
CALEA 
GRIVIȚEI 
fragmente
...Așa veni — așa,-nflăcărata 
Zi din februarie-a lui treizeci și trei 
Pe Grivița sus, unde curge țiței 
De se-mbibă-n pămînt și-ți mînjește 

lopata.
Cu toții, erau gata
Ca unul,
— De grevă : 
Pe coastele-pirostrii, fără sevă, 
Mai neagră inima decît ceaunul 
Fierbea, în flacăra ei, ca-ntr-o rană.

• V-aduceți aminte...
Cereau ceferiștii dreptate și hrană. 
Le luase și blidul de linte! 
Dreptatea orbise !

Cereau, ca și tata. 
Măcar un bob de lumină fierbinte. 
Dar în februarie-al lui 'treizeci și trei 
Cei mari au crezut că li se cere 
Să mute-Abatorul la Ateliere 
Pe Grivița, sus, unde curge țiței...

...Așa-n seara de pomină, ultima seară, 
Văzură flămînzii și goii spre ei 
Mișcînd baionete la armă, 
Lucind in poziție mitraliere 
Cu reci reflexe de-oțel taciturn 
— Și locomotivele toate strigară 
In plină alarmă, 
Și-n plină alarmă sirena din turn... 
Și-ncercuiți, în puterea restriștii. 
Și dirzi, ceferiștii 
Văzură cum monștri greoi, care cască 
Din cimpuri de apă 
Sculați să-i zdrobească, 
Coloana le-o gîtuie pe drumul nocturn. 
Cu solzii le-o-mping înapoi și le-o-nțeapă...
• • 4 • • • •
Acoperișul cerului păzit de ucigași 
Sună a moarte, a luptă răsună : 
Peste țări, peste lume, din oraș în oraș. 
Trec pe-aripi de-aluminiu leari uriași 
Și pe-aripile plugului /carii pălmași 
— Neodihniți, înfruntătorii de furtună — 
Scrîșnesc de pretutindeni: „răzbună-ne 1 

Răzbună !...“
De-ale istoriei spînzurători rămași, 
Pe frunți victorioase cu jertfele cunună.

CICERONE THEODORESCU

•fc Turnurile unei cetăți modeme (Combinatul de îngrășăminte azgtoase Tg. Mureșf.

CÎNTECELE SOLIȘTILOR AMATORI
Profesor MIHAI POP

Al VlII-lea Concurs al artiștilor a- 
matori pune soliștilor vocali probleme 
legate de repertoriu și de interpretare 
ce nu au fost soluționate în concursu- 
ri!e anterioare și de eare, trebuie să 
mărturisim, nici specialiștii nu s-au o- 
cupat îndeajuns.

Folclorul nostru este deosebit de bo
gat în cîntece. El oferă și ca repertoriu 
și ca interpretare posibilități de ale
gere extraordinare. In colecțiile din tre
cut și în cele de astăzi, atît sub aspect 
musical cît și sub aspect poetic, fol- 
claral nostru numără sute de tipuri 
de doine și cîntece lirice. Variantele 
acestor cintece culese pînă acum se 
■ urniră cu zecile de mii și ele nu 
reprezintă decît o parte a marelui te
zaur viu al folclorului nostru. Cerce
tările au arătat, de asemenea, că în 
domeniul cîntecului vocal s-au păstrat 
pină astăzi specii ce atestă etapele e- 
aentia'.e ale evoluției Iul multi seculare 
ți că în folclorul nostru se creează și 

astăzi variante ale cîntecelor tradițio
nale, cîntece noi.

Totuși, de mulți ani soliștii vocali 
se prezintă la concursuri și la diferitele 
manifestări ale artiștilor amatori cu un 
număr mic de cîntece față de varie
tatea mare a cîntecului nostru liric, 
cîntece pe care le interpretează în ma
niera, de cele mai multe ori formală, 
pe care au încetățenit-o prin radio și 
concerte unii dintre soliștii populari 
profesioniști. Nici repertoriul lor și nici 
interpretarea nu reușesc să emoționeze, 
să convingă.

Folclorul viu ne oferă fără îndoială 
foarte largi posibilități de alegere și 
interpretări autentice. De multe ori“insă 
alegerea nu pare a se fi făcut, iar ca 
interpretare se caută mai mult efec
tele senzaționale decît valorile adevă
rate. Se pare deci că nu se alege ci 
se ia- la întîmplare, că gustul celor ce 
hotărăsc asupra felului cum trebuie 

să se prezinte soliștii vocali este pro
blematic.

Gustul se formează prin adîncirea 
cunoașterii, prin contactul permanent 
cu frumosul, cu valorile autentice ale 
culturii. In domeniul folclorului el pre
supune nu numai apropierea empirică 
de folclorul viu ci și cunoașterea pro
fundă, științifică a creației populare, 
a adevăratelor ei valori pentru a ajunge 
la posibilitatea de a selecta, de a alege 
din ceea ce realitatea folclorică ne o- 
feră, ceea ce este mai frumos.

Folcloriștii au publicat în trecut și 
publică și astăzi culegeri în care caută 
să cuprindă tot ce au putut să culeagă 
în anumite locuri. La ba;a acestor cu
legeri stă gîndul de a da o imagine 
integrală a folclorului ca fenomen cul
tural mai larg. Ei au publicat și pu
blică încă și astăzi pe lingă aceste cu
legeri larg cuprinzătoare de fapte fol
clorice sociologic semnificative, anto
logii în care selectează ceea ce gă

sesc mai frumos, mai expresiv pentru 
diferitele categorii ale liricii populare. 
Rostul acestor antologii este înainte de 
toate de a sublinia marile frumuseți 
ale cîntecului nostru popular, de a for
ma prin ele gustul artistic al celor 
ce le ascultă sau le citesc. Astfel de 
antologii ar trebui să fie și programele 
pe care soliștii vocali le prezintă în 
cadrul mișcării artistice de amatori. 
La alcătuirea lor ar trebui să stea a- 
ceeași grijă care a stat la alcătuirea 
celor mai de seamă antologii de cîn
tece populare pentru că ele sînt che
mate să reprezinte în țară și, din ce 
în ce mai des și peste hotare, frumu
sețile cîntecului nostru popular.

Sub denumirea generică de cîntec se 
cuprind, în domeniul liricii populare, 
doinele ce în Oltenia se cheamă „cîn
tec lung", iar în Maramureș „hore lun- 

(Continuare in pag. 4-5)
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CUM SE FAC 
SĂLI PLINE

LA
CĂMINUL
CULTURAL

VLADIMIR PANĂ

ANDREI CROITORU

în peisajul cultural al raionului Piatra Neamț, 
căminul din comuna Negrești e recunoscut 
ca o unitate fruntașă, cu manifestări felurite, le
gate de preocupările oamenilor. Constantin Humă 
a dobindit. in decursul anilor, de cind e director 
al căminului cultural, o experiență bogată, pe care 
știe să o pună in valoare. El organizează o acti
vitate culturală complexă, ce răspunde cerințelor 
sătenilor și atrage la realizarea acțiunilor culturale 
un larg activ și în primul rînd intelectualitatea 
satului, iar ca participant! — marea masă a lo
calnicilor.

Satul Negrești are 800 de fumuri. în serile cind 
se desfășoară manifestări interesante — și sînt 
destule — mai bine de jumătate din case își 
trimit reprezentanți la căminul cultural. Datorită 
cărui fapt căminul face deseori săli pline ? Dis- 
cutind cu numeroși activiști culturali despre mo
dul in care căminul răspunde problemelor satu
lui, aceștia sînt tentați să dea numeroase exemple 
de seri de calcul, jurnale vorbite, seri de întrebări 
și răspunsuri, buletine C.A.P. Adică numai mani
festări legate direct de producție. Constantin Humă 
a înțeles că

omul satului contemporan are o sfera 
mai largă de preocupări, că dorința sa de 
a deveni un cit mai calificat lucrător al 
agriculturii modeme se împletește cu as
pirația de a cunoaște viața economică și 
culturală a României — cu bogatele ei 
tradiții — de a afla amănunte asupra 
noilor cuceriri ale științei, asupra eveni
mentelor internaționale.

Că țăranul satului nostru de azi are multiple 
preocupări, ne-a dovedit-o și discuția cu unul din
tre cei mai vîrstnici locuitori ai raionului. Fie-ne 
permisă aici o scurtă paranteză. Aflîndu-ne pe mi
nunatele meleaguri de la poalele Ceahlăului, am 
zăbovit cîteva ceasuri în casa demnă de vesti
ta ospitalitate moldovenească a lui moș Andrei 
Ciobotaru din Tarcău un vechi și cunoscut mesa
ger al jocului popular, prezent și pe scena finalei 
concursurilor artistice. In timp ce „mama” cum 
îi spun localnicii Măriei Ciobotaru, ne fierbea o 
țuică, l-am ascultat pe moș Andrei. Cu vorbirea-i 
trecută prin paleta curcubeului, ne-a spus despre 
roadele pămintului și despre gingășia alesăturilor 
de prin partea locului, despre călătoriile în Cos-, 
mos și desnre cartea lui Manchester „Moartea unui 
președinte".

Dar să ne întoarcem la Negrești, unde director 
al căminului este unul dintre activiștii care a în
țeles menirea muncii culturale la ora actuală.

CONSTANTIN HUMA : — Ne am gîndit să facem 
din căminul cultural un loc unde toate categoriile 
de cetățeni ai comunei noastre să găsească lucruri 
interesante. Firește. în primul rînd ne-a călăuzit 
dorința de a aduce o contribuție, prin activitatea 
căminului, la cit mai buna desfășurare a muncii 
în cooperativa agricolă de producție. Am mai or
ganizat printre altele, seri de calcul cam ar fi, 
bunăoară cea intitulată „După cantitatea și cali
tatea muncii” — în legătură cu retribuția supli
mentară. seri închinate fruntașilor, în care pe lingă 
sărbătorirea celor mai destoinici dintre cooperatorii 
noștri. Maria Băduîici. Gavril Bontaș, Neculai Anas
tasie au împărtășit din experiența lor. In acest 
sens o, contribuție și-a adus-o. în afara diferitelor 
conferințe (ex. „Realizări și perspective în creș
terea animalelor” ținută de Ana Miță), și brigada 
artistică de agitație. De asemenea, trebuie amin
tite ..Buletinele C.A.P.". susținute de inginerul agro
nom. președintele cooperativei și de brigadieri.

NlCOLAE CABA, președintele cooperativei agri
cole de producție • — în următorii ani cooperativa 
noastră va căpăta un pronunțat caracter zootehnic. 
Ar fi de dorit ca la căminul cultura! să li se arate 
semenilor avantajele și căile de dezvoltare ale aces- 

sector. Pe lingă ce s-a făcut, s-ar mai putea orga- 
o seară de calcul, seri de întrebări și răspunsuri.

De asemenea, să ni se trimită filme documentare pe 
teme zootehnice.

Fără îndoială că in perioada următoare,
pentru a se pune în pas cu obiectivele 
cooperativei agricole, va trebui sporit 
numărul manifestărilor culturale dedi
cate sectorului zootehnic

De altfel mulți dintre cei care au răspuns anchetei 
noastre au făcut propuneri concrete în acest sens.

ELENA ROMI LA. bibliotecară : — Acum pregă
tim un concurs „Cine știe cîștigâ” in legătură cu dez
voltarea agriculturii socialiste. Vom căuta ca majo
ritatea întrebărilor să fie axate pe dezvoltarea șep- 
telului.

VASILE COJOCAHU, secretarul comitetului de 
partid al C.A.P. — Un sector zootehnic dezvoltat 
necesită cadre mai multe și calificate. Ce-ar putea 
face activiștii culturali ? în primul rînd cărțile de 
specialitate existente in bibliotecă să fie larg 
popularizate ; să se organizeze acțiuni pe marginea 
acestora.

La căminul cultural au vorbit uneori fruntași 
din cooperativa noastră despre metodele lor de 
muncă. Oare nu ar fi util să aflăm și din expe
riența mulgătorilor fruntași din alte cooperative 
agricole care obțin producții mai mari decit noi ? 
Căminul nostru cultura] ar putea să invite, pentru 
a-și spune cuvintul, fruntași din Dobreni și Gîrcina.

— Se știe că una din cele mai eficiente forme 
ale muncii artistice este brigada. Ce părere aveți 
despre combativitatea programului ei ? Ar putea 
aduce o contribuție mai susținută la problemele 
cele mai importante ale cooperativei agricole ?

(Aici trebuie să avertizăm cititorii că am con
sultat cîteva texte ale brigăzii din Negrești și 
ne-am dat seama că, deși sînt bine scrise, atrac
tive, totuși în domeniul criticii se poartă „cu mă
nuși").

— Cu aceeași operativitate și adresă cu care a 
procedat atunci cînd la recoltarea inului, brigada 
a treia mergea slab, brigada artistică trebuie să 
atace toate problemele din cooperativa agricolă 
și mai ales cele din sectoarele zootehnic și pomi
col, cele mai importante in viitor.

Aminteam mai înainte că pentru a răspunde 
cerințelor sătenilor, viața culturală trebuie să abor
deze o tematică variată. Ceea ce la Negrești s-a 
și făcut.

ELENA ROMILA : — Pentru a-i obișnui pe să
teni să fie tot mai statornici prieteni ai slovei 
tipărite, am organizat diferite acțiuni. în primul 
rînd o serie de medalioane și simpozioane literare 
despre viața lui Gheorghe Șincai, Mihai Eminescu, 
Tudor Arghezi, Andrei Mureșanu. Treptat, trep
tat am dori ca aceste medalioane să alcătuiască — 
dacă nu e prea pretențios spus — un fel de istorie 
a literaturii. Apoi, nu demult, a avut loc un 
concurs cu premii, în care pe baza unor citate 
din poezii sau romane, concurenții trebuiau să 
recunoască autorul.

în afară de preocupările îndreptate spre dez
voltarea gustului pentru citit, la căminul cultural 
se organizează săptămînal seri științifice, în ca
drul cărora se desfășoară și felurite experiențe 
pe care le execută profesorul de fizico-chimice, 
ajutat de elevii claselor mai mari. Pe teme de 
propagandă științifică se organizează și alte ma
nifestări : simpozioane, jurnale vorbite. Ultimul a 
răspuns întrebărilor „Ce e atomul" ? și „Care sînt 
ultimele noutăți în cucerirea Cosmosului ?“

MARIA CABA, cooperatoare : — în ultima vreme 
venim des la cămin pentru că găsim tot felul 
de manifestări pentru toate virstele. Cum s-ar 
spune se fac „de toate pentru toți". Femeile nu 
pot să se plîngă în privința asta: au fost con
ferințe pe diferite teme, doctorii au vorbit despre 
îngrijirile care trebuie date copiilor, au fost și 
conferențiari veniți de la raion, care s-au ocupat 

despre diferite probleme de familie. Nimic de spus, 
toate sînt interesante. Dar la noi în sat exista 
obiceiul ca femeile să se ădune la clacă și în 
timp ce se mai spunea cîte o snoavă, ele să lu
creze. Mă gîndesc că, în ceea ce privește specificul 
manifestărilor pentru femei, n-ar fi răn să fie 
reluată această frumoasă tradiție.

CONSTANTIN HUMĂ: — Gînd Ia gind cu bucu
rie ! In foarte scurt timp, femeile din comuna 
noastră vor avea prilejul să participe la asemenea 
elăci care — in afară de scopul distractiv — vor 
avea și unul practic. Cu sprijinul celor mai în- 
deminatice dintre localnice, vrem să facem costume 
care să păstreze specificul local, pentru echipele 
noastre de joenri.

De o egală atenție ar trebui să se bucure și 
manifestările dedicate tineretului. Nu rareori „Joile 
tineretului" au fost aminate din felurite conside
rente. în afară de respectarea programării lor, 

mulți tineri eu care am slat de vorbă 
și-au manifestat dorința ca de pe aceste 
acțiuni să fie scuturată monotonia și să se 

discute cu vioiciunea și entuziasmul ca
racteristice vîrstei despre prietenie, dra
goste...

Pe bună dreptate tineri) duc dorul unor reuniuni 
asemănătoare cu cea la care au fost invitați la cămin 
pentru a învăța cum se dansează corect dansurile 
moderne

Deci nu se poate spune că activiștilor culturali 
din Negrești le lipsesc ideile. Si aceasta se dato- 
rește. după cite ne-a arătat și tovarășul ION TA- 
PALAGA. președintele comitetului executiv al sfa
tului popular comunal, muncii colective :

— Consiliul de conducere ai căminului își tră
iește viața cu adevărat și nu numai pe hîrtie. 
In afara ședințelor sale lunare, in care se dezbat 
planurile de activitate, fiecare membru are o res
ponsabilitate precisă. De asemenea, recent. în se
siunea sfatului popular comunal s-a analizat acti
vitatea căminului și, — pe lingă unele măsuri de 
ordin administrativ privind diferite reparații — 
s-a hotărît să se reînnoiască repertoriul unora din 
formațiile artistice.

La aceasta am putea adăuga sugestia alcătuirii 
— după procedeul folosit în alte comune — a 
unui repertoriu pe întreaga stagiune pentru for
mația de teatru. în acest mod. dîndu-se o perspec
tivă activității echipei de teatru, se poate asigura 
un repertoriu mai variat, iar spectacolele pot fi 
pregătite mai temeinic, asigurîndu-se și folosirea 
mai judicioasă a tuturor membrilor formației.

Cîteva acuarele și uleiuri originale, care îm
podobesc încăperile căminului, ca și portretele 
fruntașilor (și nu fotografiile lor) expuse la C.A.P., 
ne-au atras atenția. Interesîndu-ne despre prove
niența lor. am aflat de existența unui cerc de artă 
plastică.

MARIA BALAN, profesoară : — Din cercul nos
tru fac parte cîțiva cooperatori, cîțiva absolvenți 
ai școlii. Bineînțeles, eă na putem avea pretenția 
unor mari opere de artă, ci e vorba de niște

Ion Andrei și Nicolae 
Zaharie încercîndu-și în- 
demînareo pe strune și 
pe clape.

...Și acum e rindul fe
telor.

începuturi modeste ale unor oameni care sînt în
drăgostiți de linii și culori și care caută să-și 
exprime această pasiune.

Succesul pe care l-a avut expoziția realizată nu 
demult la cămin, precum și faptul că multe din 
lucrările localnicilor au fost expuse și la Piatra 
Neamț, vorbesc însă mai elocvent decit modestele 
afirmații ale inițiatoarei și animatoarei cercului. 
Activitatea în cercuri ar .putea fi dezvoltată la 
Negrești. Existența în comună a unor oamehi care 
știu să supună și să modeleze cu meșteșug lemnul, 
ar putea duce la inițierea unui cerc de sculptură 
în lemn.

w
După ce am făcut cunoștință cu cîteva dintre 

cele mai semnificative aspecte ale bogatei activități 
culturale din comuna Negrești, răspunsul la între
barea „Datorită cărui fapt căminul face deseori 
săli pline ?*' apare limpede.

Calitatea manifestărilor ancorate în 
viața satului, gradul lor de atractivitate 
își spun cuvintul.



Beția strica omenia
întrebați cum au început să bea, ceî 

care consumă băuturi alcoolice în can
tități mari, sînt cu toții de acord că 
un adolescent sau un tînăr nu intră 
intr-o bodegă ca să se îmbete de unul 
singur. El este întotdeauna dus de 
cineva, deobicei de cineva mai mare 
ca vîrstă, de unul sau mai muiți „bine
voitori", cu clasicul argument:

— Hai să bei și tu o țuică, doar 
ești bărbat!

Intr-un fel asemănător se petrec 
lucrurile cu fumatul. „Binevoitorul" îi 
pune sub nas adolescentului sau tînă- 
rului pachetul cu țigări, îndemnîndu-1 i 
„Ia și tu una, ești bărbat, ce naiba !“ 
Naiv, novicele primește botezul nico- 
tinii. Dar să revenim la băutură.

După prima țuică, băută deobicei 
într-un local încețoșat de fum de țigară 
și pe stomacul gol (toți sînt așteptați 
cu prînzul acasă), tînărul dă să plece. 
Imediat, „binevoitorii" scot din arsena
lul de argumente pe cel mai zdrobitor :

— Bine, mă, pleacă ! înseamnă că nu 
ții la noi 1

Tînărul cade în cursă : dacă n-a 
putut accepta să nu fie bărbat, cum 
ar accepta să fie dezertor, trădător ? 
Rămîrie pe poziție. Cu cheflii. Și cul
mea, de la a treia sută de grame in 
sus, acești bețivani lipsiți de voință 
încep să i se pară oameni tari de vir
tute, hotărîți, binevoitori, simpatici, 
bărbați adevărați, de nădejde. Este 
optica pe care i-o dau aburii băuturii.

Cu a doua ocazie, tînărul va veni 
ca să demonstreze că nu ii este greață, 
iar a treia oară va plăti el însuși un 
rînd, act ce echivalează cu definitiva 
sa intrare în rîndul bărbaților adevă
rați și âl „binevoitorilor".

„Mă privește, beau 

pe banii mei“

Pînă acum doi ani, tînărul I. N., 
contabil șef al unei cooperative agri
cole de producție din raionul Medgidia, 
nu avea năravul băuturii. Era liniștit, 
cuminte, muncitor, toată lumea îl iubea 
și îl stima. De ia o vreme însă, a 
început să vină la lucru mahmur, ba 
chiar in stare de ebrietate. Se împleti
cea prin curtea cooperativei, cădea, se 
murdărea.

Numărul și durata bețiilor au sporit 
treptat : chefuri de ' o seară, chefuri 
pînă în zori, chefuri de două, trei zile. 
Antrenamentul și l-a căpătat mulțumită 
unor „binevoitori" care, ca în atîtea 
alte cazuri, au izbutit să facă dintr-un 
tînăr liniștit un bețiv.

Fie in mod particular, fie în ședin
țele consiliului' de conducere, lui I. N. 
i- s-a atras atenția că a luat-o pe o 
cale greșită.

— Beau pe banii mei, răspundea. I. N. 
Nu vă privește dacă mă îmbăt, asta-i 
o chestiune personală.

Unitatea al cărei contabil șef este 
I. N. are 70 hectare de vie pe rod. 
Membrii cooperatori primesc cîte 10 
litri de vin ta suta de zile-muncă, mai 
fac vin șt din butucii pe care-i au in curte

ANCHETA NOASTRĂ

sau pe lotul ajutător, le place și lor 
vinul, mai ales că au vinuri la fel de bune 
ca cele de Nazarcea și de Murfatlar, dar 
îndeobște beau cu măsură, au grijă să le 
ajungă vinul pînă în primăvară și n-a 
fost văzut nici unul beat în curtea coo
perativei agricole, căzut pe jos, așa cum 
s-a întîmplat cu I. N.

— Poate fi considerată beția o ches
tiune personală, așa cum susține con
tabilul șef I. N. ? l-am întrebat pe 
instructorul de partid Ion Colțatu.

— Bineînțeles că nu. Ce fel de pro
blemă personală poate fi, cind, din 
cauza beției, I. N. lipsește de la lucru 
cîte două-trei zile ? Ce-i drept, mun
cește după aceea o săptămînă zi și 
noapte ca să-și pună lucrările la punct. 
Totuși, Banca de stat Medgidia l-a 
penalizat de vreo două ori pentru întîr- 
zieri. Munca contabilului șef este o pro
blemă care interesează întreaga uni
tate. Noi vom sta de vorbă cu ei foarte, 
foarte serios, într-o ședință anume, îl 
vom ajuta să înțeleagă unde-1 poate 
duce băutura.

Ședința s-a ținut a doua zi. I. N. și-a 
recunoscut greșeala, și-a luat angaja
mente. Pe I. N., colectivul l-a oprit 
la timp. Să sperăm că nu va mai face 
abuz de băuturi alcoolice, că va ști 
la al citelea pahar să se oprească.

De trei ori 

la dezalcoolizare

Ne aflăm în cabinetul de consultații 
al unei circumscripții sanitare rurale. 
Interlocutorul nostru este doctorul I. U. 
Ne interesăm despre educația sanitară 
în comună, despre ținerea de conferințe 
pe tema efectelor dăunătoare ale fuma
tului și ale abuzului de băuturi alcoolice.

— Nu, nu s-au ținut asemenea con
ferințe, mărturisește doctorul, iar edu
cația sanitară a fost slabă Ia noii Eu 
am lipsit un timp și nu s-a făcut 
nimic. Poate, de acum înainte...

— Unde ați fost plecat ?
Intervine o pauză. Răspunsul se Iasă 

așteptat. Totuși vine.
— Am fost la București, la dezalcoo- 

lizare. Pentru a treia oară. Firește, 
tocmai eu, care, ca medic, ar trebui 
să dau exemplu, să le vorbesc oameni
lor despre alcoolismul cronic.

— Le-ați putea vorbi „pe viu". Cu
noașteți nemijlocit efectele alcoolismu
lui, ați trecut de trei ori pe la dez
alcoolizare. In ce constă cura ?

— Este vorba de o tonificare a orga
nismului, de vitaminizarea lui, și de o 
slricninizare a sistemului nervos. Medi
camentul propriu-zis este Antalcolul. 
Totul ține trei pînă la șase săptămîni.

(Doctorul I. U. are 38 de ani, dar 
pare de 50. Din cauza beției, a fost 
mutat mereu, „aruncat" cum spun unii, 
dintr-un raion în altul, s-a discutat, 
despre el și în ședințele comitetului

■ ' •........................Kt 

executiv al sfatului popular regional 
Dobrogea).

— Ce se poate întîmpla dacă indivi
dul reia băutura după dezintoxicare ?

— Dacă o reia atîta timp cit sub
stanța Antalcol persistă în organism, 
pot surveni accidente grave, șocul car
diac și altele.

— înțeleg eă, după dezintoxicare, cel 
mai recomandabil lucru și singurul 
înțelept este ca individul să renunțe 
cu desăvîrșire la băutură.

— Nu e prea ușor, sînt atîtea ten
tații, te invită cineva într-o familie...

— Ați recomanda cuiva, ca doctor și 
ca om, să reia băutura în acest caz T

Deși oprit de doctor să bea, Ion Lungu din co
muna Gura Vadului-Mizil se îmbată și-și bate ne
vasta.

— Doctore, iar am băut fi pe nevastă-mea o doare... capul.

— Nu. Singura cale este renunțare 
totală, abstinența. O performanță 
voinței.

— Vă urăm din tot sufletul s- 
izbutiți.

Doctorul I. U. ne conduce pînă la 
mașină, explicîndu-ne că în cazul lui 
nu este vorba de beție obișnuită, ci d<- 
o dipsomanie, tendință patologică de ■< 
consuma mari cantități de băuturi 
alcoolice.

— Totuși, leacul cel mai sigur nu 
este oare același ?

— Ba da, același. Voința.
Localnicii nu cunoșteau termenul de 

dipsomanie. Ei ne-au relatat simplu
— Alaltăieri, doctorul nostru s-a 

îmbătat din nou. Abia întors de la 
dezalcoolizare !

Antalcolul ni-1 dau alții. Voința sin
ter» datori să o dăm noi !

AȘA DAR:
• La al cîtelea pahar trebuie să ne oprim?
• Este patima beției o problemă de ordin perso

nal ?
• Ce se face în comuna dumneavoastră pentru

ta abuzul de băiituri alcoolice să nu cîștige 
adepțî ? ...

Iată întrebările pe care le adresăm ci
titorilor revistei „Albina" la deschide
rea anchetei noastre sociale pe tema be
ției repetate și a urmărilor alcoolismu
lui cronic.

NICOLAE CULCEA

Dacă Ana Ciolan», despre țâre, 
s-a scris în „Albi nat, va citi 
aceste rînduri, și aș dbri din 
toată inima să le citească, să 
știe că le-a scris o,mamă care, 
a crescut 15 copii, dintre cari? 
unii sînt ia rîndul lor părinți; 
iar trei, cei mai mtfi„sint mea 
elevi de școală.

Am vrut să incep cu o dojana. O 
mamă care iși părăsește copii și care 
nici nu vrea să mai știe de ei ar me
rita o lecție cit se poate de aspră. Dar

inima de mamă mă îndeamnă să cred 
că Ana Ciolan chiar dacă și-a pă- 
răsjt soțul, dintr-o pornire neroadă, nu 
va uita niciodată că e mama a doi 
copii. De frămîntârilc ei sufletești nici 
nu mă îndoiesc. Poate că in chiar a- 
ceste clipe caută să prindă crimpeie 
de amintiri. A trăit cu soțul ei timp 
de 12 ani. Au avut doi copii, mai întii 
pe Ghiță. care acnm e de 11 ani, apoi 
pe Ionică de 6 ani. Primul cuvint pe 
care l-au rostii a fost „mama". Poate 
n-a uitat nici de ziua plecării cind Ionică 
se- ținea de haina ei rugind-o cu la
crimi în ochi „nu pleca mamă". Oare 
să-i fie. darul prefăcătoriei într-atît 
incit să nu-i scape nici o lacrimă la 
aceste aduceri aminte ? Nu-mi vine a 
crede.

Ana Ciolan a făcut • mare nerozie.

Altminteri nici nu s-ar putea numi o 
faptă ea asta. Femeie de 35 de ' ani, 
mamă a doi copii să se încurce și 
pînă la urmă să fugă cu un copil de 
18 ani. Colectivitatea o condamnă și 
pe bună dreptate. Se cere ca ea să 
fie obligată de lege să plătească pen
tru întreținerea copiilor, chiar dacă încă 
n-a divorțat. Oare să se fi închis teate 
căile pentru a readuce pe Ana Ciolan 
în sfnnl familiei ? Eu cred eă nn. Soeot 
că atît nețul, Gheorghe Ciolan, e* și 
cunoscuții și rudele ar trebui să încerce 
totul pentru ca crf doi copii să-și reca
pete mama, puntedn-i Anei in față 
legea omeniei, a banului simț.

CUC ANICA
comuna Ceanu Mare, raionul Turda



Limbile vremii alunecaseră de pe tăișul lustruit al 
baltagelor de piatră pe luciul paloșelor de bronz. 
Și omul nou intra in eră cu tot alaiul de animale 

îmblînzite după el.
Intr-un amurg sălbatec de iarnă, el se întorcea necăjit 

de la pădure. Carul primitiv, cu roata otova dintr-o singură 
bucată de trunchi, se frînsese intr-un prăguș, și omul, ca 
să-1 urnească, trebui să ostenească o jumătate de zi.

Taurii înjugați fluturau mînioși capetele, bolovănind ochii 
cu rămurele de sînge în ei spre sulița cu care îi împungea 
asprul stăpîn.

Cîinele credincios se tîra sfios în urmă, schilodit ’ și el 
în bătaie. Scăpase vînatul, care-1 amăgise încurcîndu-și 
urmele pe ponoare.

Și omul, vînător fără greș, venea cu arcul descordat, 
aducînd doar un vultur săgetat din văzduh.

El pășea crunt și morocănos, spărgînd cu călcîiul încăl
țămintei coaja noroiului amorțit de ger. în întunericul 
iscat o dată cu ceața din pămînt, înfățișarea lui înspăimînta. 
O piele uriașă de leu îi învăluia trupul, așa incit capul 
fiarei încununa ca un coif fioros cu colții rînjiți, capul 
omului. Nădragii largi, din blăni de fiară, și cizmele nă
prasnice, cu copite grele de aramă, îl creșteau și mai mult. 
Iar aripile moarte ale pasărei fîlfîiau, deschise, la fiecare pas 
în spatele uriașului, parcă ar fi fost crescute acolo, pe 
umerii lui.

Cînd intra in ocolul unde iși adăpostise familia, pe o 
măgură, sub cozorocul unei stînci, înnoptase.

Haita de cîini ai curții sări furioasă să-l sfîșie. Dar 
cunoscîndu-1 repede se trase, cu gudureli, înapoi. El însă 
tot avu timp să plesnească pe doi din ei cu piciorul, rosto- 
golindu-i cit colo. Și schelălăielile lor umplură ograda.

Femeia ieși din bordei cu pruncul in brațe și ajută băr
batului să dejuge. Apoi oamenii se mistuiră în hrubă. 
Dobitoacele rămaseră afară singure, în noapte și ger, apărate 
de cîinii lihniți, împinși de foame mai degrabă să ie sfîșie.

Crivățul se zburli și se umflă, șuierător balaur cu mii 
de limbi din care sufla venin de ger. împinse de frică, de 
foame și frig, animalele se înghesuiră una în alta, toate 
la un loc. Taurii cu grebenele îndurerate și șoldurile găurite 
de strămurarea de bold de bronz în vîrf, oile jăfuite de 

lînă, berbecii cu coarnele frinte de bîtă, bivolii cu ceafa 
roasă, cîinii șchiopătați de ciomăgeli. Toți asupriți, toți 
răzvrătiți împotriva stăpînului. Tirania omului îi scosese 
din răbdări.

— Azi a fost mai crunt ca niciodată, spuse taurul negru, 
pe cînd cellalt soț îi lingea milos grumazul.

— Ar trebui să-l iei în coarne și să-i verși mațele, zise 
bivolul ceacîr, sfredelindu-și cu limba nările.

— De ce n-o faci tu ? i-o-ntoarse taurul.
— Eu, vezi, am coarnele teșite.
— Atunci calcă-1 în picioare și fă-1 zob, cum zobeai 

odinioară, în sihlă, tigrii.
— Eu singur ? Acolo umblam turme întregi. Tuna pă- 

mîntul sub noi cînd porneam năvala.
— Numai cîinii pot să-1 sfîșie, își dete cu părerea berbecul. 

Cînd rătăciți departe pe coclauri după vînat, săriți,voi 
zăvozilor, pe el, fiara cea mai aprigă. Eu, să am colți și 
gheare... făcu cu părere de rău încornoratul.

— Zadarnic mestecați voi toți în gură vorbe zadarnice ca 
paiele. Cum să te atingi de el ? oftă cîinele. Voi nu vedeți 
că este vrăjit ? Știți de putere are ?

— Ce ? întrebară toate.
— La vînat, el apucă vulturul din nori și-l dărîmă jos. 

Țintește de departe iepurele, cale de-o poștă, și biata vie
tate rămîne acolo încremenită de moarte și îl așteaptă să 
vie s-o culeagă. Nu aleargă ca mine să-i iasă sufletul după 
vînat.

— Cum ? Iși lungește mîna într-atît de sus, pînă la 
păsările cerului ? întrebă o oaie, rumegînd cuvintele.

— Nu. Dar face ceva și mai de neînchipuit. Cînd vrea, 
își dezlipește un deget de la mîini, pe care le încordează 
în chip ciudat. Și degetul, cu o unghie ascuțită de fier 
în vîrf, zboară cît ai clipi singur și apucă pasărea, pe 
care i-o aduce jos.

— Am văzut și noi, strigară toate, degetele astea vrăjite, 
lungi și cu cange în pisc. Are multe în tolba de la 
spate. Cu ele face semn și oprește pasărea în zbor.

— Apoi asta e vraja, lămuri cîinele. Iși scoate și își 
schimbă degetele cînd vrea și cum poftește.

— Dar brațul ? se jălui taurul. Ați văzut cum și-l lun
gește, de te ajunge la zece stînjeni depărtare... Ba și-l și

deschiolează din cot ca să-1 poată arunca 
tine. Vai de carnea ta dacă pumnul brațulu 
piatră în el I Și după ce te-a izbit de te-a 
brațul de jos și îl pune la loc, rosti înfiorat taur

— Asta e puterea lui, urmă cîinele. El ntr 
tr-o bucată, încremenit o dată pentru tot 
turnat intr-un calîp din care să nu mai po 
se schimbă și se mlădiază după nevoi.

L-.am văzut odată, cînd era cald, cum s-a 
de piele. Eu asudam cu părul tot pe mine, 
în apă cu toată carnea de sub piele și păr 
scosesem eu numai limba.

Mieii, taurii și bivolii holbaseră ochii, mi 
vestirile lui, și cîinele, îngîmfat de ascultar 
învrednicea, urmă :

— Odată am fost de față cînd și-a scos copite
— Copitele ? Cum se poate ? făcu un mînz na
— Da, copitele, de la glezne în jos. Ii in 

pietricică și-l înglodea. Pe urmă și le-a pu 
s-a mai cunoscut de unde le lepădase. Cînd a 
o apă, și-a dezghiocat picioarele mai sufi c 
pus pielea și carnea pe umăr, ca pe niște p; 
se ude părul de pe ele. Iar dincolo, pe mt 
din nou la loc.

Nu se poate magie mai mare. Să te faci și 
să te rupi și să te dregi, să te lungești și 
dintr-o clipă într-alta, singur.

— Eu nu de brațul lui, care se smucește 
plesnește, la zece stînjeni depărtare, mă te 
ceacîr, gros la piele. Pe mine altceva ml -o 
să vreau, carnea se înfioară pe mine cînd 
el și mă face să-mi plec grumazul în fața 
uriaș, un iz de fiară domnitoare mă biruie 
oare blană de leu pe el ?

— Și-i fîlfîie aripi de vultur hrăpăreț pt 
un miel prior. L-ați văzut astă-seară ?

— Magie și vrăjitorie, gemu dulce vaca.j£ 
femeii îmi ține loc de vițel. Cînd ugerul 
lapte mă apasă, chem prelung. Și ea vine. ' 
sînt fericită, închipuindu-mi puiul sub mine Ni 
Ca să-1 biruim ne trebuie vrăji mai puterni<

*

V, Voiculescu

REVOLTA DOBITOACELOR

desen de NICA PETRE

(Urinare din pag. I).
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In anii dintre cele 
războaie, medicul V. 
culescu, ce debutase 
semnul lui Vlahuță in 
se va afirma ca unul 
Ire cei mai dotați și 
reprezentativi poeți de ori
entare tradiționalistă. In 
1964 apare postum culege
rea Ultimele sonete închi
puite ale lui Shakespeare 
în traducerea imaginară a 
lui V. Voiculescu, primită 
cu elogii unanime de criti
că.

Poetul și-a încercat for
țele și în dramaturgie, cu 
rezultate nu totdeauna 
dintre cele mai strălucite, 

CÎNTECELE 
SOLIȘTILOR
AMATORI

gă“. Hore, horea și a hori = a cînta 
fiind altceva decît horă, hora, dansul 
nostru național pentru care spunem 
a „juca hora" sau mai nou „a dansa 
hora“. Se cuprind apoi cîntecele tra
diționale propriu-zise atît de variate 
tematic : de soartă și noroc, de pro
test social și de haiducie, de înstrăi
nare, de cătănie, de dragoste și dor 
etc. Acestea mai cu seamă prezintă în 
folclorul ce a ajuns pînă la noi o mate 
varietate stilistică locală. Tot sub de
numirea de cîntec cuprindem și ceea 
ce folcloriștii muzicali numesc „cîn
tec modern41, cîntece ce au apărut pro
babil în sec. XIX, în zona subcarpa
tică a Munteniei, și care s-au răspîn- 
diț vertiginos în întreaga țară și for
mează astăzi o . bună parte a reperto- 
rilui tineretului. Tot aici se încadrează 
și cîntecele lăutărești cîntate pe 
lodii de sîrbe și hore oltenești 
pe melodii de jocuri bănățene, ori 
nou pe geamparale. Diferențierele 
tegoridor nu se fac întotdeauna pe
terii literare ci de cele mai multe ori 
pe criterii muzicale. Dar specialitatea 
mea fiind poezia și nu muzica, iar 
intenția acestui articol nu atît fixa-

me- 
sau 
mai 
ca- 
cri-

și in proză, dovedindu-se 
un mare povestitor, un ob
servator fin, dotat cu umor 
și o fantezie deloc obișnu
ite. Din manuscrisele poe
tului, Editura pentru lite
ratură a publicat, de cu- 
rînd, 29 de povestiri in do
uă masive volume. Unele 
dintre acestea precum Pes
carul Amin, Ultimul, Bere- 
voi, Chef mănăstiresc sint 
adevărate capodopere ale 
genului și, ca atare, se în
scriu printre realizările 
majore ale prozei noastre.

Reproducem, dirt aceste 
două volume, povestirea 
de fața.

4
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rea categoriilor cît sublinierea frumu
seții versurilor vreau să-1 închei citind 
cîteva din cele pe care în antologiile 
lor le-au cules trei dintre marii noștri 
scriitori care s-au apropiat de cîntecul 
popular nu numai cu interesul fol
cloristului ci și cu dragostea de fru
mos și judecata poetului : Mihai Emi- 
nescu, Ovid Densușianu și Lucian 
Blaga. Exemplele alegerii lor, cele mai 
strălucite exemple de selectare de fru
museți, va trezi, sper, atenția celor ce 
îndrumă pe soliștii vocali amatori și 
va ajuta la îndreptarea cînteculuî lor 
spre adevăratele frumuseți ale folclo
rului nostru. i •
Nu știu luna-i luminoasă 
Ori e puica mea frumoasă, 
Nu știu luna-n ceruri trece 
Ori puice la apă rece.
Nu știu luna s-a ivit 
Ori puicuța mi-a zîmbit,
Nu știu luna s-a ascuns 
Ori puica nu-mi dă răspuns.

M. EMINESCU, Opere VI. 166

Mă-ntrebai, dragă-ntr-o zi, 
Cine-n lume s-o găsi 
Pe noi a ne despărți.

Iată dealul s-a găsit 
Pe noi nu ne-a despărțit. 
Cerul lumii plin de stele 
Oamenii cu vorbe rele. 
Intre mine și-ntre tine 
E o țară și mai bine. 
Intre viața ta și-a mea 
Au pus oamenii perdea.

M. EMINESCU, Opere VI. 12<

Frunzuliță viorele, 
La portița mîndrei mele 
Răsărit-au două stele.
Dar nu-s stele părăsite 
Ci-s două flori înflorite 
Una-i ea și una-s eu 
Dorul ei și dorul meu.

O. DENSUȘIANU — Flori 
cîntecele popor’

Eu de nu mi-aș ști hori,
De dor mare m-aș topi, 
Dar cu gura hore-mi spun.
Cu inima legi îmi pun, 
Cum cu mîndra vă m-adun.
Cu gurița hore-mi trag
Cu inima legi îmi fac -
Cum mîndruțului să-i plac.

O. DENSUȘIANU — Flori 
cîntecele popor-
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tari 7 Aș zice să întrebăm pe lup în pădure. El se pricepe.
— Deșteapto ! lâtră ogarul. Ți s-a făcut de jupuială pe 

vreo rîpă 7...
— Atunci cum să scăpăm de atîta greu și apăsare 7 Cum 

să-1 răpunem 7 Nedreptatea lui necruțătoare ne sugrumă 
tot cit colții lupului.

Deodată ușa de bîrne se smulse pe neașteptate și în cisla 
dobitoacelor răzvrătite căzu, pe cîteșipatru labe, pisica. Pe 
urmele ei curgeau ocările și blestemele femeii.

După ce se dezmetici din amețeală, pisica începu gri
julie să-și șteargă mustățile și să-și lingă blana, mînjite de 
smîntînă.

— Vai, ce cruzime, surioară ! o boci oaia.
— Pe sufletul meu dacă i-am greșit ceva ! Ăștia sînt 

oamenii. După ce ne jertfim viața pentru ei în lupta cu 
șoarecii, priviți acum cum ne aruncă.

— Ai căzut tocmai bine, mugi taurul. Tu ești vrăjitoarea 
iscusită. Prorocești cînd are să se schimbe vremea, spui 
cînd vin oaspeți și ai prietenie cu luna, 
ajută cum să scăpăm de om. Cum l-am 
ne-am săturat de chinuri.

— Năvăliți asupra lui. Unul singur din
ajuns ca să-1 facă praf și puzderii, rosti pisica.

— Lesne de spus. Cum să-1 faci, cînd este cît un munte 
și pe deasupra și vrăjitor 7 Pumnii lui, măciuci de fier, 
îi zboară -din mină și 
o poștă, se jelui bivolul.

— Și pe urmă carnea 
se tîngui taurul.

— Și cine se poate 
plece pe ai săi 
biruitoare.

— Vă înșelați, îi mîngîie pisica. Tăbărîți cu îndrăzneală 
pe el: e mai plăpînd ca un vițel. Vi-1 dau în labe gol 
și fără apărare, chiar acum.

— Nu vă luați după ea, schelălăi dulăul. Unde l-a văzut 
ea plăpînd 7 Vă trage vicleana în capcană, să vă piarză.

— Tot rob mișel ai rămas. Veniți cu mine, miorlăi ea, 
scuipînd cîinele între ochi.

Vitele așteptau sfioase, îndoielnice, îndemnîndu-se fără 
hotărîre.

Invată-ne și 
putea ucide 7
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— Haideți numai cîțiva pași, fricoșilor, îi certă ea Aveți 
să vedeți cu ochii voștri.

Și> pornind înaintea cetei de răzvrătiți, pisica îi duse 
îndărătul bordeiului, unde șoarecii făcuseră citeva găuri 
în perete.

— Puneți ochii și uitați-vă, îi îndemnă ea.
Cu toții, pe rînd, își potriviră, bivolul peruzeaua ochiului 

m -e_ cît pumnul, capra gogonul ei de chihlimbar taurul 
oul însîngerat al ochiului cu gălbenuș negru, porcul țan
dăra de geam afumat ascunsă în grăsimea obrazului... Cli
nele, după ce privi cu ochii lui duioși de copil orfan, puse 
și bumbul umed al nasului și, la mirosul cunoscut al 
stăpînului, coada începu să i se miște bucuroasă.

Omul, la lumina chioară a unui opaiț, se dezbrăca pentru 
somn, zvîrlindu-și una cite una toate vrăjile de pe el.

Baltagul, brațul cel de adaos, zăcea jos, acum un biet 
ciot de lemn. Cizmele cu copite de centaur se pleoștiseră, 
goale, ca două ciuperci uriașe, viermănoșite de ploi Blana 
cu puteri de lei, coiful cu colții ascuțiți, neînsuflețite, 
dezumflate, spinzurau în cui, jumulite și găurite de molii.

Omul, ieșit din găoacea lor ca un pui golaș, ședea alb și 
plăpînd, cu carnea mirositoare a vițel de lapte. Capul rotund 
și mic, ca de miel slăbănog, se răsucea pe un git fără 
vlagă. Grumazul taurului, pe lingă el, era un trunchi de 
gorun pe lingă o trestie.

Dobitoacele' priveau aprinse. Cozile neastâmpărate bateau 
ca niște năpîrci pîntecele flămînde. Ochii se înflăcărau de 
ură și colții se rînjeau.

— Haideți, porunci pisica, curaj. Eu am să mă miorlăiesc 
la ușă pînă îmi vor deschide. Voi năvăliți toți după mine 
și-l sfîșiați.

Deodată clinele, așezîndu-și a doua oară ochiul la bortă, 
se trase inapoi spăimintat și o luă la fugă. Celelalte dobi
toace se grămădiră la gaură, priviră din nou și, îngrozite, 
o luară la sănătoasa, ascunzîndu-se.

Omul izbi două pietre, și din mină țîșni deodată flacăra 
unui fulger ce înspăimînta animalele în nopțile de furtună. 
Lumina ajunse din ce în ce mai puternică și-l îmbrăca tot 
într-un văzduh aprins, nesuferit ochilor de fiară. Deasupra 
lui, tavanul parcă se făcuse străveziu și se răsfrîngeau prin 
el stelele, iar o frîntură din soare veghea liniștită la căpătîiul 
omului.

CARNET 
ELECTORAL
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Moi badifd, floare dulce, 
Unde te-aș găsi te-aș smulge 
Și-n casă la noi te-aș duce. 
Și te-aș răsădi-n grădină, 

' Și te-aș secera cu milă,
Și te-aș face stog în prag, 
Și te-aș imblăti cu drag ;
Și te-aș măcina mărunt 
La morișca de ajgint;
Și te-aș cerne 
Prin sprîncene, 
Și te-aș frămînta-n inele 
Și te-aș da inimii mele 
Să se stimpere de jele...

L. BLAGA — Antologie de poezie 
populară. 63

Ciuta cucu-n par de vie 
Ș-acolo este-o chilie 
Cu mușcată și tămâie 
Dragul meu acolo scrie. 
Și cînd serie mă mmpiie, 
Ciad citește mă topește 

' Cu ceriul mă potrivește
Cu lâna, eu stelele 

I Cu dragi rindunelele,
Cu luna, eu soarele, 
Cu dragi căprioarele.

L. EL AGA — Antologie de poezie 
populară. 163
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Mergind de la primele sale numere pe drumul pro
pagării cunoștințelor științifice, căutând să deschidă 
sătenilor gustul pentru citit prin publicarea unor schițe 
povestiri și snoave din literatura română și euro
peană, difuzind o seamă de sfaturi folositoare pentru 
munca pămîntului sau pentru gospodărie, revista „Al
bina" a militat in același timp — prin articole publicate 
săptămînă de săptămină — ca să se creeze posibili
tăți cît mai multor țărani să se apropie de cultură. 
Pe această linie s-a înscris și seria de articole, publi
cate în primul an, în legătură cu inițiativa luată de 
luminatul ministru al Instrucțiunii Publice de pe atunci
— Spiru Haret — pentru înființarea unor biblioteci 
pe lîngă școlile rurale. La care biblioteci — cum altele 
nici vorbă să existe în acele timpuri în lumea satelor
— urmau 
școlii.

Despre 
mărul 20 
Constantin Pop-Tașcă, membru al comitetului de con
ducere al revistei. După ce arată că in anii prece- 
denți s-au mai înmulțit școlile rurale, articolul con
tinuă : ...Totuși cu părere de rău trebuie să constatăm 
că rezultatele n-au corespuns așteptărilor. Copii odată 
ieșiți din școală, îeparte de 
uită aproape cu desăvîrșire 
piase

Amintind cu amărăciune 
să întâlnească tineri de 20-25 de ani ce au 
și care abia știu să se iscălească, autorul conchide : 
Lucrul este însă ușor de înțeles. Odată ce fiul să
teanului a părăsit școala, el nu mai pune mina pe 
nici o carte, nici să mai încerce a scrie. Cărțile pe 
care le-a învățat în școală, ne mai avînd nimic nou 
pentru dînșii, nu numai că nu le citește, dar chiar 
le aruncă ca nefolositoare.... Mijloacele săteanului fiind 
foarte restrinse cu greu se hotărăște a da banul pe o 
carte de citit; iar cînd îl dă, apoi în necunoștința lui, 
cumpără tocmai acele lucrări, în cari, în loc de povețe 
la fapte bune, de sfaturi cum să-și îngrijească vitele, 
cum să-și prășească semințele cele mai bune de grîne, 
cum să-și cultive ogoarele, să-și îngrijească corpul, 
casa și avutul, găsește scrieri care-i otrăvesc sufletul 
și-i strică inima.

Apreciind inițiativa înființării acestor biblioteci și 
■ocotind-o ea un neîndoielnic cîștig care va da roade 
binefăcătoare autorul atrage atenția: Dar cele mai 
bune măsuri sînt nerodnice, cînd cei chemați a le 
aduce la îndeplinire nu pricep folosul ce ele pot aduce. 
De aceea, nu e de-ajuns ca școala să aibă un dulap 
cu cărți, ei să caute ca’ coprinsul lor să se facă cu
noscut acelor pentru cari s-au înființate..) In primul 
loc cată să se deștepte gustul sătenilor pentru citit. 
Mai cu seamă în lunile de iarnă cînd treburile cîmpu- 
lui sînt foarte puține, e timpul ca locuitorii să fie adu
nați și să li se Citească și să li se explice cele citite, 
îndenmînd pe cei știutori de carte să citească, iar pe cei 
ce au copii în clasele a IV-a și a V-a, să puie copiii să le 
citească.

In încheiere este exprimată următoarea speranță :... 
Cărarea deschisă de către dl Harat. spre cultura po
porului român, va deveni în scurtă vreme un drum 
larg și bătut; pe care vor merge de la opincă și pină 
la vlădică toți acei cu dor de mărirea și tăria nea
mului nostru.

Gînduri frumoase, dorințe nobile.- Autorul se înșela 
însă. Toate aceste aspirații ale țărănimii aveau să se 
împlinească abia mulți ani mai târziu, după 23 August 
1944. cînd sub conducerea partidului, „cărarea" spre 
cultura poporului nostru a devenit cu adevărat nn 
drum larg și bine întreținut.

să aibă

acestea 
din 15

succes și localnicii trecuți de vîrsta

vorbește și articolul apărut în nu- 
februarie 1898 sub semnătura lui

a-și îmbogăți 
chiar și ceea

că foarte des

cunoștințele, 
ce iși apro-

i-a fost dat 
făcut școala,

GOSPODARII 
SATULUI

bi vara anului 1965, acea vară 
cînd întreaga suflare din țara 
noastră participa cu entuziasm la 
dezbaterea proiectului noii con
stituții, am primit multe scrisori 
la redacție. Printre ele și scrisoa
rea Ecaterinei Gheorghe, din Va
lea Mare, regiunea Argeș. Vorbea 
cu mîndrie despre activitatea fe
meilor în treburile obștești, cum 
au transformat ele pămînturi 
aride in vii și livezi, cum au 
lucrat voluntare la 2idirea școli
lor noi și cum se străduie să fie 
fruntașe și în godpodărie. Despre 
sine puține lucruri. Că de mic 
copil a lucrat la moșieri, știe ce 
înseamnă exploatarea moșiereas
că, că ea de acum se simte alt 
cm.

Cînd am cunoscut-o, se arăta 
tot atît de modestă, neatribuin- 
du-și nimic din cele ce s-au rea
lizat în Livezile, satul unde ea 
este deputată. S-au plantat în 
comună 240 ha livezi și 30 ha 
vii ? Ei bine, toate acestea se 
datorează oamenilor care au 
muncit cu abnegație. S-au înfăp
tuit în anul 1966, 255 000 lei eco
nomii din munca voluntară ?. 
"Aceasta realizare, este de părere 
Ecaterina Gheorghe, tot pe seama 
hărniciei oamenilor trebuie tre
cută.

„Și a deputaților noștri", au 
spus alegătorii din Livezi, cînd 
s-au adunat să propună deputat in 
circumscripția numărul 13. Au 
propus-o din nou pe Ecaterina 
Gheorghe. Pentru aceleași mo
tive care, în catastifele sfatului 
popular comunal sînt trecute la 
rubrica „Realizări". Pentru ace
leași motive și încă unul, care 
ține de profilul moral al candi
datei. Nu a spus-o nimeni, dar 
știau toți. Intr-o comună viața 
fiecăruia se cunoaște și se ju
decă de fiecare. Conștiința sa
tului este un judecător care a- 
probă sau dezaprobă actele fie
căruia: Dar faptele Ecaterinei 
Gheorghe se oglindesc în această 
conștiință cu limpezime. Doi copii 
din comună au avut nevoie de o 
mamă, fiindcă așa-zisa mamă a 
lor „bună" i-a părăsit. Și s-a 
oferit Ecaterina Gheorghe să le 
ție loc de mamă.

Acum copiii îi spun mamă fără 
ezitare. Acum Ecaterina Gheorghe 
spune : „copiii mei". Iar oamenii 
spun că un om cu asemenea profil 
moral poate să-i reprezinte cu 
cinste în sfatul comunei.

E. MARTIN

■ ■’ B
Consfătuiri 
cu cititorii

In zilele premergătoare apari
ției numărului 1000 al „Albinei", 
redacția a organizat consfătuiri 
cu cititorii revistei în comunele 
Ceanu-Mare, regiunea Cluj și Dol- 
hasca, regiunea Suceava. Cu acest 
prilej participanții la consfătuiri, 
in număr de peste 450, au făcut 
aprecieri asupra conținutului și 
înfățișării grafice a revistei. De 
asemenea cititorii, și-au exprimat 
dorința ca revista să introducă și 
să permanentizeze unele rubrici 
pe teme social-economice, cultu
rale, să publice mai des materiale 
de popularizare a științei, să oglin
dească cu mai multă perseverență 
tezaurul artei noastre populare. De 
aceste propuneri ca și de alte su
gestii valoroase, redacția va ține 
seama in activitatea ei de viitor.

In zilele acestea redactorii re
vistei se vor intilni cu cititorii din 
comuna Vaideeni, regiunea Argeș.

Redacția mulțumește și pe a- 
ceastâ cale tuturor participanților 
la '.îsfătniri, pentru sugestiile 
lor *
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PIELEA, 
VĂZUL, 
AUZUL

Dr. NICOLAE CSAKY
Institutul de Medicină Timișoara

Poate oare pielea să înlocuiască văzul 
și auzul ? întrebarea nu este nouă. în
cercări sistematice, pentru a găsi un răs
puns, nu s-au întreprins însă decât în ul
timii ani, în urma dezvoltării impetuoase 
a tehnicii. Astfel, ideea unor aseme
nea experiențe a apărut din nece
sitatea de a stabili o comunicație cu 
muncitorii care se află în împrejurări 
ce nu permit folosirea undelor sonore 
și nici a semnalelor luminoase. Aseme
nea situații se ivesc la acei muncitori 
care lucrează cu motoare cu reacție, la 
care vocea nu poate ajunge nici măcar 
pe calea megafoanelor șau a radioului din 
pricina zgomotului infernal de la locul 
de muncă, iar activitatea ce o depun 
nu permite observarea în permanență 
a unui eemnal luminos. în aceste con
diții singurul organ de simț accesibil 
rămîne pielea, care poate înregistra 

semnalele sosite sub forma unor mici 
descărcări electrice.

în vederea efectuării unor asemenea 
experiențe, cercetătorii de la Loched- 
Georgia Company (S.U.A.) au trecut la 
fapte. Ei au fixat niște electrozi la 
baza a patru din degetele subiecților 
luați în studiu astfel că, în cazul tre
cerii unui curent electric muncitorul 
simte o pișcătură la baza unuia din 
degete. Fiind vorba de patru degete, se 
poate realiza un cod bazat pe patru 
semne (litere de cod) ceea ce permite 
doar comenzi foarte scurte. Variind du
rata curentului, s-a stabilit că, munci
torii pot deosebi trei și chiar patru sti
muli ceea ce înseamnă, pentru toate 
cele patru degete, un număr de 12 sau 
16 semnale. Continuind experiențele, 
s-a stabilit că subiecții pot, în același 

timp, să diferențieze și trei grade de 
intensitate fără ca stimulii să devină 
dureroși. Combinînd cele trei grade de 
intensitate cu durata pentru cele patru 
degete la care s-au fixat electrozii, se 
obține un cod cu 48 de semne. Fiecare 
semn putînd să fie o literă sau o cifră, 
se pot alcătui mesaje la fel de compli
cate ca și în cazul comunicării directe 
prin viu grai.

După un antrenament de numai 12 
ore, unii indivizi din lotul experimental 
au reușit să „citească" 38 de cuvinte 
pe minut. Se crede că perfecționarea 
metodei va duce la creșterea nivelului 
de recepție pînă la 200 cuvinte pe minut 
(deci o convorbire normală) sau chiar 
pînă la 400—600 cuvinte pe minut. în 
acest ultim caz pielea se va dovedi un 
organ mai rapid decît auzul.

sfaturi 
practice

*

Petele de vin alb sau roșu de pe fe
țele de masă se scot înmuindu-le i- 
mediat în apă rece în care s-a adăugat 
puțină leșie. Se săpunește pata și se 
lasă pînă a doua zi, cînd se spală ca 
orice' rufă. Chiar dacă la spălat pata 
nu iese complet, la fiert nu mai ră
mâne nimic. Petele de vin roșu se scot 
și ca sare de lămtie.

De pe rochiile de orice stofă petele 
se scot cu un tampon în culoarea ro
chiei înmuiat în apă rece.

Monumentul lui 
Nicolae Grigores- 
cu, ridicat in co
muna sa natală 
Pitaru, raionul Ti- 
tu, purtînd urmă
toarea inscripție i 

„Nicolae Gri- 
gorescu — cel mai 
mare pictor al ro
mânilor, fiul lui 
Ion și al Ruxan- 
drei Grigorescu, 
născut în această 
comună în anul 
1838, mai 15“.

Monumentul a 
fost ridicat din i- 
nițiativa comite
tului de partid și 
a sfatului popular 
comunal.

Petele de fructe trebuie scoase ime
diat ce s-au produs deoarece cu cit 
sînt mai proaspete cu atît ies mai ușor ; 
dispar foarte repede cu apa călduță și 
săpun. Petele mai vechi se scot cu per- 
manganat și acid oxalic în modul ur
mător :

Se dizolvă o linguriță de acid oxalic 
(sare de măcriș) într-un pahar de apă 
și se pune să clocotească. Se înmoaie 
pata in soluție de permanganat bine 
colorat — rece — și apoi se înmoaie de 
mai multe ori în soluția de acid oxalic 
în momentul cînd clocotește. Se spală 
cu apă și săpun și se limpezește în cit 

mai multe ape.
Dacă, după ce a fost astfel tratată, 

pata nu a dispărut complet, atunci încă 
udă de la limpezit se trece prin fum 

de pucioasă.
Pe mătase, aceste pete se scot cu un 

amestec, in cantitate egală, de alcool 
și apă caldă. Pe mătăsurile albe, pata 
udă în apă rece se supune la fum de 
pucioasă și iese imediat, mai ales dacă 
este proaspătă.

Obiectele de porțelan se pot lipi cu un 
amestec . format- din'- 10 părți Caseină,
3 părți var‘stins, 5 părți sodă de rufe,
4 părți sticlă solubilă (wasserglass) și 
apă pînă se obține o masă cleioasă. In 
uneh cazuri se poate renunța la sodă și 
la sticla solubilă.

Ca seina să poate prepara din lapte 
acrit sau din brinză de vad degresată. 
In acest scop, laptele acrit sau brinza se 
lasă să se filtreze printr-o pinză’deasă, 
se spală bine cu apă (eventual și'eu pu
țină sodă) și apoi se usucă.

Cleiul trebuie preparat numai înainte 
de folosire, deoarece el poate fi între
buințat numai timp de 1 oră după pre
parare

CURIOZITĂȚI

Muzicanți dm Sikkim, in portul lor tradițional

Rața cu ouă de aur

De curind, un locuitor din Republica 
Populară Ungară, pe nume Lajos Ko
vacs din Madosca a cumpărat din piață 
o rață minunată. Cînd soția sa a des
făcut-o a găsit în ea o monedă grea de 
iur, purtînd o inscripție ciudată.

Omul a dus moneda la muzeul din 
localitate, unde a fost identificată ca 
monedă turcească bătută în secolul al 
XV-lea. S-au efectuat imediat săpături 
în balta în care stătea de obicei rața 
cu pricina și s-au descoperit numeroase 
monede asemănătoare, ascunse, proba
bil, acolo de un ocupant turc în seco
lul al XVI-lea sau al XVII-lea.

Lajos Kovacs a primit recompensa 
ce se acordă de obicei, pentru desco
perirea unui’ tezaur istoric. într-un fel, 
pentru el rata a ouat într-adevăr ouă 
de aur.

Pamirul crește

în vestita Vale a morții, într-o regiune 
înaltă a Pamirului, bîntuie adeseori ge
ruri cumplite, din care cauză nu pot 
trăi acolo nici oameni, nici animale. 
Recent, pe acest loc, arheologii au des
coperit o așezare — tabăra unor oameni 
preistorici. în jurul vetreîor au fost 
găsite resturi de copaci, care cresc as
tăzi cu mult mai jos, pe pantele mun
ților. Oamenii de știință au tras con
cluzia că Pamirul „crește" lent în înăl
țime. S-a calculat că în 10 000 de ani, 
el s-a înălțat cu circa 800 metri.

Plase din fir de păianjen

Celebrul explorator rus, Mikluho Ma- 
klai, care a trăit cîtiva ani printre pa- 
puașii din Noua Guinee, povestea că 
băștinașii prindeau peștele cu plase din 
fir de păianjen.

Naturalistul englez Pratt a verificat 
acestă afirmație, care s-a dovedit justă. 
Papuașii atîrnă de copaci o urzeală 
specială pentru rețele. Păianjenii se ins
talează bucuroși pe ea și o acoperă cu 
fire. Dacă rețeaua țesută de -păianjeni 
este desprinsă cu atenție, ea poate servi 
la pescuit, rezistînd la o greutate de 
1/2 de kilogram.

• Marele fabulist rus I. A. Krilov 
se afla in vizită la niște cunoștințe. 
Cînd să se așe^e oaspeții la masă, 
s-a constatat că sînt 13 persoane. 
Gazda, superstițioasă, se alarmă, dar 
scriitorul o liniști numaidecit: ..

— Nu vă necăjiți, doamna mea. 
Puteți considera1 că sîntem paispre
zece : am să mă străduiesc să mărhîric 
cit doi...

• Un om, fiind pe punctul de a se 
îneca în mare, începu să ceară aju
tor lui dumnezeu.

— Dă din miini și ai să scapi ! 
— auzi el un glas de sus.

Dar nu era dumnezeu. Era mari

narul de serviciu din echipa de sal
vare, care făceai plajă pe faleză.

• Marele savant Albert Einstein fu 
întrebat odată de către un reporter 
american cum iși notează marile idei 
ce-i vin in - minte : pe foi volante, 
.într-un earnet. intr-un registru sau 
in vreun fișifet- Special ?

Savantul se uită zîmbind la car
netul în care reporterul lua note de 
zor și răspunse :

— Marile idei, cite îmi vin, sînt

atît de puține, incit îmi pot permite 
să le știu pț de rost.

• Milionarul bolnav către medicul 
său :

— Dragă prietene, am hotirît să 
nu-ți mai plătesc onorariu pentru 
vizite in loc de asta te-am trecut în 
testamentul meu. Vei primi o sumă 
importantă după moartea mea. iți 
convine ?

— Desigur. Numai că te rog fii 
bun și înapoiază-mi puțin rețeta. Am 
de făcut in ea o mică modificare.
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BELGIA

Printre statele din vestul Euro
pei cu care țara noastră are bune 
relații diplomatice și comerciale se 
află și Belgia. Întinzîndu-și teri
toriul pe țărmul Mării Nordului, 
Belgia se numără printre țările cu 
cel mai mare număr de suflete pe 
kilometrul pătrat — în medie 300 
locuitori. Pe suprafața de 
30 507 km2 viețuiesc 9 290 000 lo
cuitori Nordul țării este populat de 
flamanzi, iar sudul de valoni- In 
cea mai mare parte, relieful țării 
este format dintr-o cîmpie joasă, 
apărată de apele mării prin diguri. 
Culturile de seamă sînt cerealele, 
sfecla de zahăr, hameiul. Spre sud- 
est poate fi întîlnit masivul Ardeni 
care are o altitudine medie de 
400 m. Principalele rîuri Meuse și 
Escaut sînt folosite și drept căi de 
comunicație.

Economia Belgiei este dezvoltată. 
Industria cunoaște un puternic 

avînt, țara situîndu-se pe un loc de 
frunte printre țările capitaliste 
dezvoltate. Cele mai importante 
bogății ale subsolului sînt zăcămin
tele de cărbune cocsificabil care 
împreună cu minereurile de fier, 
aduse din Franța și Luxemburg, 
alcătuiesc baza uneia din cele mai 
dezvoltate industrii — industria 
siderurgică. Alte ramuri industriale 
dezvoltate sînt: industria chimi- 
co-carboniferă, metalurgia nefe
roasă, construcțiile de mașini, in
dustria electrotehnică, chimică, tex
tilă și de prelucrare a petrolului 
importat.

Belgia este cunoscută, de aseme
nea, ca o țară cu agricultură inten
sivă, specializată în creșterea ani
malelor pentru carne și lapte.

în ultimii ani s-a înregistrat o in
tensificare a pătrunderii capitalu
lui american în economia națională 
a țării.

în scopul coordonării politicii

economice, Belgia, alături de 
Olanda și Luxemburg, s-a organi
zat in Uniunea Economică Benelux, 
în 1949 Belgia aderă la N.A.T.O., 
în 1951 — la Uniunea europeană a 
cărbunelui și oțelului, în 1954 — 
la Uniunea Europei Occidentale și 
în 1957 — la Piața comună.

Ca țară ce face parte din N-A.T.O., 
Belgia suportă din greu povara im
pusă de acest pact militar. Datorită 
acestui fapt, poporul belgian cere 
cu tot mai multă stăruință ca Bel
gia să urmeze calea retragerii din 

NA.T.O. Se pare însă că, cei puțin 
deocamdată, cercurile guvernante 
belgiene nu s-au hotărît încă să 
facă acest lucru.

în încheiere, amintim că Belgia 
se pronunță tot mai hotărît în 
ultima vreme pentru îmbună
tățirea relațiilor dintre statele 

europene, pentru crearea unui sis
tem de securitate europeană, condi
ție de bază în vederea asigurării 
păcii trainice pe continentul nos
tru.

N. DENDRINO

B blioteeari!

Librăria Cooperației de consum „CARTEA PRIN 
POȘTA" din București, str. Sei*g. Nuțu Ion nr. 8—12, 
livrează cărți pentru biblioteci cu plata prin virament.

La cerere librăria trimite gratuit materiale de infor
mare bibliografică.

ADMINISTRA
ȚIA ASIGURĂ
RILOR DE STAT 
face cunoscut ce
tățenilor că pot 
asigura facultativ 
mobilierul, îm
brăcămintea și 
celelalte bunuri 
din gospodărie, 
obținind despăgu
biri în cazurile de 
daune.

HADRAG RAIONUL LUGOJ-BANAT

în același contract este inclusă și asigurarea pentru unele 
accidente întîmplate asiguratului sau soției sale, precum și 
asigurarea pentru cazurile de despăgubiri civile datorate de 
asiguratul locatar fața de proprietar, pentru unele pagube 
la imobilul în căre se află bunurile asigurate Prima de asi
gurare este de numai 20 sau 30 de lei pe an pentru 
10 000 de lei sume asigurată.

5196 A.

! so-produce și livrează unităților 
cia liste și cooperatiste pe bază de 
contract produse de mare randa
ment și calitate superioară ca :

— mașini de gătit „VESTA"
— sobe de încălzit cu combusti

bil solid.

ARTICOLE

îhi O&CE GOSPODĂRIE

Completați-vă 
din timp trusa 
casnică cu cele 
necesare.

I

Le puteți procura de la magazinul din 
localitate.



satiră și umor satiră și umor

La sfatul popular din comuna noastră, trebu
rile merg bine. în generat. Să vedeți însă că. mai 
demult, s-a intîmplat ceva, nu în general, ci in 
Darticutar. E vorba despre o .șosea, despre niște 
grămezi cu pietriș, cu nisip, eu băltoace, și ce mai 
încolo-ncoace. o parte de vină o are și secretarul 
sfatului. Acum, ce-i drept, secretarul sfatului e 
harnic, om dintr-o bucată, dar uite că, din pricina 
lui. drumul e astăzi din bucăți.. Pe stînga hîrtoape, 
pe dreapta grămezi de materiale și la mijloc nu se 
mat poate circula din cauza gropilor. Adevărat, 
gropile nu se văd. Acum au acoperire : zăpadă. Si e 
tocmai bucata de șosea care dă în capul satului. 
Si bucata asta se sparge în capul nostru, de cite 
ori ne îndreptăm noaptea spre casă.

De lucrare s-au ocupat încă de prin noiembrie 
secretarul și nea Panait. care a mai lucrat la șosele. 
Si au amînat de azi pe mîine. Și mă miră, fiindcă, 
de obicei, secretarul e operativ... Dar’ iată că mai 
operativ s-a dovedit un inspector de la raion. 
Sore sfîrșitul lui noiembrie a picat în inspecție. 
Mai întîi a picat într-o băltoacă. Fiindcă venise pe 
întuneric

întreabă inspectorul de la raion :
— Tovarășe secretar, cu drumul cum stati ?
— Păi... stăm 1... Stăm locului... Știți, ploaia.
— Dar au fost și multe zile frumoase.
— Au fost, tovarășe inspector, dar fiecare zi 

frumoasă era înghesuită între două zile urîte. Așa 
că nînă să ne urnim...

Se întoarce inspectorul către nea Panait :
— Dumneata ce părere ai ?
— Despre ploaie ?
— Nu. despre gropi...
— Am o părere proastă 1... E o șosea și pe ici, pe 

colo băltoace...
— Ba eu cred că sînt băltoace și pe ici pe colo e 

șosea 1 zîmbl ironic inspectorul. Apoi din nou către 
secretar: cu puțin interes, ați fi putut repara bucata 
asta de drum. Că au fost destule zile senine...

— Au fost. încercă s-o întoarcă secretarul, dar noi 
nu am știut de la începutul săptămînii care anume 
zile or să fie frumoase, așa că mi-a dat peste cap 
planul de măsuri. Dar pînă într-o săptămînă, două, 
se repară. Decembrie o să sosească pe drum neted...

Pe la mijlocul lui decembrie, pică un inspector 
nou. Gropile, tot cele vechi...

— Tovarăși, știam că pentru decembrie v-ați 
luat angajamente în legătură cu drumul...

— Păi... între angajamente, a dat lapovița... Și pe 
lapoviță e mai greu... Ba ploaie, ba ninsoare...

Din nou inspectorul :
— în satul vecin a plouat ?
— Cu găleata I zise Panait.
— Și-atunci acolo de ce au reparat oamenii la 

vreme partea lor de drum ?
— Adică... la ei n-a plouat chiar cu găleata. A 

plouat mai cu... ulcica 1 Cu găleata a plouat la noi.
— Să-ți explic eu, tovarășe Panait. Aici la dum

neavoastră nu-i de vină lapovița. Și nici ploaia.
— Dar cine ?
— Apa de ploaie !
— Tot aia e, că apa de ploaie, din cauza ploii 

vine.
— Nu. în cazul de față apa de ploaie vine din 

cauza măsurilor pe care nu le-ați luat.
Panait se scărpină după ceafă și bălmăji :
— Păi noi... am luat măsuri.
— Am luat! întări secretarul.
— Ați luat, dar le-a muiat lapovița...
— Tovarășe inspector, interveni Panait. Noi n-am 

stat de pomană. Citiți aici planul de lucru, negru pe 
alb : ..septembrie : se vor aduce grămezile de pie
triș”. S-au adus. „Octombrie : se va aduce nisip". 
S-a adus. „Noiembrie-decembrie : se vor acoperi 
gropile**...

— Si ?
— Păi... se vor !...
După Anul nou, pică din nou inspectorul. în co

mună, 1967 venise cu bucurie, cu voie bună și cu 
gropile din 1966...

— Să vedeți. începu nea Pândele, n-am mai avut 
vreme, că la sfîrșitul lui decembrie toate eforturile 
le-am dirijat pe linie de sarmale și caltaboși...

— Si dacă nimerea Moș Gerilă în vreo băltoacă ?...
— Nu. că el vine totdeauna din cealaltă parte a 

comunei...
— Dar să știi, tovarășe inspector, adăugă secre

tarul, cum se topește zăpada, ne apucăm de repa 
rații!

— Numai să nu înceapă după aceea ploile, in
terveni nea Pândele.. Că de la ploaie se face 
noroi și trebuie să așteptăm pînă în iarna viitoare, 
cînd s-o usca pămîntul de ger...

I. AVIAN

— Pentru cd team rugat 
rd mâ aștepff atei, trebuie 
st te porji așa de rece cn 
witn* ?

Desen de F. GRONSKl

TELEVIZOARE Șl... LĂMPI DE GAZ!
Lucrurile despre care vă 

vorbesc acum le-am visat. Se 
făcea că un grup de oameni 
din Florești, raionul Titu, um
blă prin București, intrînd în 
toate magazinele unde există 
radiouri, televizoare, piese a- 
nexe și alte asemenea obiecte. 
Privesc în rafturi și întreabă 
toți o dată, ca-ntr-un cor an
tic :

— Aveți lămpi ?
— De radio ? — zice vîn- 

ză torul.
— Nuuu ! — răspunde co

rul antic din Florești.
— De televizor ?
— Nuuu ! Nuuu !
— Atunci de care ?
— De gaz.
— La „Ferometal", tova

răși !
— N-are !
— Păi dacă n-are acolo, de 

ce căutați Ia noi ?
— Fiindcă ne trebuie pen

Foileton
tru televizoare, sșa c-ar tre
bui s-aveți.

— Nu mai pricep nimic 1 — 
grăiește vinzătorul, ridicind 
brațele ca-ntr-o tragedie (tot 
antică, bine-nțeles !). Atunci 
din corul vorbit se desprinde 
vocea unui solist :

— La noi, în Florești, sînt 
multe televizoare. Și, vedeți 
dumneavoastră, parcă s-au 
vorbit să meargă toate... nu
mai seara ! Și cind pornesc, 
crește tensiunea pe fir. Crește 
pînă face „poc !**.

— Tensiunea ?
— Nu. Siguranța de la tran

sformator.
— Asta se pune repede. 

N-aveți electrician de întreți
nere ?

— Ba da. Gheorghe Vlăs- 
ceanu. Dar n-o pune repede, 
că n-avem de unde să-l luăm. 
Unde să-l cauți, pe-ntuneric ? 
Duminică seara l-am căutat.

— Deci, tocmai cind e mai 
frumos, satul rămine fără lu
mină.

— Nu tot. Arde lumina nu
mai la Sanatoriul T.B.C.

— Cum asta ?
— Transformatorul este in 

curtea spitalului și, cică, me
canicul șef Marin Răduț face 
el niște șmecherii. Dar nu știm 
ce fel de șmecherii, că direc
torul spitalului, Ion Georges
cu, nu prea dă voie electri
cianului nostru, cind il găsim, 
să umble la transformator.

— încurcată treabă. Trebuie 
să se facă lumină. Dar tot 
nu pricep de ce vă trebuie lăm
pile de gaz ?

La această întrebare, răs
punde din nou corul vorbit:

— O, tu, vinzător, nepri
ceput ! Să privim la televi
zoare !

Iar vinzătorul, încă nelămu
rit, ridică tonul și scandează 
in același fel :

— Păi dacă nu-i curent, tot 
nu vedeți nimic cu lămpile !

Și dialogul se îmbogățește 
cu următoarea strofă, scan
dată mai tare decit celelalte 
replici :

„Știm, nu vedem progra
mul,

E foarte-adevărat...
Vedem măcar ecranul ! 
De ce le-am cumpărat ?**

In această clipă visul s-a 
terminat, fiindcă m-am tre
zit... in poarta casei mele, în
tors de pe teren.

Nu știm cind se vor trezi 
ceilalți.

STELIAN FILIP

Magazia cooperativei 
agricole din comuna 
Seleuș-Crișana. începută 
de cîțiva ani nu s-a ter
minat încă, iar fundația 
a început să se degra
deze.

Se vede co la voi, chib
zuiala, tot la fundație se 
află...

Desen de
NIC. NICOLAESCU

EPIGRAME
UNUI CIOBAN 

FRUNTAȘ
Cit ii valea, dealul, 
Curge... caș-ca-valul l

UNORA CE NU DAU 
SPECTACOLE 

LA CĂMIN
Ei cortina-au ridicat
Cind au dus-o la... 

spălat !

TITI GHEORGHIU 
corespondent

Desenul oro 5 greșeli.

CONCURS: care sînt greșelile?
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