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Acum zece ani, în ziua de 16 martie 1957, s-a 
stins din viață unul dintre marii artiști ai omenirii, 
sculptorul Constantin Brâncuși.

Fiu de țăran din satul Hobița, comuna Peștișani, 
de lingă Tîrgu-Jiu, Constantin Brâncuși s-a născut 
la 21 februarie 1876.

întreaga sa viață a fost un exemplu de dăruire 
nilului ideal al artei. Pornit din mijlocul poporu
lui, căruia i-a păstrat o nețărmurită dragoste, Con
stantin Brâncuși, înzestrat cu un puternic simț al 
frumosului, a înfruntat greutățile vieții prin muncă 
dirză și, înflăcărat de pasiunea pentru arta, și-a 
împlinit strălucitul său talent, ajungind la înălțimea 
celor mai mari artiști ai lumii.

După terminarea școlii elementare, Brâncuși a 
muncit ea ucenic timplar și băiat de prăvălie, la 
Tîrgu-Jiu și la Craiova. Abia la 18 ani a putut să 
intre ca elev la Școala de arte și meserii din Craiova, 
unde și-a dovedit marea sa indeminare pentru 
sculptură. Terminind această școală se înscrie ca 
elev la Școala de belle-arte din București (azi Insti
tutul de arte plastice „N. Grigorescu**).  Lucrările 
sale din această epocă arată seriozitatea cu care s-a 
dedicat studiilor, precum și preocupările sale științi
fice care depășeau cercul studiilor cerute de pro
grama învățămîntului artistic. In anul 19*2,  obține 
diploma de absolvent al Școlii de belle-artt și 
minat de o neînfrîntă hotărîre de a se desăvîrși, 
părăsește țara și, învingînd greutățile și lipsurile 
ce i se puneau in cale, trece prin Austria, Bavaria 
•și Elveția, cîștigîndu-și existența prin muncă, iar în 
194)4 sosește la Paris, unde în 19*5  reușește să se 
înscrie la Academia de arte frumoase.

BRÂNCUȘI ■ masa tăcerii

Talentul său se afirmă tot mai puternic, incit 
unul dintre cei mai mari sculptori ai timpului. 
Auguste Rodin, a voit să și-1 apropie ca elev și 
colaborator. Brâncuși insă refuză, fiind conștient de 
marea sa vocație. Hotărit să nu se abată de la dru
mul de care era ferm convins eă-1 duce spre desă- 
virșire, nu voia să-și subordoneze talentul înțelegerii 
despre artă a unui alt artist, chiar dacă acela era 
marele Rodin. Răspunsul a fost simplu și hotărit: 
„Sub un stejar mare nu crește nimic**.

Arta lui Brâncuși crește și înflorește, trăgindu-și 
puterea de viață din arta părinților și strămoșilor 
săi. Arta țăranului român, sculptura in lemn a aces
tuia i-a fost eea mai prețioasă lecție alături de în
vățătura primită de la artiști cu mare nume. Ajutat 
de arta poporului său, Brâncuși. cel mai mare 
sculptor al acestui secol, a deschis drum nou sculp
turii mondiale. Prin el, arta poporului nostru a 
ajuns la o mare strălucire.

Celebra operă a lui Brâncuși, pasărea măiastră, 
a încetățenit in vocabularul artistic al lumii cuvin- 
tul românesc : „Măiastră**.

Măiastră a devenit un simbol al într-aripării spi
ritului artei noastre și al artei întregii lumi. Pen
tru această operă, maharajahul Olcar din Indor a 
hotărit să construiască un templu in îndepărtata 
Indie.

Deși vreme de 50 de ani Brâncuși a trăit și a creat 
la Paris, el nu și-a uitat țara și poporul care i-au 
hrănit entuziasmul creator de-a lungul întregii sale 
vieți. Mărturie stă chipul artei sale. Mărturie stau, 
de asemenea, operele ce le-a adăugat frumuseților 
patriei sale : „Coloana fără sfirșit**,  „Poarta sărutu
lui**  și întregul complex de creații din Parcul Brân
cuși și din Grădina publică din Tîrgu-Jiu.

S-au scurs zece ani de la moartea marelui artist. 
Renumele operei sale crește mereu o dată cu renu- 
mele artei românești.

CUVlNT
Înainte

Din volumul „1907"

fu anii nouă sute fapte-

Ca din senin- în marte. într-o noapte. 
S-a ridicat spre cer, din Hodivoaia, 
Și din Etaminei, fi Stăvilești- văpaia.

Și s-au aprins de-a latul țării, mii
De luminări și de făclii, 
Ca la un Pafte fi o Înviere, 
Facle- fi pipei, și-opaițe stinghere.

Cum e~n biserică, la noi.

Un mugure de foc, ca un altoi. 
Pe vtrful unui fir de luminare.
In sfeșnic la icoane și-n altare.

Așa, din sat în sat, se-ntinse 
Văpaia grînelor aprinse, 
Că flacăra-ncepea să joace 

De-a rindul pe pătule și conace.

Era să fie sărbătoare
Sau slujbă de înmormîntare ?
Urlau fi cîinii-n haite la năvală-

Ajută, Doamne, țara-i in răscoală

TUDOR ARGHEZI

Conf. univ ALEXANDRU TOHĂNEANU
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IINI1FS 
OÎNTECELE 
NOI?

■
La faza intercomunală a celui 

«le-ai VIII-lea Concurs, în raionul Dej, 
■-au întrecut în arta cîntecului 41 de 
coruri și grupuri vocale, însumind 
aproape 1 100 de cîntâreți.

Dirijori ca Ilie Pocol din comuna Și- 
rnișna, Andrei Comerzan din Girbou, 
Emilia Pop din Recea-Cristur și alții au 
depus împreună cu formațiile lor o 
muncă stăruitoare pentru a realiza o cît 
mai frumoasă interpretare, pentru a 
se prezenta în fața publicului cu un re
pertoriu mai bogat și variat.

La această etapă, pe scenele concursu
lui au fost interpretate circa 100 de 
eîntece, valoroase din punct de vedere 
artistic, care au contribuit la răspîndi- 
rea frumosului, la educația muzicală a 
sătenilor.

Parcurgînd însă titlurile bucăților 
corale cu care s-au prezentat unele for
mații. te întrebi nedumerit unde sînt 
cîntecele noi ? tți pui întrebarea deoa
rece intîlnești la aceste coruri, lucrări 
mai vechi, cîntate și la concursurile an
terioare, auzite de multe ori de țărani. 
Iată, bunăoară, repertoriul formației din 
comuna Tleanda. La faza intercomunală, 
acest cor cu mari posibilități s-a pre
zentat cu trei cîntece : Republică mă
reață vatră de I. Chirescu, Foaie verde 
de măr dulce de T. Jarda (ambele in
cluse în repertoriu în 1964 dar apărute 
cu multă vreme înainte) și unul învățat 
în acest an.

Corurile din Bogata de Sus și Bogata 
de Jos au avut un repertoriu cu totul 
asemănător format din cîntecele : Repu
blică măreață vatră, un alt cîntec pa
triotic. ultimul interpretînd în plus și 
bucata : în gospodărie. Chiar și la for
mații considerate printre cele mai bune 
din raion, ca de exemplu cea din Gîr- 
bou, se observă cu toată împrospătarea 
repertoriului un apel accentuat la cîn
tecele mai vechi. Iată cele 7 cîntece in
terpretate : Republică măreață vatră 
(în repertoriu din 1964), Te cînt partid 
de Mircea Neagu (în repertoriu din 1960) 
aPoi bucățile înflorești pămînt al bucu
riei, Tinerețe de V. Timiș, La joc de 
I. Bratu, în poieniță de G. Danga și

Hora păcii de I. Dragomir, incluse în 
repertoriu in 1965 și 1966 dar apărute 
mai demult.

Desigur, valoarea unui cîntec nu de
pinde nici de anul în care a fost creat, 
nici de data apariției. Sînt multe eînte
ce care au apărut cu ani în urmă și 
prezenta lor în repertoriu face cinste 
oricărei formații, oricărui dirijor. Bucăți 
corale ca Republică măreață vatră de 
I. Chirescu, Te cînt partid de Mircea 
Neagu. Părinte drag, partid iubit de 
Gh. Bazavan ș. a. cîntate mult și la faza 
intercomunală din raionul Dej, au fost 
îmbrățișate de formațiile corale pentru 
că sînt frumoase, realizate eu măiestrie 
și plac deopotrivă atît coriștilor cît și 
publicului. Ele au devenit de acum, 
putem zice cîntece clasice ale genului.

într-o foarte mică măsură s_au eîn- 
tat la această fază a concursului si crea
țiile compozitorilor noștri clasici. Este 
adevărat că multe coruri au interpretat 
cintecul Tricolorul de Ciprian Porum- 
bescu și că unele cum ar fi cele din 
Recea-Cristur. Unguraș. Jichisu de Jos 
și grupul vocal din satul Dăbiceni ș.a. 
au prezentat lucrarea Ea fîntînă de Au
gustin Bena. Dar cam atîta tot. Au lip
sit, în general, de la această fază crea
țiile marilor înaintași ai muzicii noastre 
corale, cîntecele lui D.G. Kiriac și ale 
lui Ion Vidu, lucrările lui G. Dima, 
G. Cucu și ale altor compozitori cla
sici.

îmbogățirea continuă a repertoriului 
cu cele mai noi și mai valoroase cîntece 
este o condiție de bază a existenței și 
permanentei dezvoltări a unei formații. 
Limitarea activității unui cor. vreme 
îndelungată, la prezentarea acelorași lu
crări duce neapărat la rutină și șablo- 
nizare în interpretare, Ia diminuarea 
interesului publicului pentru activita
tea formației respective.

Corurile și grupurile vocale din raio
nul Dej ar fi cîștigat mult mai multe 
aprecieri din partea auditoriului dacă 
alături de cîntecele mai vechi ar fi pre
zentat mai multe creații noi. Și posibi
lități au fost pentru aceasta. Anul tre
cut, Casa Centrală a Creaței Populare a 
editat și pus la îndemîna căminelor 
culturale cîteva culegeri. O seamă de 
cîntece create de compozitorii noștri în 
1966 sînt interpretate de corul radio.

împrospătarea repertoriului cu cîtece 
noi și cu cele create de clasici, difuzarea 
lor în rîndurile publicului sătesc este 
un act de mare importanță culturală și 
artistică, o îndatorire de onoare a diri
jorilor și a formațiilor corale.

R. IARAI

Vechea pasiune 
a unui tînăr

Intr-una din serile trecute, la Danes, 
un tinar subțirel, cu ochi albaștri, urca 
emoționat in cabina de proiecție. Emo
ția care i se citea pe față nu era pro
vocată de vreo grijă în legătură cu apa
ratul sau cu filmul pe care urma să-l 
proiecteze. încă de după-masă venind 
direct de la serviciu s-a oprit la căminul 
cultural, a controlat minuțios aparatul, 
a proiectat pe ecran și cîteva secvențe 
de probă. Totul era pus la punct și ve
rificat ca și altă dată.

tn seara aceea, tînărul Tiberiu Antal 
trăia emoțiile unui eveniment. Filmul 
Diligenia era cel de-al 150-lea film pe 
care îl rula in comună.

A urcat prima dată în cabina de pro
iecție, cu zece ani în urmă, intr-o seară 
de ianuarie. Era în perioada unui festi
val și avea atunci 15 ani. Operatorul, 
un om -mai în virstă, se îmbolnăvise șt, 
ca să nu se renunțe la spectacol, s-a 
oferit el să ruleze filmul. încă de pe 
vremea cînd era elev, își petrecea mult 
din timpul său liber alături de opera
tor, in cabină, de la el învățase tainele 
meșteșugului.

De zece ani Tiberiu Antal prezintă 
filme la Daneș. Face această muncă vo
luntar, dintr-o pasiune. 1 s-a oferit de 
nenumărate ori încadrarea de operator 
dar el a refuzat întotdeauna.

Dragostea acestui tînăr pentru cine
matografie nu se rezumă numai la ; ii- 
nuirea aparatului de proiecție. Tib^-^fk 
Antal studiază cărți despre această artă, 
citește regulat revista Cinema și urmă
rește cu multă atenție cronicile cinema
tografice din presă. 11 poți intîlni deseori 
la cămin disciitînd cu tinerii din -comună 
pe marginea filmelor, despre regie și in
terpret!. A vorbit cu mulți dintre ei, eu 
Gheorghe Negulescu, Nicolae Rațiu, Ion 
Bichiș și despre organizarea, în comună, 
a unui cerc prieteni ai filmului. Pe Va
lentin Sighișoreanu l-a învățat chiar să 
minuiască aparatul de proiecție și azi e 
operator în comuna Criș.

Filmul nu este singura lui pasiune. 
Tiberiu Antal e interpret și în brigada 
artistică și unul dintre cei mai buni ci
titori din comună. Bibliotecara Maria 
Gherman mi-a povestit că m demult 
a venit la ea și i-a propus să organizeze 
o filială a bibliotecii la Baza tubulară 
unde lucrează.

Am stat de vorbă cu Tiberiu Antal „ 
după rularea filmului amintit. Era gră- * 
bit. A doua zi avea ședință de partid 
și, ca membru în biroul organizației de 
bază, avea o sarcină de rezolvat.

*) Dacii, co producție româno-franceză

I. RADU

Ce să citim
George IVAȘCU: 

Confruntări literare
Publicist pasionat cu multiple preocu

pări, redactor a numeroase publicații 
care au avut un rol important în dezvol
tarea culturii noastre pe un făgaș pro
pice, George Ivașcn, unul dintre cei mai 
apropiați colaboratori ai lui George Că- 
linescu. e prin vocație ca și prin forma
ția sa, in primul rind. un istoric șt 
un critic literar. Volumul ni-l prezintă, 
în același timp ca un istoric literar 
bine informat avind o viziune 
modernă a valorilor, o înțelegere 
a dialecticii acestei discipline, care nu 
sînt obișnuite ; avind. de asemenea ca
pacitatea de a-și însuși și a utiliza cu 
frumoase rezultate cele mai noi metode 
in acest domeniu

Volumul cuprinde o selecție repre
zentativă dintr-o activitate desfășurată 
timp de peste trei decenii și denotă, pe 
lingă atîtea alte calități, curajul civic, 
atitudinea militantă a unui intelectual 
cinstit, care și-a făcut un titlu de noblețe 
șt o îndatorire din slujirea idealurilor 
democratice, antifasciste, partinice.

Organizat în mai multe secvențe, volu
mul cuprinde pagini substantiate des
pre N. Filimon, Eminescu, Creangă, 
Goga Dobrogeana Gherea. despre „Viața 
românească" Sadoveanu Philippide, 
Bogza și Labiș De asemenea, cuprinde 
articole de generalizare de un interes 
major, cum ar fi. bunăoară Umanismul 
poeziei noastre contemporane.

Confruntări este o carte necesară tutu
ror celor interesați de mișcarea ideilor 
din viata noastră literară și indispensa
bilă profesorilor, bibliotecarilor, acti
viștilor culturali în genere.

Un film de ampla respirație eroică* ’
„Cine sînteți voi ?*.  îl întreabă ostașul dan ce stră

juiește la meterezele cetății pe solul care — vorbind 
în numele legiunilor romane ce se întind pînă în zare
— îi cere să deschidă porțile. „Stâpînii lumii i“ — 
replică romanul. „Veți ajunge; dacă noi vom pieri I" 
Așa începe filmul. Și această emoționantă primă see- 
vență capătă valoare de simbol pentru întrega desfă
șurare ulterioară a acțiunii.

Ne este reînviată în fața ochilor o pagină din fră- 
mîntata istorie a strămoșilor noștri — alacarea 
Daciei de către armatele lui Domițian și anume, 
momentul cînd. după o primă înfrîngere, însuși împă
ratul vine în fruntea lor. Prilej pentru realizatori să-și 
dorească și să reușească o lucrare de amplă respirație 
eroică. în același timp — deși posedînd o serioasă 
documentare asupra epocii — ei nu au urmărit numai 
o reconstituire istorică, ci un film care să se adreseze 
sensibilității spectatorului contemporan.

Un model de împletire a realității istorice de necon
testat eu o acțiune imaginară îl constituie scenariul 
unuia din puținii scriitori ce au o mai permanentă 
legătură eu ecranul : Titus Popovici. Apoi, un plus 
de interes este adăugat de faptul că scenariul ne 
familiarizează cu îndeletnicirile, portul, obiceiurile, 
credințele strămoșilor noștri. Dar poate eă cel mai 
important merit al său este eă — reale ca Decebal, 
Domițian. Fuscus sau fictive ca Severus, Cotiso, Meda
— personajele trăiesc, sînt credibile.

Această calitate a scenariului prilejuiește o serie de 
reușite actoricești pe «are ne mulțumim doar să le 
cităm din bogata distribuție româno-franceză ! Marie 
Jose Nat (Meda, fiica lui Decebal), Georges Marchal 
(generalul Fuscus), Pierre Brice (generalul Severus), 
Emil Botta (marele preot) Gyorgy Kovacs (Domițian) 
și însuși regizorul Sergiu Nicolaescu (în rolul Marcus). 
De neuitat ne apare impunătoarea figură a marelui 
Decebal (în interpretarea actorului Amza Pellea). 

Purtător al celor mai alese virtuți ale strămoșilor 
noștri, statura sa morală domină filmul. El este nu 
numai un viteaz luptător, ci un deosebit strateg (vezi 
lupta în defileu — fapt consemnat de istorie), un iscu
sit diplomat (legăturile sale cu senatorul roman 
Attius). Cunoscînd forța imperiului roman, Decebal 
înțelege că nu trebuie să se bizuie numai pe vitejia 
dacilor, ci și pe o politică înțeleaptă și face tot ce se 
poate pentru a ocoli războiul. Nu șovăie însă, atunci 
cînd e cazul, să-și conducă oștirea în luptă hotărîtă 
pentru apărarea libertății, așa cum n-a pregetat să-și 
sacrifice pe propriul său fiu atunci cînd interesele 
statului au cerut-o (aceasta prilejuind filmului o sec
vență de o tulburătoare frumusețe).

Deși la primul său film artistic de lung metraj, 
Sergiu Nicolaescu (care ne-a îneîntat în anii trecuți cu 
cîteva scurt-metraje, premiate de altfel la diferite 
festivaluri) se dovedește a fi un regizor pe deplin stă- 
pîn pe mijloacele sale de expresie, reușind să con
struiască un film care captează în permanență atenția 
spectatorului de la prima secvență, amintită mai sus, 
și pînă la ultima, cînd încleștarea vie a celor două 
oști se transformă pe ecran într-o imagine de pe 
Columna lui Traian. Scenele de luptă, dinamice și 
captivante, i-au solicitat regizorului dirijarea a zeci de 
actori și mii de figuranți.

Natura are în Dacii unul din „rolurile principale". 
Frumusețea peisajului românesc este valorificată cu 
mult gust de operatorul Costache Ciubotaru. Talentul 
său, dovedit încă din Tudor capătă aici o și mai deplină 
confirmare în imaginea de o mare varietate a culorii.

în ciclu] epopeii cinematografice naționale, ca și Pe 
lista realizărilor cinematografiei noastre în general — 
Dacii ocupă un loc de onoare. Este un film care utili
zează multe din mijloacele cu care ne-au obișnuit unele 
superproducții din străinătate. Dar este în același timp 
— și în primul rînd — o operă de artă.

VLADIMIR PANĂ’

M. I.



BEȚIA STRICĂ OMENIA
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Aicoolismul

în cifre
• REVISTA franceză 

„Science et vie" („Știința 
și viața") din februarie 
1967 arată că în Franța, în 
focare an, 40 000 de per
soane sînt internate în spi
talele de psihiatrie din 
cauza alcoolismului. Tot
odată, alcoolismul este res

în regiunea Argeș, cooperativele 
agricole de producție vor avea ame
najată pentru irigat, la sfîrșitul a- 
cesltii an, o suprafață totală de 
25 000 ha. Pentru cele 9 500 ha care 
urmează a fi amenajate în 1967, 
DRIFOT-Argeș a întocmit și predat 
din timp beneficiarilor documenta
ția respectivă. S-au putut astfel lua 
măsuri practice intr-o serie de coo
perative agricole încă în primele zile 
ale anului.

Printre cooperativele agricole de 
producție care și-au pichetat și a- 
menajat unele terenuri se înscriu 
cele din Mogoșani, Drăgănești, Mă
runței ș.a.

Timpul legumelor, al trufandale
lor mult așteptate, se apropie pe zi 
ce trece, o dată cu mugurii primăve
rii >ce se anunță a veni în curînd. 
Pornind de la această realitate, de 
la dorința ca legumele lor să fie 
puse printre primele la dispoziția 
consumatorilor, cooperatorii din- 
tr-o serie de unități agricole, pe 
lîngă alte importante munci de se
zon, au început intense pregătiri în 
vederea producției de legume din 
acest an.

Amintim, la început, preocu
pările și acțiunile întreprinse de 
către cooperatorii din raionul Cora
bia, regiunea Oltenia, care în acest 
an vor cultiva legume pe o suprafa
ță mai mare cu aproape 750 ha de
cît cea cultivată în anul 1966. In 
cooperativele agricole de producție 
din acest raion, la jumătatea lunii 
februarie se amenajaseră paturi 
calde pe o suprafață de peste 10 000 
mp. din care 1 600 mp de către coo
peratorii din Cilieni, 1 000 mp de 
către cei din Vădăstrița și 700 mp 
de cei din Ostroveni.

în multe cooperative agricole de 
producție din raion, de la pregăti
rea paturilor calde s-a trecut la în- 
sămînțâri, la data amintită execu- 
tîndu-se însămînțările pe o supra
față de 2 500 mp, din care 1 300 mp 
cu roșii timpurii. Rezultatele obți
nute în producția de legume de că
tre cooperatorii din raionul Corabia 
se vor solda nu numai cu aprecieri 
din partea consumatorilor ci, mai 
ales, cu realizarea a pesie 18 000 000 
Iei venituri pe baza contractelor în
cheiate.

Ancheta socială inițiată de revista 
„Albina" pe tema alcoolismului cronic 
implică desigur și punctul de vedere 
medical, pe care am dori să-1 exprimăm 
astazi. Cazurile citate în articolul „sem
nal" sînt elocvente, dar, cum era și fi
resc, nu cuprind multitudinea de pro
bleme pe care le ridică alcoolismul.

Abuzul de băuturi alcoolice are cauze 
care țin rareori de patologie. Dipsoma
nia, invocată de medicul I. U. pe care 
„Albina nr. 999 îl citează, este de 
cele mai multe ori un pretext, iar nu 
o boală. în schimb caracterul indi
vidului și mediul înconjurător joacă 
un rol hotărîtor. în această pri
vință, prof. Gh. Gh. Marinescu arăta în- 
tr-o lucrare a sa din 1930 că la noi în 
țară, în acea vreme, exista o circiumă la 
160 de locuitori și că, în 1926, s-au chel
tuit în România pentru băuturi spirtoase 
peste 16 miliarde lei, adică 40 la sută 
din bugetul statului !

Cauzele sociale erau în acea epocă pe 
primul plan. Astăzi, situația din țara 
noastră este cu totul alta. Alcoolismul în 
general, nu mai constituie o problemă.

ponsabil, in totalitate sau 
în parte, de 50 la sută din 
crime, 30 la sută din acci
dentele de circulație și 20 
la sută din accidentele de 
muncă produse în țară.

• DUPĂ savantul fran
cez H. Auburn, 75 la sută 
din tinerii delicvenți pro
vin din familii de alcoolici.

• ALCOOLUL, este res
ponsabil de 3/4 din decese
le prin hemoragie cere
brală, 1/4 din decesele prin 
boli de inimă și 9/10 din 
decesele prin boli de ficat.

• DISTRIBUȚIA alcoo
lului in organism se face 
inegal, concentrația cea 
mai mare de alcool găsin- 
du-se în ficat ți creier. 
Astfel, dacă considerăm 
drept 100 nivelul de alcool 
din singe, în ficat vom găsi 
o concentrație de alcool 
de 145 la sută, iar in creier 
de 175 la sută.

• PENTRU a se produce 
o intojcicație alcoolică a- 
cută (starea de ebrietate), 
concentrațta de alcool din 
singe trebuie să atingă in

Tractoristului Petre Gurilev de la

G.A.S. Malul-Roșu, raionul Urziceni.

— Uite. aici am luat viralul ăla 

grozav astă-toamnă.

Desen de F. GRONSKI

• ---- —--- ——————-- —----- ----------------—

CÎND PLĂTEȘTE SOCRU-MIC?
Directorul căminului cultural din 

Chiajna a fost chemat intr-o simbătă 
la sfatul popular comunal, cu sublini
erea : „Să vină imediat".

— Ce-or fi vrind ? s-a-ntrebat direc
torul. Poate că nu-s mulțumiți cu pro
gramul de miine. Să recapitulez : avem 
dimineață de basm și matineu de dese
ne animate, film pentru adulți după 
amiază și in încheiere seară distractivă.

— Programul e bun, i s-a spus la sfat, 
dar il suspenzi.

— De ce ?
— Face nuntă tovarășul Gheorghe 

Jecu. Iși mărită fata.
— Bine, dar programul e anunțat. 

Oamenii așteaptă. Și-apoi, căminul pier
de toate încasările.

— Plătesc chirie, tovarășe, a făcut 
socru-mic, Gheorghe Jecu, cu un gest 
larg de nabab.

S-a încheiat proces-verbal. Cu ștam
pilă și cu semnături, să rămînă pentru 
eternitate. A doua zi, duminică, sătenii 
au venit degeaba la cămin.

— Dați-vă la o parte! Faceți loc 
pentru nuntași ! 

însă individual, alcoolismul cronic tre
buie să fie prevenit și trSTat

Cînd putem vorbi de alcoolism cro
nic ? Care sînt limitele admise de me
dici în consumul alcoolului ? Schema
tic se descriu trei „zone" de consum al 
alcoolului. Profesorul francez Pequignot, 
de pildă, susține că există : o zonă de to
leranță normală — sub 80 grame alcool 
pe zi, care, exprimate în vin de 10 grade 
tărie, înseamnă sub 1 litru pe zi, dar nu
mai în cazul unor persoane perfect să
nătoase : zona periculoasă — între 1 și 2 
litri de vin pe zi și zona foarte pericu
loasă peste 2 litri pe zi.

Dar trebuie să ținem seama și de alți 
factori. „Păhărelul" de dimineață sau 
alcoolul consumat între mese, pe stoma
cul gol, este mult mai dăunător decît 
cel luat la prînz. Băuturile concentrate 
(țuică, rom, coniac etc.) depășesc cu mult 
în toxicitate pe cele diluate (vin, bere). 
Utilizarea continuă chiar a unor cantități 
mici de alcool este adesea primejdioasă. 
Se citează, de pildă, viroza gravă a unui 
adolescent care primise în tot timpul co- 

tre 1—3 grame la litru de 
singe. Starea de comă sur
vine de obicei între 3 și 5 
g. alcool la litru de singe, 
iar moartea se produce la 
concentrații variind intre 
4,5 și 10 g. alcool la litru 
de singe.

• CONSUMAREA unui 
păhărel de țuică duce du
pă o oră la o scădere a vă
zului cu 6 la sută; două 
păhărele scad reacția vizu
ală cu 12 la sută, iar 3 pă
hărele cu 34 la sută.

Lazăr Gheorghe, tractorist din co
muna Lalaiasca, raionul Ploiești, a 
circulat cu tractorul în stare de 
ebrietate.

— Nu poți s-o umfli, Ionele ! Dă-i 
dînsului că se pricepe. Și nenea 
milițianul l-a rugat să sufle într-o 
bășică...

Desen de T. PAI,K

Puzderie de nuntași erau bucureșteni, 
invitați de-ai miresei și de-ai mirelui, 
salariați la oraș. Cooperatorii agricoli 
din comună stăteau afară și se uitau, 
înăuntru, Gheorghe Jecu, vicepreședin
te al C.A.P., membru în consiliul de 
conducere al căminului cultural și 
socru-mic, a ținut un toast :

— Pentru mine este azi o zi mare : 
pășesc pentru prima dată in acest fru
mos lăcaș de lumină, căminul nostru 
cultural. Am fost criticat că nu sprijin 
activitatea culturală, că n-am participat 
la nici o ședință a consiliului. Iată, 
dragii mei, acum am făcut o sală plină 
și toată lumea se distrează de minune !

A-nceput chiolhanul. S-au strigat 
darurile :

— De la tanti Chiriachița și nenea 
Biriboacă două bătrine bătute pe 
muche ! Darul a săltat la cinșpe mii !

Rudele s-au îngrijorat :
— Ar trebui să nu mai strige darul. 

O să ne aplice paișpe Ia sută din 
încasări, că atit e chiria.

— Șaișpe miare cu darul de la doam
na și domnul Popazu 1 a vestit nunul 
mare.

pilăriei vinuri tonice pentru o debilitata 
fizică.

Dacă alcoolul se consumă frecvent șî 
în mod sistematic, apar tulburări grave 
ale secreției stomacului, care duc în cele 
din urmă la gastrită și chiar la ulcer. O 
acțiune deosebit de nocivă o exercită al
coolul asupra ficatului. Deseori, la alcoo
licii cronici apare o boală foarte gravă și 
anume ciroza hepatică. Prof. A. Barjot 
consideră că 80 la sută din cirozele hepa
tice sînt determinate de consumul exce
siv, îndelungat și sistematic de alcool. 
Inima, vasele de sînge sînt și ele atinse 
direct sau indirect de alcool. Date recen
te arată că îmbolnăvirile plămînului 
sînt de 3—4 ori mai frecvente la cei ce 
consumă alcool. în raport cu cei ce nu 
consumă.

Cel mai serios este însă lezat sistemul 
nervos. Astfel, apar furnicături la mîini 
și picioare, tremurături, slăbesc memo
ria, atenția, capacitatea de muncă. în al
coolismul cronic pot apărea halucinații 
auditive (zgomote, țipete, împușcături 
părelnice) halucinații vizuale (năluciri 
cu animale fi iroase, scene înspăi- 
mintătoare etc.) precum șî alte tul
burări mintale mergînd pînă la demen
ță, adică pînă la pierderea facultăților 
mintale.

Caracteristic și specific alcoolismului 
este fenomenul de obișnuință față de al
cool. Organismul „tolerează" aparent 
doze tot mai mari de alcool, beția apare 
treptat, la cantități tot mai mari. Acest 
fenomen constă nu numai în scădere® 
sensibilității sistemului nervos, ci și în 
creșterea nevoii de a consuma băuturt 
alcoolice. O dată alcoolismul instalat, 
apare „reversul medaliei", beția apar» 
foarte repede și la cantități mici de al
cool. Este semnalul de alarmă că alcoo
lismul cronic s-a instalat.

Ce remediu există în această situație ? 
Medicina poate în prezent să vindece al
coolismul. Tratamentul alcoolismului 
cronic, dezobișnuirea de băuturi alcooli
ce sau „dezintoxicarea de alcool" nu se
poate face însă fără colaborarea bolna
vului. în secția de dezintoxicare a Spi
talului nr. 9 din București, condusă d« 
dr. Ciupacea, rezultatele cele mai 
bune — sută la sută vindecări — s-au 
obținut în cazurile cînd bolnavii ma
nifestau o dorință expresă, impe
rioasă de a se lăsa de băut. Pentru 
ca tratamentul să aibă efect, tre
buie deci ca alcoolicul să se pre
zinte la medic cu hotărîrea fer
mă de a se vindeca. După ter
minarea tratamentului, bolnavul trebuie 
să-și reia lucrul imediat. Abținerea to
tală și definitivă de la consumarea ori
cărei băuturi alcoolice este și singura a- 
titudine de recomandat în stadiul actual 
al cunoștințelor noastre despre alcoo
lism.

în concluzie, am vrea să menționăm 
că prevenirea alcoolismului este o pro
blemă a cărei rezolvare depinde de fie
care individ în parte, dar și de colectivul 
în care acesta este integrat și care îl 
poate ajuta in mod decisiv să respingă 
tentația băuturii, să-și recapete echili
brul fizia și sufletesc, și să corespundă 
integral cerințelor locului său de muncă.

Dr. E. ROȘIANU,

— Aoleu, nea Gică, crește chiria !
— Fiți pe pace, i-a liniștit socru-mic. 

Am fixat altfel chiria : 850 de lei, atit 
cit s-a incasat in duminica trecută. Nu-s 
eu fraier. Beți și petreceți fericiți.

Au băut. Unii s-au făcut criță. N-au 
mai ajuns nici la W.C., au folosit scena. 
Spre cinstea socrului mic, membru 
in consiliul de conducere. Localnicii, 
văduviți de programul cultural-artistic, 
au făcut sesizări. „De ce nu au folosit 
unul dintre saloanele de dans existente 
in comună ?" întreabă oamenii. A căzut 
năpasta tot pe capul directorului de 
cămin : „El ne-a reclamat, el e de 
vină !" Directorul a căzut in dizgrație. 
Răsplata unui dascăl care lucrează în 
invățămint de peste trei decenii și care 
e prezent Ia cămin seară de seară.

A trecut de-atunci o lună. Procesul- 
verbal, in două exemplare, unul la 
Chiajna și altul la raionul 16 Februarie, 
așteaptă. Așteaptă să plătească socru- 
mic chiria. Pentru care a semnat proces- 
verbal și pe care nu mai vrea s-o dea. 
Cică el a ajutat căminul, î-a făcut sală 
plină. Să-1 ajute și căminul pe el.

NICOLAE CULCEA



Glorie
maternă

Omagiu Stancăi Crăciunescu, 
cooperatoare agricolă din Ale
xandria, mamă a 12 copii.

A fost un moment la petrecerea 
lor de familie cind ea, mama, a în
tins miinile intr-un gest de largă 
îmbrățișare și in clipa aceea nepoții 
i-au năvălit in brațe. Am mai văzut 
minunea că deși erau mulți, brațele 
ei izbuteau totuși să-i cuprindă. 
Fiindcă brațele acelea emanau căl
dură și dragoste și făpturile mici au 
totdeauna nevoie de ele.

Ritualul primului scăldat ea il în
deplinește, la fiecare nepot nou ve
nit pe lume. Mama tinără ii cedea
ză încrezătoare odrasla. Și ea il 
poartă in miinile ei meștere. („Prun
cul trebuie să știi să-l apuci, fata 
mea !“).

Și am mai văzut minunea că-n 
miinile ei copilul încetează deodată 
să plingă și primește lăutul deschi- 
zind ochii mari in care citește ames
tecul acela de groază și plăcere cau
zat de bruștele solicitări ale apei.

Mama Stanca ținea așadar copilul 
in palme ca pe o păpușă vie, potri
vea temperatura apei incercind-o cu 
nesfirșită precauție, lua apa in palma 
căuș și stropea pielea roză și crudă, 
intr-o amețitoare desfășurare de ges
turi, rapidă, precisă după o tehnică 
nescrisă nicăieri dar transmisă din 
atitea generații de femei, ca tot ce 
ține de miracolul maternității.

Apoi am văzut-o adormind prun
cul. li îngina încetișor un eintcc 
vechi de cind lumea, cintecul acela 
de leagăn, care-i aduce sub pleoape 
vise de aur.

— Mamele tinere nu știu cintece 
de leagăn — spunea contrariată, tn- 
vățați cintece de leagăn ! Cum vreți 
sr vă adormiți copiii ?

Toți copiii și nepoții i-au trecut 
prin miini și atingindu-i a pus pe 
fiecare stigmatul iubirii ei fanatice.

Deține distincția „Gloriei mater
ne" fiindcă are 12 copii „în viață". 
Cuvintul acesta „in viață" spune to
tul. El dă măsura eroismului ma
tern, in felul său fără egal in lume. 
Fiecare copil ii datorește viața o da
tă, dar la căpătiiul lui Petre și al' 
Constanței și al Angelei a veghiat 
nopți in șir, picotind iepurește și a 
izbutit ce nu izbutește citeodată nici 
un medic din lume, să-i smulgă de 
sub amenințarea unor boli grele și 
să-i redea cu asta pentru a doua 
oară vieții.

— Spune-ne, nu te-a încercat cite
odată oboseala îngrijind de atiți 
copii și muncind și la cimp ?

— Fără îndoială, cind erau mici, 
și neștiutori, dar eram mulțumită 
cind îi vedeam roind in jurul meu 
sănătoși.

E ceva mai presus de ființa ome
nească și cu aceasta se naște fiecare 
femeie. Dar îl simte și-l înțelege nu
mai cind devine mamă. Și rostul vie
ții ei tot atunci se împlinește.

— Ce satisfacție ai ?
— Respectul lor (arată la copii) și 

respectul societății. Asta nu ține cit 
o avere ?

Aflăm la urmă un fapt aproape 
de necrezut. Ultimul copil nu-i 
odrăslit de ea.

— Am venit intr-o zi acasă — po
vestește soțul — i-am numărat din 
ochi, fiindcă luasem obiceiul ăsta, și 
am descoperit înghesuit intre ei 
unul, ca o păsărică speriată. — „E 
de pripas — mi-a spus nevasta. O 
să crească cu ăilalți".

Celor care, uimiți, au intrebat-o : 
„N-ai destui ?“, le-a explicat cu o 
logică măreață: „Vreți să ajungă 
vagabond ?“

Și l-a luat de suflet. Acesta ar fi 
al 12-lea.

Mare ți-e sufletul, mamă Stanco I

V. TOSO

Mîncaseră și băuseră în tăcere pe buza vechii 
pivnițe boierești. Străvechile bolți de cărămidă 
care purtaseră peste granițe faima vinurilor 
căutate ale Ogrezenilor fuseseră dărîmate și tot 
molozul excavat. Gostatul își proiectase pivniță 
nouă pe măsura vremurilor de azi.

Peste șervetul lor, înflorat cu resturile prîn- 
zului, umbra pinilor, puși la inaugurarea piv
niței, se peticise. Soarele se urcase pînă aproape 
de creștetul lor, iar silueta sticlei de țuică, în 
care mai rămăsese de-un lat de palmă, se ghe- 
muise-ntr-o parte, amenințînd să dispară.

Moș Vasile și Niculae Gînju stătuseră față-n 
față cu cîte-un picior suspendat și cu celălalt 
coasă lingă șervet. Să se mai dezmorțească, 
încercară să-și schimbe poziția.

Chiar și Beldie, de pe scăunelul din trei cără
mizi așezat la marginea șervetului între ei, simți*  
nevoia să-și întindă întîi un picior, apoi pe-amîn- 
două.

Moș Vasile Cercel făcuse peste 60 de km. pe 
motocicletă cu gineri-său Tică, excavatoristul, să 
mai vadă locurile unde-a trăit și-a muncit 24 de 
ani. Fusese peste tot, din zori pînă la prînz, 
dar nu mai recunoscuse nimic.

în 20 de ani s-așezase o lume nouă, destul 
de primitoare, dar la fel de străină. Atît mai 
rămăsese : conacul care pare mai degrabă bucă
tăria blocului de lîngă el și pinii.

— Acu’ să-nvieze Lascăr ăl bătrîn și să vadă...
— Mă, îl certă Beldie c-un zîmbet larg pe 

Gînju, nu-1 vorbi de rău pe cațaon că iar se 
supără moș Vasile.

— Se supără sau nu, eu i-o spun de la obraz 
eum i-am mai spus-o și-ai’ dată. Doar n-o să 
mă convingă pe mine că n-a fost amarnic la 
inima lui grecoteiul...

— Mă băieți, o fi fost cu cine-o fi fost... Cu 
mine... de ce să-mi încarc sufletul... La curte 
m-am pomenit, da’ nu mi-a dat o palmă-n 24 de 
ani. Că țipa, că te făcea ca pe-o albie de porci, 
asta e al’ceva.

— Moș Vasile, recunoaște, că din toți ăi de 
l-au slujit pe boier, numai matale te-ai găsit 
să-1 aperi.

— Am văzut, Ioane neică... Dar eu am rămas 
cum am fost.

— Slugă credincioasă...
— Uite, asta nu mi-a plăcut la tine și la 

alții. Prea vă băgați în sufletul omului. Poate 
mă lega și pe mine de Lascăr ăsta ceva, ceva 
așa ca o taină a noastră, pricepi ?! Te-ai gîndit 
vreodată la asta ? Nu te-ai gîndit. Dac-aș fi 
tăcut, nu s-ar fi legat nimeni de mine. Dar 
eu am spus ce-am gîndit, că de făcut, am făcut 
tot ce mi-ai spus că trebuie să fac.

— Nu chiar tot...
— Aha ! Știu. Știu ce te doare. Că n-am intrat 

alătur: de voi, în ’45, cu plugu-n moșia lu’ Lascăr. 
N-am intrat. Și n-am intrat tot d-aia. Dar ce 
n-ai aflat atunci ca secretar de partid, o să 
afli acu’ cind nu mai ești.

— Și-acu’ e tot secretar.
— Ce vorbești, mă ? Brava ție, dacă ești ! Uite, 

o să afli... că sînt hotărît să-ți spun... da’ — mă-n- 
treb eu — o să-nțelegi acu’-n 65 ce n-am putut 
să-ți spui cu 20 de ani mai-nainte ?!

— Știu eu ?! Să vedem.
Moș Vasile scoase un portofel de piele lus

truit de vreme, îl despică în două ca pe-o caisă 
și se convinse cu două degete că hirtia e la 
locul ei. îl bagă la loc și scoase cu greu de 
pe inelarul drept un inel de aramă vișinie.

— Vedeți voi inelu-ăsta ?
Cei doi cercetară cu atenție inelul bloncos, 

făcut din ciocan și din pilă, c-o floare la mijloc 
în care două litere se-mbrățișau destul de stîn- 
gaci : M. C.

— Marin Cercel, traduse bătrînul, după ce 
inelul ajunse iar în mina lui. Fi-meu mort pe 
front la Odessa. L-am primit cu cele cîteva 
lucruri rămase de la el. Din ’43 îl port țu. 
Păcat că coclește și trebuie frecat mereu. Ei, 
inelu-ăsta are povestea lui.

Pîn ’31, toamna, s-a prăpădit nenea, Ristea. 
Erați voi toitănei... Să fi avut 13—14 ani, că 
voi ați fost un leat cu fi-meu Marin și cu 
nepotă-meu Ion.

— Păi, da — calculă iute Gînju — și școala 
tot împreună-am făcut-o.

— Pă Ion, rămas singur, l-am luat la mine 
și să-ndogățea bine cu Marin... Da’ vezi, lui 
nu i-a plăcut viața noastră. Era altă fire. Fi-meu, 
gaie după mine să-1 iau la cai; Ion nu. Ținea 
calu’ cum ai țîne un taur să nu te-mpungă. II 
luam la arat, rămînea cu ochii-n sus la ciocîrlii 
sau lua seama la fitece șurup dă la plug. 
Pînă-ntr-o zi mi-a spus :

— Unchiule, eu vreau să mă duc la București 
la ateliere.

Văzindu-1 cam sfrijit, nu mă prea trăgea inima 
să-1 las, da’ nu l-am oprit

— Mă, nepoate, dacă te simți în stare să iei 
în piept Bucureștiul, du-te. Te-oi ajuta și eu 
cu ce-oi putea. I-am făcut un rînd de țoale, 
i-am dat o boccea cu primeneli, cu d-ale gurii 
și l-am petrecut într-o dimineață pîn’ la gară. 
I-am dat și ceva gologani. Vîndusem cițiva 
groștei, că-mi fătase o scroafă 14 purcei. La 
despărțire i-am spus :

— Ioane, nepoate, dacă te-i scîrbi dă oraș, 
vino-ndărăt. Cum om trăi noi, o să trăiești și tu.

Mi-a sărit de gît și m-a pupat. Plîngea. îmi 
venea și mie să pling, da’ mă țineam tare să 
nu-i moi inima.

Ei, și n-au trecut două săptămîni că ne-am 
și pomenit cu scrisoare. „Dragă unchiule Vasile, 
țață Măndico și vere Marine, doresc ca micile 
mele rînduri...".’ Mă, cind am buchisit-o, am jelit 
ca la mort. Și nu spunea nimic rău băiatu’. 
Intrase la atilere la Grivița, își găsise gazdă 
și să culca patru inși în două paturi; că-i 
place meseria și că n-o să vie curînd acasă, 
că vrea să-nvețe dă toate.

Cînd a venit dup-un an, să nu-1 mai cunosc... 
Altă față, altă vorbă la Ion al nostru. Să tot 
fi stat la taină cu el. Și știa atîta politică, 
de-ai fi zis că al’ceva nu făcuse pe unde-a fost.

<— Mă, da dă lucrat, aLînvățat ceva ?

— Unchiule, am un meșter... tată să-mi fi 
fost și nu era așa. Sînt lăcătuș... și scoate, măi 
băieți, două inele lucrate dă el. Unu’ e ăsta.

— N-am avut argint — zice — să fi făcut 
eu unul pentru matale, țață Măndico !... Da’ lasă 
că ies eu pe leafă și-ăi vedea dă ce sînt în 
stare.

Al lui era tot așa, numa’ c-aici, în loc dă 
floare, avea o inimioară și literele lui, I. C., 
Ion Cercel.

A doua zi a plecat. A mai venit de colindețe 
și-a stat trei zile. Abia plecase, da-1 așteptam 
iar, așa ni să lipise dă inimă.

★

Iarna lu’ 33 a fost mai săracă-n zăpadă, da’ 
geroasă.

Conu Pavlică, auzeam și eu pîn curte, și-a
dusese familia la conac. Să-ntețise niște greve 
că chiar el, colonel boieresc, era nevoit să lip
sească nopți întregi d-acasă. I-o fi fost cocoanii 
urît, i-o fi fost frică, știu eu... Duduia Margo, 
un nod dă vreo șase ani, făcea ce făcea, o 
zbughia dă sus și numa’ ce te pomeneai cu ea 
la grajd, la bucătărie, la cuine sau la cuptorul 
dă pîine. Făcea toate drăciile...

într-o zi, cînd a ieșit Maria dă la cuptor unde 
băgase pîinea, duduia, nu știu cum face că 
să-ncuie acolo, să joacă c-un tăciune scăpat în 
cenușar și ia foc. Cînd și-au adus aminte de 
ea, ardea toată șandramaua. Și eu am aflat 
târziu, da’ n-am stat pă ginduri. Am intrat 
pîn’ acoperiș, m-am ars tot da’ am ișit cu 
ea-n brațe. Ce-a mai fost am aflat mai tîrziu 
că m-am trezit înfășat ca un prunc și legat butuc. 
Două săptămini m-au întors cu pătura. încă 
nu mă-nzdrăvenisem, ;înd mă pomenesc într-o 
noapte, noaptea dă 17 spre 18 februar, că bate 
cineva cu deștu-n fereastră. întreb cine e :

— Ion.
— Ce e cu tine, mă nepoate, ca huhurezii ? 
—Unchiule, nu e bine. Sînt urmărit.

— Dă cine, mă ? și m-am întors cu greu în 
așternut.

— Jandari, poliție, siguranță...
— Da’ ce nelegimre-ai făcut?
— Nelegiuire nu e. O să vă spui tot, da’ nu 

acu’. Ascunde-mă undeva c-aici în casă nu 
rămîi.

— Te-a văzut careva intrînd ?
— Nu m-a văzut nimeni, da’ dă căutat o să 

mă caute.
I-am dat șuba mea dă Ia grajd, îmblănită 

pînă jos, și l-am trimes să doarmă-n patul, că 
la glugi, fi-meu nu făcuse încă pîrtie.

D-abia ne liniștisem și doi jandari cu clinii 
hălălaie la ușă. A ieșit Marin să vorbească 
cu ei, da’ unu-a și dat buzna peste mine.

— Nea Vasile, știi dă ce-am venit...
— Nu știu, dom’ plotoner.
— Nu e frumos să minți că ești om în toată 

firea.
— Dacă mă ții dă om, nu mă ocări la mine-n 

casă, dom’ Neață ! Nu i-am mai zis nici eu 
dom’ plotoner. Știi că sînt omu lu’ conu Lascăr. 
Dacă n-ai auzit dă Vasile Grăjdaru — c-așa-mi 
zicea lumea — întreabă 1

— Bine — zice — s-o scurtăm. Unde e nepo- 
tă-tău Ion ?

— E la oraș la atilere.
— De cînd n-a venit acasă ?
— Dă la colindețe.
— Nu l-ai mai văzut d-atunci ?

— De, boierule, 
oblojeliie.

— Miine- te duc 1; 
am uitat dă ti,.e. 
zile te pun pă picic?

— Ce face duduit
— Vasile, a scă 

pîn’ cîte-am trecu 
oară și numai tu 
hotărît cu Pavlic: 
unde vrei, aici sau 
e nevastă-ta. Ți le

— Nu boierule, 
pămînt am intrat îi

— Știu, Vasile.
— Am intrat fi’: 

țeam, mă. Și-atun 
gîndu-ăl bun. A:r 
lu’ Marin să iasă

— Pămînt, dac-i 
cumpăr.

— Atunci poate 
Vasile, nu te sfii.

— Am boierule.
— Să nu mai văz lumina zilei, dacă te mint 1 

Și-așa era. Ion nu ne lăsase s-aprindem lampa.
— Bine — zice — te cred.
— Da’ ce-a făcut, domnule, dă-1 cătați noap

tea ca pă tîlhari ?
— Nea Vasile, rău a făcut ce-a făcut. S-a-nhăi- 

tat, cum bine ziseși, cu niște tîlhari și-a vrut 
să răstoarne guvernu’. E bolșevic, asta e ! Cînd 
o veni nu-1 dosi. Ai familie !

Și-a plecat. Le-am auzit pașii scîrțîind pîn 
zăpadă pînă dincolo dă colț, da’ dă ișit n-am 
ișit din casă dăcît la ziuă albă. Mi-era frică 
să nu fi lăsat î-un copoi. Stăm în pat și fier- 
beam. Mă gindeam. „De, mă... un mucos... Dracu’ 
l-a pus sa-și bage pielea la saramură cînd a 
plecat dup-o bucată dă pîine ? Și-acu’ ce sînt 
eu dator să tresar la fiecare scîrțîit și să tremur 
la or’ce lătrat dă cîine ? !“ Ei, da’ cînd am stat 
dă vorbă cu el, m-am muiat ca feștila. Ce 
credeți, mă neică... Tot ce știți voi acu’ dîn 
cărți, dîn ședințili voastre, mi le-a spus mie 
Ion, nepotă-meu atunci. 11 cunoscuse și pă 
Gheorgniu-Dej.. Oameni necăjiți, neică... unii 
mai pîrliți d-o mie dă ori ca noi ăștia dă 
mîncam mămăliga friptă pă plită ori terci. Și 
cînd s-a ridicat și ei să ceară pîine, le-a astupat 
gura cu gloanțe.

— Unchiule, să nu-ți fie frică, fiin’ că nu 
stau decît cîteva zile pînă să mai potolesc vîn- 
turile și plec. Atîta te rog, nu mă vinde boieri
lor dumitale.

Cînd l-am auzit așa, mi-a sărit țandăra.
— Nepoate, cunoaște-ți lungul nasului! Ce-are 

a face boier Lascarache cu greva voastră ?
— Are. Nu fi’n’că fi-său, Pavel Ogrezeanu, 

e colonelu’ care a comandat focu’ de la atilere, 
da’ fi’n’că boierii și patronii sînt, uite-așa ! și 
Ion și-a-ncleștat amîndouă mîinile.

Mă frămînt eu o zi, două, trei... Obrazul mi 
să mai dezumflase puțin și nu mă mai ustura 
așa, da’ mîinile, spinarea și picioru’ drept mă 
ustura la inimă.

într-o zi, m-am pomenit cu trăsura boieru
lui la poartă. Credeam c-a trimes pe moș Irimie 
— că el rămăsese-n locu’ meu — după mine. 
Aș 1 Din trăsură coboară chiar boieru-ăl bătrîn 
și bate cu cravașca-n poartă. Măndica dă-i c-o 
steblă de busuioc pîn casă că mirosea a zăcut ; 
Marin dă fuga la poartă și boierul intră la 
mine.

— Săru-mîna, cucoane 1
— Hai mă, Vasile, zice rîzînd, că li-e dor 

cailor dă tine. Gloria, cel puțin, nu să lasă 
țăsălată dă nimeni.

— Zii ! Sint gat:
— Boierule, mă 

și eu un nepot, 
prăpădit dă oftic: 
conașule.

— Bine, Vasile 
și-nvață-1 meserie

— Nu asta, boi 
la Grivița...

— O fi luat p
— Nu, conașule 
Boierul s-a-ntu
— O fi și el bol
— Are 17 ani, 

pus dracu’... Știu 
care zi.

— Mă băiete, 
Da’ ți-am prom: 
și dă-i odaia dă 
azi la telefon cu 
nimeni. Da’ tot 
cînd îl aduci, i 
Irimie. Ai încrede

— Da, e om b 
Ion a-ncremen 

ca varul și trenau
— M-ai vindu 

rude dă sînge și 
Mai bine rămm< 
nea cu ai mei. 1 
că n-ai să mă ma

Parcă mi-a dat 
să țîp și să-n jur.

— Cum, mă, r 
ru’ la o avere, la 
tu ce-nseamnă 
puși la adăpost 
menea vorbe dă <

— Unchiule, r 
inimă. Bunătate 
vină. Te rog în 
azi. Mai lasă-mă

Mi-am dat se 
și i-am retezat-o

— Nu, nepoate 
Și știu pă ce ' 
mă. Am cumpăr 
viața domnească 
scoarța asta dă 
și boier Lascara 
viață pentru viaț

Și seara l-am 
trăsură și l-am d



mîini — și-i arăt

l'u necazu’ 
ki nimic.

cu Margo, 
în cîteva

eu.
să nu
s-a născut a doua 

I viață. Uite, ți-am 
pogoane dă pămînt 
dîn Viașca dă unde 

tele să fie I
U-mîna ! Nu pentru

mă-ntrebi

iubesc. Și nu-1 min- 
venit mie-n cap 

semn Măndichii și 
im întors spre el.
Al-de-sus, o să-mi

Pe mine m-a pornit a doua zi la spital și 
cînd m-am întors, peste -două saptănuni, nu l-am 
mai găsit Să-ntimplase cum prevăzusem, fugise.

A doua zi pe la prînz, venise și boier Pavlică, 
îl chemase și-1 dăscălise mai bine d-un ceas. 
Moș Irimie l-a așteptat cu masa în cuine pin7a 
venit. S-a lungit în pat și pînă seara a stat 
cu behii-n tavan. Seara moș Irimie s-a pregătit 
să plece, îl trimisese boierul cu niște socoteli 
într-un sat. La despărțire l-a mîngîiat pe frunte 
și i-a spus :

— Lasă, mă nepoate ! Necazu’ e dă la dracu.
— Așa e, moș Irimie ! și să ținea să rîză 

da’ cică-i juca ochii-n lacrimi. De-o fi să-1 vezi 
înaintea mea pe unchiu’ Vasile, să-i spui că 
nu sînt supărat pă el.

Va sa zică tot nu-și luase gîndu’ dă la fugă. 
Lu’ boier Lascăr i s-a făcut ziuă la grajduri.
— Unde e
— Nu știu, 

în toi s, nu mai

viezurele nostru, moș Irimie ? 
boierule. Az’ noapte, cînd m-am

nu uita că Margo, căreia i-ai salvat viața, e 
mamă. Liniștea căminului ei sta în mîinile taie... 
înțelegi, Vasile ?

— înțeleg, boierule. Din partea mea n-o să 
i se-ntîmple nimic.

Nimeni n-a știut pînă azi dă hîrtie și poate 
n-ați fi aflat nici voi... dacă n-ați fi pus 
deștu-ntr-o rană care nu s-a vindecat dă tot. 
Și-acum, 777*7  7”
ce n-am 
în ’45 și

Beldie 
îi veneau pe buze atîtea-ntrebări, dar le-a mes
tecat între dinți și-a tăcut. Tocmai atunci se 
apropie de ei Tică.

— Ei. tată, n-ați mai terminat ? Era vorba 
că vii la cantină să bem o bere.

— Om bea, mă, că nu e vremea trecută.
— Acum dați-vă la o parte că dau drumul 

excavatorului. Să nu vă cad*  pămînt in cap.

Ioane neică, poate-ai să-nțelegi dă 
intrat cu plugu-n moșia lu’ Lascăr 
dă ce l-am apărat, cînd a venit vorba, 
a rămas cu ochii pironiți în pămînt.

desen de Nică PETRE

Beldie
dorință... Spune,

ajut cu or’ce.
■tesc ca la biserică. Am 
V lu’ nenea, care s-a 
vrea viață pentru viață

lingă tine la grajd

Ion a lucrat la atilere,

grevă ?i-o 
it, da' e fugit.

fi arestat.

le. E un mucos. L-o fi
11 cată jandarii în fie-

ceri tu
le. Uite,
lajd. O să vorbesc chiar 
ca și n-o să-1 mai cate 

|e să 
met
1 ?
j cu
d i-am spus. Să făcuse 
jA,
hiule ! Am venit ca la 
aruncat în gura lupului, 

solo să-rnpart amărăciu- 
bine la mine, să bocea,

e foarte greu. 
adu-1 la curte

nu-1 vadă nimeni 
diseară trăsura cu

frica lu’ Dumnezeu.

tei pă la nas. Am început

vitu-le, dau eu cu picio- 
pogoane dă pămînt... știi 
! Două rînduri dă copii 
îmi arunci in obraz ase-

vinzi c-ai fi cîinos la 
neștiința matale 
chi nu mă duce 
o zi.
e-avea dă gind

sînt dă 
la curte

să fugă

eu acu'.Iv^ața ta răspunz
Ic, ii’nc-am cumpărat-o, 
ți-am plătit-o scump c-o 
t-.te la mine. Vezi tu 
1? E zapisul dintre mine 
i-aid scrie : plin pă plin,

— Cum se poate ? Ia caută-1! Caută-1 peste 
tot!

— L-am cătat, conașule, 
nicăieri.

— Ei, asta-i bună ! Copil 
noscător ! Uite pă cine vrea 
Păi ăsta e om ? Tu-i arăți 
zice că-i dracu... Să nu mă scoată din sărite 
că pun pe Pavlică să-1 caute și-n gaură de 
șarpe și dacă pun mîna pe el îl znopesc!

Eram și nu eram supărat, da-mi făceam fel 
dăr fel dă gînduri. într-o zi, boier Lascăr văzîn- 
du-mă, iarnă-grea, mă pune să iscălesc o hîrtie 
scrisă dă el, să cer ălor dă la siguranță să-mi 
răspunză dacă știu ceva dă dîra lui. Și mi-a 
răspuns. Am primit hîrtia tocmai pîn mai. Uite-o 
aici cu ștampilă și cu număr... c-o parte din 
ea o știu pă dinafară : „La cererea dv. vă facem 
cunoscut că numitul Cercel Ion, ucenic lăcătuș 
la Atelierele Grivița-ijagoane din București, a 
dispărut după grevă. Se crede c-a trecut cu 
alții în Rusia bolșevică".

Și moș Vasile scoase iar portofelul și din el 
o hîrtie împăturită cu grijă pe care o trecu 
în mîinile lui Beldie, ale lui Gînju 
o puse din nou la loc ca pe o icoană.

Beldie vru să zică ceva, dar moș 
luă înainte.

— Știu. Vrei să mă-ntrebi de ce 
Nu știu nici eu. Pînă s-a terminat războiul nu 
l-am așteptat și n-am spus nimănui dă hîrtia 
asta dă frică. Mi-era să nu să lege cineva dă 
mine că am un nepot bolșevic. Cînd s-a terminat 
am vrut să-ntreb, da-n ’45 m-am întîlnit iar cu 
boier Lascăr. Că d-atunci nici nu l-am mai 
văzut

— N-a venit, Vasile ?
— N-a venit, boierule.
— N-ar fi timpul trecut. Cine știe. Totuși, 

gîndește-te...
ani de cînd 
milioane de 
atunci. L-aș

— O păstrez, boierule.
— Vezi, Vasile, hîrtia asta e 

leagă de mult și-aș vrea să 
Nu cer să mi-o dai mie. E-a ta. Dar ajunsă în 
mîinile nu știu cui, s-ar descoperi legăturile mele 
cu siguranța și știi pentru cine le-am făcut. Des
tul că sînt tatăl unui criminal de război. Apoi,

da’ dăgeaba. Nu e

bezmetic și nerecu- 
Vasile să facă om I 
pe Dumnezeu și el

și pe care

Vasile i-o

n-a venit.

e viață și moarte. Au trecut 12 
a plecat. A fost război... au murit 
oameni. Mie-mi pare rău c-a fugit 
fi făcut om... Mai păstrezi hîrtia ?

o taină care ne 
rămînă o taină.

în timp ce Tică se urcă-n cabină, moș Vasile 
se ridică pe mal și-și îndreaptă oasele. Beldie 
și Gînju strînseră masa și făcură și ei Ia fel. 
Motorul umplu toată ograda de zgomot

— Mă, se miră Vasile, mașinăria asta-nghite 
o căruță dintr-odată. Pămîntul răsturnat în 
vîrful țuguiat curge, se rostogolește la vale. 
Un bolovan rotund vine de-a berbeleacul pînă 
la picioarele lor. Gînju pune bocancul și-1 
oprește ca pe-o minge. Dar nu e bolovan. E 
o tigvă omenească, o căpățînă de mort.

Moș Vasile se apleacă, o ia-n palmă și, urmă
rind cupa excavatorului, care sta gata să 
se-nfingă din nou, spune cu vădită tristețe:

— Să oprească motorul. E păcat să se risi
pească niște biete oase !

— Ticăăăă ! Măi Tică ! strigă Beldie. Stai 
așa 1

— Ce e, nene Ioane ?
— Mă, acolo a fost îngropat un om.
— Un ce 7
— Un om 1 Un om! Oprește motorul și 

vino-ncoa !
Tică sări din cabină, ocoli groapa și se opri 

și el în fața hîrcii din mîna socrului său.
— Mă, taică, oprește motorul și s-adunăm 

oasele-astea. Le-oi duce eu la cimitir să 
le-ngroape creștinește, că e păcat, mă. Cine 
știe ce nenorocit și-o fi găsit moarte pe-aici!

Tăcuți se descoperiră și săriră-n groapă. Moș 
Vasile puse mîna pe cazma și-ncepu să sape. 
Oasele se fărîmițau.

— Cine știe de cînd or fi zăcînd aici ! Abia 
se mai țin. Mă, Niculae, scutură tu șărvetul 
și-ntinde-1 ici să le legăm în el.

Gînju se urcă pe mal s-aducă șervetul iar 
Beldie și Marin curăță încet cu lopata pămin- 
tul de deasupra, apoi încep să strîngă oasele 
care lucesc ciudat în bătaia soarelui. Nu vor
bește nimeni.

Moș Vasile, îngenunchiat în pămîntul afinat, 
încearcă să scoată cu grijă o bucată de coapsă 
rămasă mai în ființă. Se chinuie să-nlăture cu 
degetele huma care-o ține. Deodată un geamăt, 
apoi un urlet pironesc privirile celorlalți spre 
el. Moșul se prăbușise hohotind, vrînd parcă 
să-mbrățișeze cu căldură toată ființa nevăzută 
a celui care se risipise aci.

Cînd l-au ridicat pe brațe, moșul ținea în 
degetele-ncleștate inelul lui Ion Cercel.

AURELIORDACHE

esuit aproape cu forța-n 
lonac.

ALBINA
din primul an 

de apariție
La rubrica de informații a numă

rului 24 din 15 martie 1898 găsim 
înserată o știre ce capătă deosebite 
semnificații pentru cititorul de as
tăzi :

„Camera a votat Conventiunea în
cheiată între România și Serbia 
pentru facerea unui pod peste Dună
re la Severin. Prin acest pod țara 
iși deschide drum spre Salonic și 
Marea Adriatic*,  căci Serbia trebuie 
să-și unească linia sa ferată cu cele 
române. Sintem convinși că țara în
treagă și îndeosebi Oltenia va ciști- 
ga mult economicește din această 
lucrare. De altfel trebuie sâ fim 
atindri că noi, urmașii lui Traian, 
putem reconstrui uriașa sa lucrare 
de la Turnu Severin".

Informația consemna insă, din 
păcate, doar o simplă discuție par
lamentară. Această aspirație a po
porului nostru a rămas, zeci de ani, 
doar un vis. El și-a găsit o împlinire 
— mult mai completă — abia în 
îilele noastre, cînd uriașa construc
ție a hidrocentralei de la Porțile de 
Fier va arunca o punte peste Du
năre intre țara noastră și Iugoslavia.

Vorbe din popor 
și tllcurile lor

Știind că laiu, laie înseamnă în 
graiul românilor din Macedonia (a 
se vedea studiul lui Al. Odobescu. 
„Răsunete ale Pindului în Carpați") 
negru, neagră — vom avea lămurit 
înțelesul expresiei „laie, ori bălaie' 
care desemnează, printr-o imagine 
poetică de tip metaforic, două situa
ții opuse — contrastante : „neagră, 
ori albă'.

Cu sensul lui fundamental — 
acela de negru, cuvintul laiu 
(laie) nu are astăzi o prea întinsă 
circulație. La scriitorii noștri, l-am 
întîlnit, de pildă, într-o pagină de 
Calistrat Hogaș : „Medeanul se um
plu de căciuli negre, de ițari creți, 
de brîie verzi sau roșii, de sumane 
tăi sau de cojoace albe". (Am nota, 
în treacăt, că apariția cuvintului lăi 
în acest pasaj ar putea fi pusă pe 
seama unui scrupul, de ordin stilis
tic, al scriitorului : evitarea repetă
rii adjectivului negru).

Nu putem — firește — să trecem 
peste apariția lui laie (forma femi
nină a cuvintului aci discutat) in 
minunata baladă a Mioriței, dintre 
ale cărei muzicale stihuri ne-au fi 
revenit in minte acestea :

„Mioriță laie, 
Laie, bucălaîe. 
De trei zile-ncoace 
Gura nu-ți mai tace..."

Mult mai întinsă e folosirea cu
vintului in expresia amintită : „laie, 
ori bălaie", care, desigur, a putut 
lua naștere și s-a impus atenției atit 
prin capacitatea sensului ei de a 
caracteriza o anumită situație, cit și 
prin conciziunea formei cu cele două 
adjective opuse — în rimă.

In opera scriitorilor noștri, expre
sia ne întimpină nu arareori, — de 
altfel, ca și in graiul viu, colorat — 
după cum se știe — cu „ziceri" din
tre cele mai sugestive șt mai pito
rești.

De pildă — zice 1. Creangă în Po
vestea lui Harap Alb : „Ochită ve
dea toate cele ca dracul, și numai 
înghețai ce da dintr-insul: „Că_ e 
laie, / Că-i bălaie; / Că e ciută, 1 
Că-i cornută", (cu sensul : că e una 
că e alta) și, de asemenea, in Fate 
babei și fata moșneagului : „Și-apoi 
cind venea moșneagul de pe unde 
era dus, gura babei umbla cum um
blă melița : că fata lui nu ascultă 
că-i ușernțcă, că-i leneșă, că-i so 
rău... că-i laie, că-i bălaie..." (cu ace
lași înțeles : ba neagră, ba albă — 
adică : ba una, ba alta).

N. MIHÂESCU



înaintași de seamă ai științei românești ADEVĂR 
Șl NĂSCOCIRE DESPRE 

SUFLET
Dacă „e gîndim la amploarea pe 

fare. .are ,n momentul de fată 
din’‘tînl,ntUl ?*  cercetarea chimici 
din țara noastră, aproape că nu ne 
vme să credem că s-au scurs abia 
® ‘?‘*1taI deani de Cln<i au fost trasate 
primele brazde pe ogorul chimiei reXT11' RO,U* de P‘O"ierat iâ 
revenit și aici unui fiu »1 Moldovei 
profesorul Petru Foni.

fi" de țăran răzeș. Petru Poni s-a 
, >*nuarie  1841 în satul 

Saearești (reg. Iași). Obirșia lui ță
răneasca explică dragostea și intere
sul pe care l-a avut pentru truditorii 
ogoarelor m mijlocul cărora a co
pilărit și ale căror suferințe le-a 
^a“Ti^.. p' u,'mea.za ^«aia Primară 
Ia Tirgu-Irumos și apoi este primit 
î“‘?r“Acad:mia Mihăileană din 
lași, unde își termină liceul, fiind 
mereu premiantul școlii.

tei'minarea liceului, studiază 
fiaica și chimia la Paris, unde este 
e«*̂ lT.-  bUrS,Jer- Aici urmează 
cursurile ținute de savanți de mare 
CUi^ena’-.?* ,ard’ Dumas- Sainte- 

Dev,lle- Berthelot, Kegnault 
și alții, inițnndu-se totodată, în la- 
m.^°aAele conduse de aceștia. în 
munca de cercetare științifică.

’■ J866 S»‘ ia licența in
tară' Vslt ar“, Ș* Se întoarce în 
l riilrni Profesor d« Bxică
AiPi Academia Mihăileană.
firieă primele manuale de
medtf. ? Ch,m,e’ destinate școlilor

In anul 1878, este numit profesor 
de chimie la Universitatea din Iași 
“"rîrile C1*̂ uri,e U »» conduce 
mi rind"1 anul
in 'n/ d ■ e9te pens’°nat. El îsi 
mcepe, aici, activitatea în condiții 
cu totul primitive : „La venirea mea 
^a “niversitatea din Iași _ scrie 
rom — iată ce am găsit : cîtrva 
lacoane. pe trei sferturi goale cu 

?e orte hl“bstan‘e «‘eva zeci de 
etorte, baloane, capsule, toate acestea puse intr-o cămăruță, din ^te 

deenbT-Cl ak> Universitatii. ce servise 
Whersîtăir® data Cind l<>ca,u‘ 
culară" Cra “ ,<MUintă Parti-

Datorită perseverenței și strădu
ințelor depuse, Poni reușește să 
obțma, sub directa sa supraveghere 
Și pe baza indicațiilor detailate date 
oe el, construirea și organizare» 
laboratoarelor de chimie în noul 
local al universității — laboratoare ce puteau rivaliza cu multe lab^ 
toare dm alte țări, cu tradiție în 
cercetarea chimică.

In aceste laboratoare începe să se 
Și act* v|tatea de cercetare 

to«uî,Câ* in - domeniul chimiei, 
toă Mare p‘,na atunci în țara noastră. Mare patriot, Petre Poni îsj jn. 
dreapta atenția spre cunoașterea 
bo/faJ,l,°r sulului și subsolului ro
manesc. O parte din lucrările efec
tuate se referă la studiul apelor și 
* «ITî*  °r. minerale din Moldova, 
vestite de atunci prin acțiunea lor 
terapeutica. Altă categorie de lucrări 
mî refera la studiul mineralelor 
Parcurgmd Carpații de la un cap 
la altul, a adunat minerale pe care 
rit7ian'11,Za‘iCU precizia Și meticulo
zitatea care-1 caracterizau. Cu ocazia 
acestor studii descoperă două minerale noi, badenita si brosFendâ 
fn^^sne. dRPă î?caUtatile unde lu 

aht Rezultatele cercetărilor,
tră. an P£ț?ase Pentr« Ura noas- 
190*0 —1906 r publicate intre anii 
hum! . revis‘a științifică in
titulată ..Annales Scientifi<iur3 de 
Petruepnm “ '““da« d«

Cea mai mare parte din lucrările 
științifice ale lui Poni se referă la 
studiul compoziției și a particulari
tăților petrolului românesc. „Prin 
lucrările dv. — spunea I). Hurmu- 
zescu — ați dus faima țării noastre 
peste hotare, făcînd astfel ca și 
România să ia parte la progresul 
științei**.
lar<rntriJ actiYitatea sa Științifică, în 
I88J, a fost ales membru al Acade
miei Române și apoi președintele ei.

Poni nu a fost numai promotorul 
cercetării științifice Ia Iași, dar a 
tost și unul din marii dascăli și 
educatori pe care l-a avut capitala 
Moldovei. Lecțiile predate de el erau 

de claritate și precizie, îm

bogățite an de an cu ultimele pro
grese ale chimiei.

Personalitatea lui Petru Poni ar fi 
incomplet prezentată dacă nu am 
aminti și aportul pe care l-a adus 
ca om de stat. Chemat in trei rinduri 
să îndeplinească sarcina de ministru 
al Instrucției Publice, el a luptat 
pentru a ridica nivelul școlilor de 
toate gradele. A înființat „Casa 
Școalelor", cu scopul de a realiza 
fonduri pentru a construi școli și a 
le dota cu materialul didactic ne- 
oesar. Pentru a permite fiilor de 
țărani accesul in licee, a desființat 
diferența dintre invățămintul de la 
sate și cel de la oraș, organizind un 
singur tip de școli primare. A purtat 
o grijă deosebită membrilor corpului 
didactic, asigurindu-le stabilitatea 
față de fluctuațiile politice.

Solicitudinea sa deosebită pentrn 
țărănime, a cărei stare socială 
precară il frăminta, s-a dovedit și 
în timpul celor 7 ani cit a fost 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii și cind a pregătit re
forma agrară.

Cu toate că a deținut funcții atît 
de importante și a adus atitea servi
cii țării, a murit in mizerie in anul 
1925 la virsta de 85 de ani.

„Acesta a fost Petru Poni. Prin 
întreaga lui viață, de cinste, muncă, 
integritate și modestie, a fost dintr- 
acei care socoteau patria drept 
altarul de jertfă al individualității.

Credincios țării și neamului său, 
a fost credincios universității la care 
a început a lucra eit șt orașului său, 
a cărui fală era. Toată viața lui, 
destul de lungă, n-a încetat o clipă 
să muncească. Și-a păstrat limpe- 
ziciunea minții și mai ales logiea-i 
înceată dar puternică și sigură**.

Prof. univ. MARTA STAN

Turnul Golia — Iași

NimÎG pe lumea aceasta nu a fost 
așa de mult discutat, tălmăcit și răs
tălmăcit, de-a lungul timpului, «a 
viața sufletească a omului. Sufletul 
este într-adevăr un fenomen foarte 
complicat, delicat, ascuns. Oricine 
încearcă, însă, să-și formeze o păre
re despre suflet este nevoit să răs
pundă la cîteva întrebări ca de pil
dă : este sufletul ceva străin de cor
pul omenesc sau ține de viața ome
nească, de procesele ce se petrec în 
organismul omului ? ; au animalelo 
suflet ? ; cît durează sufletul, se ter
mină ei o dată cu viața omului sau 
durează și după moarte ? Răspunsu
rile date la aceste întrebări sînt di
ferite, după cum omul ce răspunde 
este sau nu posesorul unor cunoștin
țe cu adevărat științifice despre lume 
și societate.

Ideile greșite despre suflet s-au 
născut în timpuri străvechi cind știin
ța nu era încă destul de dezvoltată, 
cind erau condiții de trai grele, cînd 
omul era stăpinit de spaimă și folosin- 
du-se de închipuire căuta, in negura 
neștiinței sale, o explicație pentru 
viață, moarte, pentru ce i se întîm- 
pla. S-a văzut atunci, de exemplu, 
că, murind, omul nu mai suflă. Nu 
se știa pe atunci ce e cu aerul, cu 
rosturile respirației în oxigenarea 
sîngelui, și multe altele pe care as
tăzi le învață copiii la școală. De a- 
ceea, s-a presupus că putința omului 
de a vedea și auzi, de a ține minte 
și gîndi, de a voi și simți sînt legale 
de suflarea aceea nevăzută care pînă 
la urmă dispare. Așadar, suflet sau 
psihic, spirit sau duh, aceste cuvinte 
care pentru noi au același înțeles, 
provin de la altele care în diverse 
limbi înseamnă suflare, respirație.

Știința ne arată, cu dovezi, că 
funcția psihică (sufletul) ține de via
ța omului, de procesele materiale 
din corp și mai exact din creier. Psi
hicul există și la animale. Și anima
lele aud, văd, recunosc pe stâpîn sau 
dușman. Ce-i drept psihicul anima-

lelor este elementar. Ele nu gîndesa, 
nu au conștiință. Omul ajunge să-și 
dea seama de cele ce se petrec în 
jurul lui, să cugete, pentru că este 
educat în societate. S-au văzut cazuri 
de copii mici pierduți prin păduri 
și crescuți împreună cu animalele, 
care după ce au fost regăsiți nu 
aveau nici un fel de însușire a su
fletului omenesc : nu vorbeau, nu 
gindeau, nu aveau sentimente și 
voință. în urmă cu vreo două seco
le, un astfel de caz s-a întîmplat în 
ținutul Brașovului. Acum cîțiva ani, 
două astfel de cazuri au fost cerce
tate de învățați în India. Si dacă 
este așa, cum se mai poate 'susține 
ea sufletul este dat omului din naș
tere ? Cine nu înțelege că toate cu
noștințele omului, scopurile și simță
mintele lui sint făurite în societate 
prin educație și învățare, prin pre
lucrarea experienței adunate de is
torie ? Ea noi în țară, s-a schimbat 
din temelii orinduirea socială și co
respunzător s-a schimbat si înfățișa
rea spirituală a oamenilor. Un rol 
foaite însemnat în îmbogățirea su
fletească și în creșterea capacității 
de muncă a oamenilor din patria 1 
noaslra a îndephnif-o școala, răspân
direa largă a științei și culturii.

Un învățat al nostru din trecut, dr. 
Gh. Marinescu, lucrînd în acord cu 
alt învățat, I. Pavlov, a arătat cum 
sub influența condițiilor din afară 
în creier se stabilesc anumite legă
turi sau reflexe condiționate, și toată 
activitatea noastră zilnică se bazează 
pe lanțuri și sisteme de astfel de le
gături. De la dr. Marinescu încoace, 
la noi în țară și în lumea întreagă, 
s-au făcut cercetări care dovedeso 
că in creier se dezvoltă curenți elec
trici foarte slabi, dar a căror mișca
re și variație coincide foarte bine cu 
ritmul și particularitățile activflătîi 
psihice pe care omul o desfășoară. 
Mai mult, dr. C. I. Parhon a arătat 
ca și glandele cu secreție internă au 
o anumită însemnătate în mecanis
mele sufletești, îndeosebi în ce pri
vește emoțiile. Acum ester o întreagă 
știință — psihojarmacologia — care 
studiază și elaborează substanțe pe 
care dacă omul le ia, intră într-o 
anumită stare sufletească, devine ve
sel sau trist, uită de griji sau devine 
foarte atent și activ ș.a.m.d. în spita
le sînt unii bolnavi care necesită 
operații pe creier. Se constată că 
după locul unde au tumori pe creier 
au și unele tulburări psihice. De fapt 
se știe mai de mult că extirparea 
unor zone din creier duce la suspen
darea unor funcțiuni psihice. Așa de 
pildă. înlăturindu-se anumite por
țiuni din creier, omul respectiv ajun
ge să nu mai poată vorbi, auzi sau 
vedea etc

Acum știința cunoaște foarte amă
nunțit tot mecanismul gigantic din 
miliarde de celule și filamente ner
voase. prin care, în urma modificări
lor unor substanțe chimice, se reali- 

• zează, sub impulsul condițiilor ex
terne, viața psihică. Mai mult încă,; 
in tehnică s-a ajuns ca unele mașini 
să fie construite după modelul creie- i 
rului — așa-zișii creieri electronici,' 
Cu ajutorul lor se pot executa meca
nic, fără viață, unele operații de tip 
psihic. Mașinile acelea (cibernetice) 
string informații, au un fel de me
morie, dau comenzi, fac calcule com
plicate etc. Și doar le-a făcut omul, 
bazmdu-se pe știință. O ultimă rea
lizare a științei medicale privește 
reanimarea, adică reînsufleți rea. dacă 
vreți, învierea omului imediat după 
ce moare. In acest scop, se intervine 
cti aparate speciale care înlocuiesc 
și apoi stimulează respirația, circula
ția sîngelui, procesele nervoase ș.a. 
— -i, într-o serie de cazuri, datorită 
științei, cei ce muriseră revin la 
viață.

Omul devine puternic prin ștuntă. 
prin aflarea adevărului. Sufletul este 
o parte a vieții noastre si dispare o 
dala cu ea. Așa cum nu mai este cînt 
de vioară, după ce vioara s-a distrus, 
așa nu poate fi suflet fără corp viu. 
Nu e bine să ne amăgim cu nemuri
rea sufletului. Să privim adevărul în 
iată și să ne bucurăm de viată, să 
lăsăm ceva bun pe lume, să meritam 
respectul și dragostea oamenilor 
prin muncă, omenie și adevăr.

Conf. univ.
PAUL POPESCU-NEVEANU



ADMINISTRAȚIA asigurărilor de 
STAT face cunoscut cetățenilor că asigură 
facultativ vitele cornute mari, cabalinele, 
porcinele și ovinele, acordînd despăgubiri 
în cazurile de :

— pieire în urma bolilor, epizootiilor și 
accidentelor ;

— sacrificare, pe baza dispozițiilor or
ganelor competente;

— scoatere din gospodărie — în baza 
ordinului organelor veterinare, a animale
lor bolnave de unele boli infecțioase.
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ADAS

' 1 ....................  I

Om... prevăzător!
Prevăzător cum este Sandu 
N-am cunoscut alt om în viață... 
Chiar dacă-i cer senin, umbrela 
Și-o ia ca eî de dimineață.
Nu uită să „deguste* 1... vinul 
Cînd intră prin restaurante. 
Iar cînd la meci joacă „Rapidul" 
Nu uită ca să-și ia... calmante. 
Cum e prevăzător, nu uită, 
Pe șefi a-i saluta cu stimă.... 
(Și nu e deci nici o mirare 
Că-i abonat mereu Ia... primă !) 
L-am întîlnit mai ieri pe stradă.- 
Zîmbind. mi-a dat o veste gravă : 
— Știi... Mi-a intrat apa în casă 
Că la vecin s-a spart o țeava 1 
— Și totuși, te văd foarte vesel! 
— Da. N-am motiv de supărare. 
Cum sint prevăzător din fire, 
La ADAS am... asigurare. 
Și cum cindva imi iau mașină 
Vreau să mi-o văd asigurată... 
Mă duc chiar mîine, fac contractul.

M. GEORGE

i 
________________________________

VALORIFICAȚI CONTRA COSII 
PRIN DEPOZITELE I.C.M.

t-'torul vechi și metalele vechi 
Obțineți venituri si contribuitl ta 
aprwt tatonarea industriei srderar-

» • a • 

r« • • • 
::

î î VLi.3

“LABORATOR 72=7?-:::#
HOMETRE#DEAf$/tÎETRE''' î i î s i

BUCUQEȘȚJ STRPapazog/u^
1

MUNCA
PLIMBARE

MIC Șl MARE
FJ F» rj r~1 • lei 62!
F _r-l iAț-i r-t~l'i • lei 6?(

SE VIND Șl CU PLATA ÎN RATE LA 
MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CONSUM

raionul Tudor Vladimirescu, telefon 
21.47.20, execută in baza comenzilor 
ferme termometre tehnice diferite, ter
mometre de laborator, de birou, de ca
meră, de fereastră, de baie, densimetre 
și un bogat sortiment de aparatură de 

laborator din sticlă.

4

Reumatici și suferinzi de dureri articulare, aplicai 
pe locul dureros „Compresa termogenâ" care alin*  
durerile de mijloc, sciaticâ și lombago, prin acțiune^ 
revulsivâ și câldura profunde pe care le provoace 
Respectați modul de întrebuințare. Un pachet cost 
5,40 lei. De vînzare la farmacii, drogherii și punct 

farmaceutice din țara. 5 286 a



Toate băncile din sala căminului cultural din Tătaru- 
Mizil sint stricate.

Cite-un scaun, mic sau mare.
Iau toți de la magazin
Câ e un spectacol tare
După masă la cămin.

Cele două coruri ale căminului cultural din Pădureni- 
Banat nu mai activează.

Pentru oamenii ce vor
Să asculte cîte-un cor.
S-au trimis de la raion
Niște plăci de patefon.

V. D. POPA

OMUL 
INVIZIBIL

Indiscutabil că televiziunea a început 
să joace un rol în viața oamenilor. 
Multe dintre emisiuni au o influență 
covîrșitoare. Cîte lucruri utile n-am în
vățat din „Teleenciclopedie" de pildă ?

Selim Sebadin. de la G.A.S.-Saligny, 
a tras învățăminte din serialul „Omul 
invizibil". Stătea într-o seară și îl vi
ziona. Deodată a strigat: „Evrika".
Aceeași expresie strigată de Arhimede 
marca o genială descoperire. Și de ce 
să-1 subestimăm pe Sebadin ? A strigat 
omul „Evrika", înseamnă că a făcut 
o descoperire. De ce numai Ia televi
zor poate exista un om invizibil ? Dar 
pentru ca să înțelegi mai bine serialul, 
să vi-1 povestim de la început.

Sebadin a fost trimis de G.A.S. Sa- 
ligny să ridice de la Uzinele chimice din 

Valea Călugărească o cantitate de 60 
tone îngrășăminte. Firește că nu putea 
el singur să încarce în vagoane atîtea 
tone. Deci, a angajat cîțiva zilieri. Cînd 
a fost la plată, l-a trecut pe stat și 
pe Dumitru Smernea, care de fapt nu 
lucrase. Am fi nedrepți dacă nu am 
face o precizare : Dumitru Smernea nu 
este cu Sebadin nici văr, nici cumnat 
și nici măcar o rudă de a paișpea spiță. 
Nu este Selim ăla care să facă fami- 
liarisme. Sau poate vă gîndiți că or 
fi prieteni. Nici măcar atît. Și atunci 
cine este Dumitru Smernea ? Cei care 
suferă de inimă sînt rugați să nu ci
tească rîndurile următoare. Ei bine, 
Dumitru Smernea este... omul invizibil. 
La lucru nu I-a văzut nimeni, dar pe 
statul de plată era trecut. Cum este 

posibil ? Adică H. G. Wells are voie 
să inventeze și să scrie romanul „Omul 
invizibil" și Sebadin nu poate inventa 
un om invizibil ? A primit Wells drep
turi de autor pentru al său „Om in- 

zibil". trebuie să primească și Seba
din. Și-a trecut creația (adică pe Du
mitru Smernea) pe statul de plată, a 
încasat el banii și i-a băgat frumușel 
în buzunar.

Sebadin, modest cum este, s-ar fi 
mulțumit cu această unică răsplată. 
S-au gîndit însă alții, ca pentru această 
invenție să-i mai plătească și altfel. 
Nu în bani, ci în ani. N-a prea vrut 
Sebadin s-o primească dar pînă la 
urmă tot a „încasat-o“.

A. CROITORU

Din magazinele cooperației 
de consum din regiunea Cri- 
șana, lipsesc bateriile pentru 
aparatele de radio cu tranzis
tor i.

M

— a-o bade pe asta ! Cintă 
perfect fără baterii ! I

Desen ne NIC. NICOLAESCU

&

Dumitru Anton, din comuna 
Cojasca-Ploiești, a tăiat de pe 
terenul Tudorei Velicu 100 
Salcîmi.

— De ce i-ai tăiat, nea Dumitre ?t
— De ’of !

Desen de T. PALL

PLANTON LA TELEFON
— Nu. Cu noaptea 1 Noi îl plătim, 

iar el face de planton la telefon.
De unde am ti as concluzia că deși 

telefonul sfatului funcționează, ceva 
e totuși defect. Pentru ca lucrurile 
să intre în circuitul normal nu e ca
zul să apelăm la deranjamente. Mai 
curînd la sfatul popular raional Pia
tra Neamț.

V. DUMBRAVA
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I s-a acrit Muzică

cititorii ? 
cu ascultătorii ! 
manifestări de 
Ați făcut vreo <

masă orga- 
călătorie pe

fir.

Dialog — în urmă cu cîtăva vre
me — cu bibliotecara din comuna 
Zănești.

Aveți un volum nou, mai intere
sant să-mi recomandați ? Ce carte 
citiți, de exemplu, dumneavoastră 
acum ?

— Citesc o carte cu foarte multe 
personaje, dar fără acțiune.

__ 7 1

— Cartea de telefon a regiunii.
— Și vă folosește ?
— S’gur, altfel n-aș putea discu

ta...
— Cu
— Nu
— Ce 

nizați ? 
hartă I

— Nu. Călătorii pe.:.
— Sînt multi participant ?
— Depinde cîți sună.
— Aha... V-ați pus sonerie 

bibliotecii ?
— Nu. La telefonul sfatului
Cred că e cazul să opresc aici 

latarea acestei discuții care ar putea 
fi folosită cu succes de un drama
turg, într-o piesă absurdă. De fapt 
fiecare vorbea logic, însă doar des
pre ce-1 durea Eu — despre mani
festările bibliotecii care erau cîte- 
odată neglijate, iar tovarășa biblio
tecară — despre faptul că era pusă 
să facă de serviciu noaptea Ia tele
fonul sfatului popular.

Recent, aflîndu-mă iar la Zănești, 
am trecut din nou pe la bibliotecă. 
Discuția s-a purtat cu totul altfel :

—- Mai faceți de serviciu noaptea 
la telefonul sfatului ?

— Nu I Mă ocup numai de biblio
tecă.

— Mai organizați „călătorii pe 
fir" ?

— Nicidecum. Realizez 
pe hartă seri literare...

— Care va să zică s-a 
locul bibliotecarei nu este 
fonul sfatului popular comunal.

— Nu s-a înțeles dar ne-am înțe
les noi, cîțiva salariați din comună, 
și ne-am angajat un salariat al nos
tru.

— V-ați luat, cum s-ar zice, un om 
cu ziua

Ia

j
ușa

re

călătorii

înțeles că 
lîngă tele-

Mihai Vasilescu din Dum- 
brava-Ploiești se ducea cam 
des in comunele Stilpu și Ul- 
meni. De acolo se întorcea cu 
damigenele 
băutor o fi 
unde ! Lui 
banii decit 
tru care îl vindea consătenilor 
la suprapreț.

In ultima vreme, de cind 
l-au luat oamenii la ochi, 
s-a cam acrit. Nu vinul, 
traiul.

pline. Chiar așa 
Vasilescu ? Da’ de 
ii plac mai mult 
vinul, motiv pen-

Bufetul din comuna Albești» 
Ploiești nu are muzică. Sar
cina de a „înveseli" consuma
torii și-a asumat-o Gheorghe 
Stan. Și făcea o muzică ! Spe
cialitatea lui era — se pare — 
toba. Dar in lipsa de tobă, 
căuta să bată in ce găsea : 
mese, geamuri, oameni.

Acum a fost trimis la „con
servator", adică intr-un loc 
răcoros unde să-și poată con
serva talentul.

ma mai.ri
Am un prieten, merceolog la cooperativa agricolă Fun

dulea Băiat bun, vesel, îndrăgostit de meseria lui.
— De ce nu vrei să te faci și tu merceolog ? stăruia el 

de cite ori ne întîlneam.
Azi așa, miine așa, în ultima vreme m-am hotărit; mă 

fac merceolog. M-am dus imediat la Fundulea, ca să-i dau 
■ prietenului meu vestea cea mare. Nu-l mai văzusem de 

vreo trei luni. M-am speriat : era tras la față, 
slăbit.

— Ce-i cu tine ? l-am întrebat.
— Prost de tot. Am pățit-o.
— Cu Fundulea ?
—Nu, cu Chitila.
— Păi ce ai tu cu Chitila ?
— Am, că de cîteva luni aducem materialele 

de aprovizionare Chitila a U.R.C.A.P. București.
— Și ce-i cu asta ?
— Vino cu mine să vezi. Tocmai plec acolo

. t mionul.
Prietenul meu și-a luat în autocamion un scăunel pliant, 

o sticlă cu oțet de trandafiri, comprese și douăzeci de anti
nevralgice.

— La ce le folosești ?
— Pe scăunel stau la coadă pină mi se dă factura, anti

nevralgicele le iau după ce văd cîte materiale nu ni s-au 
aprobat, iar cu oțetul de trandafiri mă frecționez la ma
gazie cînd constat că unele materiale declarate „lipsă" 
există (dar nu pentru noi), iar altele aprobate- lipsesc.

— Și chiar ți s-au întimplat toate astea ?
— Toate. O dată, am cerut 10 cărbuni pentru dinamuri, 

ni s-au aprobat 2 bucăți, dar magazinerul nu ne-a dat 
nimic. Altă dată, am cerut arcuri și oberlagăre pentru ma
șini, și colaci și căpățîni de roți pentru căruțe. „N-avem", 
ni s-a spus. După aceea am văzut că piesele existau în . 
magazie.

Prietenul meu are o listă întreagă. Pină să mi-o inșire.

posomorit,

de la Baza

cu autoca-

am ajuns la bază. Pe dreapta și pe stingă șoselei erau 
parcate de-a valma vreo 30 de autocamioane ale C.A.P.- 
urilor.

— Ce așteaptă ?
— Ți-am spus, înăuntru e coadă mare. Stați aici și strin- 

geți pumnii pentru mine.
Era de dimineață. L-am așteptat pină la prînz. A • ieșit 

purtat pe brațe. Sticla cu 
nevralgice nu mai avea.

— Ce fi s-a întimplat ?
— Am cerut piese auto, 

berează dacă nu plătim și
— 50—60 de chile ?
— Nu, 15 tone ! Cică le-am luat și nu le-am 

nu știu nimic, de-aia sint alb ca varul.
Ne-am întors la C.A.P. Fundulea. 30 de 

„N-am ridicat nici un strop de var", l-a asigurat 
ducerea pe prietenul meu. Asta era joi. A doua zi, vineri, 
ne-am prezentat iar la bază. Alți 30 de kilometri.

— Tovarășe, la noi așa figurați. Ori plătiți cele 15 tone 
de var pe care le-ați ridicat, ori duceți-vă la U.R.C A.P. 
Lehliu și lămuriți chestiunea.

Am plecat la Lehliu. 60 de kilometri. „Sirtteți trecuți cu 
cantitatea de var in desfășurător. Urmează să-l ridicați 
cînd veți avea nevoie și să-l plătiți atunci".

Simbătă, din nou la bază. încă 60 de kilometri. Cite-o 
plimbare pe zi. Că benzina, merceologul, șoferul și încăr
cătorii de pe autocamion îi plătește cooperativa ! S-au lă
murit și tovarășii de la aprovizionare :

— Deși e simbătă, iar dv., raionul Lehliu, sinteți pro
gramați joia și vinerea, vă facem favoarea să vă primim.

Ce buni sint tovarășii de la baza Chitila ! O plăcere să 
lucrezi cu ei ! Eu unul însă m-am hotărit definitiv: nu mă 
mai fac merceolog.

oțet de trandafiri o golise, anti-

sărit eu. 
mi-au spus că nu

am 
dar 
niște var.

mi le eli-

plătit. Eu

kilometri.
con-

N. VLAHU
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