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Revistă săptăminală a Așezămintelor culturale

Sosirea conducătorilor de partid și de stat in comuna Albești, regiunea Ploiești.

PRIETENIE
Poporul yi guvernul nostru, promovează 

în mod consecvent o politică externă de 
pace, de dezvoltare continuă a relațiilor 
cu toate statele mari sau mici, indiferent 
de orînduirea lor social-politică, de res
pectare a principiilor independenței yi 
suveranității naționale, a egalității în 
drepturi yi a neamestecului în treburile 
interne ale altor state. Pe linia acestei 
politici active, prețuită și respectată de 
popoarele lumii se înscrie yi vizita oficia
lă făcută în Iran de președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica.

Intre România yi Iran există relații 
tradiționale de prietenie. Popoarele român 
yi iranian au năzuit, din vechime, să se 
cunoască yi să facă schimburi de valori 
materiale yi spirituale. Așa, de pildă, încă 
în secolul al XV-lea, Ștefan cel Mare, 
domnul Moldovei, a întreținut un schimb 
de scrisori cu Uzun Hasan, regele Persiei. 
Opere ale artei yi literaturii persane, 
printre care și renumita operă literară 
„1000 yi una de nopți" au dobîndit o lar
gă răspîndire in țara noastră.

Poporul român urmărește cu interes yi 
simpatie eforturile harnicului popor ira
nian îndreptate spre înflorirea patriei sale, 
spre dezvoltarea economiei yi promovarea 
progresului social yi cultural.

Vizita oficială a președintelui Consiliu
lui de Stat al R. S. România, Chivu Stoica, 
în Iran, — vizită în timpul căreia înaltul 
oaspete yi soția sa> precum yi persoanele 
care compun delegația țării noastre 
au fost întîmpinați peste tot, cu căldură 
yi prietenie, — va duce la adîncirea re
lațiilor de colaborare între România și Iran, 
spre binele yi folosul ambelor țări iubi
toare de pace.

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT 
ÎN REGIUNEA PLOIEȘTI

Joi, 11 mai, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil, Maxim 
Berghianu, Manea Mănescu și Gheorghe Stoica 
au sosit în regiunea Ploiești pentru a se întîlnl 
cu oamenii muncii, cu cadrele de partid și de 
stat, pentru a discuta probleme privind înde
plinirea sarcinilor planului cincinal în regiune.

La orele 8 dimineața, trenul oficial sosește 
la Tîrgoviște, veche reședință domnească, glori
oasa cetate de scaun a Basarabilor, leagăn de 
vitejie și veche slovă românească — iar azi, 
în condițiile socialismului, important centru in
dustrial și cultural al regiunii.

Un unanim bun sosit izbucnește din piepturile 
miilor de oameni ai muncii aflați în Piața gării. 
Răsună urale și ovații, în timp ce, după vechiul 
obicei, li se oferă oaspeților, ca semn de dra
goste și stimă, pîinea și sarea acestui pămînt.

Bucuria a îmbrăcat și aici vestmîntul tradi
ției : zeci de tineri și tinere, în frumoase cos
tume locale, dăruiesc conducătorilor de partid și 
de stat coșuri cu mere de Voinești, marame is
cusit brodate, buchete de flori. Petroliștii, meta- 
lurgiștii, miile de tîrgovișteni, de toate vîrstele, 
care au umplut Piața gării îi salută pe oaspeți 
cu entuziasm, formînd un uriaș arc viu ce se 
încheie cu arcul de triumf, — simbol al porții 
vechii cetăți. Ca un omagiu al istoriei, un pîrcă- 
lab, însoțit de 30 de oșteni, aduce oaspeților pe o 
pernă de catifea, cheia cetății din argint masiv, 
ce poartă în medalion vulturul Basarabilor, cu 
următoarea inscripție : „Tîrgoviște — reședință 
domnească — 1396—1714“.

în fața uzinei de utilaj petrolier se înalță o 
poartă formată din uriașe automacarale, care 
susțin un panou purtînd salutul : „Bine ați venit, 
iubiți conducători de partid și de stat, în uzina 
noastră". Oaspeții sînt salutați la sosire de co
lectivul de conducere al întreprinderii în frunte 
cu directorul general Gheorghe Tănăsoiu, de 
numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri. Este 
prezent Mihai Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini.

în actualul cincinal producția uzinei va crește 
cu 70 la sută, spor ce va fi realizat îndeosebi pe 
seama creșterii în continuare a productivității 
muncii și prin intrarea în funcțiune a noi capa
cități, pentru care s-au alocat încă 110 milioane 
tei.

O expresie vie a rezultatelor acestui harnic și 
talentat colectiv sînt utilajele variate și de înalt 
randament aliniate la bancul de probă, într-o 
originală expoziție. Urmărind funcționarea lor, 
conducătorii de partid și de stat apreciază per
formanțele tehnice obținute și recomandă asi
milarea în continuare a fabricației de produse 
la nivelul tehnicii celei mai înaintate. Caldele 
aprecieri ale conducătorilor de partid și de stat 
au fost consemnate în cartea de onoare și ele 
vor constitui un imbold pentru colectivul între
prinderii.

Adresîndu-se, la plecarea din uzină, munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor, tovarășul 
Nicolae Ceușescu le urează noi succese în ridi
carea nivelului tehnic al producției, prin organi
zarea științifică a procesului tehnologic, extin
derea mecanizării și automatizării și promovarea 
continuă a tehnicii celei mai avansate, prin în
tărirea disciplinei muncii. „Vă doresc sănătate 
și bucurie, dumneavoastră și familiilor dum
neavoastră".

In aclamațiile muncitorilor — preluate parcă 
de întregul oraș, de la ferestrele noilor blocuri, 
de-a lungul bulevardelor — coloana de mașini 
se îndreaptă spre centrul orașului, unde are loc 
un însuflețit miting.

In cuvîntul lor tovarășii Gheorghe Stan, prim- 
secretar al comitetului orășenesc de partid, Gh. 
Dumitru, membru de partid din 1932 și prof. 
Radu Gioglovan, au dat glas bucuriei tîrgoviște- 
nilor de a avea în mijlocul lor pe conducătorii 
de partid și de stat și au înfățișat realizările 
economice și social-culturale de pe aceste me
leaguri sub conducerea înțeleaptă a partidului.

în aplauzele entuziaste ale celor prezenți a 
luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aducind tuturor locuitorilor orașului și raionului 
Tîrgoviște un salut călduros din partea Comi
tetului Central al Partidului și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România.

Străvechiul oraș Tîrgoviște reamintește im
portante pagini din trecutul de luptă al poporu
lui nostru pentru neatîrnare, pentru formarea 
statului național român.

El a cunoscut o dezvoltare multilaterală și în 
trecut, dar mai cu seamă în anii socialismului 
cînd a devenit un puternic centru industrial al 
României. Aici, în orașul și raionul dv„ s-a 

creat o industrie de utilaj petrolier care aduce 
o contribuție de seamă la realizarea programului 
de dezvoltare a economiei noastre naționale ; 
totodată realizați produse electrotehnice, aveți 
petrol, cărbune, resurse energetice, materiale de 
construcție și altele. De asemenea, agricultura 
raionului dv., — îndeosebi pomicultura și crește
rea animalelor — se bucură de tradiții și are 
actualmente o pondere însemnată și perspective 
bune în dezvoltarea economică a raionului. Pu
tem spune, tovarăși, că oamenii muncii din ora
șul și raionul dv., prin munca lor entuziastă, 
aduc o contribuție însemnată la înfăptuirea pro
gramului stabilit de Congresul al IX-lea al par
tidului, de înflorire continuă a României socia
liste, pentru ridicarea bunăstării întregului popor 
român.

în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus printre altele : Orașul dv. a fost timp de 
aproape 300 de ani cetatea de scaun a Țârii 
Românești, — unul din orașele care a avut 
un rol important în dezvoltarea scrisului ro
mânesc, în formarea limbii și literaturii ro
mâne. Aici au trăit voievozii Mircea cel Bă
trân, Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Neagoe 
Basarab, Matei Basarab și alții, care după 
cum știți, au dus bătălii nenumărate pentru 
păstrarea neatîrnării Țării Românești. Deși au 
trebuit să fie date multe jertfe, Țara Româneas
că, ca și Moldova, nu au fost îngenuncheate. Noi, 
comuniștii, care sîntem continuatorii celor mai 
bune tradiții de luptă ale poporului român, a- 
ducem omagiul nostru acelora care, în acele 
timpuri grele, au știut să țină sus steagul luptei 
de neatîrnare, pentru independența țării, pentru 
formarea națiunii noastre, a poporului nostru !

La Tîrgoviște s-au realizat primele tipărituri 
românești, care au avut un rol important în 
dezvoltarea limbii noastre. Astăzi urmează să se 
inaugureze în acest oraș Muzeul tiparului și al 
cărții vechi românești. Este un simbol și totodată 
o recunoaștere a rolului însemnat pe care l-au 
jucat în viața poporului nostru tipăriturile rea
lizate la Tîrgoviște. De asemenea, aici au trăit 
și și-au desfășurat activitatea mulți patrioți, fi
guri luminoase ale culturii noastre, ca frații Vă-
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SINT COMORI
DAR G1NE
SĂ LE VADĂ

Cap. i

Unde se va vedea cum treburile cul
turale au de suferit din cauza nunților

Intr-a doua duminică din luna mai, 
la Casa raională de cultură din Videle. 
Echipele căminelor culturale din Ogre- 
zeni, Buturugeni, Grădinari și Pădureni 
și-au măsurat puterile în cadrul etapei 
raionale.

Culisele: emoții, agitație, du-te-vino. 
„Mi-am pus bine marama ?“. „Leagă- 
mi te rog betele". „Unde sînt Pădu- 
renii ? Hei, Pădurenii !“

Pădurenii au fost lipsă la apel. O 
nuntă, ni se spune, i-a încurcat. Fiindcă 
nuntă fără nuntași și lăutari nu se 
poate, și au rămas echipele să nun
tească !

O altă nuntă, de astă dată la Ogre- 
zeni, a făcut alte buclucuri. Tot lăutarii 
de vină, că au preferat să cînte pentru 
nuntași, iar echipa de dansuri nu s-a 
mai prezentat la fază.

Sala. Ici, colo, cîte un spectator. Mai 
mult copii mici, care nu stăteau locu
lui o clipă.

— Dacă nu le dădeam drumul în sală, 
riscam să fie sala goală, ne spune di
rectorul casei raionale de cultură, to
varășul Mircea Odoroagă. Știți, sînt 
multe nunți...

Juriul. Cei trei membri din juriu au 
fost... unul. Directorul casei raionale 
de cultură. Intr-un tîrziu a venit și 
tovarășa Mariana Voinoiu, secretara co
mitetului raional pentru cultură și artă.

— De fapt n-am întîrziat decît o oră, 
fiindcă spectacolul a început cu o oră 
mai devreme, ne spune dumneaiei.

Părîndu-ni-se mult totuși o oră, am 
întrebat-o ce treburi majore au reți
nut-o. Am aflat că tot nunta, bat-o 
vina. Că s-a prelungit și mirii n-au 
lăsat-o să plece...

Cap II
Va fi vorba despre niște eomori as

cunse. Dar cine să vadă flăeările ce joacă 
deasupra lor ?

— La noi în raion, zice tovarășul 
Odoroagă, nu există un folclor local 
autentic !

Cît pe ce să-i dăm crezare. Am vă
zut dansînd echipele din Buturugeni și 
Grădinari. Dansau frumos. Cei din Gră
dinari mai cu seamă au arătat că există 
aici pasiune pentru jocul popular. 18 
perechi de dansatori, din două generații 
(copiii mai cu seamă, să-i mănînci !) 
au jucat corect, cu măiestrie chiar. Dar 
dansurilor le lipsea un „ce“. Suita 
de dansuri românești pe care au inter
pretat-o nu era a lor, numai a lor.

Și am ascultat-o apoi pe Ioana Spi
rea din Grădinari, o codană de 15 ani, 
micuță și sfioasă. Dar cînd a început 
să cînte ! O voce gravă, puternică, cu 
un timbru cald. Numai că era prea 
vizibilă imitarea Țiței Ștefan. Maria 
Paraschiv, Jenica Dinu și Ioana Stancu 
(11 ani !) din Ogrezeni, au cîntat cu 
multă simțire, cu căldură. Și fiecare

dintre ele are o voce care promite. 
Dar repertoriul lor, la fel n-a adus 
nimic nou, s-a observat aceeași ten
dință de a imita pe cîntărețele populare 
cunoscute din emisiunile de la radio și 
televiziune.

Era să ne resemnăm, cînd deodată 
au apărut pe scenă cei 12 cîntăreți la 
caval ai lui nea Cioncică, precum îi 
spun cei din Hobaia (Ogrezeni) lui Ghe- 
orghe Constantin. Parcă un vînt proas
păt adia dinspre scenă. Doine molcuțe 
și jocuri săltărețe, năbădăioase cîntece 
de nuntă și zglobiul joc zis Zvîcu, au 
încîntat prin măiestria executării și 
prospețimea bucăților alese. Nu, aceste 
piese nu le-am mai auzit niciodată.

— De unde le știți, nea Cioncică ?
— Le avem din moși strămoși. Sînt 

comorile noastre și le păstrăm cu sfin
țenie.

Sînt șase ani de cînd echipa entuzias
tă a lui nea Cioncică culege aplauzele 
spectatorilor din satele videlene. Con
ducătorul formației a cîștigat și un 
concurs de debuturi la radio, în 1965. 
Multor tineri el le-a pus pentru pri
ma oară cavalul și fluierul în mină. 
Lui Sandu Cioncică, lui Sora Gheorghe, 
lui Radu Neacșu și altora. In cei șase 
ani a scos la iveală nenumărate comori 
ale cîntecului popular...

Fiindcă sînt comori și în satele din 
Videle. Trebuie numai ca activiștii cul
turali să vadă acele flăcări ce joacă 
deasupra lor.

E. TURDEANU

Horă în țara Hațegului.

NE SCRIU 
CORESPONDENȚII

Ion Rotaru și Ion Julei, foști 
brigadieri în satele Ghireni și 
Coțușca, din raionul Săveni (Su
ceava), profitind de funcția pe 
care o aveau, calculau retribuția 
suplimentară în așa fel incit să-și 
căpătuiască neamurile și priete
nii. Prin felurite tertipuri, ticlu
ind o evidență necinstită a efec
tuării lucrărilor pe suprafețe și 
culturi, ei aranjau „depășiri de 
normă" și împărțeau pe sprin
ceană retribuții suplimentare ne
meritate In aceeași greșeală a 
căzut și fostul șef de echipă 
Gheorghe Onofrei, care le ținea 
hangul.

Practicile lor necinstite au 
fost insă date in vileag de 
adunarea generală, impricinații 
fiind criticați cu asprime. Adu
narea generală i-a înlocuit din 
funcțiile pe care le aveau.

V. TUREA

ÎNSEMNĂRI 
DIN SATUL MEU

DUMITRU CJTAU
Voi încerca să îmi însemn cîteva impresii. Ele 

se datoresc unei lungi serii de convorbiri purtate 
cu un cunoscut al meu, profesor de limbă și li
teratură română la un liceu. Discuțiile noastre nu 
se legau însă nici de ocupația mea și nici de a lui, 
așa cum ar fi fost de așteptat. Fără a ne fi înțeles 
dinainte, am căzut de acord să vorbim mai ales 
despre sat și oamenii din sat. Așa s-au născut 
aceste însemnări și lui i le datorez.

„Cine cunoaște bine satul înțelege că nu e nimic 
formal, nu e numai o preferință de moment, înso
țind un ceremonial sau o suită de ritualuri, cum ar 
fi nunta, botezurile, îngropăciunile, datinile legate 
de sărbători sau de muncă așa cum ar fi sîmbra 
oilor, armindenii, sînzienele, culesul viilor etc. E o 
trăsătură de caracter, aparține specificului său su
fletesc, structurii interioare, e o aspirație izvorîtă 
din adîncime. Sînt înscrise într-un cod, cuprinse 
în principii de comportare transmise din generație 
în generație, iar noi facem foarte bine că le revalo
rificăm și le transmitem noii generații. Nu trebuie 
să le pierdem pe drum. Cînd se spune despre un 
om că e cumpănit, că, înainte de-a se hotărî, cîn- 
tărește, chibzuiește, înseamnă că acel om e stăpîn 
pe sine și pe pornirile sale, că nu se lasă stăpînit 
de pornirile de-o clipă, nu acționează spontan, ex
primă in fond o bogată viață sufletească. A fi 
cinstit, drept cu tine însuți șj cu ceilalți, a nu 
ajunge să te învinuiești singur, a privi deschis în 
ochii oamenilor, a fi măsurat în tot ceea ce în
treprinzi sînt semne certe de tărie, de bărbăție, 
semne care se bucură de stimă și recunoaștere 
în sat".

„Am să-ți dau un exemplu. 11 știi pe Dumitru 
Cătană. Lucrează la fermă. Are copii mari, însurați, 
la casele lor și s-ar spune că din partea asta și-a 
luat mîinile de pe ei. l-a crescut frumos, în cinste 
și adevăr, cum a fost la rîndul lui crescut de 
bătrînu-său. Dacă vrei, e un țăran cum sînt mulți, 
înfățișarea netrădîndu-i vîrsta (poți să-i dai între 
patruzeci și șaizeci fără a greși mult). Poate ceva, 
ceva mai dezghețat, plăcîndu-i o ocupație cum e 
lectura, interesîndu-se de unele probleme de știință 
și fiindcă tot trebuie (pentru armonie!) să aibă 
ceva deosebit, e foarte priceput în zootehnie, e, 
cum s-ar zice, un veterinar înnăscut."

„Intr-o zi vine la mine, căci am fost multă vreme 
vecini și-mi spune, după un respectabil ocoliș în 
diverse domenii.

— Am greșit cu Anton. A-ntrecut măsura.
Atunci mi-am adus aminte că într-adevăr în sat 

circulau, încă difuze, zvonuri că Anton ar lua parte 
cu gestionarul cooperativei și cu încă doi inși la 
unele afaceri, încă nedescîlcite.

— Eram, îmi spune tatăl său, liniștit. De la mine 
n-avea cum se învăța la rele. In casa noastră n-a 
intrat un ac străin și țineam la obrazul nostru. 
Dormeam liniștit, fără griji din partea astn. Cine 
s-ar fi gîndit că feciorul tău poate să ajungă aici, 
să se arate atît de slab, să-l ispitească alții ?

Echilibrul se stricase. I-adevărat că Anton era 
de-acum om la casa lui, avea la rtndul Ini copii, 
prin urmare răspundea singur de faptele sale. Tatăl 
său se simțea însă răspunzător, faptele fiului său 
vătămîndu-i gîndurile, armonia lor, înnourîndu-i 
dintr-o dată cerul senin.

— Asta-i o palmă pentru mine. Nu mă pot du
miri. Ca un copil al tău s-ajungă aici, înseamnă 
că eu am fost slab, ceva nu a curs cum trebuie 
să curgă în casa noastră. Am ajuns să-i ocolesc 
pe oameni, să mă aștept la rușine, acum, cînd 
mi-a albit părul și să nu pot răspunde. N-am 
dreptul să răspund. Ai putea, să zicem, dumneata, 
sa auzi, fără durere, că unul din copiii tăi se 
cheamă că-i hoț ? Vorbă grea, omule, vorbă de mare 
ocară. Sigur că m-am dus la el. Uite ce vorbește 
lumea.

— Lumea, rînjește el, ocolindu-mi privirea.
— Păi, zic eu, pe mine unde mă așezi ?

El tace si apoi mi-aruncă :
— Și alții fac, d’aia nu se vede.
Adică, băiete, i-adevărat ? Cum aș fi vrut să nu 

fie adevărat, i-aș fi dat tot numai să nu fie ade
vărat. Numai că de-un astfel de noroc n-am avut 
parte. S-a-ncurcat cu Trifu, cu Cioca și încă nu 
știu cu cine. Mă, zic eu, nu mă pot despărți în 
două să fiu tată și om cum zici tu. Nici ca tată 
nu pot ierta. Unde ??tai pui că e vorba de întreg 
satul, că n-ai at*ns bunul unuia sau altuia, cînd 
e vorba de ceea ce ai făcut. Satul întreg și fiecare 
din oameni se poate socoti păgubit. Numai că nu 
asta mă frămîntă pe mine, nu pedeapsa cuvenită 
ție. (Ți-aș fi dat una mai mare!). Mă doare că 
ai ajuns aici și mă sfredelește întrebarea cum de 
ai ajuns aici ? Ce zace în tine ? Ești sau nu feciorul 
meu ? Ai putut tu de la mine lua asemenea a- 
pucături ? Vezi, asta mă omoară, de nu-mi tihnește 
nimic. De unde ai învățat, cum ești tu făcut pe 
dinlăuntru ?“

„Nici o consolare, mă asigură prietenul meu, nu 
l-ar fi liniștit. Se sfărîmase un echilibru, iar omul 
meu primise o lovitură nemeritată, de-o excepțio
nală gravitate, pentru că știa că fapta fiului său 
se răsfrînge (chiar dacă satul n-o spune, chiar 
dacă acel „nu seamănă cu bătrînul Catană“ suna 
ca o recunoaștere a integrității, cinstei sale) și 
asupra sa. O simțea el singur, căci întrînsul simțul 
moral era adînc săpat și orice știrbire a lui vibra 
cu durere în sufletul său. Un delict, așadar, nu 
aparține unuia singur, pata de cerneală nU acoperă 
un singur punct, se lățește pe albul hîrtiei, murdă- 
rindu-i și pe nevinovați. Și acum ascultă ce-mi 
spune bătrînul la un moment dat.

— Mă simt mai vinovat ca el."
„Ce spui, mă cercetă profesorul de limbă și li

teratură română de lingă mine, ce spui de asta ? 
Nu exprimă această ultimă observație ceva rotund, 
un sentiment al responsabilității deplin, o năzuință 
spre frumusețe morală, totuși ? Nu-i așa că nu-i 
chiar atît de simplă viața ? Feciorul său nu-și putea 
găsi un judecător mai aspru și, vrednic de a fi 
însemnat, un judecător mai drept, nicăieri și în 
nimeni, decît în tatăl său."

ȘTEFAN LUCA



Grijă sporită față de avutul obștesc
Uniunea raională a C.A.P. Răcari, 

regiunea București, și-a propus, încă 
de la înființare ca, o dată cu rezolva
rea multiplelor sarcini ce-i revin, să 
desfășoare o activitate susținută pe li
nia apărării avutului obștesc, condiție 
esențială a dezvoltării proprietății coo
peratiste. Astfel, îndrumată și sprijinită 
permanent de Uniunea Regională a 
C.A.P. București și de Biroul Comite
tului raional P.C.R. Răcari, a căutat 
în permanență să dea un sprijin cali
ficat și permanent consiliilor de condu
cere ale cooperativelor agricole, atît 
în mobilizarea membrilor cooperatori 
la executarea calitativă a lucrărilor a- 
gricole și creșterea producției in toate 
sectoarele de activitate, cit și în apli
carea de măsuri menite să înlăture orice 
posibilitate de sustragere din averea 
obștească.

Analizînd cauzele care făceau ca 
unele cooperative agricole 'de produc
ție să nu obțină rezultate în raport cu 
posibilitățile create, biroul executiv al 
uniunii raionale a constatat că grija 
pentru apărarea averii obștești nu con
stituie o preocupare centrală in acti
vitatea unor consilii de conducere. La

unele cooperative agricole ca cele din 
Poiana, Slobozia-Moară, Lungulețu, 
Joița, Bălteni, Buftea și Balotești, sus
tragerile diminuau simțitor producțiile 
realizate de aceste unități. Ca urmare, 
în anul 1965, ele nu și-au realizat nici 
planul de venituri, nici valoarea pla
nificată a zilei-muncă.

Bunăoară, la Poiana, în anul 1965 
datorită furturilor din cîmp, s-a obți
nut o producție de numai 500 kg de 
porumb boabe la hectar. Condițiile me
teorologice fuseseră normale, lucrările 
se efectuaseră mulțumitor, dar de apă
rarea recoltei, de prevenirea sustrage
rilor nu se îngrijise nimeni. La această 
lipsă de grijă pentru bucatele de pe 
cîmp și din magazii, a contribuit și 
faptul că nu se aplica retribiția supli
mentară și că oamenii nu erau profund 
cointeresați în obținerea și valorifica
rea de producții sporite.

Aplicarea retribuției suplimentare in 
toate sectoarele de producție, în natură 
și bani, s-a numărat printre mărfurile 
luate de la început cu fermitate de că
tre Biroul executiv al uniunii raionale. 
Rezultatele n-au întîrziat să se arate. 
In 1966, valoarea planificată a pro

ducției globale pe raion a fost depă
șită cu peste 23 milioane lei. Plusul 
primit de membrii cooperatori, pe lin
gă retribuția de bază, s-a cifrat la 
aproape 2 milioane Iei, în afară de mari 
cantități de porumb și cartofi. Conform 
recomandărilor Uniunii Naționale, ca
drele de conducere și administrative au 
fost retribuite suplimentar și ele, pen
tru depășirea producției și a planului 
de venituri, cu 604 000 lei.

Grija cooperatorilor agricoli față de 
averea obștească a crescut considerabil. 
Nu se mai semnalează furturi. Membrii 
cooperatori păzesc acum singuri tere
nul pe care il muncesc. Numărul pazni
cilor a scăzut de la 452 in 1965, la 266 
anul trecut și la 148 în prezent. Unități 
slabe pînă mai ieri au devenit fruntașe 
pe regiune. C.A.P. Poiana, care a obți
nut în 1965 numai 500 kg de porumb 
boabe la hectar, a realizat anul trecut 
3 700 kg, primind drapelul de unitate 
fruntașă pe regiunea București la cul
tura porumbului zona a Il-a.

O altă măsură luată de uniunea ra
ională pe linia apărării și înfloririi avu
tului obștesc a fost îmbunătățirea conți
nutului activității comisiilor de revizie

• ••••••••••

Din economii...
Gospodărirea cu grijă a veni

turilor bănești proprii și păstra
rea lor la C.E.C este o deprindere 
utilă, astăzi tot. mai mult stator
nicită, atît in rindul populației 
de la orașe, cit și in ri netul celei 
de la sate

Numai in mediul sătesc, econo
misesc in prezent peste două mi
lioane de depunători și numărul 
acestora marchează in perma
nență o continuă creștere.

Se știe că pentru sumele depuse, 
depunătorii beneficiază de avan
taje numeroase: acordarea de 
dobinzi, de ciștiguri in bani, auto
turisme, ciștiguri in obiecte, de 
garanția statului pentru sumele 
depuse, ele puțind fi restituite 
oricind și altele.

Adesea, sumele economisite la 
C.E.C. sint destinate construirii 
de case noi In comuna Bilbor, 
raionul Toplița, de exemplu, la 
fel ca ți in alte comune sau sate 
din țară, s-au construit in ultimii

ani numeroase case trainice și 
frumoase din banii păstrați de 
C.E.C

lată in fotografie, casa nouă 
construită de curind de Tifrea 
Petru din comuna Bilbor.

O

De la Btrlod, ne grăbim să ajungem tocmai în mar
ginea de nord a raionului, într-o comună cu o bogată 
rețea hidrografică alcătuită din cîte și mai cîte pîraie 
și pîrîiașe ale căror nume însă rar de trec dincolo 
de granifa geografiei locale a satelor împrejmuitoare 
dar care au și dobîndit dreptul la notorietate publică, 
debutînd astfel, scrise cu negru pe alb, în hărțile to- 
pometrice ale specialiștilor. In microbuzul cu care că
lătorim de cîteva ore ne aflam împreună cu o echipă 
de muncitori sondori. în tovărășia inginerilor hidro
logi FI. Volintiru și Șt. Purice, amîndoi din lași, de la 
Direcția Regională de îmbunătățiri Funciare și de 
Organizare a Teritoriului. In autocamionul care ne în
soțește, se transportă, desfăcută și deșurubărită, piesă 
cu piesă, schelăria metalică a unei sonde menită a 
fi instalată undeva anume spre a fora în adîncurile 
necercetate și spre a scoate de acolo cuvenitele probe 
necesare analizelor de laborator ale solului și pentru 
recunoașterea profilului și naturii straturilor geo
logice. Poezia acestei blajine primăveri care, de din
colo de geamurile mașinii, ne ispitește, pare oarecum 
nebăgată în seamă de noi cei dinăuntru, fiindcă, cel 
întîi lucru care ne interesează este grija pentru o cît 
mai bună și operativă amplasare a lucrării propuse 
și găzduirea celor ce formează echipa de lucru. Plă- 
nuind toate aceste amănunte tehnico-organizatorice, 
iată-ne, în sfîrșit, părăsind șoseaua care aleargă pa
ralel cu apa Prutului, pe lîngă cherhanalele pescă
rești întocmite în preajma Prutețului, și apucînd pieziș, 
la stînga, pe panglica sură a unui drumeag de țară.

Satul de reședință al comunei către care avansăm, 
Bozia, menționat pe Io 1900 în cîteva fugare rfnduri 
de Marele cficfionar geografic al României editat de 
Alex. Lahovary și G. Tocilescu, nu are altă istorie 
mai veche decît cea cunoscută și transmisă pe cale 
orală de aproximativ un sfert de mileniu încoace. Pe 
cîte ne informează, ceva mai tîrziu, C. Roșu, preșe
dintele sfatului popular comunal, și C. Dănăilâ, in
structorul teritorial de partid, pe aceste chinuite și 
foarte frămîntate pămînturi moldave, rupte și săpate 
odinioară de ape, nu creșteau altcîndva nimica mai 
slobod decît rotanele tufelor de bozie greu mirosi-

toare cu corimbele din belșug încărcate cu mărgelele 
boabelor negre ca cerneala. Era o bozie din cea cu 
tulpina bobotită de negi și cu floarea servind pentru 
ceaiuri bune contra cohăcăitului tusei și cu fructele 
folosite, pe vremuri, toamna, îndeosebi and nu prea 
rodea vița de vie, la scos din ele must roșu ca sîn- 
gele de iepure, nu rău, zice-se, de băut. Ic :az de cu- 
ră'enie; bozie pe care cei săraci o retezau cu 
hreapca, acoperindu-și cu snopii ei întîiele lor umile 
colibe și pricăjite bordeie apărute în pustietatea 
acestor tărîmuri după anii domniei lui Duca Vodă cel 
din Zodia Cancerului. Dar, din zona acestor poteze 
și probabilități monografice ne scoate tînărvl M Ga- 
vaze. inginerul agronom de Io cooperativa agricolă 
de producție. Aflat, cu toate cele șase sute douăzeci 
de familii de țărani cooperatori din Bozia și Copâ- 
ceana, în toiul lucrărilor agricole de primăvară, 
inginerul se mîndrește că, la finele primei de
cade a lui aprilie, a pus punct, cu succes, la semăna
tul culturilor din epoca întîia, pășind, fără întîrziere. 
la celelalte care urmează. Intre acestea, arătîndu-ne 
livada și via cooperativei și lotul afectat pentru legu
micultura, se declară bucuros de faptul că în anii 
ce vin se va pune. în fine, capăt inundațiilor și năval
nicelor viituri de apă care vin primăvara din deal, pe 
cursul pîrîului Bozia și îneacă aproape 180 de hectare 
de teren arabil și de pășune Prin regularizarea Bo
ziei și a afluenților acesteia, prin ridicarea unui baraj 
de pămînt și prin retenfia apelor, respectiva suprafață 
va fi cîștigato și valorificată prin culturile de tre
buință. iar iazul creat va fi utilizat pentru irigații și 
pentru popularea lui cu pește.

Cu gîndul la asemenea înfăptuiri viitoare, ne uităm 
cum cei doi ingineri hidrologi au și trecut pîrîul Bo
ziei și, cu hîrletele în mină, execută marcajele nece
sare pentru atacarea forajelor planificate. Cătînd în- 
tr-acolo, ne bate gîndul că n-ar strica deloc o mai 
profundă forare și în terenul cam șubred al faptelor 
căminului cultural, de altfel foarte puține la număr și 
tare-tare modeste prin calitate, după cum, sondaje 
similare ar trebui întreprinse în aria comercială locală 
umbrită de lipsuri. Dar, despre acestea și despre alte 
aspecte criticabile, pe altă dată, cînd musai va trebui 
să ne mai abatem prin partea locului unde, deocam
dată, principala problemă la ordinea zilei o constituie 
lucrările agricole.

din cooperativele agricole și a inspect 
torilor contabili ai uniunii raionale. 
In consiliile de revizie au fost aleși 
cei mai buni membri cooperatori, har
nici și pătrunși de spiritul răspunderii 
în apărarea avutului obștesc. Uniunea 
raională a instruit periodic comisiile 
de revizie, antrenindu-le, cu ajutorul 
inspectorilor contabili, la o activitate 
permanentă. Controalele inopinate și 
reviziile trimestriale efectuate au scos 
Ia iveală o serie de lipsuri și abuzuri 
care dăunaseră avutului obștesc. S-au 
putut lua astfel măsuri, prin adunările 
generale, pentru imputarea pagubelor 
și recuperarea pierderilor suferite de 
unele unități. Cîteva exemple. La 
C.A.P. Ciolpani, pe lingă diferite abu
zuri săvîrșite, s-a constatat că fostul 
președinte Toma Popa, inginerul agro
nom Ion Bălan și vicepreședintele Nica 
Nicanov și-au însușit nelegal zeci de 
mii de lei, drept retribuție suplimentară 
pentru producția anului 1965, cu toate 
că în acel an planul de venituri nu 
fusese realizat, iar valoarea zilei-muncă 
era cu 7 lei sub cifra prevăzută. Tot 
la Ciolpani, persoanele mai sus-citate 
își Însușeau an de an banii care ar fi 
trebuit să intre in caseria C.A.P. din 
vinzarea loturilor de locuințe. Și in 
alte părți s-au intimplat asemenea lu
cruri regretabile. Adunările generale 
au hotărit scoaterea unor asemenea e- 
lemente corupte din consiliile de con
ducere, imputarea și recuperarea su
melor cu care a fost prejudiciat avutul 
obștesc. Cei vinovați au fost trimiși 
in fața organelor de cercetare. S-a pro
cedat așa cu incă șase președinți care 
au dovedit că nu merită încrederea 
ce le-a fost acordată de adunările ge
nerale.

Cu sprijinul tribunalului raional, a 
fost organizată judecarea publică, la 
fața locului, a unor elemente care au 
sustras din avutul obștesc. Astfel, la 
C.A.P. Poiana, numiții Susai Pavel, Ilie 
M. Nicolae, Ilie M. Alexandru, Nae 
Stancu și Stancu Ilie, care au încercat 
să fure porumb din pătulele coopera
tivei, lovind paznicul, au fost judecați 
in public. Ei au primit cite 5 ani în
chisoare corecțională. La acest proces 
au asistat circa 1 400 locuitori din Po
iana și din comunele învecinate. La 
C.A.P. Buftea, s-a organizat un proces 
public cu Stelian Ciufu, Gheorghe Tu- 
tunaru, Gheorghe Stanca, Constantin 
Dumitrache și Vasile Giurgiu, care au 
furat cereale, fiind condamnați la cîte 
2 ani închisoare corecțională. Asemenea 
procese publice an avut o mare eficiență 
in educarea membrilor cooperatori pri
vind grija și apărarea avutului obș
tesc.

Mergînd pe linia întăririi organiza
torice a C.A.P., uniunea raională a ve
gheat ca in posturile de răspundere și 
de gestiuni să nu fie promovate rudele 
unor persoane din conducere. Unde 
existau „familiuțe**, rubedeniile cu pri
cina au fost trecute în munci de pro
ducție, pentru a se îngrădi și in acest 
fel posibilitatea abuzurilor și sustrage
rilor.

Consiliile de conducere au fost spri
jinite și în direcția folosirii cn spirit 
gospodăresc a fondului de zile-muncă. 
Tn cursul anului trecut, s-a reușit să 
se realizeze o economie de 50 000 zile- 
muncă, in condițiile depășirii produc
țiilor planificate la majoritatea cultu
rilor. Această economie, precum și spo
rul de producție au făcut să se poată 
da la ziua-muncă cu peste 2 lei mai 
mult față de plan. C.A.P. Poiana, bună
oară, depășind producția planificată la 
toate culturile cu peste 10 la sută, a 
făcut și o economie de 19 000 zile- 
muncă.

Ua mare sprijin in cunoașterea nea
junsurilor săvirșite pe seama avutului 

B obștesc am primit din partea unor 
membri cooperatori care, prin scriso
rile și sesizările făcute, au grăbit înlă- 

B furarea neregulilor și abuzurilor săvîr- 
— șite pe alocuri de membri cooperatori 

sau consilii de conducere. Desigur, 
îgi rezolvarea acestor scrisori și sesizări 
B s-a făcut eu mult discernămint in cer

cetarea cazurilor.
m Cu sprijinul Biroului raional P.C.B., 

în colaborare eu Comitetul pentru cul
tură și artă raional, s-au ținut in fața 
membrilor cooperatori expuneri și con
ferințe pe tema apărării avutului ob
ștesc. in emisiunile stațiilor de radio- 
ficare, in programele brigăzilor artis
tice s-au folosit exemple, s-a luat ati
tudine împotriva elementelor delăsă
toare sau necinstite.

Rezultatele economice și financiare 
obținute în anul 1966 de cooperativele 
agricole din raion răsplătesc eforturile 
interprinse pe linia dezvoltării și apă
rării proprietății obștești, constituind 
un temei sigur pentru succese și mai 
mari în anul 1967.

MARIN MIHALACHE 
președintele Uniunii raionale 
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căreșii, Heliade Rădulescu, Grigore Alexandres- 
cu, Vasile Cîrlova, AI. Brătescu-Voinești și alții, 
care au participat, în diferite perioade, la lupta 
pentru progres social, pentru eliberarea națio
nală, au cîntat în operele lor dragostea față de 
țară, gloria vitejească și vitejia strămoșilor, au 
contribuit la formarea limbii și ridicarea litera
turii române, au adus o contribuție însemnată 
la dezvoltarea națiunii noastre.

Fiind unul din primele centre unde s-a dez
voltat industria în România, Tîrgoviște a cu
noscut și o veche mișcare socialistă și muncito
rească, a dat mulți luptători pentru cauza socia
lismului, pentru independența și suveranitatea 
țării. Am ascultat aici pe unul din tovarășii care 
a activat în rîndurile Partidului Comunist Ro
mân în perioada ilegalității — și trebuie să 
spunem că aici partidul nostru a avut în acea pe
rioadă o organizație destul de puternică și care 
a activat cu bune rezultate. Am cunoscut pe 
unii comuniști, pe unii militanți democrați, care 
au activat aici și trebuie să spun că păstrez o 

VIZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID Șl DE STAT 
ÎN REGIUNEA PLOIEȘTI

amintire plăcută despre felul în care ei șî-au 
desfășurat activitatea. Comuniștii din Tîrgoviște 
pot să fie mîndri că organizația lor de partid are 
rădăcini vechi și a adus o contribuție însemnată 
la lupta Partidului Comunist Român pentru eli
berarea națională și socială, pentru construcția 
socialismului în România.

în încheiere doresc să vă urez din toată inima 
noi și noi succese în activitatea dv. Sîntem con
vinși că locuitorii orașului și raionului Tîrgo
viște, alături de întregul popor, își vor aduce 
contribuția Ia realizarea și depășirea sarcinilor 
puse de Congresul al IX-lea al partidului !

în repetate rînduri, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost subliniată cu aplauze 
și puternice urale.

Vizita conducătorilor de partid și de stat a 
prilejuit inaugurarea la Tîrgoviște a unui muzeu 
unic în țară — al tiparului și al cărții vechi 
românești.

Conducătorii de partid și de stat sosesc 
la Cetatea de scaun a Tirgoviștei. La poartă 
și pe zidurile Curții Domnești fac de strajă peste 
400 de oșteni în straie de epocă, ce salută veni
rea conducătorilor României socialiste la aceste 
falnice vestigii ale trecutului nostru.

Oaspeții sînt conduși apoi sub bolțile marelui 
palat domnesc, unde s-a organizat un bogat 
muzeu. în prezența conducătorilor de partid și 
de stat a avut loc inaugurarea festivă a com
plexului muzeistic Curtea Domnească din Tîr
goviște.

După un scurt popas în Biserica Domnească, 
conducătorii de partid și de stat vizitează Mî- 
năstirea Dealu, veche ctitorie a lui Radu cel 
Mare unde sînt salutați de Justinian Marina, 
patriarhul bisericii ortodoxe române.

★
Se străbate drumul spre Moreni, străjuit de o 

parte și de alta de mii de cetățeni din comuna 
Răsvad, din centrul muncitoresc Gura Ocniței. 
Sub numeroase arcuri, împodobite cu flori și 
cetină, locuitorii din aceste părți fac o entuziastă 
primire conducătorilor de partid și de stat.

Din mașina deschisă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer răspund cu 
căldură aclamațiilor mulțimii.

★
în aclamațiile și uralele localnicilor, oaspeții 

intră în Moreni trecînd pe sub o poartă care 
marchează intrarea în oraș.

în centrul orașului, conducătorii de partid și 
de stat sînt întîmpinați de Gheorghe Rusan, 
prim-secretar al Comitetului raional de partid 
Cîmpina, Vasile Frățilă, președintele sfatului 
popular raional, Constantin Oprescu, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Moreni. A fost 
prezent Alexandru Boabă, ministrul petrolului.

Mii de petroliști împreună cu familiile lor 
fac oaspeților o entuziastă primire. în timp ce 
oaspeții urcă la tribună răsună îndelungi acla
mații și urale în cinstea patriei și partidului, 
în cuvîntul lor, Gheorghe Rusan și Alexandru 
Ignat, muncitor petrolist, exprimă hotărîrea lo
cuitorilor de pe aceste meleaguri de a munci 
cu întreaga putere pentru îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului, afirmă totala lor adeziune la înțe
leaptă politică internă și internațională a par
tidului și statului.

în aplauzele puternice ale celor prezenți ia 
apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
care, transmițînd un călduros salut din partea 
C.C. al partidului și guvernului, a spus :

Este pentru noi o deosebită plăcere de a ne 
întîlni cu locuitorii orașului Moreni, cu petro
liștii, cunoscuți prin vechile lor tradiții revo
luționare din această parte a regiunii Ploiești. 
Pentru mine, care am lucrat aci în 1935 — în 
condițiile ilegalității ca activist al Uniunii Tine
retului Comunist — sînt un izvor de puternice 
impresii revenirea după 32 de ani și prilejul 
oferit de a vedea transformările petrecute aici 
în perioada construcției socialiste. Tot ceea ce 
s-a realizat dovedește puterea de creație a clasei 
noastre muncitoare, a țărănimii, a intelectuali
tății, a întregului nostru popor care, sub con

ducerea partidului, ridică -țara noastră spre culmi 
din ce în ce mai minunate, spre’ o viață mai 
fericită.

Sînt cunoscute luptele duse de oamenii muncii 
din Moreni în anii 1932—33, participarea lor ac
tivă la insurecția armată din august 1944, con
tribuția lor însemnată la lichidarea fortificațiilor 
hitleriste din această zonă.

în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- 
preciind rezultatele obținute de muncitorii pe
troliști din Moreni, a subliniat că esențialul este 
sporirea eficienței economice a forajului, în așa 
fel încît fiecare metru forat să ducă la descope
rirea de noi rezerve.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
fost în repetate rînduri subliniată cu aplauze, 
ovații și urale.

★
Intrarea în orașul Cîmpina e străjuită de silu

etele noilor blocuri cu zece etaje din micro- 
raionul I. Macarale-turn au devenit și aici 
simbolice port-drapele.

Are loc un scurt miting.
Cu acest prilej tov. Tiberiu Varga, prim-se- 

cretar al Comitetului orășenesc de partid Cîm
pina, ing. Gh. Aldea, directorul Institutului de 
cercetări foraj extracție, Gheorghe Rădulescu, 
membru de partid din ilegalitate, au rostit cu- 
vîntări subliniind realizările oamenilor muncii 
din oraș și raion, hotărîrea lor de a da viață 
Hotărîrilor celui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

în aplauzele celor prezenți a luat apoi cuvîn
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Transmițînd salutul Comitetului Central al 
partidului și al guvernului Republicii Socialiste 
România și mulțumind pentru cuvintele calde 
care au exprimat sentimentele oamenilor mun
cii din Cîmpina față de partid, conducătorul în
cercat ai poporului nostru pe calea progresu
lui și prosperității, secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a spus printre altele: Orașul și ra
ionul Cîmpina sînt cunoscute ca un vechi 
centru muncitoresc al României. Aci s-a în
ființat încă în 1886 o mare schelă petrolieră, 
iar în 1897 prima rafinărie din România, care 
era considerată printre cele mai mari din Europa. 
Astăzi Cîmpina și raionul Cîmpina aduc o con
tribuție însemnată în producția petrolieră și în 
construcția de utilaj petrolier. Producția globală 
a raionului și orașului Cîmpina depășește pe total 
2 miliarde și jumătate, ceea ce înseamnă o pro
ducție bună și ilustrează aportul pe care dv., mun
citorii din orașul și raionul Cîmpina, îl aduceți la 
înfăptuirea programului de industrializare și de 
înflorire a României socialiste. O dată cu creș
terea producției și avîntul economiei s-au dez
voltat învățămîntul, cultura, știința, s-a ridicat 
nivelul de viață al oamenilor muncii. _

în cincinalul în care ne aflăm, în orașul și 
raionul dv. se vor investi peste 600 de milioane 
lei pentru dezvoltarea industriei.

în con-tinuare, secretarul general al C.C. al 
partidului a subliniat că la Cîmpina au existat 
încă cu zeci și zeci de ani în urmă sindicate 
muncitorești, au lucrat activiști socialiști și apoi 
comuniști. Este cunoscută participarea muncito
rilor din Cîmpina la marile lupte de clasă din 
anii 1932—1933, care au făcut ca Valea Prahovei 
și totodată, Cîmpina să se înscrie ca centre de 
bază ale mișcării revoluționare din România.

Ca unul care am stat cîțiva ani în Doftana, 
îmi amintesc de sprijinul pe care noi, deținuții 
comuniști, l-am simțit întotdeauna din partea 
muncitorilor și cetățenilor din Cîmpina, așa cum 
l-am simțit din partea întregii clase muncitoare 
și a tuturor forțelor democratice, progresiste din 
România. Sprijinul dv. ne-a ajutat să înfrîngem 
regimul de teroare instaurat de burghezie în în
chisoare, a constituit un imbold în munca și 
lupta noastră pentru a ține sus steagul luptei 
revoluționare, pentru a învăța și a ne pregăti 
spre a putea să servim mai bine interesele clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale între
gului nostru popor, cauza libertății și indepen
denței naționale.

Aș dori să folosesc acest prilej ca, în numele 
foștilor deținuți politici, să vă exprim mulțumiri 
pentru ajutorul pe care ni l-ați acordat în acele 
momente grele !

Vii aplauze și ovații au punctat, în repetate 
rînduri, cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Următorul popas în Cîmpina are loc la Casa 
memorială Nicolae Grigorescu, unde marele pic
tor a trăit și a creat în ultimii ani ai vieții, 
în atelierul pictorului, tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători se 
opresc în fața penultimei sale pînze, rămasă ne
terminată pe șevalet.

Din lumea de culori și forme a pictorului, 
oaspeții pășesc apoi în universul de gîndiri și 
idei al savantului filolog și al scriitorului Bog
dan Petriceicu Hașdeu, vizitînd muzeul, aflat 
în casa construită după planurile scriitorului. 
Ei urmăresc viața și creația sa, ilustrate prin 
numeroase manuscrise, cărți, ziare și reviste ale 
vremii, dintre care unele au fost editate de 
Hașdeu.

La Bănești, în drum spre orașul de reședință 
al regiunii, conducătorii de partid și de stat au 

făcut un popas omagial pe locul unde în 1913 
s-a frînt zborul legendar al temerarului „maisto- 
raș“ Aurel Vlaicu, simbol al curajului și iscu
sinței poporului nostru. O companie militară cu 
fanfară prezintă onorul. Sînt intonate Imnul de 
Stat și Imnul Eroilor. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducă
tori de partid și de stat depun o coroană de 
flori.

Maiorul loan Suciu, pilot clasa I pe avioane 
supersonice, oferă în dar tovarășului Nicolae 
Ceaușescu macheta primului avion construit de 
Aurel Vlaicu.

Adresîndu-se celor prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a spus : „Urez aviatorilor ca în acti
vitatea lor să fie înflăcărați de exemplul lui 
Aurel Vlaicu și să ducă mai departe gloria avia
ției românești".

După încheierea festivității, în după amiaza 
zilei, oaspeții se îndreaptă spre Ploiești.

★
Ploiești. Veche așezare românească, al cărei 

nume este legat de nobilele tradiții de luptă 
ale poporului nostru pentru libertate, neatîrnare 
și progres social.

Un prim popas în inima industrială a orașului : 
Uzina de utilaj petrolier „1 Mai".

Dotată cu mașini de înaltă tehnicitate, Uzina 
„1 Mai" produce astăzi o variată gamă de uti
laje — instalații de foraj complete, aparatură 
de prevenire a erupțiilor, agregate de cimentare, 
sape cu role, pompe de noroi, remorci bascu
lante — realizate după proiecte elaborate în țara 
noastră.

La invitația gazdelor, conducătorii de partid 
și de stat vizitează platoul de montaj general, 
în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți oaspeți se întrețin cu conducătorii teh
nici, cu specialiștii, cu maiștri și muncitori, des
pre problemele ce stau în fața colectivului în 
legătură cu organizarea științifică a producției 
și a muncii, întărirea disciplinei muncii, îmbu
nătățirea continuă a parametrilor și indicilor de 
calitate ai produselor.

In încheierea vizitei, oaspeții însemnează în 
Cartea de onoare.

...Oaspeții se îndreaptă apoi spre centrul ora
șului. Aproape întreaga populație s-a revărsat 
pe străzile festiv împodobite. De pretutindeni 
răsună puternice ovații și urale, sînt fluturate 
tricolorul patriei și steagul purpuriu al parti
dului.

...Un moment de profundă emoție. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de par
tid și de stat se opresc în fața plăcii comemo
rative ridicate în centrul orașului în cinstea 
luptelor purtate de petroliștii prahoveni în fe
bruarie 1933 — pildă înaltă de abnegație, com
bativitate și fermitate -revoluționară. De o parte 
și de alta a plăcii comemorative fac de strajă 
vechi militanți ai mișcării muncitorești și pionieri 
— simbol al îngemănării generațiilor în lupta 
pentru interesele poporului, pentru fericirea pa
triei. Conducătorii de partid și de stat depun 
o coroană de flori, pe ale cărei panglici pur
purii stă scris : „Omagiu luptătorilor petroliști 
din ianuarie-februarie 1933. Din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist Român".

Zeci de mii de ploieșteni s-au adunat apoi 
pe marele stadion „Petrolul" pentru a se întîlni 
cu iubiții lor oaspeți.

Marele miting al cetățenilor orașului Ploiești 
este deschis de tovarășul Dumitru Balalia, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid.

Primit cu puternice aplauze, a luat apoi cu
vîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, care, 
transmițînd locuitorilor orașului salutul Comite
tului Central al partidului și al guvernului, a 
spus: începînd de azi dimineață am străbătut 
o parte din regiunea Ploiești. Am trecut prin 
Tîrgoviște, — timp de secole capitala patriei 
noastre — prin Moreni, prin Cîmpina și acum 
ne aflăm în capitala regiunii. Pretutindeni am 
fost întîmpinați cu o căldură deosebită de către 
toți cetățenii, bărbați și femei, tineri, bătrîni, 
copii. în aceste manifestări, noi vedem o expre
sie a încrederii pe care locuitorii orașului și 
regiunii Ploiești, ca de altfel întregul nostru 
popor, o au în partidul comunist, în condu
cerea sa.

Succesele obținute de poporul nostru în îndepli
nirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea 
sînt mărețe. La aceste succese și dv., locuitorii 
orașului Ploiești, aduceți o contribuție de seamă. 
Numai industria orașului dv. dă cinci la sută 
din producția globală a întregii țări. Se reali
zează aici variate produse petroliere, petrochi
mice, mașini și instalații cu care țara noastră 
se mîndrește — produse apreciate și peste hotare. 
Iată ce forță reprezintă în zilele noastre Plo- 
ieștiul, acest vechi centru al industriei și al 
clasei muncitoare din România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat apoi 
faptul că oamenii muncii din orașul și regiunea 
Ploiești știu să cultive vechile tradiții de luptă 
pentru eliberarea națională de sub dominația 
străină, pentru dezvoltarea culturii și limbii 
românești, pentru înflorirea națiunii române. In 
această privință Ploieștiul a dat mulți oameni 
de seamă, care constituie o mîndrie a între
gului nostru popor. Pe aceste meleaguri au 
trăit și creat Nicolae Grigorescu, Caragiale, Gri
gore Alexandrescu, frații Văcărești și atîția alți 
oameni luminați care și-au pus întregul lor talent, 
întreaga lor ființă în slujba năzuințelor națiunii, 
a dezvoltării limbii și culturii românești.

In continuare, vorbitorul a subliniat vechile 
tradiții revoluționare ale mișcării muncitorești 
ploieștene. Orașul și regiunea Ploiești au cunos
cut, printre primele din România, formarea 
cercurilor și sindicatelor muncitorești — tocmai 
ca urmare a dezvoltării clasei muncitoare în 
această parte a țării. înaintașii revoluționari ca 
Dobrogeanu-Gherea, I. C. Frimu, Ștefan Gheor
ghiu și atîția alții au dat minunate exemple de 
eroism în luptă, au fost inițiatori ai organizării 
mișcării noastre socialiste și muncitorești. Vechi 
militanți din Ploiești ai mișcării socialiste au 
luat parte activă la înființarea Partidului Co
munist Român, în 1921. Al doilea Congres al 
P.C.R. s-a ținut de altfel în acest oraș — ceea 
ce a constituit o mărturie a forței revoluțio
nare a muncitorilor din Ploiești, a încrederii în
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4 muncitorilor de la uzinele „1 Mai" din orașul Ploiești.
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★
Oaspeții se îndreaptă apoi spre Piața Daciei. 

Aîci are loc un moment solemn. în semn de 
adînc omagiu, conducătorii de partid și de stat 
depun o coroană de flori la monumentul înălțat 
pentru eternizarea memoriei celor care au luptat 
și au căzut în anul marii răscoale din 1907.

Primiți cu ovații și urale, oaspeții urcă 
la tribuna amenajată în piață.

Exprimînd sentimentele de satisfacție cu 
întreaga populație din Buzău salută vizita 
ducătorilor de partid și de stat, tov. Vasile Ne- 
goescu, prim-secretar al comitetului orășenesc 
de partid, a arătat că, drept urmare a politicii 
consecvente de industrializare socialistă a țării, 
de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor 
și raioanelor, orașul Buzău se mîndrește astăzi 
cu prezența unei puternice zone industriale. Bu- 
zoienii sînt profund recunoscători partidului pen
tru perspectivele deschise orașului lor, care la 
sfirșitul cincinalului va înregistra o creștere de 
3 ori a volumului producției industriale globale. 

Aii luat apoi cuvîntul tov. Aurelian Rusu, mai
stru trefilator la uzina de sîrmă și produse din 
sîrmă, și profesoara Maria Diaconescu.

Saltitat cu puternice aplauze și ovații, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, care, 
după ce a mulțumit locuitorilor orașului pentru 
manifestările de caldă simpatie — expresie a 
încrederii poporului față de partid — a transmis 
un salut din partea Comitetului Central al P.C.R. 
și a guvernului Republicii Socialiste România.

Am-vizitat în orașul dv. — a spus în continuare 
vorbitorul — noi obiective industriale, care se 
numără printre cele mai moderne din țară, atît 
în ce privește construcția lor, cît și înzestrarea 
cu utilaje. Este drept, ele abia au intrat în 
funcțiune, și de aceea este încă greu de făcut 
o apreciere asupra modului în care își desfă
șoară activitatea. în orice caz, faptul că siderur- 
giștii din Buzău au realizat sarcinile de plan 
care le-au revenit pînă acum arată că ei, cum 
se spune la noi, au pășit cu dreptul! Urmează, 
în continuare, să fie completată utilarea între
prinderii și să se termine celelalte lucrări de 
investiții; sînt, de asemenea, în construcție, alte 
uzine, printre care fabrica de zahăr.

întreprinderile de aci dispun de mari resurse 
interne. Printr-o organizare superioară a muncii, 
printr-o mai bună folosire a spațiului de pro
ducție existent și a timpului de lucru se pot 
realiza sporuri de produse considerabile.

în raionul Buzău există mari posibilități și 
pentru dezvoltarea agriculturii. Rezultatele bune 
de pînă acum arată că țăranii cooperatori, lu
crătorii din fermele de stat și S.M.T.-uri depun 
eforturi fructuoase pentru a obține recolte cît 
mai bogate. Firește, nu ar fi bine dacă ne-am 
declara pe deplin satisfăcuți cu cele realizate. 
Este în firea comuniștilor obiceiul bun de a 
nu se mulțumi niciodată cu stadiul atins ; ei 
doresc întotdeauna să înfăptuiască mai mult, 
să-și perfecționeze mereu activitatea, să se depă
șească pe ei înșiși. Ceea ce ne propunem noi nu 
sînt chiar lucruri extraordinare : trebuie să fo
losim pămîntul și mijloacele mecanice, semin
țele și îngrășămintele mai bine pentru a obține 
producții agricole mai mari și, în felul acesta, 
să asigurăm nu numai necesarul de produse 
agro-alimentare pentru populație — acesta s-a 
realizat și pînă acum — dar să și putem exporta 

mai mult, încît agricultura să contribuie într-o 
măsură tot mai mare la sporirea venitului na
țional, a resurselor statului, la făurirea în pa
tria noastră a unei vieți din ce în ce mai 
prospere, mai civilizate.

Ne exprimăm convingerea că țărănimea coo
peratistă, toți lucrătorii din agricultură, la fel 
ca și muncitorii din industrie vor îndeplini cu 
cinste și chiar vor depăși sarcinile care le revin 
în acest cincinal, spre folosul lor și al întregu
lui popor!

In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat locuitorilor orașului și raionului Buzău noi 
și noi succese în activitatea consacrată realizării 
și depășirii sarcinilor care le revin din progra
mul elaborat de Congresul al IX-lea al partidu
lui.

în aclamațiile și ovațiile mulțimii, conducătorii 
de partid și de stat își iau rămas bun de la 
populație, îndreptîndu-se spre orașul Mizil unde 
sînt întîmpinați cu căldură și dragoste de popu
lația orașului. Are loc un însuflețit miting.

Luîndu-și un cald rămas bun de la locuitorii 
orașului, oaspeții își continuă călătoria.

La poarta raionului Ploiești, în comuna Al- 
bești-Paleologu, în jurul unui arc de triumf 
împodobit cu ghirlande, steaguri și inscripții de 
bun venit, s-au adunat mii de muncitori petro
liști și cooperatori.

Adresîndu-se miilor de cetățeni, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a mulțumit pentru primirea căl
duroasă, arătînd că aceasta constituie o expresie 
a atașamentului locuitorilor raionului Ploiești 
față de partidul nostru și politica sa. El le-a 
urat apoi succes, fericire și sănătate.

★
Oaspeții se îndreaptă apoi spre comuna Bu- 

cov — importantă sursă de aprovizionare pentru 
orașul Ploiești și pentru alte centre industriale 
din regiune.

Hărnicia țăranilor cooperatori din Bucov a fost 
încununată anul trecut prin „Ordinul Muncii" 
clasa I, conferit cooperativei. Distincția se da- 
torește rezultatelor remarcabile obținute de coo
peratori. Producțiile de legume tot mai mari 
au situat cooperativa, trei ani consecutiv, pe lo
cul I pe țară în legumicultura cooperatistă. Da
torită folosirii agrotehnicii înaintate, au crescut 
însă an de an și producțiile de cereale.

Președintele se adresează înalților oaspeți și, 
invitîndu-i să viziteze sectorul zootehnic, le 
spune : „Țăranii cooperatori din Bucov vă pri
mesc deschizînd larg o dată cu porțile satului 
și porțile inimilor lor în care trăiesc necontenit 
recunoștința și dragostea față de Partidul Comu
nist Român, făuritorul vieții noastre noi".

Oaspeții sînt informați asupra principalelor 
rezultate obținute în producția animalieră.

După vizită, în curtea cooperativei are loc 
un mare miting la care au luat parte peste 10 000 
de cooperatori din localitate, din satele înve
cinate — Berceni, Corlătești, Strejnic și din alte 
comune ale raioanelor Ploiești, Teleajen și Mizil.

în cartea de onoare a cooperativei, oaspeții 
înscriu cuvinte de felicitare și urări de noi succese 
în dezvoltarea economică a cooperativei, în ri
dicarea necontenită a bunăstării membrilor ei și 
a familiilor lor.

★
De la Bucov, urmînd șoseaua ce se abate spre 

Cîmpina, coloana de mașini parcurge drumul 
unor amintiri glorioase, scumpe poporului nostru 
și trece prin poiana din pădurea Păuleștilor, unde 
viteazul voievod Mihai și-a așezat, în urmă cu 
368 de ani, tabăra sa de luptă înaintea asaltului 
peste Carpați.

Este reconstituită, de un colectiv al Teatrului 
de stat din Ploiești, clipa solemnă a jurămîntului 
de credință prin care Mihai și căpitanii săi se 
leagă să adune sub un singur sceptru toate pă- 
mînturile locuite de români, vremelnic împărțite 
de vitregia istoriei în trei țări surori.

în cinstea conducătorilor României socialiste 
cele 18 tunuri de bronz, purtînd stemele lui Mi
hai Viteazul, trag trei salve de salut. în poiană 
se încinge apoi o uriașă horă, Ia care iau parte 
conducătorii de partid și de stat. Se cîntă „Hai 
să dăm mină cu mînă / Cei cu inima română / 
Să-nvîrtim hora frăției / Pe pămîntul României".

in cetatea Tirgoviștei.

în uralele și aclamațiile miilor de oameni oas
peții se îndreaptă spre Ploiești.

★
Reședința acestei regiuni înfloritoare de la 

poalele Carpaților, i-a primit din nou, cu aceeași 
puternică însuflețire, în tîrziul după-amiezii, pe 
iubiții oaspeți.

Dintr-o mașină deschisă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, răspund prie
tenește, cu deosebită căldură, salutului entuziast 
aii maselor de ploieșteni.

Este vizitată expoziția consacrată dezvoltării 
economice și social-culturale a regiunii Ploiești 
în anii cincinalului.

în încheierea vizitei în regiunea Ploiești, tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, Maxim Berghianu, Manea 
Mănescu, Gheorghe Stoica s-au întîlnit vineri 
seara cu activul de partid din regiune și au 
luat parte la o masă tovărășească oferită cu 
acest prilej.

Au luat cuvîntul tov. Dumitru Balalia, prim- 
secretar al comitetului regional de partid, Ion 
Zîrnă, directorul Institutului de cercetări pentru 
prelucrarea țițeiului, Gheorghe Belu, Erou al 
Muncii Socialiste, prof. Traian Comăniciu, pre
ședintele comitetului regional de cultură și artă, 
și Constantin Oană, prim-secretar la comitetului 
regional Ploiești al’ U.T.C., înfățișînd realizările 
dobîndite în regiune pe plan economic, social 
și cultural, precum și hotărîrea fermă a oame
nilor muncii din această frumoasă parte a țăr’i 
de a lupta necontenit pentru traducerea în viață 
a Hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului.

Primit cu puternice și vii aplauze a luat cu
vîntul secretarul general al C.C. al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu. Subliniind dovada 
dragostei și devotamentului nețărmurit pe care 
oamenii muncii din regiunea Ploiești, la fel ca 
întregul popor, le poartă Partidului Comunist 
Român, a atașamentului lor față de politica mar- 
xist-leninistă a partidului — expresie fidelă a 
intereselor vitale ale patriei, ale națiunii noastre 
socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat 
succesele obținute de către oamenii muncii din 
regiunea Ploiești. în continuare, tovarășul Nico
lae Ceaușescu a insistat asupra ponderei însem
nate pe care regiunea o ocupă în ansamblul 
economiei naționale, arătînd rolul important ce 
le revine întreprinderilor din regiune în orga
nizarea unei producții sporite și de calitate su
perioară ca și asupra sarcinilor ce revin agri
culturii din regiune.

în încheiere tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat comitetului regional, sfatului popular, co
muniștilor, activului de partid, tuturor oameni
lor muncii, succese și mai mari în activitatea lor. 
Avem convingerea a spus, în continuare secre
tarul general al C.C. al P.C.R., că organizația 
de partid, clasa muncitoare, oamenii muncii din 
regiunea Ploiești au această capacitate. Vă dorim 
succes deplin în această muncă nobilă.

Ridic acest pahar în sănătatea comuniștilor, 
a întregului activ de partid și de stat din re
giune, a comitetului regional, a biroului regional, 
a primului secretar, în sănătatea oamenilor 
muncii din regiunea Ploiești, pentru noi succese 
în activitatea dv. a tuturor. (Urale puternice, 
prelungite).

+
Același puternic entuziasm, care a caracterizat 

întreaga primire făcută de ploieșteni înalților 
oaspeți, s-a revărsat în adînc de noapte pe străzi. 
Zeci de mii de locuitori ai acestei tradiționale 
cetăți a muncitorimii române au exprimat, prin 
limbajul torțelor aprinse, al jerbelor multicolore 
de artificii, al nesfîrșitelor aclamații și urale, 
al cîntecelor închinate partidului și patriei iu
bite, adinca dragoste și atașamentul față de par
tidul comunist — conducătorul încercat în opera 
de înflorire a României socialiste.

Un singur glas contopea parcă miile de voci 
omenești în emoționantul moment de rămas bun : 
„Mai veniți, dragi conducători, în mijlocul nos
tru să vedeți roadele muncii noastre pentru 
transpunerea în viață a politicii înțelepte a par
tidului !“



B

Printre metodele moderne de 
cercetare a activității creierului 
se numără și encefalografia.

Examinarea creierului prin me
todă radiografică ajută la stabili
rea cu mai mare exactitate a 
unor boli nervoase și în special 
a tumorilor cerebrale.

In imagine : academicianul prof. 
A. Kreindler împreună cu dr. Tu
dor Șerbănescu și dr. Stoica Ion, 
de la Institutul de neurologie al 
Academiei R.S.R., urmărind o 
înregistrare electroencefalografică.

Cu mintea trează despre vise
Articolul „Adevăr și născocire des

pre suflet", apărut în Albina nr. 
1 003, a stîrnit unele reacții în rîn- 
durile cititorilor. în multe scrisori 
se exprimă un deplin acord cu punc
tul de vedere științific, cu adevă
rurile demonstrate și ni se cer noi 
amănunte. „Albina" va mai reveni 
cu articole menite să orienteze pe 
cititori asupra unor concluzii noi 
ale științei despre psihicul uman.

S-ar părea că, în principiu, lucru
rile sînt clare. Omul dispune de me
canisme nervoase extrem de com
plicate și perfecționate datorită exis
tenței lui sociale. Astfel ajunge să 
reproducă lumea prin imagini și gîn- 
duri. Dacă, în secolul nostru, copiin- 
du-se sistemul de legături ce sînt 
în creier s-a reușit să se construiască 
mașini electronice care singure cal
culează, fac raționamente, dezleagă 
probleme, apoi este clar că și pro
cesele ce au loc în creier sînt ma
teriale, din moment ce pot fi re
produse material, fie și schematic, 
mai simplu. Dacă s-au găsit substan
țe care asimilate schimbă starea chi
mică a celulelor creierului și aduc 
pe om în anumite stări sufletești, 
este clar că la baza stărilor sufle
tești stă chimismul creierului. Dacă 
s-a ajuns în medicină ca după ce 
omul moare să se intervină ime
diat cu aparate, repunîndu-se în 
funcțiune inima și respirația, eli- 
minîndu-se substanțele toxice și pînă 
la urmă readucîndu-se omul la viață, 
reactivîndu-i-se creierul, apoi nu e 
acesta un argument pentru a înțe
lege și sufletul ca o funcțiune a 
vieții omenești ?

Un cititor al revistei „Albina", 
D. Fofelsan din Galeș, raionul Sibiu, 
încearcă să argumenteze prin scrisoa
rea sa că „sufletul nu moare o dată 
cu omul, sîngele omului cînd moare 
iese din om într-un mod nevăzut și 
își ia cu sine ființa omului tot în 
mod nevăzut..." în treacăt fie spus 
apelul la nevăzut nu e un argu
ment. Chiar dacă noi nu vedem ceva, 
trebuie să căutăm probe, să demon
străm Și apoi cum se asociază sîn
gele cu sufletul aerian ? Se știe că 
dacă o singură bășicuță de aer pă
trunde în sînge, se declară o em
bolie și omul moare instantaneu. 
Dar să lăsăm aceasta la o parte. 
Corespondentul nostru caută să ne 
dea un argument și ne recomandă 
o încercare prin care putem dobîndi 
„un răspuns hotărîtor" în problema 
care ne interesează. Domnia sa ne 

. spune că „rugîndu-se înainte de cul
care în genunchi și cu mîinile îm
preunate" ca să i se arate „unde e 
așezat sufletul" soției sale ajunge 
ca în cursul nopții să-și viseze so
ția. Corespondentul nostru afirmă 
că „dacă ar fi murit și sufletul o dată 
cu trupul n-ar mai avea ce visa". 
Apoi mi se recomandă ea „să te 
rogi cu credință, că fără credință 
nu ajungi la nici un rezultat și 
să-mi scrii pe pagina pe care ai 
scris pentru suflet". Iată scriu pe 
aceeași pagină Nu pot însă să în
locuiesc cunoștințele cu credințe 
greșite

Ce este insă credința ? O mare 
concentrare a gîndirii, emoțiilor și 
închipuirii care te orientează, te 
montează sau organizează într-un 
anumit fel ajungînd să te autosuges
tioneze (fenomen despre care vom 
scrie mai tîrziu). Credința te face 
să te limitezi la ceva, la o idee sau 
imagine și să nu iei în considerare 
restul realității. Și totuși cele ce 
ne spune corespondentul nostru des
pre vise sînt adevărate numai că am 
să-mi îngădui să le explic în mod 
științific Credința nu e o condiție 
a visului. Desigur, dacă înainte de 
somn ne-am gîndi intens la anumite 
persoane sau intimplări trecute, vi
sele ce le amintesc vor fi mai frec
vente. Să cădem deci de acord : vi

sele sînt un fenomen al vieții ome
nești și nu sînt condiționate de re
ligie ci apar atît la credincioși cît 
și la atei. Ba să nu vă fie cu supă
rare, în anumite limite visele apar 
și la animalele evoluate. Conținutul 
viselor este legat de experiența de 
viață. Tinerii îndrăgostiți se visează 
unul pe altul. Orbii din naștere n-au 
vise cu imagini vizuale ci numai cu 
elemente auditive, tactile, motorii, 
în visul la care se referă corespon
dentul nostru apare nu altceva decît 
soția așa de bine cunoscută. Toate 
elementele ce se combină în vise 
sînt furnizate de memorie. Uneori 
ni se pare că pe cei visați nu i-am cu
noscut, dar la o verificare mai a- 
tentă constatăm că au fost văzuțî 
de noi dar nu ne-am oprit asupra 
lor atenția. Gîte figuri omenești nu 
privim, dar ne aducem aminte de 
puține din ele. în timpul somnului 
se produc însă modificări în acti
vitatea creierului. Și astfel pot să 
fie reactivizate cele mai neînsem
nate întipăriri din creier. De re
gulă, însă, în vise domină faptele 
cele mai bine consolidate în memo
rie, ca în cazul corespondentului 
nostru. Și atunci se pune întrebarea i 
este visul respectiv o probă a ac
țiunii sufletului liber a soției de
functe sau a memoriei și sentimen
telor soțului ce resimte dureros lipsa 
tovarășului de viață ? Lucrurile sînt 
cît se poate de clare. Memoria soțu
lui stă la baza visului. Fiecare om 
care a pierdut o ființă apropiată va 
încerca aceleași stări și aici nu e 
nimic miraculos. Visele depind de 
speranțele și regretele noastre, de 
așteptările și temerile noastre. Vi
sele se datoresc faptului că activi
tatea creierului nu este complet sus
pendată în. timpul somnului Așa 
cum în somn inima bate mai rar, 
dar bate, așa cum respirația este 
mai lentă, dar omul respiră totuși, 
și creierul își încetinește activitatea, 
o reduce la minimum, dar tot mai 
continuă. în laboratoare se fac stu
dii asupra oamenilor ce dorm și, fă- 
cîndu-se înregistrări speciale, se con
stată exact cînd anume visează ei. 
în visele vizuale participă și unele 
mișcări ale ochilor. Visul este un fel 
de închipuire involuntară, generat 
de foarte diverse cauze. Uneori vi
sul este determinat de anumite stări 
organice. Digestia îngreunată influ
ențează creierul astfel încît, prin a- 
sociere emoțională, apar coșmaruri, 
visul cu imagini chinuitoare. Pal
pitațiile cordului colorează visul cu 
stări de alarmă. Anghina incipientă 
determină vise cu senzații de stran
gulare. Pauzele în respirație și re
ținerea bătăilor inimii dau vise cu 
căderi în gol. Și ambianța imediată 
poate influența visul. Dormind în 
aer rece visezi iarnă, dormind în căl
dură mare te visezi în luna lui 
cuptor. Un miros venit de la bucă
tărie te face să visezi ospețe.

Cercetătorii au provocat experi
mental vise. Celui ce doarme i se 
aplică un excitant, se apropie de el 
o -creangă de brad, un pahar de vin, 
se aplică ceva rece sau cald, este 
atins în diverse puncte ale corpului. 
La trezire, din relatările celui ce a 
fost cercetat se află despre vise care 
au o legătură anume cu excitanții 
aplicați.

Multe din cele petrecute în stare 
de vis sînt întîmplătoare. Visul nu 
are o valoare de cunoaștere, demnă 
de luat în seamă. Este doar o acti
vitate a creierului în stare de re
paus relativ, a minții amorțite. In
comparabil mai mult și infinit mai 
sigure sînt datele obținute cu min
tea trează, cu ochii deschiși, cu e- 
fortul de a înțelege și a ne orienta 
după datele științei.

Conf. dr. 
PAUL POPESCU-NEVEANU

• După cercetări care au du
rat aproape zece ani, colectivul 
Stațiunii experimentale de la 
Podul Iloaiei din regiunea Iași 
a reușit să creeze doi hibrizi 
dubli de porumb — 121 și 231.

Hibrizii nou creați au o 
serie de însușiri valoroase 
care-i deosebesc de alți hibrizi 
aflați deja în cultură. Astfel, 
hibridul dublu 121 poate fi re
coltat cu cinci zile mai de
vreme și este mult mai pro
ductiv decît alte soiuri ase
mănătoare.

Hibridul 231 are boabele 
semisticloase, de culoare porto
calie și poate fi folosit, cu 
mult succes, pentru fabricarea 
mălaiului grișat.

Ambii hibrizi se pretează 
bine în cultură irigată.

• In peninsula Ciukotka din 
Siberia, dincolo de Cercul 
Polar, a îneeput construcția 
unei eentrale nucleare care 
va intra în funcțiune în anul 
1971. La terminarea lucrări
lor, într-o hală spațioasă vor 
funcționa patru reactoare nu
cleare ea uraniu. Energia elec
trică produsă de această cen
trală nucleară va fi folosită, 
în special, pentru minele de 
aur, plumb și mercur din acea 
regiune.

SFATURI PENTRU PĂRINȚI

JOCUL" 
un lucru 

serios

noutăți 
științifice 
și tehnice

• La secția de rachete șl 
sputnici (sateliți artificiali) a 
Institutului hidro-metcoroio- 
gic din Cracovia (B. P. Polo
nă) s-a construit prototipul 
unei rachete meteorologice cu 
ajutorul căreia se vor face ex
periențe pentru împrăștierea 
artificială a norilor, provo
carea de ploaie etc.

Racheta, denumită RAS- 
KO-2, are 1,5 m lungime, func
ționează cu combustibil solid 
și se poate ridica pînă la înăl
țimea de 3 km.

o Medicul egiptean Sabri 
Kamel, directorul Spitalului 
oftalmologie din Guizeh, a 
reușit să implanteze unui orb 
o cornee din material plastio. 
Pacientul și-a recăpătat vede
rea, iar ochiul suportă, deo
camdată, foarte bine interven
ția la care a fost supus.

• Firma japoneză „Nipon 
Kako Sesi" a început să pro
ducă hîrtie din material plas
tic, obținut pe baza derivate
lor din petrol. Ea are, între 
altele, avantajul că este de 
două ori mai subțire decît cea 
mai subțire hîrtie obișnuită.

Am văzut nu de mult într-o grădiniță 
la Sînmartin (Arad) copiii din grupa 
mare jucîndu-se în curte. Unii încărcau 
nisipul în cutii, alții îl transportau Și 
mi-au explicat copiii că de fapt nisipul 
nu-i nisip, ci grîu, iar cutiile sînt ca
mioane și ei transportă grîul la bază. 
Am făcut apoi cunoștință cu „președin
tele”, cu „șoferii", cu „magazinerul". 
Și cît erau copiii de serioși și preocupați 
și cît de severi !

Jocul acesta pedagogii îl numesc de 
creație sau cu roluri. Cu alte cuvinte, 
au pus în scenă o mică piesă inspirată 
din viața și munca părinților lor. Ceea 
ce fac oamenii mari transpare tot
deauna într-un fel sau altul în jocurile 
celor mici. Jocurile de creație dezvoltă 
mai cu seamă imaginația ; cele de miș
care, funcțiile organismului, și contri
buie la formarea unui spirit de disci
plină și a spiritului colectiv ; jocurile 
didactice contribuie la înmulțirea cu
noștințelor copilului. Jocul este tot atît 
de necesar copilului ca și nouă, celor 
maturi, munca. Parafrazînd un dicton 
am putea afirma : „Spune-mi cum se 
joacă copilul, ca să-ți spun cum va 
munci cînd va fi mare".

Sînt multe lucruri pe care trebuie 
să le știe un părinte despre jocul co
pilului lui. în primul rînd, copilul tre
buie lăsat să se joace. Greșesc acei 
părinți care îl întrerup tot timpul, îl 
trimit să facă ba una, ba alta, îl sîcîie, 
nu iau în serios joaca Iui. Să nu se 
mire acești părinți dacă copilul jignit 
mereu va răspunde într-un mod care 
va constitui o sursă permanentă de 
amărăciune. Copiii, desigur, după vîrsta 
și puterea lor, trebuie să aibă anumite 
sarcini în gospodăria părintească. Dar, 
o dată terminate, ei au dreptul să se 
joace. Ba mai mult. La o vîrstă mică, 
e bine ca diferite sarcini pe care le 
dăm, să fie introduse tot prin joacă. 
„Să zicem că tu ești mama. Ca și mama 
vei da de mîncare puilor".

Sînt o categorie de părinți, și mamele 
mai cu seamă cad în greșeala asta, 
care de dragul păstrării ordinei, ca să 
nu se strice hainele copilului, îi inter
zic să se joace. Copiii ținuți pe lîngă 
fusta mamei, devin niște oameni neaju
torați, timizi, poate chiar leneși. La 
Jariștea, în casa unui harnic cooperator, 
am întîlnit un băiat de 16 ani. Cuminte 
și respectuos, de altfel, băiatul nu-și 
poate găsi un drum în viață. Ar vrea 
să urmeze o școală tehnică dar greută
țile îl sperie ; s-a gîndit să se ducă pe 
șantier, apoi s-a răzgîndit, în coopera
tivă să muncească nu-1 trage inima, și 
uite așa~ nu face nimic cît e ziua de 
mare. Părinții nu știu cu ce au greșit 
în educația Iui. „Și ce copil cuminte a 
fost, zicea mama Din vorba mea nu 
ieșea și nici cu alți copii să se joace, 
să învețe răutăți de la ei nu l-am 
lăsat". Greșeala părinților amintiți e 
evidentă. Refuzîndu-i joaca firească a 
copilăriei, i-au stricat caracterul.

De aici _ mai reiese o problemă. B 
bine ca părinții să urmărească discret 
copilul cînd se joacă. Să vadă dacă îi 
place să se retragă ori, dimpotrivă, dacă 
vrea cu tot dinadinsul să-și impună 
voința ; dacă respectă regulile jocului, 
ori își mai înșeală tovarășii de joacă | 
dacă este agil ori greoi etc. Observîn- 
du-și copilul, părintele va învăța să-1 
cunoască, să-i știe calitățile ori slăbi
ciunile și j>a acționeze în consecință.

Opusul părintelui care își oprește copi
lul de Ia joc, e acela care permite copilu
lui totul. îl lasă să-și neglijeze obligațiile 
școlare și cele din casă, îi iartă totul. 
La o mamă din Luna (Turda) a venit 
o vecină zicînd : „Băiatul dumitale a 
aruncat cu cocoloașe de noroi în pe
retele casei mele, murdărindu-1". La 
care mama băiatului de 12 ani a găsit 
șă zică : „Ce să-i fac ? E copil. S-a 
jucat..." Cu o asemenea idee, mama 
încurajează apucăturile rele ale co
pilului.

Iată, așadar, dragi părinți, cu joaca 
copilului nu-i de jucat.

E. MARTIN



MANIFESTĂRI CULTURALE 
1N RAIONUL RiMNICU - VÎLCEA

• SPRIJINIREA COOPERATI
VELOR AGRICOLE pe linia 
creșterii producției și a venituri
lor stă în atenția căminelor cul
turale din raionul Rîmnicu-Vîlcea 
ca un obiectiv deosebit. în cola
borare cu Uniunea raională a 
C.A.P., comitetul pentru cultură 
și artă (secretar Petre Ungureanu) 
a organizat în primul trimestru 
al acestui an manifestări de un 
real folos.

La Mihăiești, Stoiceni și Băl- 
cești, au avut loc întîlniri ale 
cooperatorilor agricoli cu specia
liști care au dat răspunsuri și 
îndrumări cu privire la efectuarea 
muncilor de sezon și la sporirea 
producțiilor vegetale și animale, 
în condițiile unităților din zona 
de deal

Un simpozion pe tema „Avan
tajele culturii viței de vie" a fost 
organizat la Stoiceni, centrul 
viticol al raionului, cu invitați 
din Galicea și Bălcești. Ingineri 
și tehnicieni au vorbit despre 
importanța economică a viticul
turii, despre soiurile cele mai 
potrivite la condițiile din partea 
locului și despre lucrările de în
treținere. A urmat un program 
artistic.

La Olănești-sat, Buleta și Pău- 
șești-Măglași s-au ținut seri de 
calcul, mai ales pe tema aplicării 
retribuției suplimentare în toate 
ramurile de producție. Intere
sante concursuri „Cine știe agro
tehnică, răspunde" au atras un 
mare număr de participanți la 
Mihăiești, Băbeni, Stoiceni și 
Bălcești.

Sînt însă și cămine culturale 
din al căror registru de activități 
lipsesc asemenea manifestări. 
Două exemple : Boișoara și Bog- 
dănești. Acestea sînt datoare 
să-și îmbunătățească munca ne
întârziat.

• COMBATEREA MISTICIS
MULUI este un alt obiectiv căruia 
i s-a dat toată atenția. In comu
nele Băbeni și Boișoara, au fost 
deschise expoziții vizitate de un 
mare număr de săteni, pe tema 
„Originea și evoluția omului". Cu 
prilejul deschiderii lor, conferen
țiarii au vorbit despre „Apariția 
și evoluția religiei în scopul su
punerii și exploatării maselor", 
despre „Sectele religioase" etc.

La Călimănești, s-a ținut con
fer; nt^ „Explicarea viselor", iar 
la Budești „Despre vrăji și dof- 
toroaie". în comuna Milcoiu, cu 
prilejul organizării experienței 
științifice „Mișcarea Pămîntului 
și locul lui în Univers", directorul 
Nicolae Georgescu a constatat cu 
satisfacție că printre numeroșii 
participanți se aflau și săteni care 
pînă atunci, ca membri ai unei 
secte religioase, refuzaseră să 
vină la căminul cultural. La 
Jiblea și la Băbeni, au fost de
mascate în public elemente cu 
trecut dubios, certate cu justi
ția, care, punîndu-și mască de 
predicatori, înșelau oamenii, în
cercau să-i țină în obscurantism 
și profitau în fel și chip de igno
ranța lor.

S-au bucurat de succes și de
plasările brigăzii științifice raio
nale. Aceasta a dat consultații la 
Milcoiu, Capra Foii, Brezoiu și 
Băbeni, răspunzînd la numeroase 
întrebări ale localnicilor.

N. C.

„E al meu și voi pleca cu el acasă" pare să spună participantul Mîngiță I. 
Gheorghe din comuna Ciocile, regiunea Galați, fericitul ciștigător al unui auto
turism RENAULT 10 MAJOR, la Loz în plic, in momentul luării în primire a va
lorosului premiu.

Din acest exemplu se desprinde clar :

Oriunde vă aflați, jucați la LOZ IN PLIC !

— La magazin în sat ce s-a ntîmplat ? 

E vre-o paradă a florilor ?E vre-o paradă a florilor ? 
X — Se poate? încă n-ai aflat?

ADMINISTRAȚIA ASIGU
RĂRILOR DE STAT încheie cu 
membrii cooperativelor agricole 
de producție asigurări faculta
tive paușale, care prezintă nu
meroase avantaje.

Prntr-un singur contract, se 
asigură una din speciile de ani
male, bunurile din gospodărie, 
precum și asiguratul pentru ca
zuri de accidente. Prima de asi
gurare este de 90 de lei pe un an 
sau de 45 de lei pe 6 luni.

Pentru informații suplimen
tare și încheierea de asigurări, 
adresați-vă agențiilor de asigu
rare, responsabililor cu munca 
ADAS sau direct inspectorate
lor ADAS.

(5456 A)

E -LUNA IMPRIMEURILOR-

Reînnoiți-vâ

abonamentele

la revista

ALBINA

Săteni !

Oficiile D.C.A. și achi
zitorii lor vă oferă în
schimb la prețuri avan
tajoase.
fire de bumbac,

strict necesare
podăria dv.

emailate,
țesături
produse
in gos-

Valorificmd prm organele D.C.A. lină,

bîrtie,

riei dv.

gogoși de mătase, piei și păr de animale
precum și deșeuri textile și de
obțineți importante sume de bani care
contribuie la sporirea venitului gospodă

textile și alte



MIC

ÎNDREPTAR

TURISTIC

Ținutul din împrejurimile Băii de 
Aramă, cu recunoscutele sale frumu
seți naturale, exercită de multă vreme 
o mare atracție asupra iubitorilor de 
drumeție. Drept care, cîțiva inimoși 
locuitori ai satului Tarnița s-au stră
duit să adauge noi obiective demne de 
a reține atenția celor care vin să 
viziteze vestitul Pod natural de la 
Ponoare. Cu acest mic îndreptar, ne 
facem o datorie de onoare din a sem
nala cîteva dintre ele. Nu din teamă 
că ochiul grăbit al turistului mai puțin 
experimentat — alergînd să se desfete 
direct la Ponoare — nu ar zăbovi și 
asupra acestora. Nu. Ele sînt evi
dente ; sar în ochi! O facem mai ales 
pentru cei neinițiați, care ar întîrzia 
să-și îndrepte pașii într-acolo.

Cîteva cuvinte despre fauna locală. 
Prin varietatea, bogăția și originali
tatea ei fauna de aici merită o men
țiune specială. Aflăm cîteva exem
plare interesante de mamifere mari. 
Dacă mistrețul sub denumirea știin
țifică — sus scrofa este foarte 
frecvent în pădurile de prin partea 
locului unde se hrănește cu jir, în 
rezervația naturală de la Tarnița 
viețuiește scrofa cu godacus a lui 

Petre Pantiuc precum și două rarisi
me exemplare de porcus ale Iui Maria 
Despa. Ca în orice rezervație naturală 
ele se plimbă în permanență libere 
ocupîndu-se cu predilecție de rimatul 
parcurilor. Capra neagră (rupicapra) 
este mai greu de întîlnit. In schimb 
prea des pot fi întîlnite în Tarnița 
caprele lui Tică Veihencu.

Hidrografia (apele). De fapt, lichidul 
care se găsește în șanțurile și în băl
țile aflătoare în raza circumscripției 
deputatului T. Angel a fost trecută 
cam arbitrar la capitolul „apelor". Șan
țurile de scurgere trebuie menționate 
și pentru plăcerea celor obișnuiți cu 
alpinism. Aici pot efectua treceri 
spectaculoase verificîndu-și echilibrul. 
De această atracție locală s-au îngrijit 
sătenii care, deși primesc anual lemne 
pentru a-și face podețele din fata 
casei, îl folosesc în alte scopuri ca să 
nu altereze pitorescul locului.

Obiective arheologice. In pofida cri
ticilor aduse de unii oameni fără înțe
legere pentru parfumul amintirilor 
I.R.I.L.-ul Baia menține în curtea în
treprinderii aceeași atmosferă plină de 
pioasă aducere aminte și, cu respectul 
cuvenit, nu-și permite să intervină în 

paragina de mult existentă. La fel, 
moara din Tarnița continuă să aibă 
aspect de moară părăsită, ceea ce va 
stîrni, sîntem siguri, interesul turiști
lor.

Dar cel mai spectaculos obiectiv 
turistic îl constituie clădirea în care 
își au sediul, într-o strălucită înțele
gere și conlucrare, D.C.A.-ul și Secția 
drumuri. La această clădire găsim un 
model de poartă care — chiar dacă 
nu rivalizează cu porțile maramure
șene — e interesantă pentru că aduce 
ceva specific local, model Baia. In 
privința acesteia asigurăm pe toți 
turiștii că nu riscă să o găsească re
parată deoarce se pretextează că „nu 
sînt lemne". (Am omis să adăugăm 
la lista acelor care își au sediul în 
această clădire și Sectorul întreprin
derii forestiere !)

încheiem micul nostru ghid cu în
demnul de a vizita toate aceste minu
nății. Nu șovăiți. Orice întîrziere ar 
putea ti fatală pentru că pînă la urmă 
— mai știi — s-ar putea găsi în 
sfîrșit, la Sfatul popular comunal Baia 
de Aramă vreun insensibil la ale 
turismului, care să strice tot!

DREPT LA ȚINTA • DREPT LA ȚINTĂ

POAît St MOLIPSESC
Zic unii despre corul casei de cultură din Stre- 

haia cum că n-ar fi prea grozav. Aș, vorbe 
dom’le, vorbe! Să vă spun eu care-i adevărul: 
sînt invidioși că n-au reușit și ei să facă un cor 
de 120 de persoane. Păi, cum să reușească dacă 
n-au aplicat metode științifice de selecționare! 
Cei de la casa de cultură n-au primit un om 
în cor pînă cînd nu i-au verificat cu precizie 
aptitudinile muzicale.

înainte de a-l primi pe Panait s-au dus la 
locul de muncă al acestuia, au discutat cu colegii 
săi, i-au întrebat:

— Știe Panait să cînte ?
— Oho ! Pe cîți nu i-a „cîntat“ el!
Astfel Panait a devenit corist.
Nici pe Vela n-au primit-o fără să știe ce-i 

poate glasul. S-au interesat la vecini și au aflat 
că e bună de gură, că în casă la ea „cîntă găina".

Și astfel a devenit Veta coristă.
După același sistem de documentare au mai 

fost selecționați și alții. In total vreo 40 de per
soane. Că n-au voce ? Ei și, dar majoritatea — 
adică ceilalți 80 — cîntă frumos. Și doar se știe 
că majoritatea contează.

Să nu credeți că minoritatea, cîntînd fals strică 
armonia. Inexact! Nu cîntă fals. Tac, fiindcă 
acest cor este organizat după o metodă ine
dită. Probabil că ați ascultat coruri pe două sau 
pe patru voci. Ei bine, la Strehaia corul e pe 4 + 1. 
Adică patru voci cîntă și una ascultă. Dar nu 
așa, ca spectatorii din sală, ci dau din gură, 
după indicațiile dirijorului. Se preconizează ca 
pentru ridicarea măiestriei artistice a celor 40 
de figuranți să se ruleze un ciclu de filme mute.

Realitatea este că la casa de cultură din Stre
haia există un cor masiv, impunător, cu o monu
mentală ținută scenică. Nimeni din sală nu ob
servă că 40 de coriști sînt doar așa... ca să fie I 
Dar lasă-i să stea acolo pe podium, să fie atenți 
la coriștii veritabili. Poate mai invață, poate se 
molipsesc...

Coșurile restaurantului din Tr. Severin, trec 
prin una din încăperile billiolecii raionale.

— Vd recomand, cu multă căldură, această 
carte...

DIALOCL
IN

DOI

Pagină realizată 
de VLADIMIR 

PANĂ și 
A. CROITORU

Discuția între instructorii brigăzilor 
artistice de agitație din comunele Ma- 
glavit și Ciupercenii Vechi a avut loc 
în culise, cu puțin timp inainte de 
începerea concursului.

— La o brigadă artistică, mare lucru 
e să știi să faci o judicioasă dispunere 
scenică a interpreților.

— Și cum ai făcut ?
— Ca să nu se vînture de colo pină 

colo și să se încurce unii pe alții, i-am 
aranjat în semicerc.

— Și ai mei tot în semicerc stau.
— Aoleu ! o să spună lumea că ne-am 

inspirat reciproc.
— Nu, că la mine e semicercul 

celălalt.
— Și stau cu spatele la public ?
— Nu, că am întors scena. Iar cind 

un interpret e la replică, avansează cu 
un pas înainte.

— Gata ! nu mai seamănă. Ai mei 
înaintează cu doi pași. Dar să vezi ce 
text grozav are brigada mea. Mai intii 
începem cu problema înfrumusețării

IN RAIOANELE 
STREHAIA 
CALAFAT 
T. SEVERIN

URMAȘII

comunei.
— Noi începem cu o altă problemă 

la fel de importantă : acțiunile pentru 
buna gospodărire a comunei.

— Noi vorbim despre succesele ob
ținute in cultura mare.

— Noi despre realizările brigăzilor 
de cimp. Dar nu-i uităm nici pe cei din 
sectorul zootehnic.

— Nici noi nu-i uităm. Despre le
gumicultura spuneți ceva ?

— Firește.
— Măi ce coincidență ! Dar despre 

construcții ?
— Sigur că da.
— Aveți și aspecte critice ?
— Sigur eă nu.
— Ei, aici incepe deosebirea între 

programele noastre. Noi criticăm, tare, 
cu curaj.

— Pe cine ?
— Pe un chiulangiu.
— Ii dați și numele ?
— Nici chiar așa... Ar însemna să 

restrîngem raza de acțiune a criticii, or 
noi vrem ca toți chiulangii să simtă 
că ii criticăm tare, cu curaj.

— Și acum, vorbind serios, n-ai im
presia că brigăzile noastre cam seamănă 
ca două picături de apă...

— ...de ploaie. Dar dacă ne-au promo
vat ia faza raională înseamnă că sintem 
buni.

— Noi, sau juriul ?

*

♦

*

Stăteam liniștit la Bufet și sorbeam 
dintr-o halbă cu bere. IWă cam plic
tiseam și aș fi dorit să văd un cunos
cut. La oricine m-aș fi așteptat numai 
la baronul Milnchausen, nu. A intrat 
în local țanțoș și rotofei, cum îl știu 
de-o viață-ntreagă, și s-a așezat la 
mine la masă. Ne cunoaștem de pe 
cînd eram eu în școala primară și ci
team despre gogorițele fantastice pe 
care le născocea.

— Bei o bere, baroane ?
— Am mai stors adineauri trei bu

toaie dar ca să nu te refuz beau și cu 
tine un țoi cu bere.

— Iar minți baroane. Tot nu te-ai 
lăsat de obiceiul ăsta ?

— Asta-i minciună ? Zău, mi-e ruși
ne de tot ce am putut să scornesc în 
decursul veacurilor... Față de urmașii 
mei sînt un diletant.

Ochii mi s-au umplut cu lacrimi 
(mincam crenvurști cu hrean). Și ca să 
schimb subiectul i-am întrebat :

— Cu ce ocazie pe aici ?
— Vreau să las tot ce am mai bun 

demnilor mei urmași de prin partea 
locului.

— Ai urmași pe aici ?, am întrebat 
cu neîncredere.

— Să știi că de data asta spun adevă
rul, m-a anunțat baronul. Stai să-ți 
spun care sînt și ce las fiecăruia. Lui 
Pia Sofican din Florești îi dăruiesc 
castelul, lui Valeria Udrescu din Dum
brava, vestita ghiulea pe care am zbu
rat, lui Ștefan Măcelnică din Stîngă- 
ceaua corabia, iar lui Eugenia Pegules- 
cu din Timna îi las tunul. Frumos gest, 
nu ? Ca să-și aducă aminte de stră
moșul lor.

— Dar cine sînt toți cei pe care mi 
i-ai înșirat ?

— Bibliotecari.
— Aha, acum mi-e clar. Pentru că ei 

ți-ap popularizat cărțile, le lași drept 
moștenire...

— N-ai ghicit. Acești urmași ai mei, 
merită să-mi moștenească averea pen
tru că mi-au moștenit și năravul. Ba 
chiar l-au dezvoltat la pătrat, la pu
terea a treia, a patra... Să-ți spun cum 
stau lucrurile : de muncit nu muncesc, 
cititori prea mulți nu au la biblioteca 
lor, în schimb cînd e să dea o situație 
la raion, umflă cifrele de te miri de 
unde au luat atîția cititori. Ingenioși 
nevoie mare ! Nici măcar mie nu mi-ar 
fi dat prin cap așa ceva. Și doar sînt 
baronul Milnchausen.
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