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SCRISORI CĂTRE ȚĂRANI 

- 

Frate Țărane, 

Cel ce-ţi scrie aceste scrisori nu e 
ca tine ţăran, opincă nu are în pi- 
cioare şi nici suman nu poartă. E 
îmbrăcat în haine nemţeşti, întocmai 
ca subprefectul din plasa ta, ea pre- 
fectul judeţului, ca doftorul, ca toţi 
albașirii, ca toţi surtucarii, înaintea 
cărora îţi iei căciula. Mă tem, de 
aceia, ca citindu-mi scrisorile şi în- 
trebînd veste de cel ce le-a scris, să 

„nu te scarpini în cap, să oftezi lung 
şi să zici: 
— O fi... de... se poate, dar mulți 

tot de astea ne-au spus şi cu spusul 
am rămas!
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Aşa e! Dreptate ai să nu mai aibi 
încredere în nimeni şi în nemica... 
Prea mulți "şi-au bătut joc de tine, 
te-au ridicat in înaltul cerului, cînd 
au avut nevoie de tine şi în fundul 
iadului caliciei şi întunericului te-ai 
împins, cind sai văzut cocoţaţi pe 
spinarea ta. 

Şi fiind-că omul la fapte se vede, 
iată ceţi spun. ei, frate sătene : 

Nu întreba acum de o cam dată, 
cine-ţi dă sfaturile. Dacă sint bune, 
primeşte-le, urmează-le şi vezi de te 
pot duce la bun sfirşit. Se poate ca 
cel ce ţi le-a dat să fie un ticălos. 
Ce-ţi pasă ţie dacă sfatul e bun şi 
riincios ţie? Nu fă cea ce face popa, 

ă cea-ce “ţi spune el! Şi dacă se în- 
timplă ca cel ce-ţi dă sfatul să fie om 
de ispravă, iai văzut că fapta-i şi 
vorba-i e tot una, că deşi albastru, 
surtucar la port, e cu suflet de om 
bun şi dornic de binele tăi, dacă 
gindul'lui nu e culpeș, viclean şi de 
vulpe, atunci te increde şi mai mult 
în el, căci vrednic este de încrede- 
rea ta. | 

Vezi, dar, frate țărane, că mă mul-
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țumesc cu puţin. Iţi cer numai ca 
sfaturile mele, să le cumpănești bine _ 
în minte şi să le urmezi, dacă sînt 
bune. Cind ne vom cunoaşte, sati 
cînd vei întreba cine's, cînd vei ve- 
dea că, de şi nu sînt țăran, am drep- 
tul să se asculte sfatul mei, atunci, 
numai atunci, te vei încrede, nu nu- 
numai în sfatul mei dar şi în mine 
şi în prietenii mei. 

Şi acum cînd tocmeala am făcut'o 
putem sta de vorbă, aşa, ca doi prie- 
teni, ca să respicăm miezul lucruri- 
lor şi rostul stărei ţărănimei romt- 
neşti.



SCRISOAREA [+ 
——— 

Frate Sătene, 

Iarna cînd nu ai mult jde lucru, 
cind suflă crivățul pe horn şi răgaz 
ai să cugeți, gindit-ai tu, ce ești, cine 
eşti, de uude vii și unde mergi? Te-ai 
gindit fără doară, şi răspunsul ti-l 
dai tu singur, oftind. 
— Ce eşti? O fiinţă care de cînd 

te naşti, tot necazul te paşie, tot 
grija, lipsa, neştiinţa îţi sint vecinice 
tovarăşe. Faţă de cei în haine nem- 
țeşti, tu trebue să fii mic, săţi ridici 
căciula, să te dai în lături cînd trec, 
să le vorbeşti cu sfială, să le suferi 
batjocora și bătaia, să te nedreptă- 
țească şi să nu strigi, să te jupoaie, 
să te necinstească în tot felul, să te
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tacă să le munceşti ogoarele, pe cînd 
ei, stau să te privească, să ai tu foate 
datoriile şi nici un diept. Tu eşti ţă- 
ran, ei sînt boeri. Tu eşti mic, ei sînt 
mari, ei ai numai drepturi, tu ai nu- 
mai datorii. Ei au mii de fălci sau 

„de pogoane de pămînt, tu de multe 
ori nai nemic sa o bucăţică de pă- 
mint, cu care nu te poţi hrăni. Ei 
locuesc în oraşe, cu străzi frumoase, 
strălucitor iluminate, în palaturi ce 
ţi iau ochii, tu, stai în satul tău, în- 
io casă în care te plouă, te ninge, 
te suflă vintul, din care sărăcia şi 
necazul nu esă nici odată. Ei merg 
în trăsuri trase de cai de foc, tu 
mergi cu bătul, în noroiul drumu- 
lui, stropit de glodul caretelor lor. 
Copiii lor, merg la şcoli înalte, se fac 
tobă de carte, copiii tăi, copii de să- 
raci, rămin şi săraci cu duhul. Ei se 
nasc bogaţi şi. mor bogați, dar nu 
mută un paiu :dintrun loc în altul 
și tu sărac te naşti şi mori tot sărac, 
deşi munceşti o viaţă întreagă. 

“Şi ca tine sînt mii şi mii de la 
Dorobhoiiu la Mehedinţi, din creşte- 

“tul ripos al muntelui, pină la valea
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verde a Dunărei, de la Ceahlăi, la 
Prut. Ca dinşii iarăşi sînt mulți. De 

„ei sînt pline oraşele. E de o parte 
boerimea ; de o parte sărăcimea, ţă- 
rănimea. Două tabere dar sunt, două 
tabere, care tu singur vezi, că nu 
pot fi prietene. Din munca uneia 
trăeşte cea-l-altă şi dacă ţăranul 
voeşte să scape de boer, boerul are 
tot interesul, ca țăranul să nu-i scape 
de sub mină. Şi că aşa este, gîndeş- 
te-te tu singur, ce-ar face boerimea, 
daca tu, cu toți fraţii tăi de muncă, 
țărănimea cu un cuvint, unită, intro 
ună dimineaţă, ca printr'o vrajă, 

ar pune sapa şi plugul jos şi nu ar 
mai lucra pămintul boerilor? Cu ce 
ar trăi dinşii, care zilnic, nu mai în- 
cetează de a vă numi leneşi şi be- 
țivi? Cu ce ar mai cumpăra mătă- 
suri, stofe scumpe şi haine cintărite 
în aur, cu ce ar mai zidi palaturi, 
cu ce 'şi-ar duce viaţa lor dulce şi 
fără griji? 

Va să zică, vezi bine, frate țărane, 
că interes are boerimea de a te ține 
în robie, în întuneric, ast-fel cum 
eşti astă-zi,
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Că tu, ai iarăşi interes să eşi din 
starea în care eşti de atita amar de 
timp, iarăşi îndoială nu poate să fie. 

E dar luptă între țărănime şi boe- 
rime. 

Ce-a făcut boerimea ca să robească 
pe ţărani şi ce trebue să facă ţăra- 
nii ca să scape de această robie? 

lată ce avem de cercetat în scri- 
soarea viitoare.



SCRISOAREA A |[4 

Frate Țărane, 

Dacă luăm ca adevărat ceea-ce 
spune popa la biserică, apoi ci că 
D-zei a făcut dintiiă pe Adam, pe 
Eva apoi, şi din Adam şi Eva sa 
născut neamul omenesc. D-zeu dar 
a făcut pe oameni de o potrivă; nu 
i-a făcut pe unul boer şi pe altul 
țăran, nu i-a făcut pe unii robi Și 
alţii sfăpini, şi pămîntul le-a dat lor, 
ca înmulțindu-se să-l Stăpinească. 
Va să zică, pămintul D-zeii l-a dai 
tuturora. Ei bine, cum se face că el 
este numai al citor-va astă-zi şi că 
marea mulţime a scoboritorilor lui 
Adam, sufăr sărăcia şi necazul?



1i. , 

Cum se face? Iată arătarea pe scurt 
şi fără multă vorbă. 

Pentru ca cine-va să fie slobod îi 
trebue ca să-şi poată agonisi munca, 
să fie stăpîn pe unelta de lucru, să 
fie stăpin pe pâmintul din care tre- 
bue să-şi scoaţă hrana. Din neamul 
omenesc, sau găsit unii mai şireti, 
mai răi de gind, care prin mijloace 
deosebite, ati pus mîna pe pămîntul 
care era al tutulora şi atunci cei ce 
nu aveau pămînt, cei ce rămășeseră, 
numai stăpîni pe bratele lor, ai că- 

„zat în robia celor dintii. Aceştia ati 
ațuns boeri, cei-l-alţi robi, țărani, 
muncitori. Odată stăpini asupra pă- 
miîntului, boerii şi-au făcut legi, care 
să îngrădească ceea-ce căpătaseră ei 
prin jaf şi nedreptate. Pină unde nu 
loveşti în ceea-ce ei ți-aă hrăpit, pînă 
ce nu te atingi de aceste drepturi ale 
lor, pe care ei astă-zi le numesc 
sfinte, tu poţi face ceea-ce vrei, pen- 
tru că mult nu ai de făcut. 

Ei sint Statul, ei sînt în toate dre- 
gătoriile, ei te duc de nas, ei sint 
tolul şi tu nimic. Şi pentrn ca tu deş- 
teptîndu-te să nu începi a striga prea
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tare, ţi-ai aruncat cenuşe în ochi, 
dindu-ţi, pe hirtie, nişte drepturi pe 
cari le i dă cu o mină şi ţi le ia cu 
cea-l-altă, şi de care tu nu te poti 
folosi. 

In aşa stare de lucruri, ce trebue 
să faci tu, frate ţărane? Să stai cu 
miinile încrucişate, să dai din cap 
cu jale şi să zici, că aşa e dat de la 
D-zeu? Nu! frate ţărane, căci vezi 
bine, că Dumnezeu a făcut pe oa- 
meni de o potrivă şi pămîntul tutu- 
ror l-a dat. 

Leac boalei tale este, Munca spre 
dezrobire e grea în adevăr. Trebue 
însă de pornit spre a ajunge, fie cit 
de departe, la locul de ajuns. 

Un lucru ţi-a lovit privirea: că cei 
asupriţi, că cei robiți, că fâranii, 
muncitorii cu un cuvint, sint mai 
mulți de cit boerii şi că e lucru de 
ris, ca ei, ciți-va, să-și bată joc de 
voi, cei mulți, să vă încalice şi alcă- 
tuind oştiri din voi, prin voi să vă 
ție in frîti, să le păziți bogăţiile. 

Dacă prin urmare ţăranii dintro 
comună ar fi pătrunşi de aceste a- 
devăruri şi cei-l-alţi din cele-l-alte
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comune tot aceste adevăruri le-ar 
avea drept crezul lor, dacă de la o 

„comună, mişcarea sar lăţi la plasă, 
la judeţ şi din judeţ în judeţ, sarlăţi 
deşteptarea ţărănimei peste toată 
ţara, ar rămîne numai de aflat ce 
trebue să facă aceste milioane de 
oameni, ca să scape de robia celor 
cîte-va sute de mii de boeri. 

Să ia parul? Nu! Căci boerii sînt 
prea bine înarmaţi, prea bine şi-ati 
înjehebat puterea pentru ca să nu 
vă zdrobească şi prin mişcarea voas- 
tră potolită în singe, să-şi întărească 
şi mai mult a tot puternicia. 

E vorba dea vă folosi de legile 
de faţă şi de-a face ca glasul vostru 
să se audă. 
Am zis, că de pildă, în toate jude- 

țele țărănimea ar fi deşteptată. Ei 
bine, ţăranii din toată (ara romi- 
nească, aleg în Cameră 38 de depu- 
taţi. Dacă acești aleşi ai țăranilor, ar 
fi în adevăr înfăţişătorii drepturilor 
lor, vechilii lor adevăraţi, 38 de gla- 
suri arrăsuna puternic in Camera ţă- 
rei şi ar cere dreptate pentru popor. 

Drepturile se cuceresc, nu se dau
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de voe. Cind dar boerii, vor vedea 
că țărănimea sa deşteptat, vor căuta 
să o împace, să facă ca cel fugărit 
de lupi, care aruncă în urma sa tot 
ce are, pină îşi aruncă copilul, ne- 
vasta, totul, pentru a se scăpa pe 
sine. Lupii însă ajung sania şi mă- 
nincă şi pe călător. Poporul este lu- 
pul, călătorul e boerimea. Se vor face 
atunci schimbări in starea de lu- 
cruri. Faţă de mişcarea muncitori- 
lor, boerimea de unul, cite unul din 
drepturile sale, se va desbrăca. 

Intiiul lucru ce este de cerut de 
țărănimea alcătuită întrun puternic 
mănunchiii. este căpătarea votului 
obștesc, a votului universal. 

ŞI fiind-că prea m-am întins, în 
scrisoarea viitoare, voi întinde sfa- 
tul asupra lucrului acestuia.



SCRISOAREA A îil+ 

Frate Țărane, 

Cum ţi-am zis în scrisoarea din 
urmă boerii, temindu-se de deştep- 
tarea voastră, au alcătuit legi, care 
la nevoe să le fie de sprijin şi scă- 
pare. Fiind-că in sfatul țărei se leagă 
şi se desleagă totul, firesc lucru este, 
ca lor să se fi dat cea mai mare 
parte din numărul deputaţilor şi ţie 
să-ți ungă ochii cu aproape nimic. 
Au împărţit țara deci în trei părţi: 
Cei bogaţi de tot, cei bogaţi mai pu- 
ţin şi apoi tu, talpa țărei, aproape cu 
nimic nu te-ai ales. 

In sfatul țărei boerii ai 150 de de- 
putaţi şi voi de-abia puteţi alege 38. 
Se înţelege că chiar dacă peste toată
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tara romînească, ţăranii ar fi uniţi 
„Şi în acelaşi gind, şi-ar trimete numai 
adevăraţi deputaţi ai lor, nu ca astă- 
zi, totuşi cu 38 de deputaţi ai mun- 
citorilor, nu ar putea să facă mai 
nimic, sati aproape nimic pentru fo- 
losul lor. E dar de nevoe, să se în- 
ființeze votul universal aşa ca votul 
săracului să fie de o potrivă cu vo- 
tul bogatului, şi atunci cum cei să- 
Traci sint cei mai mulți, firesc lucru 
este, ca şi deputaţii eşiţi, să fie toți 
ai săracilor. Ast-tel fiind, legile ce 
vor trece prin Cameră, nu ar fi de 
cit acele folositoare mulţimei sărace, 
şi nu ca astă-zi, folositoare numai 
boerimei sătule şi trufaşe. Yor voi 
boerii să dea votul obștesc? De sigur 
că-l vor da, de nevoe bine înțeles, , cind vor vedea pe ţărani, hotăriți şi 
uniți ca un singur om. Pentru a nu 
fi înghiţiţi, vor arunca în gura lupu- 
lui, lucrul-cel mai scump, dar îl vor arunca de frică să nu fie mincați cu 
totul. 

Va să zică în votul universal este acum de o cam dată scăparea țără- nimei. Bine inteles, că atunci cînd



C
O
P
A
 

P
P
C
D
 

Co
 

17 

am zis votul universal, am înţeles 
țărănimea deşteaptă şi cu voinţa ho- 
tărită de a se dezrobi.. Dacă votul u- 
niversal, este adus prin voința popo- 
rului şi primit de boerime în silni- 
cie, aceasta însemnează izbinda clasei 
țărănești căci ea va fi stăpină pe 

„sfatul fărei. 
Ce va face țărănimea ca să scape 

de robie atunci? Va vedea care sînt 
pricinele boale de care sufere. Vă- 
zînd că această pricină stă în faptul 
că boerimea a pus mina pe pămint 
şi prin această stăpinire, robi ține 
pe țărani, va şti că la o parte dînd 
pricina, boala va înceta. Va să zică 
țărănimea se va pune în stăpinirea 
păminturilor boerești și ale Statului 
și punîndu-le deavalma le va lucra și 
frățeşte vor împărţi rodul muncei lor. 
De ce deavalma mă vei întreba? 
Pentru mai multe pricini şi foarte 
temeinice: 

Mai întiii de toate, pentru ca să 
se stirpească boala din rădăcină, ca . 
să nu mai poată alţii, prin viclenie, 
să se facă din noii stăpini pe pămin- 
turile luate de la boeri şi să se facă. 
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iarăşi noi stăpîni, nimeni nu va mai 
putea cumpăra pămînt, ci numai a-l 
închiria, 2] munci şi a se hrăni din 
el. Pămintul va fi dar al Statului saă 
al comunelor, care îl va închiria 
breslelor de ţărani. | 

Al doilea pentru că, frate ţărane, 
să ştii lesne, că pămîntul lucrat pe o 
întindere mare, poate fi bine lucrat, 
cu maşine, se poate schimba ogoa- 
rele în fie-care an, se poată avea pă- 
şuni, să poată întrebuința chipuri 

„noi de lucrat şi deci să poată lucra 
mult mai bine de cit peticit, îmbu- 
cătătit. O pildă ne va lumina îndată. 
lată moşia pe care eşti tu, Jecuita, - 
cu o mie de pogoane sait de fălci. 
Această. moşie luată de la boerul 
Jecuescu, este astă-zi a Statului, a 
poporului şi dată să fie lucrată de 
țăranii de pe ea. Pe Jecuita sînt 300 
de locuitori. Impărţită la aceste trei 
sute de locuitori, fie-căruia i-ar veni 
cite 3 pogoane şi ceva. Pe aceste 
trei pogoane fie-care din vâi este 
stlit, a semăna şi porumb (păpuşoi) 
şi griu şi a-şi hrăni vitele şi a-şi 
hrăni vitele şi a-şi scoate şi legu-
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mele pentru masă şi toate cele-l-alte. 
A lucra cu maşinele aceste irei po- 
goane este grei şi costisitor. Cit des- 
pre schimbul ogoarelor şi lăsatul 
pămîntului să se odihnească, nici 
vorbă nu poate fi. Să ne închipuim 
însă. că aceşti trei sute de locuitori 
de pe Jecuita, în loc să- şi lucreze 
fie-care cele irei pogoane, — le-ar 
pune toate la un loc, — hotărese o 
bucată de pămînt. pentru izlaz, (pă- 
şune) altă bucată pentru porumb, 
alta pentru gri, din alta face grădi- 
nărie. aduc maşine de secerat şi de 
semănat, muncesc deavalma pămin- 
tul şi toamna împart, după munca 
ce-a pus fie-care, rodul muncei după 
ce, bine înțeles, ai scos plata pen- 
tra cheituelile obsteşti ale comunei, 
ca şcoala, drumuri şi cele-l-alte. E 
lesne de înţeles, că cu chipul acesta 
pămiîntul va fi bine lucrat, că va da 
mult mai mult, că se va putea. 
schimba ogoarele, că în stirşit se va 
face o mare econoinie de muncă o- 
menească, cu mai mult rod. 

Se înţelege că cine nu va munci, 
nu va minca, după cum spune apo-
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stolul Pavel, căci numai prin muncă 
se poate face ceva şi pămintul la 
care are drept fie-care muncitor, nu 
i se va da, de cit daca îl va munci. 

Ne mai fiind boeri, ci tot ţărani 
lucrind prin dinșii şi numai pentru 
dinşii, sărăcia, ca un vis urit şi groaz- 
nic, va pieri după pămînt. Liniştea, 
pacea, belşugul, fericirea vor fi stă- 
pîine peste viaţa muncitorilor. 

Şi toate aceste se pot face prin 
două lucruri : Voința ta, frate țărane, 
deşteaptă şi hotărită şi Votul Univer- 
sal. Acelaşi lucru întimplindu-se în 
toate ţările, oştirile se vor desfiinţa, 
războaele vor Îi un vis urit şi sîngeros, 
iar pacea se va statornici pe pămint. 

Sint visuri toate aceste? Nu, frate 
țărane. Gindeşte-te numai puţintel. 
Cintăreşte bine, cele spuse de mine, 
şi vezi că totul se poate face, numai 
să poți voi, să poti a te uni. 

Se înţelege că toate acestea, nu 
vor veni aşa de o dată, într'o singură 
noapte, şi ca mana Evreilor, din cer. 
Pentru cucerirea libertăţei tale, tre- 
bue muncă, luptă, vreme de trecut. 
Izbînda însă este a ta, căci dreptatea 
este cu tine. 

 



SCRISOAREA A IV+ 

Frate Țărane, 

Ai văzut visul pe care, 1 vei vedea 
în curînd aevea dacă te vei deştepta. 
Precum însă copilul, cind se naşte 
este întocmai ca ființa neştiutoare, 
fără minte şi fără ştiinţă şi încetul 
cu încetul, se deşteaptă, creşte, îşi 
ascuţeşte mintea şi se face om în- 
ireg, tot aşa şi pentru ca visul tăii 
să Ia o întrupare aevea, trebuea mai 
întiiu să înceapă să fie mic, neîn- 
semnat şi treptat, treptat numai să 
crească şi apoi să se întrupeze. 

Muncitorimea începe să se deş- 
tepte. Ei bine! Lupul care urmăreşte 
saniea călătorului, se mulţumeşte
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dintiiit cu putin, cere apoi mai mult 
şi mai în urmă totul. 

Pină vom căpăta votul universal, 
vam arătat că chiar în starea ce faţă 
țăranii pot alege 38 de deputaţi şi 
vam arătat folosul de-a avea cel pu- 
țin acum, de o cam dată, acești 38 
de deputaţi în Cameră. Aceşti 38 de 
vechili ai drepturilor tale vor fi aceia 
cari vor duce lupta în numele tăă şi 
pentru line. In faţa mişcărei țără- 
nești, în faţa deputaţilor țăranilor şi 
muncitorilor de oraş, cari de sigur 
vor pulea și ei să facă să 'şi aleagă 
cîți-va din ai lor apărători, boerimea 
va trebui să dea cite-va legi fe îm- 
bunătățire a stărei tale. 

Ce se poate face dar, chiar astă-zi 
şi ce trebue să ceară chiar astă-zi 
deputaţii ţărănimei în Cameră şi să 
lapte pentru aducerea lor la înde- 
plinire ? 

Deputaţii voştri pot cere, trebue 
să ceară şi de sigur vor căpăta ur- 
mătoarele lucruri: 

1. Desființarea armatei permanente. 
Tu ştii, frate ţărane, că de îndată ce 
ajungi la 21 de ani, cei mai frumoşi
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ani ai tinereţei tale, trebue să “i în- 
gropi în cazarme, unde eşti bătut, 

eşti înjosii, eşti schimbat într'o ade- 
vărată maşină, care de multe ori tre- 
bue să tragă în fraţii szi de muncă, 
cind ei se scoală, ne mai putind su- 

feri necazul unei vieţe fără de rost. 
Pe fie-care an, din toate birurile ce 

le plăteşti tu, cu atita gret, jumătate. 
este cheituită pentru oştire, pentru 
tunuri, pentru puşti, pentru armată. 

E vorba de-a înarma țara. Fie-care 

romina, la 20 de ani, merge de învaţă 
timp de şase luni, cel mult, mănui- 
rea armelor şi vieaţa de soldat, apoi 
se întoarce acasă, unde în fie-care 

Duminecă, se pot face exerciţii, iar 
odată pe an manevre şi concentrări, 
de două, trei săptămini. Cu acest 
mijloc, ţara va fi înarmată, în potriva 
ori-cărei naţii duşmane şi de sigur 
mai bine apărată de oameni slobozi, 

nu de robi care merg la luptă de 
frică și în numele disciplinei. Cum 
Sati purtat dorobanţii la Plevna ştie 
ori cine. 

2. Votul Universal pentru toți Ro- 
mâinii, ajunşi la vîrsta de 21 de ani,
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fără deosebire dacă, e proprietar, bo- 
gat sai sărac, țăran sai boer. Asu- 
pra acestui lucru, pe larg "ţi-am vor- 
bit şi trag nădejde că ne-am înţeles. 

3. Școala de-o potrivă pentru toți. 
Copiii tăi, frate țărane, copii de oa- 
meni săraci, nu pot învăţa carte, toc- 
mai din pricina sărăciei. Pentru tine 
copilul, dacă nu merge cu tine la 
cimp, dacă nu'l trimiţi cu vitele, dacă 
nu'ți în sfirşit vre o trebşoară, copi- 
lul îţi este o povară, căci, din sără- 
cia ta, trebue să-i cumperi haine, în- 
călțăminte, trebue să-i eai cărţi şi 
cele-l-alte. E de nevoie dar ca pen- 
tru copiii muncitorilor săraci, să li 
se dea de geaba cărţi, haine, încăl- 
țăminte şi hrană la şcoală. Cu acest 
chip, copilul nu-ţi va mai fi o po- 
vară. EI va putea să înveţe carte, să 
se lumineze şi odată luminat, făclie 
de lumină, să fie pentru fraţii săi de 
suferință, pentru muncitorime. 
„4 Schimbarea birurilor, aşa ca pe 
cel bogat să'] apese mai tare de cit 
pe cel sărac. Astă-zi, săracul plăteşte 
mai mult de cit bogatul, căci pe cînd 
bogatul plăteşte din prisos, săracul
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ia din piinea copiilor săi, pentru a 
plăti perceptorul cu care, ştiut este, 
nu se glumeşte. 

5. Luarea înapoi a moșiilor date de 

boeri Regelui şi închiriarea lor, 
dinpreună cu cele pe cari Statul le 

-va cumpăra de la boeri şi aşezămin- 

tele de bine-faceri, tovărăşiilor, bres- 

Jelor de ţărani, cari le vor lucra de-a 

valma, în chipul în care mai sus am 

vorbit. Pentru a înlesni lucrarea cum 

se cade a pămîntului, Statul, va în- 

lesni cumpărarea de maşine şi de 

seminţe care se vor da breslelor de 

țărani, pentru a fi plătite încetul cu 
încetul. 

Pe lingă aceste, deputaţii țărăni- 

mei vor cere şi altele multe, care 

prea lung ar fi a le înşira aici, — 

schimbări în starea de lucruri, care 

treptat, treptat îţi vor vărsa o pică- 

tură de balsam alinător pe ranele 
stărei tale ticăloase. 

Toate aceste cerinţi ţi le arăt la 
sfirşitul broşurei.



SCRISOAREA A V+ 

Frate Țărane, 

Lămurit vezi unde "ţi este scăpa- 
rea. De pe ochii tăi rumpeți legătura 
ceți ascunde vederea şi priveşte sta- 
rea în care eşti şi cea ce este de făcut. 

Vezi, că lingă tine şi cu tine, sînt 
milioane de nenorociii — care dacă 
sînt ast-fel e că nu sînt uniţi, nu ştiti 
pe ce drum să apuce. | 

Vezi, că faţă de boeri, voi sinteţi mai 
tari, pentru că aveţi numărul cu voi. 

Vezi, că e cu putinţă scăparea şi 
că ea stă în minele tale, ale fratelui, 
tatălui, prietenului tău, a tutulor ce- 
lor cari sufer. 

Tinteşte-ţi ochiul la visul frumos 
al dezrobirei tale, inflăcărează-ţi şi
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umpleți inima de nădejdea vremei 
viitoare şi cu vitejie păşeşte înainte. 

Frumuseţea visului nu teorbească. 
Ea seama că pentru a-l atinge, trepte 
ai de urcat şi una cîte una, ridică a- 
ceste trepte, ridică-te pe ele, cuce- 
reşte-ți pas cu pas dezrobirea, feri- 
cirea croieşteţi-o ! 

In minte întipăreşte-ţi că nimeni 
afară de tine, nu te poate scăpa, că 
numai în munca şi unirea ta, îţi stă 
scăparea. Boerii şi ciocoiii de-ar pu- 
tea, te-ar afunda şi mai mult, în să- 
răcie şi în întuneric. De la ei, nici o 
scăpare, nimic nu poți aştepta. Dacă 
vei dormi, în somn, vei sta vecinic. 

Deşteaptă-te dar şi porneşte pe dru- 

mul grei, dar sigur, care te va duce 
la izbindă. 

Cu ori şi ce prilej, frate țărane, 
dovedeşte că eşti luminat, că ştii 
ceea ce eşti şi unde trebue să ajungi, . 
— că trăieşti. 

Aşa de pildă, este o alegere. Se 
ştie vechiul obicei. Țăranul ştie că 
ori va alege pe cutare boer roș, ori 
pe cutare boer alb, tot una este, şi 

deci puţin îi pasă de cine va izduti, . -
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de oare-ce în mintea lui ştie, că nu 
schimbindu-și stăpinii, va scăpa de 
stăpini. Dar iată că pe lingă boerul 
alb şi boerul roș se arată şi un apă- 
rător al dreptăiei tale, un om care 
vine în numele tăă şi cerea fi in Ca- 
meră vechilul cerinţelor tale, ceea 
ce Morţun e acum, ceea ce a fost 
Nădejde acum doi ani de zile. Ce vei 
face iu, frate țărane? Te vei lăsa a 
fi dus de frică de primar şi vei vota 
cu stăpinirea sati vei lua cîţi-va lei 
şi cite-va ocale de băutură, pentru 
a-ți vinde ca Esai moștenirea pen- 
tra. un plid de linte, votul tău? 

Tu, îrate ţărane, nu vei face a- 
ceasta | Cu ori-ce preţ, cu ori-ce jertfe 
trebue să-ți faci datoric. Vei merge 
să votezi pe acela care va fi în Ca- 
meră, vechilul drepturilor tale. Nu 
vei pleca urechea nici la ameninţări, 
nici la linguşeli, nici la sunetul ră- 
sunător al banului ! Părănimea, dacă 
nu-şi va croi ea singură soarta, dacă 
nu va asculta sfaturile oamenilor de 
bine, care-i deschide ochii, neputin- 
cioşi sintem aceia care ne muncim 
pentru deşteptarea ta.
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Şi acum cînd ştii ce trebue să faci, 
află, frate țărane, că cel ce ţi-a vorbit 
pină acum se numește socialist, a- 
dică face parte din Partidul munci- 
torilor,partidulcare începe să se inte- 
meeze de la Dorohoi la Mehedinţi, 
care chiamă la deşteptare şi viată, 
milioanele de ţărani şi de muncitori 
romini şi le spune ceea-ce ţi-am spus 
şi et, că scăparea ţăranilor şi a mun- 
citorilor, nu poate sta de cit în deș- 
teptarea şi unirea lor; află că socialiș- 
tii sînt aceia cari voesc a lega firul 
mişcărei muncitorimei de la un ca- 
păt la altul al ţărei şi-ţi spune ţie ţă- 
ran, din cutare județ, că tot aşa cu- 
getă şi simte ca tine, cei-l-alţi fraţi de 
suferinţă ai tăi, din alt capăt al țărei. 

Şi acum cînd ştii ce trebue să faci 
şi ce fel de mîncare deome eelce 
ţi-a scris aceste cărţi, eti, frate ţărane, 
cu dragoste îţi string mina şi-ţi zic să 
ne vedem cu sănătate şi în cinste. 

CONST. MILLE. 

Bucureşti 1892, Decembrie 20. 

— pat i —
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|. Răscumpărareatreptată a pământurilor par- 
ticulare, și acelea ale așezămintelor publice să 
formeze un domenii inalienabil. Darea în arendă 
a acestor păminturi lucrătorilor agricoli, prefe- 
rindu-se sindicatele de muncitori agricoli. 

Recunoașterea acestor sindicate ca persoane 
juridice. 

Darea mașinelor agricole, seminţelor la co- 
imune, cari le vor plăti prin anuităţi și le vor 
da ţăranilor pe preţul de cost. 

Creditele agricole să aibă însărcinarea în pri- 
mul loc de a înlesni dobiîndirea mașinelor per- 
fecţionate, seminţelor bune, ete. de către comu- 
nelor rurale. 

ÎI. Reforma creditului agricol în așa fel ca 
dobinzile, pe cari le plătesc comunele Şi ţăranii, 
să fie egale cu dobinzile pe cari le plătesc pro- 
prietarii la banca funciară rurală, și creditul să 
dat în primul loc comunelor și ţăranilor săraci 
pentru cumpărarea de vite, plug, seminţe, etc. 
„VU. Pixarea în fie-care comună a unui islaz
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cu totul îndestulător. In caz cînd comuna nu vă 
avea destul saii de loc pămint pentru islaz. Sta- 
tul va răscumpăra de la proprietarul local sati 

„vecin bucata de pămînt necesară. Ţăranii. vor 
plăti în casa comunală pentru islaz în propor- 
ţie cu vitele ce vor avea la păscut. 

Să se oblige comunele rurale anu îmbucătăţi 
și ara imașul dat prin legile de pină acuma, ci 
a-l păstra nedivizat și nearat. 

1V. Stabilirea drumurilor necezare ţăranilor 
pentru agricultura pămînturilor și adăparea vi- 
telor. 

Pămiîntul necezar pentru aceste drumuri se 
va răscumpăra după aceiași lege, după care se 
răscumpără. pentru cauză de utilitate publică. 

V. Desființarea zilelor de prestație. 
VI. O lege pentru tocmelile agricole, spre a 

garanta pe muncitori contra despoierei arenda- 
şilor şi proprietarilor. 

VII. Desființarea tuturor învoelilor în natură, 
rămăşiţe ale iobăgiei, cum sînt dijma, zile de 
prestație, căratul, rusfeturile, obiecte de hrană, 
ete. ete. Toate învoelile agricole să fie făcute 
numai în bani. Desființarea taxelor de podărit, 
de adăpat vitele, etc. . 

Niki o învoială să nu fie făcută cu bucata —-- 
falcea, pogonul etc., —ci toate să fie făcute pe 
ziua de lucru, 

Să: se întărească încă odată țăranilor din Mun- 
tenia şi celor din ţinuturile de munte din -Mol- 
dova, dreptul de a lua lemne de foc și de lucru 
din pădurile statului şi din cele, private. Să se 
dea același drept şi ţăranilor din ţinuturile 
cîmpene din Moldova.
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„În aceasta să se observe regulele forestiere 
științifice. 

VIII. Obligarea arendașilor și a proprietarilor 
de a ţinea registre în regulă pentru înregistrarea 
tuturor contractelor și compturilor dintre aren- 
dași și proprietari de o parte și ţărani de altă 
arte. 
IX. Intocmirea unor comisiuni compuse din 

țărani și proprietari în număr egal, pentru revi- 
zuirea datoriilor contractate deţărani pînă acuma. 

X. Instituirea inspectorilor agricoli, cari vor 
avea însărcinarea de a revizui registrele și de a 
supraveghia ca tocmelile agricole, hrana și 
munca să se facă după prescripțiunile legei. O 
parte a inspectorilor să fie numită de Stat iar 
cea-l-altă aleasă de ţărani. 

XI. Reducerea cit se poate de mare a prețu- 

rilor de călătorie pe drumurile de fier pentru 

muncitori agricoli, mai ales în timpul muncei 
agricole, ast-fel că muncitorii să poată. să se 

mute cu ușurință în locurile unde condiţiunile 
de muncă le vor fi mai avantagioase. 

XII. Infiinţarea de infirmerii în fie-care co- 
mună rurală și spitale rurale în număr îndestu- 

lător. 
Infiinţarea în”comunele! urbane și rurale a 

școalelor de adulţi. 
O lege pentru oprirea marilor proprietari și a 

arendașilor de a aduce lucrători agricoli din străi- 

nătate peun preţ mai scăzut de cit preţul local. 
Intexzicerea de a sețintrebuinţa soldaţi la lu- 

crul cîmpului. 
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