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Concursul bienal Biblioteca în slujba construc
ției socialiste, instituit în anul 1960, este acum la cea de-a III-a ediție a sa.Organizarea concursurilor a devenit tradițională pentru mișcarea noastră culturală de masă. Cele două ediții anterioare ale concursului au ridicat, sub toate aspectele, activitatea bibliotecilor aparținînd sistemului Așezămintelor culturale. Dacă, de pildă, la sfîrșitul anului 1959 (an care precede prima ediție a concursului bienal), bibliotecile publice de stat înscriseseră doar 3 251 000 cititori, în anul 1963, lărgindu-și permanent sfera lor de cuprindere, bibliotecile din sistemul Așezămintelor culturale au reușit să atragă spre lectura organizată, oferită de bibliotecă, pe fiecare al patrulea locuitor al patriei noastre. Ca rezultat al creșterii interesului oamenilor muncii pentru îmbogățirea nivelului lor de cunoștințe, numărul cărților împrumutate s-a ridicat în anul 1963 la peste 40 milioane volume față de numai 21 152 000 în anul 1959.Concursul Biblioteca in slujba construcției so
cialiste a mobilizat pe bibliotecari să folosească judicios tezaurul de cunoștințe aflat în bibliotecile noastre, pentru satisfacerea setei de cultură a oamenilor muncii. Prin obiectivele sale, concursul a orientat pe bibliotecari să-și subordoneze activitățile lor de propagandă a cărții, cerințelor concrete ale celor cărora li se adresează bibliotecile, sarcinilor politice și economice trasate de partid in etapa actuală.Faptul că de la o ediție la alta a concursului bienal crește indicele mediu de lectură demonstrează preocuparea permanentă a majorității bibliotecarilor din bibliotecile antrenate în concurs, pentru stimularea interesului de citit și permanentizarea lecturii. Traducînd în viață obiectivele celor două concursuri anterioare, bibliotecarii au reușit să atragă în rîndul cititorilor în primul rînd pe oamenii muncii care lucrează nemijlocit în producție, fără a se neglija tineretul și copiii.Ponderea țăranilor colectiviști în rîndul cititorilor de la sate (peste 30 la sută din cititorii ma. turi) ne dovedește cu prisosință că între colectivist și carte s-a cimentat o trainică legătură, demnă de zilele noastre.Considerăm totuși că se impun a fi semnalate și unele deficiențe ale activității noastre, aceasta întrucît acum, cînd bibliotecile dispun de con

BIBLIOTECILE
ÎN ÎNTRECERE

diții materiale din cele mai bune, cînd bibliotecarii au acumulat o experiență deosebită în activitatea lor de zi cu zi, ele pot și trebuie să fie înlăturate.Se aleargă adesea după realizarea, cu orice preț, a unor cifre record, fără a se face o analiză spre a se vedea ce se ascunde în spatele acestor cifre. Oare comitetelor de cultură și artă, bibliotecilor regionale și raionale, nu le spune nimic faptul că în anii fără concurs activitatea multor biblioteci scade ? Scăderea indicilor de activitate în anii fără concurs dovedește serioase aspecte de formalism în munca unor bibliotecari. Aceștia pierd din vedere esențialul în munca unei biblioteci, anume, permanentizarea cititorilor pe care au reușit să-i atragă la bibliotecă. In comuna Și- mand, de pildă, marea majoritate a colectiviștilor înscriși la biblioteca comunală în primul trimestru al anului trecut n-au mai frecventat biblioteca de la data înscrierii lor, cînd au împrumutat 1—3 cărți. Fără îndoială că în anul 1964, asemenea „cititori" nu vor mai figura în evidența bibliotecii comunale din Șimand dacă bibliotecarul va lua activitatea de la început. De ce oare este nevoie, mereu, să începem de la „A“ ?Aspecte de formalism s-au manifestat și în organizarea acțiunilor de masă de către unele biblioteci care urmăresc doar numărul mare de acțiuni, nu și calitatea lor. Numărul mic de participant la acțiunile de masă organizate de către biblioteci își găsește explicația și în faptul că temele sau cărțile alese pentru a fi popularizate sau dezbătute nu sînt întotdeauna cele care interesează în mod deosebit.Este adevărat, că și regulamentul primei ediții a concursului bienal și parțial chiar și al celei de-a doua ediții, a stimulat, prin fixarea unor indici rigizi, birocratici, formalismul în munca acestora. Tocmai de aceea, instrucțiunile Consiliului Așezămintelor culturale, privind organizarea celui de-al treilea concurs bienal 
Biblioteca în slujba construcției socialiste, insistă

GHEORGHE POPESCU director adjunct al Bibliotecii Centrale de Stat 3T
(Continuare în pag. 3-a)
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BRĂDUȚ COVALIU:

Au sosit cărți noi 
*a club (ulei)



Ion Ardeleana solist al că
minului cultural din satul 
Neudorf, raionul Lipova

SPECTACOLUL 
FORMAȚIEI 
DIN CEACUIntr-una din duminicile acestui început de primăvară, colectiviștii din Ceacu, raionul Călărași, sat cu gospodărie multimilionară, au fost invitați la căminul cultural să asiste la un spectacol al formației de teatru — a 5_a premieră în stagiunea 1963— 1964. Noua piesă prezentată — „Lanțul manevrelor" de Ștefan Haralamb — aduce pe scenă un moment de viață autentică: membrii unei gospodării colective se află tocmai în preajma declanșării campaniei agricole d'e primăvară; pe toți îi frămînta același gînd — să se pregătească cit mai temeinic, să muncească cu cit mai mult spor, cît mai bine, pentru ca și roadele să fie mai bogate.La interesul cu care a fost urmărită întreaga desfășurare a piesei a contribuit și înțelegerea cu care artiștii amatori au știut să se apropie de rolurile încredințate și, mai ales, felul cum ei au fost în
drumați de către instruc- toarea formației, profesoara Elena Purcărea. Ea nu a urmărit efecte ieftine, prin în- groșarea și caricaturizarea caracterelor unor personaje așa- zise comice, ci dimpotrivă, printr-o studiere atentă a piesei, a știut să scoată în evidență transformările ce se mai petrec în conștiința lor de-a lungul desfășurării celor două tablouri. Un exemplu grăitor ni-1 oferă linia de interpretare imprimată personajului Valeria Vișineanu, mamă exagerat de „grijulie", care caută pe toate căile să-l aducă din nou la oraș pe fiul ei, inginer agronom.Unele replici puse Ia început de autor în gura Venerei le-ar fi putut ispiti — atît pe instructoare, cît și pe interpretă, învățătoarea Maria Gher- ghinciu — să cadă în exagerări care ar fi dat o notă mai comică respectivului personaj, denaturîndu-i în schimb caracterul. Ele nu au urmărit însă să smulgă spectatorilor 
rîsul cu orice preț — și foarte bine au făcut.Personaje bine conturate au realizat și colectiviștii Vasile Victor — în rolul lui Constantin Savu, președintele colectivei — și brigadierul Constantin Nițu.Pe scurt, ne aflăm în fața unui spectacol care a reușit să transmită colectiviștilor mesajul piesei. Socotim totuși că realizarea ar fi fost deplină dacă s-ar fi acordat mai multă atenție unor amănunte — și ne gîndim în primul rînd la machiaj.A provocat, de pildă, oare- cari nedumeriri faptul că în scenele dintre mamă și fiu, a- •nîndoi păreau la fel de tineri.

TRAIAN LALESCU

SOLIȘTII VOCALI
și repertoriul

fi1 lomitetul raional pen- '*tru cultură și artă Rupea s-a preocupat și se preocupă cu multă grijă de antrenarea în viața artistică a satului a soliștilor vocali. Cu ocazia semina- rlilor raionale, a diferitelor consfătuiri metodice pe centre de comună, noi am dezbătut această problemă, prezentînd referate legate de instruirea soliștilor vocali și îndeosebi de îndrumarea repertoriului lor. Datorită acestor preocupări, am reușit să antrenăm la cel de al VII-lea Concurs un număr de 97 soliști vocali, care au prezentat pe scenele căminelor culturale și la fazele de concurs cîntece frumoase, inspirate din viața nouă a satului, ca : Bade, pălăria 
nouă, Pui șaua pe murg și plec, Badea-l meu este 
fruntaș etc. De asemenea soliștii noștri vocali au interpretat cîntece ale compozitorilor I. D. Chirescu, Tiberiu Brediceanu, M. Ce- larian și ale altora.Dar cu toate aceste realizări mai avem multe de făcut în privința îndrumării repertoriului și a instruirii soliștilor vocali. Uneori atît soliștii vocali cît și instructorii artistici se orientează cu destulă greutate cînd e vorba să aleagă un cîntec din folclorul local.Aș vrea să dau doar două exemple din satul Mateiaș. Aici există un minimat cîntec de nuntă și 

O dată cu sosirea „binevoitoare" a primăverii (de fapt s-a lăsat cam mult așteptată), acolo unde timpul a permis, unde lucrările agricole erau terminate, in ceasurile de răgaz ale colectiviștilor, a poposit și sportul. Peste tot, în întreaga țară, au început întrecerile sportive în aer liber. Iată, în acest sens, cîteva știri consemnate pe filele calendarului nostru.• Să ne oprim mai tatii la Reghin. 
Aici Consiliul raional V.C.F.S. s-a pre
gătit din timp de buna desfășurare a 
concursurilor din cadrul Spartachiadei 
republicane. Astfel, s-a afișat, la locuri 
vizibile, în întreprinderi, instituții și 
școli regulamentul marii competiții, s-a 
difuzat la asociații afișul Spartachia
dei. Cadre de specialiști și tehnicieni 
au fost trimise pe teren în ajutorarea 
concretă a asociațiilor din mediul să
tesc. Recent, consiliul raional U.C.F.S. 
a luat inițiativa organizării a 4 centre 
de inițiere în sport.

a Și la Giurgiu, Spartachiadei repu
blicane i se acordă atenția cuvenită. 
Pentru buna ei organizare și desfășu
rare — ca și ta celelalte raioane din 
țară — s-a constituit o comisie raio
nală care, pe baza unui plan de muncă 
minuțios alcătuit, va urmări ca între
cerile să mobilizeze la startul lor un 
număr sporit de competitori, să se de
pisteze și selecționeze cît mai multe 
talente pentru activitatea sportivă de 
performanță, să se realizeze o îmbună
tățire a recordurilor pe asociație și raion și chiar pe regiune. Pînă în pre
zent, în satele raionului și orașul Giur
giu au participat peste 8 200 concurenți 
la întrecerile primei etape.• După ce am cutreierat comunele 
raionului dunărean, am pornit-o spre 
poalele munților, către apa Cernei, la 
Lugoj. Asociațiile din acest raion des
fășoară și ele o bogată activitate spor
tivă de masă în cadrul Spartachiadei: 
zeci și zeci de asociații sătești participă 
cu entuziasm la întrecerea din cadrul 
etapei I (faza de mase pe asociație) cu 
prilejul căreia vor fi stabiliți „cei mai 
buni" în sport la sate, „cei mai iuți", 
„cei mai rezistenți" etc. Campionii din 
prima etapă vor merge mai departe, în 
faza pe raion, unde își vor disputa în- 
tîietatea în pasionante întreceri. Comi
sia raională de organizare a Sparta
chiadei a luat din timp măsuri ca întrecerile din cadrul acestei competiții 
de mase să se îmbine cu o serie de 
manifestări cultural-artistice. Ca ur
mare a unei bune organizări, la startul 
întrecerilor din raionul Lugoj, pînă la 
mijlocul lunii martie, au luat parte a- proape 4 000 de concurenți.

PREGĂTIRI, COMPETIȚII, PERFORMANȚE

SPORTIV
• De la Lugoj am făcut cale întoarsă 

ta Dobrogea, pe malurile lacului Ba- 
badag. Era o duminică însorită. In co
muna Enisala, raionul Istria, mii de 
țărani colectiviști veniseră să asiste la 
o interesantă „duminică sportivă". Pro
tagoniștii acesteia erau tinerii din aso
ciațiile sportive „Viață Nouă", comuna 
6 Martie, „Agricultorul" — Babadag și cei din Enisala. Sportivii aveau de dis
putat întîietatea la aproape 10 dintre 
cele 14 discipline sportive, prevăzute în 
regulamentul Spartachiadei republica
ne. Cei mai buni însă s-au dovedit a fi 
flăcăii și fetele din cadrul asociației 
„Viață nouă".

Și acum cîteva vești care vin să con
firme încă o dată înaltul nivel de 
măiestrie al sportivilor fruntași ai pa
triei noastre.

Nu s-a stins încă ecoul victoriei 
handbaliștilor noștri, care, încununați

de glorie, au adus pentru a doua oară 
mult rîvnitul trofeu de campioni mon
diali. La numai cîteva săptămîni după 
acest succes, echipa feminină de hand
bal în 7 Rapid București a cucerit, 
după o luptă plină de însuflețire, Cupa 
campionilor europeni, învingînd puter
nica echipă daneză I. F. Hălsingor.

O realizare asemănătoare a înregis
trat-o, zilele trecute, echipa feminină 
Voința București, care în prima ediție 
a Cupei campionilor europeni la tenis 
de masă a ieșit victorioasă, dispunînd, 
în finală, de Voroș Meteor Budapesta, 
cu categoricul scor de 5—0 !

Pe ultima filă a carnetului nostru 
sportiv consemnăm performanța cu to
tul deosebită a tînărului Gheorghe 
Costache care a reușit să doboare re
cordul mondial de juniori la aruncarea 
ciocanului de 6 kg. Vechiul record a- 
parținea, din 1961, atletului vest-ger- 
man Woltherig.

■nume Datul găinii, care pînă în prezent nu a fost executat de nici un solist amator în cadrul concursurilor artistice. Dar cîntecul acesta se aude adesea cu d- cazia nunților, circulînd în mai multe variante. Cea mai frumoasă dintre variante este aceea pe oare am auzit-o de l>a o țărancă colectivistă în vîrstă de vreo 50 de ani, care între versurile cîntate ale cîntecului, recurgea la oratorie, strecurînd cu mult talent aspecte noi din viața satului și de la petrecere. Cîntecul Datul găinii oferă solistului vocal mari posibilități de creație aparți- nînd folclorului nou.Nicolae Drăgan, solist vocal al căminului cultural din Mateiaș, a interpretat la o fază raională a Concursului cîntecele populare : Eu ți-am iubit ochii 
tăi și Mult mi-e dragă pri
măvara. Ambele cîntece deosebit de frumoase și de îndrăgite de către oameni sînt executate de către cunoscutul cîntăreț de muzică populară Benone Sinulescu și pe care le-au ascultat deseori cu ocazia turneelor făcute de către orchestra de muzică populară Miorița din Brașov.Solistul amintit are în repertoriul său îndeosebi cîntece auzite de la cîntăreții profesioniști, străduindu-se să le realizeze aproape întocmai. După mimică și ți

nută îți dai seama însă că imită pe unul dintre cîntăreții noștri profesioniști.In felul acesta, solistul Nicolae Drăgan neglijează tocmai calitățile sale vocale și stilul său de execuție care se potrivesc foarte bine cîntecelor populare ardelenești bogate în me- lisme (înflorituri).Asemenea lui Nicolae Drăgan procedează și solistul vocal Aldea Bucur din comuna Dacia, care încearcă să imite felul de a cînta al cîntărețului Ion Cristoreanu.Această manieră a unor soliști vocali nu este cea mai bună, întrucît ea se rezumă la o simplă imitare și nu la o interpretare proprie, creatoare.O altă problemă ce se manifestă în interpretarea cîntecului nostru popular este și aceea a nerespectă- rii limbajului local. Deseori cîntăreții populari folosesc ta cîntecele lor cuvinte aparținînd lexiconului altor regiuni. Am ascultat mulți soliști vocali care ta loc să pronunțe cuvîntul „vede" cum se zice în regiunea noastră zic ca bănățenii „vege", sau în loc de forma prescurtată „acu" zic „amu" ca oșenii.Așa stînd lucrurile, noi activiștii culturali nu trebuie să ne limităm la antrenarea unui număr cît mai mare de soliști vocali, 

ci este nceesar să-i îndrumăm să-și aleagă cîntece după puterea și posibilitățile lor vocale și să-i ajutăm în alcătuirea unui repertoriu judicios. Cît de important este acest lucru reiese și din următorul e- xemplu : Florica Crețu este o solistă talentată din satul Augustin. La prima în- tîlnire, la o manifestare a căminului cultural, ea a cîntat multe cîntece frumoase de dragoste, de muncă, de dor, diferite doine etc. Dar urmărindu-i repertoriul, am constatat că executa numai cîntece din folclorul tradițional. Stînd de vorbă am aflat că în afară de faptul că știa și cîntece din folclorul actual, ea era și o creatoare a unor cîntece : 
Dulce-i viața-n sat la noi și Cît îi soarele de sus. La recentul Concurs, solista Florica Crețu, căreia i-am prelucrat o suită de cîntece populare Viața nouă în sat 
la noi, a obținut un frumos succes.Preocupîndu-ne cu răbdare de soliștii vocali și în- drumîndu-i cu competență, vom obține însemnate realizări pe drumul popularizării și răspîndirii cîntecelor noastre populare.
Prof. CONSTANTIN 

CATRINA secretar al Comitetului pentru cultură și artă al raionului Rupea.
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Două dintre gospodăriile colective din regiunea Ploiești, Bărcănești și Tătărani, ne-au oferit elemente pentru următorul tablou comparativ :
Producția do 

grîu la ha. kg.
Producția de po
rumb la ha. kg.

Producția de floarea- 
soorelui la ha. kg.

GAC. Bărcănești 2 Olt 3 419 1983
GA.C. Tătărani 1765 2175 1575

COMUNIȘTII
ÎN FRUNTE

ram, nu demult, în comuna 
Gheorghe Doja din raionul Slo
bozia. Spre prînz mijise soarele, 

călduț și prietenos și toată ziua a stat 
sub semnul desprimăvărării.

Colectiviștii au urmărit socotelile lor, 
făcînd pregătirile după o scadență gos
podăreasca mai mult decît chibzuită, 
încă înainte de a se împrimăvăra, într-o 
ședință lărgită a organizației de bază, ei 
au discutat planul tehnico-organizato- 
ric pe anul 1964 și cel privind lucrările 
de primăvară.

L-am auzit atunci vorbind pe primul 
gospodar al comunei, Ion C. Spătărelu. 
președintele colectivei. El a arătat pe 
larg alcătuirea fiecăreia din cele șase 
brigăzi, numărul de atelaje repartizate, 
șefii de echipă, criteriile care au stat 
la baza acestei repartizări a brațelor 
de muncă.

— Intrăm în al șaselea an de pro
ducție al gospodăriei noastre, a subli
niat el, și va trebui să obținem recolte 
și mai bune. Producția agricolă depin
de de felul cum sînt pregătite și efec
tuate lucrările în campania de primă
vară. Orice delăsare se răzbună în 
kilograme, în tone de boabe pierdute.

Brigadierii, șefi de echipă, cu carne
tele deschise, notau.

...„Umiditatea solului e mică, de a- ceea trebuie să facem semănăturile cu 
toată atenția Vom repara semănătorile 
noastre cu tracțiune animală, vom 
confecționa 132 grape de mărăcini. Cul
turile vor fi amplasate ținînd seama 
de planta premergătoare.

Toate forțele vor fi grupate ca în
treținerea celor 2 253 hectare ogoare 
de toamnă să se termine în trei zile 
lucrătoare"...

Colectiviștii G.A.C. 
„23 August", oraș 
Constanța, grăbesc 
însămînțările epocii 
1. în fotografie : 
aspect de la însămîn- 
țarea florii-soarelui 

cîmp să recunoască solele, să vadă 
care mai necesită îngrășăminte supli
mentare. Vor cerceta apoi dacă pe te
renurile înclinate, unde pămîntul se 
zvîntă întotdeauna mai repede se pot 
face lucrări pregătitoare mai din 
vreme.

In minte i se perindă toate cele ce 
vor porni să facă chiar de a doua zi, 
răspunderile care-i revin, la „scara de 
brigadier". Ii place comparația pe care 
a auzit-o undeva și zîmbește. „Așa-i 
Bărăganul nostru, e darnic dar trebuie 
să muncești ca să te răsplătească”.

Ceilalți care vorbesc se referă cu 
aceeași grijă de gospodari la detaliile 
muncii.

Faptele care au urmat la scurtă vre
me după ședință au dovedit temeinicia 
cuvîntului comuniștilor, hotărîrea de 
a-l traduce în viață întocmai.

Sîmbătă 4 aprilie colectiviștii din 
Gh. Doja, anunțau — după 4 zile de la 
începerea lucrărilor — terminarea în- 
sămînțărilor din epoca I.

Luni 6 aprilie — la o temperatură a 
solului de 10 grade — a început însă- 
mînțatul porumbului. In trei zile s-au 
însămînțat 300 hectare. La semănători 
au fost puși cei mai buni oameni. A- 
mintim pe comuniștii Gheorghe Frîncu 
și Constantin Bordea, mînuitori vechi și calificați. Nici grădinarii nu sînt mai 
prejos. Ei fac de zor acum repicatul ro
șiilor timpurii în ghivece.

In inima Bărăganului în frunte cu 
comuniștii, colectiviștii au pornit cu 
toate forțele, plini de entuziasm să e- 
xecute lucrările agricole de primăvară, 
așa cum le-au gîndit și planificat, cu 
înțeleaptă prevedere și pricepere.

LUCIAN CURSARU

Tabelul se referă la producția anului 1963. Gospodăriile agricole colective din Bărcănești și Tătărani sînt una lingă alta. Ca tip de sol și regim pluviometric nu se deosebesc cu nimic. Și totuși diferențe există.— De vină-s factorii naturali — se mai aude cite o voce prin Tătărani.Este desigur o explicație care nu folosește nimănui. Ea cade la o a- naliză riguroasă a faptelor. Analiza aceasta a și devenit fapt, de altfel și ea a început cu vizita președintelui gospodăriei colective din Bărcănești, Grigore Ivanov, la Tătărani. Ideea schimbului de experiență este o inițiativă a comuniștilor din cele două gospodării.
Ceva despre stilul de muncăVenitul Bărcăneștilor la suta de hectare este astăzi de 300 000 lei.— Cum ați ajuns aici ? — l-a întrebat Vasile Moise, președintele gospodăriei din Tătărani, pe oaspetele său.— Oricit de frumoase ne-ar fi planurile, oricîte mijloace materiale ne-ar sta la îndemînă, n-am realiza mare lucru dacă n-am urmări felul în care sînt îndeplinite hotă- rîrile adunării generale, — i-a răspuns Grigore Ivanov. Și apoi, adre- sindu-se din nou celuilalt: — Ți- ne-ți regulat adunările ? Stabiliți de fiecare dată ce s-a făcut și ce nu ?— Nu tocmai...Cu mici omisiuni, acesta a fost dialogul dintre cei doi președinți. E o deosebire izbitoare între conducerile celor două gospodării în ceea ce privește metoda de lucru. Stilul de muncă — fără să-1 definim neapărat aici — presupune șl formarea unor anumite deprinderi necesare unui conducător. Dacă dispune de ele președintele le transmite brigadierilor, aceștia șefilor de echipe etc. Brigadierii din Bărcănești au vechime în conducerea brigăzilor de 8-10 ani. Ei își cunosc perfect oamenii. Aici mobilizarea forțelor în perioadele de vîrf de campanie, ca de altfel în orice epocă, e o problemă de mult rezolvată. La Tătărani, încă nu.La Bărcănești căminul cultural a sprijinit gospodăria prin organizarea de discuții colective, seri de calcule, de întrebări și răspunsuri, care arătau avantajele pe care le reprezintă pentru colectiviști participarea regulată la muncă. Acest lucru a fost făcut cu stăruință și continuitate, și jefectele se văd. La Tătărani au fost invitate la cămin, să le vorbească colectiviștilor, două fruntașe : Milica Voinea și Vasilica Radu.— N-am lipsit anul trecut nici o zi — au spus ele. Dar asta nu e totul. La cîmp nu ne-am pierdut vremea și am respectat recomandările brigadierului și ale inginerului a- gronom.Cele două fete au amintit și de produsele pe care le-au primit ca răsplată dreaptă a muncii. Erau în- tr-adevăr de invidiat. Expunerea a avut răsunet. Dar din păcate a fost singura.De ce ? Ce le-a lipsit tovarășilor de la căminul cultural Tătărani ca 

să repete acțiuni de efect ca aceasta?La Bărcănești, brigadieri ca Ștefan Constantin și Ioniță Pricopie au ridicat în ultimii ani producția brigăzilor cu aproape 2 tone porumb la hectar. E consecința — tradusă în boabe — a unor metode bune. Producția a crescut și la Tătărani în perioada amintită, dar sporul este mult mai mic. Există o solă „la remize1*, unde avansul Bărcănești- ior față de Tătărani a fost în anul trecut de o tonă porumb boabe la hectar. Aici, toamna, colectiviștii din cele două gospodării au constatat că de la o anumită limită (adică de acolo de unde începe tarlaua Tă- tăranilor) pămîntul și-a schimbat brusc atitudinea. Nu a fost, după cum s-a văzut, un capriciu al naturii, ci reacția firească a modului cum a fost tratat.
338 tone cereale...Această cantitate ar fi realizat-o în plus și colectiviștii din Tătărani dacă lucrau cum au lucrat vecinii lor, aflați, realmente, la o azvîrlitu- ră de băț, Lipsa controlului zilnic al lucrărilor — ne referim la un control dus cu pricepere și autoritate de către consiliul de conducere și brigadieri — a făcut ca ele să fie executate cu întîrziere. Ba pe unele suprafețe au fost date numai două prașile cu toate că starea culturilor cerea mai multe. Președintele gospodăriei din Bărcănești, Grigore Ivanov, a făcut o afirmație înțeleaptă.— Nu pot spune că la noi totul e desăvîrșit. Avem încă multe rezerve nefolosite. Și oricît am fi de a- vansați față de Tătărani, am putea și noi împrumuta de la ei unele lucruri valoroase.Un schimb de experiență astfel privit și dus, nu poate fi decît util.La sfîrșit, socotim necesară o precizare. Gospodăria colectivă din Tătărani nu e o gospodărie codașă, înseși producțiile o atestă. Planul de producție al gospodăriei pe 1964 dezvăluie simț de prevedere și, repetăm, cunoașterea normelor organizatorice. Gospodăria colectivă din Tătărani are și în consiliu și la conducerea brigăzilor oameni cu ex- perință bună. Despre atașamentul colectiviștilor din Tătărani am relatat pe scurt un episod. La cercul de citit nr. 9, unde s-au discutat propunerile președintelui din Bărcănești pentru organizarea schimbului de experiență, colectivistul Vasile Călin a întrebat pe lector :— A răspuns consiliul nostru de conducere ? Ce răspuns a dat ? Și la alte cercuri s-a întîmplat la fel. Sînt aici manifestate interesul și o grijă cu totul aparte pentru soarta gospodăriei colective.Dacă toate considerațiile asupra gospodăriei din Tătărani sînt făcute în raport cu gospodăria colectivă din Bărcănești, lucrul se datorește ritmului de dezvoltare al acesteia, ritm care rămîne, o bună perioadă, model pentru Tătărani.Asta pînă în ziua cînd își vor ajunge și, eventual. își vor întrece vecinii. Ceea ce le dorim cît mai grabnic.

V. TOSO
Cînd a încheiat președintele, Ion Ța- 

porea, secretarul organizației de partid, 
a dat cuvîntul brigadierilor Gh. Gerea, 
Gh. Călin, C. Bondea, Al. Iordache, 
unor șefi de echipă, conductori, îngri
jitori de animale.

Brigadierii care iau cuvîntul arată 
pe o hartă cu tarlalele colectivei unde 
vor semăna sfecla, porumbul sau floa
rea soarelui, apreciază condițiile de 
fertilitate, stabilesc densitatea optimă, 
discută despre hibrizii dubli de porumb 
care „se pretează" aici.

— La „magistrală" am obținut 3 980 
kg la hectar și tot așa mergem și-n 
anul ăsta. Pe sola a treia luată de la 
brigada a V-a am planificat 2 800 kg 
la hectar — arată Gheorghe Gerea.

După ce încheie îl văd făcîndu-și 
niște însemnări în carnet. Are de gînd 
ca imediat să pornească cu oamenii pe

BIBLIOTECILE
(Urmare din pag. l-a)pe problemele de conținut ale activității bibliotecilor, lăsînd la o parte amănuntele de ordin organizatoric și cifric. In felul acesta, inițiativa organelor locale, în conducerea, organizarea și urmărirea concursului, nu este limitată.Sarcina principală a bibliotecilor antrenate în actualul concurs, ca de altfel sarcina majoră a muncii cultural- educative din țara noastră, o constituie dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii.în scopul traducerii în viață a obiectivelor concursului, bibliotecile trebuie să desfășoare o largă propagandă a literaturii politice, științifice, tehnice și agrozootehnice, să contribuie la informarea operativă a cititorilor asupra evenimentelor politice interne și internaționale și să popularizeze documentele partidului și statului nostru.Se impune ca bibliotecile comunale și sătești să acorde o atenție mai mare permanentizării cititorilor, în felul acesta reușind să ridice indicele mediu de lectură, care, cu toate rezultatele obținute, rămîne încă scăzut

ÎN ÎNTRECEREActivitatea metodică a bibliotecilor regionale și raionale trebuie să aibă un caracter continuu și operativ. Concomitent cu întocmirea unor materiale pentru acțiunile de masă ale bibliotecilor, este necesar ca metodiștii a- cestor biblioteci să treacă la studierea -judicioasă a unor fenomene privind: completarea colecțiilor bibliotecilor, paralelismul în activitatea bibliotecilor aparținînd diferitelor rețele, gradul de cuprindere a oamenilor muncii în sfera de activitate a bibliotecii de la sate, frecvența cititorilor etc., și să tragă concluziile corespunzătoare în vederea înlăturării unor deficiențe ce se mai manifestă și care dăunează conținutului activității desfășurate de biblioteci.Desfășurîndu-se în acest an, cînd poporul romin sărbătorește cu entuziasm 20 de ani de la eliberarea țării de sub jugul fascist, ediția a treia a concursului bienal va reuși să mobilizeze întregul activ al bibliotecilor pentru obținerea unor rezultate superioare în activitatea de răs- pîndire a științei și culturii noastre, demne de o asemenea aniversara.



Moment de la o repetiție a ansamblului 
„Rapsodia Romînă“, 
înainte de plecarea 
ta turneu,

PARTIDUL

Din carnetul reporterului

FĂURITORI

Partidul — rază de soare - Partidul e-a țării floare... Drag mi-i să aud cum cînt Legănîndu-se in vînt, Holdele de grîu curat Pe ogorul fără hat: Aur sînt ogoarele, Nasc comori izvoarele. Mir revarsă florile. Chiot lung sînt zorile, Cetele flăcăilorVarsă soare văilor— Drag mi-i să aud un cînt Legănîndu-se în vînt !— Verde foaie de mohor Drag mi-e omul muncitor Orișiunde-i locul lui : In jurul furnalului, In uzină ori in mină Dă belșug și dă lumină ; Vesel la petrecere Sprinten la întrecere 1
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DENu demult am vizionat an spectacol susținut de Ansamblul folcloric din Sighișoara, unul din ce»e mai tinere ansambluri din țară. Ince- pîndu-ți activitatea abia în luna octombrie a anului trecut, ansamblul folcloric sighișorean a reușit să realizeze un spectacol bun. din cele mai reprezentative cintece ți dansuri din regiune. Ideea înființării lui s-a născut din necesitatea de a valorifica comoara frumuseților artistice de pe plaiurile sighișorene. Inițiatorii au alăturat sprijinului organelor locale de partid ți de stat entuziasmul tinerilor artiști amatori din urinele, întreprinderile din oraț ți de la căminele culturale din preajmă ți au alcătuit acest mănunchi de făuritori de frumuseți sighișorene.Printre animatori se numără profesorul Nicu Bogdan care are conducerea muzicală, Ieronim Pascu, instructor de dans, metodistul Puiu Hîrțoagă, regizor în orele libere, tinerii interpreți Elena Ciocan, țesătoare la întreprinderea „6 Martie" și Viorel Moșoiu, tehnician la Complexul industrial „Sticlă-Faianță". Cei aproape o sută de artiști amatori, muncitori ți colectiviști iți dezvă- hiiseră demult talentul în formațiile artistice în care activaseră. Totuși pregătirea unui spectacol închegat, unitar n-a decurs ușor. A fost nevoie de multă muncă, de răbdare ți pasiune, firește. Primul spectacol l-au prezentat în fața colectiviștilor din comuna Saschiz. Apoi în fața celor de la Apold și Laslea. Succesul i-a stimulat în munca de perfecționare a interpretării artistice. Iată-i la

FRUMUSEȚI FRUNZADumbrăveni, în fața muncitorilor și, nu peste mult, în fața entuziastului public sighișorean. Faima tînărului ansamblu crește cu fiecare zi tocmai datorită faptului că artiștii și-au ales să prezinte în fața spectatorilor ceea ce e mai frumos din tezaurul folcloric al plaiurilor sighișorene, din viața și din munca lor. Sînt invitați la Făgăraș, Rupea, Agnita. Și aici, ca pretutindeni, cuceresc inimile oamenilor.Cum să nu-i cucerească pe spectatori tînărul mecanic Ștefan Dumbravă. cînd doinește melodii ca Poar- tă-ți Mureș apele, sau Luceafăr de Eugă lună.„Luceafăr de lingă lună Spune-i mîndrei voie bună Luceafăr de lingă stele Spune-i dorurile mele"Sau tinerele surori Maria și Elena Pătru, muncitoare la „Faianța" cîn- tînd : Dragu-mi-i a secera / Pe combina lui badea / In șesul Tîrnavelor I Griul colectivelor.Ascultînd cîntecele interpretate de aceștia, ca și melodiile cîntate de Elena Ciocan, Septimia Munteanu, Elena Pleșa, Vaier Tomuț, simți tumultul însuflețit al muncii din fabrici ți de pe ogoarele din șesul Tîrnavelor.Multe puncte din spectacol sînt susținute de tinerii dansatori. Printre aceștia trebuie remarcați Ana Schneider, Ioan Buzogani, Georgeta Dan, apoi colectiviștii Filucu Liță, Vasile Baciu, Mihai N'ică, Leonte Burlea și nevestele lor. In afară de Călușari. ei joacă cunoscutele dansuri locale, Fecioreasca ți Invîrtita

ale căror nuanțe sînt reliefate cu grație și măiestrie atît de fete cit și de băieți. Există în timpul spectacolului un moment cînd lumea din sală izbucnește în aplauze și ovații. Acest moment este marcat de apariția unui puști de 7—8 ani, Ieronim Pascu, mic de-un cot, care, îmbrăcat în costum național, cu căciulă neagră de oaie și încins peste mijloc cu frumosul brîu romînesc, joacă F ecioreasca.Tinerele interpretează apoi un dans satiric cu temă-: La secerat. Ilinca, o colectivistă tînără, nu vine la lucru în vreme ce suratele ei recoltează griul... Are loc un dialog între cîrdul fetelor și Ilinca cea rpoftirroasă, a cărei lenevie e încurajată de diferite superstiții. Este deosebit de reușit tabloul coregrafic care înfățișează strînsul strugurilor din podgoriile Tîrnavelor. Feciorii aduc teascurile pe scenă, apoi vin fetele cu ciuberele și coșurile pline de struguri. Ele cîntă o melodie domoală, ca apa Tîrnavei scur- gîndu-se în șesuri.Stoarce mustul din ciorchine / să se facă vinuri bune*. Tabloul, repre- zentînd scene de muncă, se încheie cu o învîrtită ruptă cu cizma la podea, vie, îndrăcită.Noul ansamblu folcloric este un colectiv închegat, format din tineri talentați și entuziaști, artiști amatori dornici să urce noi trepte în măiestria interpretării, să ocupe un loc fruntaș în ierarhia ansamblurilor artistice din țara noastră.
VASILE CABULEA

VERDE
DE SULFINĂFrunză verde de sulfină Pe-a Moldovei apă lină Strălucește lună plină : Zorii roși îmbobocesc Oamenii întineresc Că partidul nost’ ne-a dat Traiul slobod și bogat— Și de aceea te vestesc Drag partid muncitoresc : Că închin în cinstea ta Ce-i mai mindru-n țara mea Fabrici noi cu planurile Fluturîndu-și flamurile, Flamuri roșii către zare, Zarea toată numai soare ! Cintece de pace pline Rodul muncii din uzine, Ciocanul și secerea, Dragostea și-ntreeerea 1Culese de GRAȚIAN JUCAN din comunele Vania și Pojorîta, regiunea Suceava
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Omul care cobora 

dealul cu pași atît de 
grăbifi era acela pe 
care-1 căutam. 11 cu
noscusem cu trei luni 
în urmă, cu prilejul 
unui concurs „Cine 
știe, ctștigă" la care 
participaseră cinci 
gospodării agricole 
colective fruntașe din 
raionul Muscel. Par- 
că-1 vedeam și acum 
înaintea ochilor, răs- 
punzînd întrebărilor, 
vorbind curgător cu 
o obișnuință iamilia- 
ră, prietenească- Par
că-! vedeam chipul 
blind, ochii verzi, 
plini de lumină, părul 
ușor cărunt și obrajii 
care aveau în culoarea lor ceva din strălucirea mă
rului de toamnă. Era pentru a doua oară cînd to
varășul Gheorghe Cojocaru, brigadierul zootehnic 
al gospodăriei agricole colective „Muscelul" din co

muna 'Lerești, raionul Muscel, aducea în mijlocul to
varășilor săi de muncă troleul concursului. Nu era 
un prilej de mirare, ci mai mult de bucurie. Oamenii 
doară îl cunosc bine. Este unul dintre cei mai buni 
brigadieri. In casa lui, in mica lui bibliotecă, poți 
găsi multe din scrierile despre zootehnie, care au 
fost editate. Și apoi el îndrumă munca de zi cu zi 
a tovarășilor din brigadă. Citește neîncetat, cu pa
siune.

...Cobora acum grăbit de pe deal și mi-era greu 
să-1 ajung. Aproape se zăreau grajdurile gospodări
ei în care aflasem că sînt adăpostite 450 de taurine. 
De Ia un tînăr care mă însoțea am mai aliat că dru
mul acesta îl străbate brigadierul necontenit: că de 
mult, din zori, el obișnuiește să vină printre îngriji
tori... să-i ajute, să-i invefe, să observe starea iiecă- 
rui animal, să asiste la repartiția rațiilor de hrană 
cuvenite. Am mai ailat că și pe timpul verii, cînd 
animalele suie sus, spre pășunile grase din munte, 
Gheorghe Cojocaru nu stă locului. Cind și cînd por
nește pe cărări umbrite de cetini, spre Mușuroaie 
sau spre Piscul Calului, acolo unde pasc cele aproa
pe 1 800 de oi ale gospodăriei. Cînd și cînd urcă 
spre Dobroiașu Mic, spre Lalu Mare acolo unde se găsesc vacile colectiviștilor din Lerești.

Dar cite alte lucruri nu am aliat de la tinărul 
oier 1 Ferma de porci a gospodăriei, susținută numai 
cu resurse locale, este prima pe raion pentru curățe
nie, Îngrijire și producție. Aici muncesc tinerele Popa 
Lucia și Popa A. Maria, vestite pentru devotamentul 
cu care îngrijesc animalele. în sinul brigăzii se gă
sesc îngrijitori pricepuți ca Simău Petre, Dumitru 
Dascălu, Gheorghe Austrianu, Maria Dascălu și Pro- 
lira Satîrbașa. Fiecare dintre aceștia, ori de cite ori 
au prilejul, nu uită să amintească iaptul că din ex
periența și din munca brigadierului lor au știut să 
învețe, să înțeleagă care este drumul cel mai potri
vit spre belșug și bunăstare.

Gheorghe Cojocaru a înlăturat din deprinderea oa
menilor, cu care muncește cot la cot, unele obiceiuri 
vechi, aducînd în locul lor practica cea mai înain
tată a învățăturilor noi pe care el însuși le-a cules 
din lectura cărților.

11 găsim, în siîrșit, în interiorul unui grajd, privind 
cu luare-aminte, citeva taurine tinere.

— Mi s-au părut bolnave, ne spune el, dar m-am 
înșelat. Știfi— bolile se întind repede și e bine să 
le prevenim.

Abia acum îmi dau seama de ce brigadierul cobora 
dealul a,-l de grăbit, li zîmbesc prietenos. Omul însă

nu mă mal recum 
concursul acela. \ 
nică, despre oam 
sediul gospodăriei

— Ne străduim 
vitele, să le oprim 
să le sporim ca n

Sub brațu-i stîr 
titlu nu-i pot cit 
Intr-o hîrtie de c 
ce este vorba și <— Vă pregătifi 

Gheorghe Co joi 
servă zîmbetul. Ti 
noaște. își aduce 
mult, Ia concursul 
inimoasele gr&ii 
ii vrut să spună :

— Nu citim nui 
porter 1
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avea s-au Pînă : slabă.

un popas mai înde- zîmbet cald pe harta

bogate resurse, gîndit decît la la Eliberare in- , rudimentară,

Combinatul 
chimic 
Borzești-Bacău

La de aici se fabrică 45

salcie bătrînă de peste 100 de ani și cîțiva bostani uriași —I reprezentau fostul județ Ba-1 cău la expoziția jubiliară din ! 1906. Penibil de săracă această ' carte de vizită prin care se mandată „prosperitatea" unor moldovene !ii regiunea aliștii nu >r imediat, e aci era lu-se la cîteva fabrici textile, de de hîrtie, cîteva sonde și mine, constructoare de mașini și a i metalelor, industria chimică îi inexistente. Marile resurse e- zăceau nefolosite ; producția de jjjțrică nu depășea 81 000 kwh. verau siliți să lucreze în con- !, neigienice, pentru un salariu i. La Moinești se utilizau metode de săpare și extracție, ceea ce o scădere a producției. Sondele după alta închise și declarate Se sau epuizate. în 1930, în plină aomică, societățile „Steaua Ro- i Moinești și „Creditul Carboni- Comănești, recurg la concedieri tarul „Facla" sublinia că șoma- m caracter de război social". în și în cei care au urmat, mișca- itorească din centrele de pe va- șului înscria pagini glorioase de jotriva exploatării.:are ac® răsărit peste țara noas- Augftst 1944, au ridicat la viață Șocuri. Politica înțeleaptă a parti- industrializare socialistă, a des- îgiunii Bacău perspective nebă- 20 de ani — perioadă istorică urtă — meleagurile băcăuane au tetîc romînese. De curînd a int e nerecunoscut. funcțiune și instalația de fabricareîncepem călătoria pe ’ a regiunii, de la BiciSa măreței hidrocentral lări multiple și profunde pentruDrumul milenar al Bistriței a SBarajul înalt de 120 metri într-un lac de acumulare inde pe o suprafață de 3 000 ha. apele Bistriței sînt purtate prin e aducțiune săpat pe o distanță în inima muntelui Botoșanu, spre hidrocentralei de la Stejaru, : transformate în lumină. Con- idrocentralei a permis nu numai irea a larelor numeroase sate, ci și iri- pentru a deveni mai mă-Bistriței s-au mai ridicatvaleadrocentrale, iar la Comănești și putem^f-edea noile termocentra- grăitor faptul că astăzi, în mai o zi, se produce în regiunea Ba- energie electrică cîtă produceau in la un loc fostele județe Bacău, i Neamț.ramură a industriei — este vor- a petrochimică — și-a găsit bun •egiunea Bacău. Pentru ca țițeiul

extras din dealurile Moineștiului împîn- zite cu moderne instalații petroliere să fie prelucrat în cadrul regiunii, s-au construit rafinăriile de la Dărmănești și O- nești. La Roznov s-a înălțat un combinat de îngrășăminte chimice, a cărui producție de sute de mii de tone anual va îmbogăți roadele ogoarelor. Nu departe de Roznov aflăm o altă mîndrie a industriei chimice romînești — uzina de fire și fibre sintetice de la Săvinești, prima construcție de acest fel din tară.Și acum să trecem spre valea Trotușu- lui pentru a face cunoștință cu cetatea petrochimiei romînești. Pentru început o scurtă oprire la Borzești, sat al cărui nume era istoric legat de stejarul lui Ștefan cel Mare. Astăzi Borzeștiul are puternice rezonanțe în economia patriei, combinatul chimic de produse.Merită să facem lungat la Onești — țării — cum spune cîntecul ce flutură pe buzele tuturor. Ce era înainte Oneștiul ? Hrisoavele depun mărturie: o comună așezată pe moșia căminarului Gheorghe Aslan. Avea o populație de 893 familii, sau 3 468 suflete ; trei școli, două de băieți și una de fete, toate trei frecventate de 43 elevi, și 6 biserici, 14 cîrciumi...De necrezut, dar așa arăta odinioară Oneștiul, azi oraș modem în care 45 000 de locuitori se bucură de confortul unor locuințe spațioase și se plimbă pe largi bulevarde asfaltate. Viața orașului se da- torește impunătorului combinat în care se fabrică importante produse petrochimice ca fenolul și acetona. în mai 1963, din Onești a răsunat o nouă izbîndă — a fost produsă pt^ma șarjă de cmiciuc, șin-
- a ista —■ ____  a-a ___  -listirenului. Nu căutați termenul de poli- stiren în dicționar. Zadarnică’ losteneală. El este un produs recent al chimiștilor de aici și îl veți vedea întruchipat în obiecte casnice și bibelouri. O dată începută, producția merge din plin. Firele de polisti- ren, produse în trei schimburi și jumătate, puse cap la cap, pot înconjura pă- mîntul la Ecuator.Ar mai fi încă multe de văzut în completarea noului peisaj industrial al regiunii : Romanul cu uzina de țevi, fabrica de cărămizi și întreprinderea de prefabricate, Comăneștiul cu combinatul de industrializare a lemnului. Bacăul cu fabrici- le-i modernizate... Față de anul 1938, producția globală a industriei regiunii Bacău 
a fost în 1963 de 10,5 ori mai mare.Fața orașelor s-a înnoit din temelii, iar dantelăria schelelor mărturisește o acțiune în plină desfășurare.Poetul Bacovia scria odinioară despre Bacău pe care l-a numit „azilul ftiziei" :„Prin tîrgu-nvălult de sărăcie Am întîlnit un popă, un soldat— De-acum pe cărți voi adormi uitat, Pierdut Intr-o provincie pustie'

tru concursuri, tovarășe re-

NICOLAE NASTA

l trecut ci tava vreme de la 
mult despre brigada zooteh- 
apoi pornim împreună spre

Noile galerii de «rM ale Muzeului regional Bacău. Aici stnt expuse opere ale pic
torilor romtni ca: Grigorescu, Rosenthal, Iscovescu, Vermont, Tonitza, Ressu, Pa- 
iadv, Baba, Clucurenco ele,

...

•

pune dinsul, să selecționăm 
> mai bune; să țigaizăm oile, 
, bineînțeles, in greutate... 
irv o carte groasă al cărui 
rece cartea este îmbrăcată 
albastră. Bănui însă despre 
îmbind iarăși.t un nou concurs ?
oprește din vorbă. îmi ob- 
e voios. în sfirșit, mă recu- 

că m-a cunoscut mai de- 
Ride și privește înapoi spre 
j&șpodăriei, ca și cum ar

unul din cele pa-lao în găsim la Piatra oricare alt oraș.

Plimbați-vă astăzi prin Bacăul cu străzi asfaltate, admirați frumusețea șiragurilor de blocuri, vizitați Institutul pedagogic de 3 ani, iar seara, spre bucuria sufletului și a minții, duceți-vă la teatrul de stat sau la cei de păpuși, la concertul orchestrei filarmonice sau tru cinematografe.Aceeași întinerire Neamț, Roman sau Numai în anii 1962—1963 s-au dat în folosință, oamenilor muncii din regiune, 5 000 de apartamente, precum și numeroase edificii social-culturale.Uriașe transformări s-au petrecut și în satele băcăoane,_£e distanță au lăsat urmă pîriâ la acele vremuri despre care savantul dr. Gh. Marinescu arăta că : „Satul moldovean care a văzut năseîn- du-se genii de talia lui Creangă, este un iad al deznădejdii, mizeriei și morții". s’e atunci, județele Roman și Neamț făceau parte din locurile cele mai bîntuite de pelagră. în 1936 abia 23 la sută din sătenii celor 3 județe foloseau lampa de gaz. Restul — opaițe cu grăsime sau gazornițe cu păcură.Așa arăta satul sub domnia moșierilor, în fostul județ Neamț numai familia Sturdza stăpînea peste 56 000 hectare. Exploatarea prin dijmă se ridica în unele locuri la două treimi din recoltă.„Și iar verde de stejar / S-au dus anii de amar / Că lucrîndu-ne ogorul / împreună, mărim sporul. / Și-a partidului povață / Ni-i lumina muncii-n viață" — așa cîntă înțelepciunea populară venirea vremilor noi care au adus bunăstare și belșug.Pe ogoarele regiunii lucrează în prezent 2 372 tractoare, 835 combine, peste 2 100 semănători mecanice, iar 250 de specialiști cu studii superioare îi ajută pe colectiviști să obțină recolte bogate, să dezvolte multilateral gospodăriile colective, să le întărească din punct de vedere 

economico-organizatoric. Dintre cele 20® gospodării agricole colective, unele au devenit milionare și chiar multimilionare. Cine n-a auzit de colectiva din Țibu- cani și de al ei președinte, Gheorghe Maltei, Erou al Muncii Socialiste ? Veniturile obținute anul trecut de colectiviștii ți- bucăneni au fost de peste 5 384 000 lei, iar valoarea zilei-muncă s-a ridicat la 30 let Succesele obținute an de an au făcut ca la sfîrșitul lui 1963 fondul de bază să a- jungă la aproape 7 200 000 lei și averea obștească la peste 9 700 000 lei. Pe bună dreptate brigada artistică de agitație din Țibucani oglindește cu mîndrie aceste succese :Șy.Colectlva noastră-mbelșugatăAn de an tot creste mai bogată Vara cu mări galbene de grîu, Toamna cu belșugul curgînd rîu“.
IaRăcă-colective înflo-azi. Răposatele cu becuri elec-

Și oriunde ne-am îndrepta pașii, Cordun, Butnărești, Secuieni sau ciuni, vom găsi gospodării ritoareAlta-i viața satului de gazornițe au fost înlocuite trice. Numai în ultimii doi ani s-au electrificat peste o sută de sate. Veniturile obținute au permis colectiviștilor din Zănești, Urecheni, Horia, Chetriș și din multe alte sate, să-și dureze case noi. Familia colectivistului Barna, care odinioară era cel mai sărac om din comuna Dochia și care, după zilele slugărite la moșierul Isăcescu, n-avea nici după ce bea apă, locuiește acum într-o casă nouă. Cifra de 9 800 case, construite în satele regiunii în doi ani, este edificatoare.Au crescut veniturile colectiviștilor, s-a mărit puterea lor de cumpărare. în anul 1963 prin unitățile cooperației de consum din raionul Piatra Neamț, s-au desfăcut mărfuri în valoare de peste 142 milioane lei.Pe întinsul regiunii Bacău unitățile culturale, de învățămînt, de ocrotirea sănătății devin mereu tot mai numeroase. A- colo unde odinioară domnea incultura, neștiința de carte (în 1938 aproape jumătate din populație era analfabetă) găsim astăzi activînd 578 cămine culturale și 981 biblioteci. în trecut, de vizionarea u- nui film la sate nici nu putea fi vorba. Acum, 302 cinematografe proiectează regulat filme în fața a mii de colectiviști.Poporul, făuritor de bunuri materiale și de frumos, a zămislit versuri pline de recunoștință pentru toate cite s-au făcut Iată două fragmente din bogăția folclorică a comunei Petricani, aflată în raionul Tg. Neamț :„Foaie verde de hamei,. August douăzeci și trei" Cum ai schimbat anii mei !
•••••••si » » •Că e voia omuluiCa și raza soarelui. Ca trunchiul molidului. Mulțumim partidului!“. cu mă- și Băn-Meleagurile acestea, zugrăvite iestrie de penelul lui Grigorescu cilă, descrise de pana lui Vlahuță, Creangă, Calistrat Hogaș și Sadoveanu, s-au schimbat, s-au înfrumusețat, au început viața adevărată abia în ultimele două decenii. 23 August 1944 a însemnat pentru regiunea Bacău, ca de altfel pentru întreaga țară, o fereastră largă spre lumină.

A. CROITORU
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SI COPII»Am avut deunăzi o convorbire eu V. L„ locuitor din Sohatu. Omul se interesa de felul cum explică legea noastră natura raporturilor dintre părinți și copii. Mi-a relatat și un caz.— Fratele meu — zicea el — s-a însurat cu o femeie divorțată. Ea are din prima căsătorie un copil care i-a fost încredințat prin hotărîre judecătorească. Care-s drepturile și îndatoririle noului tată față de copilul nevestei sale ? Redau mai jos discuția :— în dreptul nostru socialist nu se face nici o deosebire de tratament între copiii rezultați din căsătoria celor doi părinți și cei din afara căsătoriei, ori înfiați. în tot ceea ce gîndesc și vor să facă, soții trebuie să aibă în vedere ca aceasta să fie în interesul copiilor. Ho- tărîrile pe care le iau trebuie luate în deplin acord.De altfel, orice măsură care privește creșterea și educarea copiilor nu e o preocupare numai a părinților, ci statul și întreaga societate veghează ca „Copilul să devină un cetățean folositor colectivității, un constructor de nădejde al socialismului". Dacă părerile părinților privind soarta copiilor nu concordă, ei se pot adresa la sfatul popular unde funcționează autoritatea tutelară.Supravegherea și paza copilului este îndatorirea principală a părinților. Copilul poate fi ajutat să-și corecteze din timp unele deprinderi greșite. Metoda ce trebuie folosită în educarea copiilor este metoda bunului exemplu și a convingerii.Codul familiei este legea care are menirea de a ajuta pe părinți să se orienteze și care — prin dispozițiile cuprinse în ea — luptă contra vechilor mentalități în creșterea și educarea copiilor, împotriva abuzurilor, violențelor și oricărei înțelegeri greșite a drepturilor pe care le au părinții asupra copiilor.Cînd vorbeam de supravegherea pe care părinții trebuie să o exercite asupra copiilor, mă gîndeam și la grija

de a le descoperi înclinațiile, pasiunea pe care o manifestă copilul pentru o anumită meserie, căci știut este că acolo unde te trage inima și munca este mai ușoară și mai cu spor. De aceea, pregătirea profesională urmează să fie făcută potrivit cu însușirile pe care le are fiecare copil.în exercitarea îndatoririlor pe care le au, părinții sînt acum mult ajutați de o seamă de măsuri luate de către statul nostru. Astfel, învățămîntul elementar general obligatoriu gratuit, apoi legătura dintre învățătură și munca productivă, alocația de stat, ca și asistența medicală gratuită, sînt numai cîteva din condițiile care asigură tinerei generații o copilărie fericită. Sînt unii părinți care nu țin seama de aptitudinile copilului și vor să-1 țină iîngă ei acasă. în acest caz, dacă copilul a împlinit 14 ani, poate să se adreseze autorității tutelare, care îl poate sprijini să învețe meseria dorită, iar dacă e cazul să poată să aibă o altă locuință decît cea a părinților săi.— Nepotu-meu cînd s-a angajat la S.M.T. a cerut voie părinților.— începînd de la vîrsta de 16 ani, minorii se pot încadra în producție. Pentru aceasta însă ei trebuie să aibă consimțămîntul părinților.— Acum, încă o lămurire, tot în legătură cu copilul fratelui. Ce drepturi și îndatoriri față de copil ■ îi rămîn tatălui adevărat ?— Chiar dacă au divorțat, fostul soț și fosta soție rămîn mai departe părinții copilului. Faptul că tribunalul a încredințat copilul mamei, aceasta nu-i ia tatălui adevărat dreptul, în cazul cînd ei se bucură de o moralitate deplină să păstreze legătura directă cu copilul său, să contribuie chiar la educarea și creșterea copilului. Legea nu permite ca unul din părinți să refuze celuilalt să-și vadă copilul ; cu atît mai puțin să-1 rețină, sau să-1 sechestreze cînd este acordat prin hotărîre judecătorească celuilalt părinte. Mai mult, dacă fratele dumitale. să zicem, n-ar crește copilul cum se cuvine, tatăl adevărat poate să ceară prin tribunal reîrjcredin- ța rea lui.M-am gîndit că cele discutate cu colectivistul din Sohatu ar putea fl utile și altora fapt pentru care vi le-am povestit aici.
TEODOR N. LECCA

Microscopul elec
tronic de la Institutul de Fizică A- 
tomică din Capi
tală.

EVOLUȚIA STELELOR
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întreprinderea pen
tru raționalizarea ji 
modernizarea insta
lațiilor energetice din 
Capitală. în fotografie : inginerul Jean 
Pomirleanu verifică 
un calcul de scurt 
circuit la masa de 
calcul cu curent con
tinuu

Stelele sînt aglomerări uriașe 
de materie incandescentă. Ele ne 
apar ca niște puncte numai din 
cauza marii depărtări la care se 
găsesc. Dacă distanța de la Soare 
la Pămînt e de 150 milioane de 
kilometri, stelele se găsesc la 
distanțe ce nu mai pot fi măsu
rate în kilometri ci numai în ani 
lumină. (Anul lumină este distan
ța pe care o străbate lumina in
tr-un an mergînd cu viteza de 300 
de mH kilometri pe secundă. In 
kilometri un an lumină are apro
ximativ 9,5 trilioane de kilometri). 
De la Soare la Pămînt, lumina a- 
junge în 8 minute și 18 secunde, 
iar de la cea mai apropiată stea 
din sistemul nostru solar — 
steaua Proxima Centauri — lumi
na vine în 4,3 ani.

Dintre cele peste 150 de miliarde de stele cite conține siste
mul nostru stelar — Calea Lap
telui — noi vedem cu ochiul li
ber circa 6 000. Materia în Gala
xie este, in cea mai mare parte, 
repartizată în stele; numai 1—15 
la sută din această materie se gă
sește sub formă de praf și gaz 
cosmic.

Calea Laptelui sau Galaxia 
noastră nu este singurul sistem 
solar din Univers. Asemenea ei 
mai sînt foarte multe. Cea mai 
apropiată de sistemul solar este 
nebuloasa din Andromeda, care se 
găsește la aproximativ 2 milioa
ne ani lumină, iar cele mai înde
părtate Galaxii care se pot vedea 
cu cele mai mari telescoape exis
tente la ora actuală depășesc 5 
miliarde de ani lumină distanță. 
Cu ajutorul radiotelescoapelor au 
fost prinse din Univers semnale 
radio ce veneau de la Galaxii ce 
se găsesc dincolo de 10 miliarde 
ani lumină.

Stelele sînt constituite din ace
leași elemente chimice care se gă
sesc și pe Pămînt, elementul prin
cipal al materiei stelare fiind hi
drogenul. Se mai găsesc, de ase
menea, heliu, carbon, fier, mag
neziu, calciu, oxigen etc. Acest 
fapt a putut fi dovedit cu ajuto
rul spectroscopiei.

Așadar nu există „elemente cerești" și „pământești" cum s-a 
încercat să se arate în trecut, 
materia care formează stelele ca și Pământul fiind unică, diferind 
numai formele sub care se gă- sește ea.Faptul că stelele luminează 
fără să se stingă, miliarde de ani, 
își are explicația în reacțiile nu
cleare ce au loc în interiorul ste
lelor unde temperatura atinge 
zeci de milioane de grade și unde 
hidrogenul este transformat în 
heliu. Această „ardere" a hidro
genului se face cu o degajare ex
traordinar de mare de energie, 
ceea ce face ca stelele să fie con
siderate drept niște uzine atomi
ce naturale.

Stelele urmează o cale anu
mită de dezvoltare, adică se note, 
trăiesc și mor. Așa cum a fost' 
pus în evidență recent de către 
renumitul astronom sovietic V. 
Ambarțumian, stelele se nasc și în zilele noastre. După ce au tre
cut de „vîrsta tinereții", care du
rează mai multe miliarde de ani, 
și după ce s-au epuizat sursele 
de elemente ușoare pentru reac
țiile nucleare cum ar fi hidroge
nul și heliul, au loc în interiorul 
lor alte procese nucleare de 
transformare a unor elemente 
mai grele cum ar fi carbonul, 
oxigenul, neonul, magneziul, sili
ciul, sulful, argonul etc. Aceste 
transformări și apariții ale ele
mentelor chimice din reacțiile nu
cleare' în interiorul stelelor sînt 
procese de foarte lungă durată și 
foarte complicate. Gazele și radi
ațiile pe care o stea le emană, în 
urma proceselor ce au loc în inte
riorul său, devin, din nou, în de
cursul timpului, sursă de formare 
a altor stele. In acest fel, proce
sul de formare și evoluție a fe
lelor este nesfîrșit.

EMILIA ȚIFREA candidat în științe fizico- matematice, Observatorul Astronomic-București

PLANTE ANTICANCEROASEîn căutările lor pentru găsirea unor medicamente anticanceroase oamenii de știință s-au oprit și asupra plantelor. Experiențele au arătat că există într-adevăr în natură o serie de plante cu acțiune antitumorala. Ea Institutul unional de plante medicinale și aromatice din Uniunea Sovietică, de pildă, se desfășoară vaste cercetări în privința efectelor anticanceroase ale substanțelor de origină vegetală.
Efectele nebănuite ale ciuperciiDin cele aproximativ 400 de specii de plante studiate în ultimii ani, multe s-au dovedit surse importante de substanțe cu acțiune favorabilă în anumite tipuri de tumori ale animalelor și omului. Din principiile active extrase din unele plante cum sînt : peucedamina, furicumarina și în special xantoțoxina și prangenina au fost preparate la scară „pilot" medicamente cu vădită acțiune antitumorala.Pe ca'e bucală, în soluție uleioasă, aceste principii active opresc dezvoltarea celulelor canceroase pentru un timp mai mult sau mai puțin îndelungat, Peucedamina are și o importantă acțiune

de stimulare a producerii de globule roșii și albe, fiind foarte utilă într-o serie de boli de singe (anemie, leucopenie, trombocitopenie).O plantă foarte cunoscută, mînătărca a dat la iveală noi calități. Se știa mai de mult că această ciupercă e foarte bogată în vitamine și că ea conține antibiotice ce distrug bacilul tuberculozei și alți microbi. Recent, s-a descoperit însă că această plantă comestibilă conține unele substanțe care ar putea prezenta un mare interes în lupta împotriva cancerului.în scopul obținerii unor mînătărci selecționate, secția de microbiologic agrară din Cracovia lucrează de cîțiva ani la înmulțirea artificială a ciupercii. Din extrasul de ciuperci au fost preparate medicamente care au reușit să inhibe dezvoltarea unor tumori canceroase.
Cactusul și tumorile canceroasePornind de la observații empirice s-au studiat efectele antitumorale și ale altor plante care se bucură de faimă în medicina populară. Băștinașii

din Australia și unii indigeni din Africa de sud folosesc frunzele unei specii de cactus (Opuntia Maxima) pentru a trata diferite boli tumorale. Experimentarea extrasului apos de cactus în mai multe laboratoare medicale a dus la constatări surprinzătoare. La șoarecii cărora li s-au provocat tumori canceroase pe cale artificială (prin substanțe chimice) apariția cancerului a fost înlîrziată. De asemenea, incidența totală a tumorilor canceroase a fost scăzută de la 100 la sută la 60-70 la sută la acei șoareci care au fost injectați cu extract de cactus.Makliuria portocalie, un arbore de talie mică cu frunze mari, de culoare verde închis și fructe care se aseamănă cu o portocală, a fost de asemenea cercetat de specialiștii canceriologi. Din sîmburii fructului s-au extras substanțe cu un puternic efect anti- canceros, <ț|Cercetările plantelor anticanceroase sînt în curs în toată lumea și se așteaptă rezultate bune în tratamentul unor forme de cancer.
Dr. EM. ROȘIANU
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I UN PLAN ORIGINAL
I SI REALISTDelegația romînă a supus conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare propuneri care s-au impus a- tenției opiniei publice mondiale. Una. din ele se referă la necesitatea ca studiile și materialele statistice, pe baza cărora se vor aborda problemele de pe ordinea de zi, să fie stabilite după criterii științifice, ținînd seama de nivelul de dezvoltare economică a fiecă- rei țări, indiferent de orîndui- rea socială sau sistemul comercial respectiv. In legătură cu aceasta, ziarul „La Tribune de Geneve", cel mai mare cotidian elvețian, de limbă franceză — care de altfel a consacrat un spațiu larg întregii cu- vîntări a tov. Gogu Rădulescu — a arătat că această propunere concretă cu caracter tehnic este semnificativă, deoa

rece se întemeiază pe considerente de ordin științific și poate duce la soluții judicioase.Datele statistice mondiale a- rată că schimburile comerciale internaționale se înfăptuiesc cu precădere între țările dezvoltate din punct de vedere industrial, în timp ce scade tot mai mult ponderea în comerțul internațional al regiunilor rămase în urmă, deși tocmai în aceste regiuni se concentrează majoritatea populației globului. în felul acesta se adînceș- te tot mai mult prăpastia din- tre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Delegația romînă, sprijinind orice măsuri menite să ducă la îmbunătățirea raportului de schimb de pe piața mondială în favoarea țărilor în curs de dezvoltare, a înaintat conferinței spre studiu cîteva propuneri concrete.Astfel, delegația romînă, fiind de acord cu ideia creării unui fond de dezvoltare industrială sub egida Națiunilor Unite, susține că una din sursele de alimentare a acestui fond să fie alocarea, încă de 
!► pe acum, a unui anumit procent din bugetele militare actuale, care să fie utilizat, fără nici un fel de discriminări, în favoarea țărilor în curs de dezvoltare, ținîndu-se seama de 

nevoile cele mai urgente. De asemenea, luind în considerație că țările în curs de dezvoltare nu dispun de suficiente mijloace de plată, în raport cu nevoile lor de echipament industrial, absolut necesar pentru industrializarea și punerea în valoare a resurselor interne, delegația romînă cere să se studieze posibilitatea livrărilor de echipament industrial pe credit, rambursabil prin cote părți din producția obținută, a- dică prin produse finite și semifinite, fabricate cu ajutorul acestor utilaje.O altă propunere a delegației romîne referitoare la modalitățile de sporire a comerțului exterior al țărilor în curs de dezvoltare, privește acordu
rile comerciale pe termen lung, care, după cum arată experiența țării noastre, pot să asi

gure o creștere regulată a schimburilor în timpul unui a- numit număr de ani. în felul acesta se pot stabili obiectivele pentru un avînt comercial reciproc și se crează baza planificării unei producții crescîn- de pentru export.Inițiativele R. P. Romîne se plasează, consecvent, pe linia politicii sale externe constructive. încă din 1957, țara noastră a ridicat în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite, problema elaborării unei declarații de principii privind co- operarea economică internațională.Justețea și temeinica fundamentare științifică a măsurilor preconizate de delegația romînă a făcut ca acestea să stîr- nească un viu interes în presă și în general în opinia publică mondială Ele au fost salutate călduros de către reprezentanții țărilor în curs de dezvoltare ca de pildă Ghana, Kenya, Indonezia, Chile, Zanzibar —• care au relevat caracterul realist și eficace al planului expus în declarația tov. Gogu Rădulescu. Presa occidentală a făcut, de asemenea, o primire favorabilă propunerilor Romîniei, comentîndu-le în mod amplu și, cu un vădit interes Astfel, „Gazette de Lausanne", 

într-un articol, apărut sub titlu mare : „Romînia prezintă un plan original și realist", se o- cupă de propunerile delegației romîne, referindu-se, în mod special, la modalitatea rambursării echipamentului industrial. „Pentru țările în curs de dezvoltare — se subliniază în articol — această formă de finanțare prezintă mari avantaje : accelerarea industrializării, punerea mai ușoară în valoare a resurselor țării și ceea ce este foarte important, asigurarea de debușeuri stabile pentru producția lor". Ample extrase din declarația delegației romîne au mai fost publicate și în alte mari cotitdiene occidentale, ca ziarele franceze : „Le Monde", „Combat" etc.Propunerile Romîniei au fost luate în discuție în ședința Comitetului general al Conferin-
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p■ lonferința O.N.U. pentru Comerț și Dezvol-1 '■‘'tare a adus, din nou, în planul prim al vieții economice mondiale, una din cele mai dureroase probleme ale țărilor în curs de dezvoltare. Este vorba de faptul că, de mulți ani, mărfurile pe care aceste țări le exportă pe piața mondială capitalistă sînt tot mai ieftine. In același timp, țările în curs de dezvoltare sînt nevoite să cumpere mărfuri de pe această piață la prețuri tot mai ridicate. O statistică a O.N.U., de pildă, arată că in timp ce între anii 1950— 1952 și 1960—1962 prețurile mărfurilor provenite din țările occidentale au crescut cu 5 la sută, cele provenite din țările slab dezvoltate au scăzut cu peste 15 la sută. Statul Chile, de pildă, între anii 1931 și 1961, a pierdut de pe urma schimburilor economice neechivalente cu S.U.A., 9 026 845 000 dolari. (După datelepublicate de revista chiliană „Vistazo") In plenara Conferinței O.N.U. pentru Comerț și Dezvoltare, șeful delegației Coasta de Fildeș, Raphael Sailer, arăta că între anii 1954—1964, cafeaua, care reprezintă jumătate din exportul țării sale, a înregistrat o scădere a prețului cu 66 la sută.Principalul export al țărilor în curs de dezvoltare constă din materii prime agricole, minereuri, alimente. Scăderea continuă a prețurilor la produsele agrare are urmări grave asupra situației țăranilor din aceste țări. Să luăm, de pildă, agricultura unei țări ca Chile. Din cele 27 milioane de hectare, cît însumează suprafața productivă a țării, 15 milioane sînt stăpînite de vreo 600 de familii de mari latifundiari, în timp ce sute de mii de țărani au pămînt puțin sau deloc, fiind nevoiți să se tocmească la muncă pe moșii, in orice condiții.Cum marii proprietari nu vor niciodată să fie în pierdere, cele ce plătesc pagubele unui comerț inegal sînt întotdeauna masele muncitoare.Iată pentru ce popoarele, trezite Ia o viață politieă independentă, se ridică la luptă dîrză pentru înfăptuirea pe plan intern a unor reforme largi și, în același timp, cer lichidarea inegalității în relațiile politice și economice cu țările occidentale.

Aspect din sala Pala
tului Națiunilor din 
Geneva, unde se des
fășoară Gonlerința 
O .N U. pentru comerț 
și dezvoltare 

ței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, care a ho- tărît trimiterea lor spre studiu în comisiile respective.Prin programul prezentat, țara noastră a marcat încă o dată prezența sa activă în viața internațională și a demonstrat astfel dorința sa de a contribui, în mod efectiv, la însănătoșirea atmosferii internaționale, slujind cauza progresului popoarelor, cauza păcii.Prof. univ.
TUDOR R. POPESCUdoctor în științe juridice

Riiiiiarea 
agricultorilor 
vest - germaui 

MIți inisterul Agriculturii al R.F. Germane a 
pregătit un așa-zis „raport verde", în care 

se analizează situația țăranilor și se face bilan
țul producției agricole din anul 1963.

După cum relatează ziarele, din „raportul ver
de" rezultă că situația micilor gospodării ță
rănești din R.F.G. s-a înrăutățit considerabil. 
In anul 1963 numărul gospodăriilor cu mai pu
țin de zece hectare de pămînt a scăzut cu 49 200, 
ceea ce înseamnă că în acest an s-au ruinat în 
R.F.G. de două ori mai mulți țărani decît în doi 
ani precedenți. Anul trecut s-au lăsat de agri
cultură 1 la sută din totalul țăranilor, iar de 
la constituirea RJ. Germane, din cauza greu
tăților întîmpinate, s-au văzut nevoiți să-și pă
răsească pământurile 468 000 de mici agricultori.

Ziarul „Frankfurter Allgemeine Zeitung" gă
sește această situație ... „îmbucurătoare". .^Pla
nul verde" întocmit de ministerul agriculturii 
dă întiietate acelor gospodării țărănești care 
sînt capabile să concureze serios în cadrul „Pie
ței comune" europene, ceea ce, conchide ziarul, 
gospodăriile mici nu sînt în stare s-o facă, 
pentru că proprietarii lor sînt, așa cum îi cali
fică un alt ziar, „Die Deutsche Zeitung", organ 
al marilor industriași, „niște ologi în agricultu
ra R.F.G".

Mai lucid, marele ziar burghez „Die Welt" 
recunoaște că politica agrară a guvernului de 
la Bonn face ca gospodăriile mari și mijlocii 
să obțină venituri bune sau relativ bune, in 
vreme ce gospodăriile mici, cu mai puțin de 10 
hectare de pămînt, tint „iremediabile înapoiate".

Pentru acestea din urmă, după cum vedem și după cum o mărturisește „raportul verde", si
tuația este tragică.



«— Văzuși ce-au ciștigat ? Și noi ne ținem banii sub saltea... 
<— Ce vrei, saltea cu cîștiguri n-a inventat nimeni!!
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panou de onoareColectivistei Maria Buruiană, veche depunătoare la C.E.C., din comuna Roz- nov-Buhuși.
Membrii G.A.C. „ÎNAINTE* din Tîmboiești — Rm. Sărat au depus la C.E.C. în luna ianuarie a.c. peste 300.000 leiLa teatru merge regulat Și la un film ajunge-ușor— De-acasă totuși n-a plecat: Și-a cumpărat televizor!

Pentru dinșii, o urare îmi veni acum în minte. Vorba ceea : — La mai mare Și să mergeți... ÎNAINTE !Stan Ștefan din Scăeni- Ploiești și Ilie Cioloca din Urisiu-Reghin au ciștigat la tragerea la sorți cite un autoturism.

z'"7 n compartiment se iscase o discuție foarte GZ_ interesantă intre noi cei patru călători: 
un colectivist, un medic, un învățător și sub
semnatul. Pînă la București mai aveam cam o 
oră de drum și discuția era în toi. Nu știu de 
unde pornise, dar subiectul era acum urmă
torul : unde e mai bine să ții banii ca să iii 
sigur de ei ? li ascultam pe cei trei și zim- 
beam superior. Intr-un tîrziu, mi s-au adresat:

— Dumneata ce părere ai ?
Am lăsat o pauză pentru ca efectul spuselor 

mele să fie cit mai zdrobitor, apoi am rostit;
— In sobă, tovarăși, în sobă I
Învățătorul se aplecă spre mine:
— Dar mata în sobă nu faci focul ?
Am zîmbit.
— Am în hol o sobă stricată I Nu mai fac 

focul în ea de doi ani I Cine poate bănui că 
în ea sînt bani ?

Oamenii au ridicat din umeri, apoi colecti
vistul spuse :

— Și eu i-am ascuns în sobă I
— E locul cel mai sigur I făcui eu triumfător.
— O fi, spuse colectivistul, dar îiitr-o zi, eu 

eram plecat la oraș după treburi, nevastă-mea 
s-a îmbolnăvit și a venit o vecină s-o îngri
jească și să^slea peste noapte cu ea. S-a gîndit 
să doarmă în camera unde era soba cu pri
cina. Dar era irig.>— Și ? I exclamarăm ceilalți trei.

— A făcut focul I De unde să știe ea că soba 
e stricată ?

— Dar banii ? strigai eu.
Colectivistul oftă.
— In noaptea aceea, vecina s-a încălzit cu

OBÂ
Am sărit de pe banchetă ca un arc. La mine 

acasă se afla, venită în vizită, o mătușă a so
ției, femeie în vîrstă, din Suceava. Nu mai fu
sese la noi de cinci ani. Și eu aveam în soba 
din hol trei mii de lei. „Lasă, îmi spusese ne
vasta, cînd își invitase mătușa. O să-mi fie de 
ajutor. Eu o să plec dimineața la serviciu, ea 
o să aibă grijă de copii, o să deretice, o să 
facă focurile în odăi...'

„Focurile în odăi'. Simțeam un leșin la 
inimă. Trei mii de lei în sobă I Ca prin vis 11 
auzeam pe colectivist:

— ...acum mă duc să-mi iau televizor că mi-a 
ieșit cîștig la tragerea libretelor.

Mă uitai la ceas. Mai aveam o jumătate de 
oră. Și trenul parcă se tira ca melcul. Am che
mat controlorul:

— Măi tovarășe, ăsta nu-i accelerat ?
— ’E rapid I făcu el.
— Ce rapid I strigai, că merge ca un măr

far 1Cei trei mă priviră mirați.
— Ce ai, frate f
— Nu mai am I Am avut I Ar fi bine să mal 

am I...
Și am ieșit cu valiza pe culoar. Îmi venea 

să sar din tren și s-o iau la fugă. Trenul gonea 
cu 80 de kilometri pe oră. Eram sigur că eu aș 
fi fugit cu o sută cincizeci.

Cind trenul a oprit, eu fugeam pe peron de 
mult. Am sărit într-un taxi și în zece minute 
am fost acasă. Erau în hol toți. Și mătușa, și • 
soția, și copiii. N-am dat nici bună ziua. M-am 
repezit la sobă. Sau mai bine zis, Iatacul 
unde... fusese soba I Că nu mai era. Am c8zut 
pe un fotoliu și am bolborosit:

— Unde... unde e soba ?Ei. încet și cu răbdare Au depus ban lingă ban.Dar cînd pleacă la plimbare Astăzi-, zboară la volan !
cei 1.500 de lei ai mei. Cam scump — 1.500 de 
Iei un foc I Nici de-o țuică nu mi-a rămas. Am 
găsit doar rămășițele bancnotelor, încheie co
lectivistul.
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Depunînd fără zăbavă.* S-a ales și cu o „Jawă"!

— Am dat-o, spuse bătrîna speriată. A fost 
ideia mea.

— Dar soba era stricată...
— Tocmai de aceea! spuse soția. Am pre

dat-o ieri la depozitul de peste drum...
M-am repezit la depozitul I.C.M.-ului. Am 

strigat, am bătut la poartă... degeaba I Uitasem 
că e duminică I

M-am întors acasă și-am sărit la bătrînă.
— De asta ai venit de la Suceava ? Să mă 

lași fără bani ?
— Ce bani, maică ? și duse mina la gură.
— Aveam în sobă trei mii de lei 1
— Păi în sobă se țin banii, băiete ?
— Dar unde se țin ? urlai eu. Ce-i treaba 

dumitale unde țin eu banii ? Și dacă vreau eu 
să-i țin în sobă, trebuie să vii dumneata tocmai 
de la Suceava ca să mă lași fără ei ? Să-mi dai 
banii 1

— Ți-i dau, maică, ți-i dau, dar daca nu-i 
vedeam ?

Cronică rimată

Monologul unui libretSînt un carnet și nu-s prea mare— Am o culoare ca de ghindăȘi-n orice filă, fiecareSe vede ca și-ntr-o oglindă !îs mulți cei care mă păstrează, Mă țin cu drag, nu mă aruncă Și-atunci în file'scînteiază Un șir bogat de zile-muncă.Deși prin firea mea modestă Nu-s predispus la poezie O, cite file nu atestăUn dor, un gînd, o reverie ?O mobilă mai fină, bună,Dorește unul pentru casă Și vezi din file cum se-adunăUn dormitor, fotolii, masă...Un puști cu dragoste .gîndește : „Curînd e ziua mamei mele“...Din file se rostogolește Șirag de gingașe mărgele...Motocicletă, haine,-o carte... Toți mă prefac în ce le place.Doar vreunul , fire mai aparte" în... țuică banii și-i prefaceȘi dacă-acesta mă repede Și n-are chef să mă asculte, Ades la dînsul se mai vede Că— zile-chiul are cam multe !...
ȘTEFAN TITA

ANTON „Celui cu economie
P A N N Suta îi este lui mie“

Am ridicat ochii:
— I-ai... i-ai... văzut ?
Îmi întinse pachetul cu bani și am leșinat. 

Cînd m-am trezit, mă aflam în fața unui— 
ghișeu C.E.C.

SADI RUDEANU

T. PALI Greierele și furnica

— Ce-i ăla, cîntărețule, libret de operetă ?
— Ce operetă ?! E libretul de economii 1

Din economiile păstrate la C.E.C., colecti
viștii Vasile Dumitru, Teodor Lenea și Vasile 
Gheorghe din ' comuna fon Corvin (Dobrogea) 
și-au făcut case noi.
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