze micj și cărnoase.

Părea că nu observă, sau că nu vrea să obser
ve aeful acela de încordare și vrăjmășie care plu
tea în văzduh și nici aerul de vrăjmășie și-ncor- 
dare de pe fața bătrînului și-a mamei sale. Alergă 
spre homoaică și se apucă repede de treaba : 
strecură laptele, dădu zăgneată la foc, împingînd 
gătejile sub ceaunul de mămăligă, și 
rufele atîmate pe sfoară, la uscat, urcă 
casei.

Intră în umbra cerdacului peideluit 
ruscă, lăsă rufele pe-o masă și călcînd 
vîrful picioarelor se apropie de ușa din fundul 
tindei. Parcă cu teamă, apăsă clanța. Crăpă ușa, 
strecură o privire înăuntru și numai după aceea, 
încet, cu mare băgare de seamă, intră și ea tip
til în odaia încăpătoare, răcoroasă, cu tavanul 
încovoiat de bătrînețe. De pe grinzile încovoiate 
și ele, din geamurile mici, acoperite cu perde- 
luțe, de pe laițele late rinduite pe lîngă tuspatru 
pereții și de la clidul de scorțuri, lăicere, saci, 
macaturi, perne, cultuce înflorate și ștergare cu 
franjuri mari, zidite cu meșteșug în ungherul de 
miază noapte, deasupra sipetului măiestrit zugră
vit, năvăleau care mai de care mirosuri de lînă, 
de aer închis, de busuioc, de sulfină, de pelin și 
de calapăr uscat

Ileana înaintâ pînâ-n mijlocul casei și se opri 
nehotărîtă, cu ochii la tată-su.

Tată-su, un bărbat potrivit de statură, cu umeri 
lăți, îmbrăcat într-o jilectă de suman, ca a bătrî
nului, cu dinainții de raicort, întors cu fața spre 
peretele de către răsărit — de unde-1 privea un 
șir de preciste cu prunci în brațe și-un sfînt Ilie 
măsliniu, uscat și bărbos, cu-o căutătură poso
morită, plină parcă de mustrări — stătea aplecat 
deasupra mesei și scria ceva apăsat, pe-o foaie 
albă de hîrtie, făcînd

De încordare i se 
urechilor I Toată fața 
Din cînd în cînd se .
ochii și țintindu-i pe fața mustrătoare ă 
Ilie, își ștergea sudoarea de pe frunte, curăța cu 
unghiile degetelor vîrful peniței, răsufla greu, 
făcea cu condeiul prin aer rotocoale și flori, apoi 
se așternea iar pe scris.

Fata se apropie încet de el. Se așeză la spa
tele lui, cu fața și ochii aprinși de curiozitate, 
și-nălțîndu-și gîtul citi dintr-o răsuflare :

— .Eu, Petre M. Istrati, țăran mijlocaș, nescris 
în partid, de 38 ani, dimpreună cu întreaga fami
lie compusă din una soție Smaranda, tata men 
Miron Istrate cu tustrei copiii care îi am, faia 
Ileana de 18 ani, băiatul cel mare Ghiță de 15 
și Mihăiță cel mic, de buna mea voie și nesilit 
de nime, vreau să schimb traiul vechi cu aista

apucînd 
scările

cu rou- 
ușor pe

«JUUUUUUULWUUUUUUUUL^p 
nou drept care rog să Io 
fiu primit in gosp 
cu starea materială ș 
tarul care stă scris 
laltă parte...**  

Foarte mișcată,
tinse umărul lui tată-su și-i suflă încetișor

— Tătuță... îndreaptă acolo... Se spune nu iventar cum...
Dar nu mai urmă. Tatăl îi aruncă cu coada fi 

ochiului ° privire mirată și mustrătoare :
— Am să-ți arăt eu ție, deșieapto I — o ante- o 

nizițâ el. — Ia te uită 1 Mie îmi spui tu asta !? De °
„—--- . s—*-*-■  •- vorbești ?! Iote ce vidmă de °

deșteaptă decît ta-sU 1 mor- o 
spre sfîntul Ilie cu o privire o 
,Ai văzut, prea sfinte ? Iaca.fi 
dumnezeu!' ,
și de-acolo mai întoarse ’ 
un spiriduș : 
Mitriță. Zice că-n tot satu

la care-ai învățat să 
fată I Se găsește mai 
măi el și ridică ochii 
care voia sa spună : 
ce copii mi-o hărăzit

Ileana fugi la ușă 
dată capul, rîzînd ca

— Tătuță... O fost ___  ___ _____ __ __
numai de cererea noastră se vorbește.

— Bine, bine... încuviință tatăl și zîmbi îmbu- fi 
nat. Lasă să se vorbească. Da, ia stai I Ce face fi 
tata ? S-o dus la biserică sau nu ? fi

— Nu. Stă pe prispă...
— Bine, bine. Hai, du-te 1 fi
Rămas nigur, Petre Istrate muie condeiul în fi 

călimară și scrise apăsat .inventarul*,  mîngîind fi 
cu vîrful peniței de citeva ori literele ,i*  și «n*.  o

O dată isprăvită cererea, tuși, își drese glasul o• „l.l . • ------ |o
fi

î
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șl citi în gînd cele sctise „pe cealaltă parte*'.  
.Bun*,  rosti el mulțumit. Zimbi ușurat. împături 
cererea, o băgă în buzunarul chimirului și fre- 
cîndu-și miinile, ieși afară. Scoborînd scările pra
gului, își aruncă repede ochii în ii'>ecția bătrînului 
și spuse, netezindu-și mustața cu-o mișcare hîtrâ : 

x—. — . • - dumnezeu, am jfîrșit.— Apoi, cu ajutorul lui 
tătuță.

Bătrînul nu spuse nimic.
— Am sfîrșit, tătuță ! —
— Ce mai scofală I — ,___

Te-oi vedea eu după ce te-i desface de pămînt iV 
de cai, ce-ai să mai zici. Hîrteea asta... hîrteea e . 
asta, ascultă-mă pe mine, hîrteea asta are să-țij^^ 
mînînce capu... dBiț*.

— Știu. Mi-ai mai spus-o... ș-apoi n-are rost s-cBBW 
începem de la capăt. Mata, tată nu poți înțelege.^ 
Nu te gindești decît la Gheorghe... Mi-i frate, da... fi
e, ce să mai vorbim 1 Ș-apoi, chiar dac-ai înte o 
lege, chiar dacă ți-ai da seama că ce s^tae g 
Gheorghe nu se potrivește cu ce-i azi și mai cu EL 
samă cu ce-o să fie miine, tot pe-a matale ai 
ține-o : ,Am rupt atîtea perechi de opinci și-atîtea g 
cușme s-au jărcuit pe capul meu, cum sâ te cred'.Jo 
ai zice.

Tăcu. Cuprinse cu o privire pătimașă întreaga 
ogradă, răsuflă adînc și-și umflă nările,:

— Căpățîna mea nu-i făcută pentru ce se vede 
aici. înțelegi, tată î Eu nu-s învățat ca Gheorghe. 

înăbuș în strîmtoare și simt c-aș putea trăi altfel...
— Petre 1 Petre, nu vorbi așa că-1 mîinii pe 

dumnezeu ! ’
— Lasă, tată ! Lasă că nu-1 mîinii. Nu se mînie 

dumnezeu dintr-atît. Cit despre Gheorghe... mai 
‘ ' >. Lasă-1

spuse Petie din ucu. 
pufni bâtrînul mînios.;

£
**«‘* AMțcrroțji, îuiu r c.u uu-s țnvajcn ca Lrneorgne. îg 
Dumnezeu nu m-o uns cu nici un hai, da uite. mâ/o înAhne ----- -z -i-----_ • - . JO
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Petre

îți spun 1 Rupe-o, n auzi ?

strigă de-ndată mînios Petre, fi

gime și slobozenie — spuse el impetuos și păți

bine să nu vorbim. Gheorghe-1 departe, 
acolo unde este.

— Ți-i frate, ticălosule I Fra-te I Auzi ?
— Nu, tată. Așa frate...
O tăcere de gheață se lăsă între ei.
Bătrînul se ridică în picioare, tremurind. ____

stătea nemișcat și-l privea în liniște. II privea cu 
milă, cu îngăduință și resemnare.

— îmi pare rău de dumneata, tată, dar tre
buie să înțelegi...

— Cîine 1 Ești un cline ! — gemu bătrînul. — Am 
încălzit un șarpe la sîn.

— Tătuță, nu spune asta...
— Să rupi cererea, auzi ? — S-o rupi aici în 

fața mea !
— Nu tată ! Degeaba te mînii...
— Rupe-o, cînd 

porunci . bătrînul.
— Nu, tată! — ~ _______ _____________ __

— Ce-am făcut, e bun făcut. Mie-mi trebuie lăr- 
gime și slobozenie — spuse el impetuos și păți- fi 
maș. — Mă trag acolo, c-acolo-i lărgime, după fi 
pofta inimii mele. Aici... — și făcu un semn de 
consternare cu mina. — Uite, la șura ceea. De
geaba o proptești din lături... tot povîrnită ră- 
mîne. N-ai ce-i face... numai hîrlețu-i mai poate 
veni de hac. , . .

Cuprins de un simțămînt de neliniște și ciudă, 
amestecat cu-o tristețe amară, nemaicunoscută, 
bătrînul privi ograda casei bătrînești în care și-a 
dat obștescul sfîrșit părinții și bunicii lui, într-un 
fel cum n-a mai făcut-o niciodată. Cu alți ochi. 
Cu ochii omului care-a trăit o viață-ntreagă lingă 
cineva, pe care credea că-1 cunoaște pînă în cele 
mai nepătrunse hățișuri ale sufletului și în ulti
mul ceas descoperă că nu l-a cunoscut de loc. 
Era trist. Era îngrozitor de trist. Era prăbușit.

— Ai sâ te căiești, Petre — rosti el încet și 
surd. — Are să se-ntoarcă Gheorghe — amenință 
el — ș-ai să te căiești amarnic I

— Nu, tată t — șopti Petre încet, cu durere ?*  
ură — Gheorghe nu se mai întoarce I — N-are

fi fi 
fi
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refuzul con-
Se obișnuiește, la sfîrșit de an, să arunci 

o privire înapoi, să gîndești la cele în
făptuite și la cele rămase de înfăptuit, 

faci — cum am zice mai simplu — un bilanț 
vechiului an. In cele ce urmează ne-am pro- 

să dăm citi.
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------LA SFIRȘIT DE AN-
lor poate fi urmărită în India sau în Egipt, In 
Franța sau tn Japonia.

Ce i s-a opus acestei politici ? Agresiunea 
anglo-franco-israeliană din Egipt, refuzul con
tinuu a} puterilor apusene de a da curs proble
mei reducerii înarmărilor, provocări puse la 
cale de cercurile imperialiste împotriva Uniu
nii Sovietice, a țărilor de democrație populară 
și a statelor care luptă pentru independență 
națională . continuarea cursei înarmărilor în 
lumea occidentală, continuarea propagandei 
calomnioase, lansarea de baloane, conținînd 
manifeste provocatoare și arme, pe teritoriul 

țărilor din răsăritul Europei. în sfîrșit, o acti
vitate de asemenea provocatoare, inspirată de 
S.U.A.. în sînul Organizației Națiunilor Unite.

Acestea sînt faptele Concluzia se poate trage 
acum, la sfîrșit de an. Datorită luptei Uniu
nii Sovietice și a forțelor păcii, scopul acestor 
provocări nu a putut fi atins. Anul 1956 s-a în
cheiat în condiții de pace, iar acțiunile in
stigatoare ale cercurilor imperialiste . apu
sene care urmăreau declanșarea războiului, 
s-au terminat printr-un eșec pentru inițiatorii 
lor. In Egipt, Anglia și Franța au suferit o în- 
frîngere rușinoasă, iar în Ungaria forțele socia
lismului au înăbușit contrarevoluția.

In Organizația Națiunilor Unite mașina de 
vot americană nu mai funcționează cu atîta 
exactitate O serie întreagă de state din Asia și 
Africa nu mai răspund dictatului american Cit 
privește așa zisa „unitate atlantică", ea a de
venit și mai șubredă Apelurile unor oameni de 
stat apuseni, îndeosebi americani, de a da uită
rii divergentele care dezbină principatele puteri 
capitaliste, n-au avut darul să șteargă cu bu
retele ceea ce de fapt nu se poate șterge.

Anul ce s-a scurs a însemnat o și mai puter
nică afirmare a prestigiului internațional a] 
țării noastre. Partîcipînd pentru prima, dată 
la lucrările Organizației Națiunilor Unite, (ca 
să amintim numai despre acest fapt), Republica 
Populară Romînă, prin trimișii săi. și-a făcut 
cunoscută politica sa de pace, dorința ei de 
a-și aduce întreaga contribuție la rezolvarea 
acelor probleme internaționale care frămîntă 
omenirea

Acesta este, pe scurt, bilanțul anului 1956. 
Perspectivele noului an sînt luminate de hoță- 
rîrea popoarelor, a tuturor oamenilor cinstiți, 
de a împiedica orice pornire agresivă a cercu
rilor imperialiste, de a apăra pacea așa cum 
au făcut-o și pînă acum Este o hotărîre de ne
strămutat. verificată de-a lungul acestui an și 
a tuturor anilor care s-au scurs de la sfîrșitul 
războiului și pînă astăzi . ,

R. CIMPEANU

a) 
pus să facem acest lucru, vrînd 
lorilor noștri o imagine a evenimentelor inter
naționale desfășurate în acest răstimp de un 
an și să tragem din ele cîteva concluzii asupra 
situației internaționale, asupra perspectivelor ei.

Anu] 1956, din care au mai rămas doar cîte
va zile, poartă in el două trăsături deosebit de 
importante din punct de vedere al politicii in
ternaționale Prima : o destindere a încordării 
pe tărîm extern, ca urmare a politicii de pace 
dusă de Uniunea Sovietică și de toate popoarele 
care năzuiesc la o viață pașnică. A doua: 
opoziția. împotrivirea cercurilor reacționare 
care încearcă să întindă coarda din nou, să 
reia politica războiului rece, să înăsprească re
lațiile internaționale prin tot soiul de ma
nevre

O scurtă privire asupra evenimentelor ne va 
oferi amănuntele care caracterizează aceste tră
sături J . v- •
_ Nenumărate acțiuni întreprinse de Uniunea 
Sovietică sau din inițiativa acesteia în anul 
1956 ca și în anii precedenți, au permis, 

un moment dat. un început de limpezire a 
taației internaționale, o micșorare a pericolu- 

__i de război Să pomenim doar cîteva dintre 
ele: vizita din aprilie a tovarășilor Bulganin 
și Bruțciov in Anglia și tratativele duse acolo; 
propunerile repetate în ceea ce privește_ proble- 
ma'vdezarmarii și a tnlăturării amenințării ato
mice; continua îmbunătățire a relațiilor cu lu
mea occidentală prin tratative cu delegațiile gu
vernamentale sau parlamentare (Danemarca, 
Franța, Finlanda etc.) ; schimbul intens de de
legații culturale, științifice; întărirea prieteniei 
cu popoarele Iugoslaviei, Indiei, Indoneziei, Ja
poniei ; activitate susținută în O.N.U pe linia 
instaurării încrederii între state și a zădăm-i- 
ciriî comploturilor războinice; poziția clară de 
sprijinire a luptei poporului egiptean ca și aju
torul acordat poporului nngar pentru înfrîn- 
gerea forțelor contrarevoluționare ce urmăreau 
reinstaurarea capitalismului și fascismului 
Ungaria

Toate aceste acțiuni, cunoscute de altfel, 
constituit factorii de stabilitate tn situația 
ternațională și. alături de eforturile pentru pace 
ale tuturor popoarelor, au făcut imposibilă dez
lănțuirea unui război mondial. Această po
litică a cunoscut sprijinul tuturor popoarelor 
Iubitoare de pace din întreaga lume. Adeziunea

Poziția alegătorului american în sistemul 
bipartid din S.U.A

RĂZBOIUL RECE: — Aoleu!.., Asta d-abia a venitși-< 
*i început să-mi facă zile fripte î (Desen de NELL COBAR)

Pe clădirile din Port-Said ftlfiie 
din nou drapelul egiptean.

Retragerea ultimelor trupe in
vadatoare anglo-franceze din Egipt 
este rezultatul acțiunii unite a tu
turor forțelor păcii. Pornind războ
iul lor colonialist împotriva Egip- 
în fața unui zid ai rezistenței po- 

..........................  " ’ i. J al

Invadatorii
anglo-francezi siliți 

să-și retragă trupele 
din Port-Said

fului, invadatorii s-au găsit __ ____ ___ __________
poarelor arabe, al tuturor popoarelor din Asia și Africa, *\î  
lumii întregi Forța unită a popoarelor a fost așa de puternică 
că pînă și unele state și cercuri imperialiste s-au văzut silite 
să condamne agresiunea anglo-franco-israeliană din Egipt. Sta
tele Unite ale Americii, cu tot jocul lor dublu, s-au văzut ne
voite ca la O N U să voteze, alaturi de marea majoritate a ță
rilor membre, rezoluții care condamnă pe agresori și cereau 
încetarea focului și retragerea neîntîrziată a trupelor agresoare 
din Egipt Izolate pînă și de cei mai apropiați „prieteni" cu 
prestigiul pătat, statele agresoare n-au avut încotro și au tre
buit să se supună voinței popoarelor

Posturile de radio, agențiile de 
presă, ziarele din țările capitaliste 
comentează pe larg Hotărîrile ple
narei C.C. al P.C.U.S. care a avut 
loc între 20 și 24 decembrie 1956. 

roadele strălucite ale aplicării con-

B] In legătură cu recentele alegeri din S.U.A., I» 
■I care au luat parte ceva mai mult de 60 la sută 
■Kdin persoanele care au drept de vot, (cu 3 la 
~Csută mai puțini alegători decît in 1952) un is- 
i' S tțric american scria: „Pe cit se vede, mulți ce- 
L f tățeni nu văd o deosebire esențială intre princi- 

palele partide (democrat și republican) și nu 
HK aprobă pe nici unul din ele. Ei nu au mijloace 
KT reale pentru a-și manifesta nemulțumirea".

Cetățeanul de rînd american cunoaște de a-

(Desen de /. DORU) 
cum bine că atît partidul republican, cit și cel 
democrat, nu slujesc decît Îmbogățirii marilor 
capitaliști. Astfel, fiecare guvernare republi
cană sau democrată aduce după sine o și mai 
accentuată înrăutățire a traiului zecilor de mi
lioane de americani simpli. Intre politica celor 
două partide nu există in fapt nici o deosebire, 
ci, fiecare in parte, caută să se folosească cit 
mai mult de pe urma guvernării pentru a scoate 
uriașe profituri în folosul cercurilor monopoliste.

Un nou pas 
al Uniunii Sovietice 

pe calea spre comunism
Poporul sovietic culege ...__ __  ___ ______

secvențe a politicii leniniste Creșterea cu 11 la sută a produc
ției industriale în 1956 față de 1955, introducerea realizărilor 
tehnicii celei mai înaintate în producție, darea în funcțiune a 
unor noi capacități la hidrocentralele cu mare putere, sînt nu
mai unele din marile succese obținute de industria sovietică.

Alături de celelalte ramuri ale economiei naționale, a obținut 
succese deosebit de însemnate, pe baza dezvoltării cu precădere 
a industriei grele, agricultura sovietică.

Enumerînd măsurile luate pentru îmbunătățirea traiului po
porului sovietic ne dăm seama de continua ridicare a nivelului 
de trai material și cultural al oamenilor muncii de la orașe și 
sate Sporirea pensiilor, desființarea oricăror taxe de învăța- 
mînt. majorarea prețurilor de achiziție și colectări sînt doar 
cîteva din aceste măsuri. O socoteală sumară arată că popu
lația de la orașe și sate a obținut în urma aplicării unora din
tre aceste măsuri, avantaje suplimentare în sumă ce trece de 
peste 35 miliarde de ruble pe an A devenit limpede pentru 
oricine uriașa superioritate a sistemului socialist al economiei 
față de sistemul capitalist. Și tocmai pentru că a devenit atît 
de limpede această superioritate, cercurile imperialiste folosesc 
cete mai murdare mijloace de ponegrire a țărilor socialiste, se 
tem să pornească întrecerea pașnică între cete două sisteme.

Plenara C.C. al P C U.S a hotărît încheierea lucrărilor pen
tru întocmirea celui de ăl șaselea plan cincinal șî precizarea 
cifrelor de contro] pe 1956/1960, precum și ale planului eco
nomiei naționale pe 1957 Au fost luate măsuri în vederea îm
bunătățirii conducerii economiei naționale a U.R.S.S. In curînd 
Sovietul Suprem va discuta ce} de al 6-lea plan de dezvoltare 
a economiei naționale a U.R.S.S Muncitori, țărani colhoznici, 
intelectuali, întreg poporul sovietic se va avînta cu elan să 
dea viață prevederilor celui de al 6-lea cincinal. Inchinîndu-și 

f toate puterile lor de muncă întăririi și înfloririi țării lor, oame- 
( nil sovietici privesc cu încredere viitorul tot mai luminos care 
| le stă în față.
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Cind ort und? d. nea

Cum

£'â,anul”u« X.P*- 
Să • «ț’S “’care 
Să va «ace» bare
încă două-trei “ ȘiUtnodincoUeă^.  ̂
Sâ vâ umpleVI

I Unui magazin sa'®®^
Eu, pățitul. wtnl>
Cînd i o vinde gax.^.

I Litru atunci «a dln plin.Mai doresc la top. a™ “ 
Ca să vadă la corni» 
O echipă jucăușă Si nu... lacătul pe ușă. 
Cum pesemne mai vedeți t 
Saide măi. minați, băieți.

Caravanele la »ate 
Pe ecran, să nu U arata 
iarna, cînd e gerul mare. 
Cum fac unii bă, de soare.

I- tar la punctu-agrlcol vot
Cind sint muncile in »». 
Să-i găsiți, pe șef. pe-adjrmct. 
Cu lucrările la— punct. 
Ia sunați din zurgălăi. 
Minați măi, hăi, hăi t
Dar cum am de colindat 
Nu numai la voi in sat. 
Vă mai fac, ca să închei, 
O urare, dragii mei : 
Cînd te-nsori, să ai noroa 
De o fată, un boboc : 
O nevastă de ispravă. 
Să nu-ți caute gîlceavă. 
Să găsești pe masă oale 
Cu plăcinte și sarmale, 
Iar alături, să-ți zîmbească 
O ulcică cu Fetească, 
Și s-o bei cu drag, vecine. 
Și cu drag, dar șl cu_. minei 
Ia sunați din zurgălăi 
Și minați măi, hăi, hăi, hăi
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papă lapte I

Eu aid In grajdul ăsta. 
Rabd de foame zl ți noapte. 
Fiindcă cel ce mă.ngrijește 
Nu-I decît un...

UNUI CRITIC ..BĂTĂIOS"

Cind slnt criticatul eu, 
Dînsul pare pul de leu. 
Iar cind este dumnealui. 
Nu mai pare decît... puL

UNUI BIROCRAT

Răvașul nu prezintă 
Valoare la dosare; 
Că n-are aprobare 
Să intre în plăcintă

UNUI SOMNOROS

Iți dorasc în cincizeci’șapte
Să ajungi... paznic

de noapte I,


