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Pe Argeș 
in sus
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De aici Argeșul se transformă in lumină

de ION BĂNUȚĂ

Toate drumurile duc la Ie
rusalim, la Roma... Ori, toate 
drumurile duc la Curtea de 
Argeș, — vestită Cetate de 
Scaun, leagăn al Țării Româ
nești, răzvrătită în văzduhul vul
turilor — zăgani, în stîncile ca
prelor negre, în călcîiul Făgă
rașului, în duhul Negoiului și 
Moldoveanului, pînă în marginile 
neștiute, oglindindu-se în soare 
sub plumburile acoperișurilor 
vechi, în strălucirea odoarelor 
de aur, printre ghioage, lăncii, 
săbii, archebuze, inimi fierbinți. 
Pe aici și-au tăiat drum și vatră 
Seneslav — voievod de Argeș, 
Negru-vodă, Vlaicu, Basarabii... 

IȘi, precum spune Nicolae Iorga, 
romani ce urziră din piatră și 
din cer acel de demult „Castrum 
Argis“. Tot pe aici descălecară 
năvăditori de frumusețe în frun
te cu legendarul meșter Manole, 
cel temerar, ce fu pus la vamă 
de moarte pentru născociri
le lui întru artă.

I
Pe Argeș în sus, chiar de 
ai avea un negru zăbranic pe 
ochi, nu poți umbla nebăgător 
de seamă. Văzduhul, pămîntul, 
codrul, apele, privighetorile, 

greierii, totul se îmbată pe aici 
de aroma marilor umbre ale 
ctitorilor de țară. Urci trepte. 
Cobori trepte. Pe Argeș în sus 
totul este istorie. Negru-vodă 
și-a lui ceată, tot voinici cu

Cronica unui greier

Din frumusețile artei populare — Ceramică de Horezu
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Iși trage iarna zeghea din munți, de la Tismana. 
Pe dealuri și coline spre șesul dunărean.
Un pod de-argint e Oltul, scinteietor ca mreana. 
Pădurile golașe : cenușă și mărgean.

In preajmă tinăr codru de sonde cintă-n vini. 
Cu împietrite trunchiuri văzduhul îl măsoară. 
Și-n jurul lui alaiuri de oameni, fremătind, 
Și muzici de motoare din zori și pină-n seară.

Urcind peste cătune se subțiază fumuri, 
Văzduhul le topește in albăstrimi de cer ;
Cind urmele de sănii prin nea brăzdează drumuri 
Mai viu șoptesc izvoare un cintec de Prier.

Acoperișu-i vîlnic de spumă, floare albă, 
în streașină, pe garduri, sar vrăbii guralive 
Iar văile gorjene așteaptă noaptea calmă 
Să ferece-n cleștare de geruri mori și pive.

Plugari tălmăcesc vremea spunînd : „Belșug 
se-arată.

Cînd turmele zăpezii din munte năvălesc"
Și amurgitul serii acopere deodată
— Maramă înstelată — tot cerul oltenesc.
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frunte lată, Mircea cel Bătrîn 
și Doamna Mara, Manole și Ana 
în durerea lor cosmică spre 
deliciile artei. Manole vulturul, 
Ana Căprioara. Simbol unic al 
freneziei și jertfei.

— Zidul se suia 
și o cuprindea 
pîn’ la costișoare 
pîn’ la țîțișoare 
pîn’ la buzișoare 
pîn’ la ochișori...

Pe aici, pe sub munți, primă- 
verile de foc adună din mis
terele pămîntului o neverosimilă 
culoare a culorilor, acel „verde 
crud, verde crud**, și aruncă în 
leagănul de vînt coroanele vechi
lor codri și grîul cel nou. Apoi 
vin toamnele de tristețe care 
plimbă în neștire veșnică banii 
de aur, ori de aramă, ai trecu
telor păduri bolnave de lacrimi 
și de nefast aruncîndu-le în 
imperiul unui cumplit „Memento 
mori**.

Din glaciația cuatemară la 
învingătorul Icar, spărgătorul 
coajei superioare a gravitației 
terestre, Argeșul, strîns ca în- 
tr-o centură de fier în cele 
patru puncte cardinale zbătîn- 
du-se între soare și întuneric 
a învins. Din metal, din beton, 
din fulgerele minții și din jarul 
inimii, surpînd din negura se
colului XX, Argeșul, sub ba
gheta fără seamăn a omului, 
unindu-se cu Vîlsanul și Rîul 
Doamnei a zămislit o vestită 
Hidrocentrală care își aruncă 
puterea într-un noian de becuri 
multicolore spărgînd străfundul 
tainic al nopții.

Dar cum să atingi dimensiu
nile Argeșului milenar într-o 
singură metaforă, de la Decebal 
cel viteaz fiul lui Scorilo la 
Augustus soarele Romei, de la 
Bălcescu, Golești, Radu lui An- 
ghel, la Topîrceanu, Ion Pillat, 
Ion Minulescu, Ion Barbu, 
Urmuz, de la 1821, 1848, țăranii 
incendiarului an 1907, la 23 
August 1944 ?

Veni, vidi, viei... De te duci, 
„Pe Argeș în sus“, cumpărînd 
și vînzînd imagini te umpli de 
trecutul, de prezentul și de vii
torul României. Pe Argeș în sus 
omul cîntă „Dorule din dor cres- 
cut“ și toarce stele de argint 
în furcă de liliac.

Dur, și „Pe Argeș în jos“„. 
E frumos.
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PRIMAVARA CULTURALA
LA FLOREȘTI

Anul trecut, tot pe la începutul 
primăverii, am zăbovit mai îndelung 
la Florești. Am rămas impresionat 
atunci nu numai de dinamica vieții 
spirituale din comună, de manifes
tările frumoase și cu adineă rezo
nanță la public, ci și de modul in 
care așezămîntul de cultură îmbina 
în activitatea sa tradiția și moder
nizarea, de succesele obținute pe 
ambele aceste planuri atit de im
portante pentru întreaga viață cul
turală a satului.

In primăvara lui *68 am asistat la 
spectacolul Șezătoare someșană pre
zentat de ansamblul folcloric care 
aducea pe scenă o veche și auten
tică șezătoare, vechi obiceiuri popu
lare din comună, și admirasem foto
grafiile primei expoziții realizate de 
cercul foto-amatorilor din localitate. 
Participasem, intr-altă zi la • lecție 
o cercului de balet, apoi la repeti
țiile unei formații a micilor dansa
tori care învățau un joc popular de 
pe Someș. M-a emoționat și atmos
fera de la cursurile de croit. Cele 
peste 100 de țărănci învățau arta 
croitului și elemente de estetica 
îmbrăcămintei de la profesoare, spe
cialiste venite de la oraș. Am fost 
martorul și altor multe manifestări 
ce-și aveau sursa in vechi tradiții 
populare sau in exigențele noi, mo
derne ale populației.

După un an. tot pe vremea cînd 
primăvara îmbrățișează întinsurile, 
am vizitat din nou FloreștiuL Așe- 
zămintul de cultură, voind parcă să 
fie în ton cu înnoirile pe care le 
aduce primăvara, mă întimpină eu 
„haină nouă *. Proaspăt și frumos 
zugrăvit, eu mobilierul lustruit, eu 
candelabrele noi, moderne, din fier 
forjat, este gata încă de pe-acum 
de a găzdui, intr-o ambianță plă- 
eută, manifestările ce se vor orga
niza in cinstea celei de-a 25-a ani
versări a Eliberării.

La cercul de croit (sint înscrise 128 
de femei) am intilnit cursante noi. 
O nouă „clasă*4. Din cele aproape 499 
de femei care au terminat în ulti
mii ani această ..școală", vreo 2M 
lucrează azi la Fabrica de confecții 
din orașul Cluj și sint apreciate pen
tru munca lor.

Dar înnoirile pe care primăvara 
acestui an le-a adus în viața spiri
tuală a satului nu se rezumă la 
cursuri și programe noi, la noi oa
meni antrenați in diferite activități 
culturale.

O ORIGINALĂ COLECȚIE
Lingura de lemn, obiect de folo

sință casnică, depășește simpla utili
tate și se încadrează artei prin for
mele și ornamentele ei, mai ales, 
acelea de pe coada lingurii. E cio
plită în lemn de esență moale: 
plop, arin, tei etc., care permit 
modelarea formei și exprimarea ar
tistică mai spontană. Găvanul lingu
rii are formă ovoidală, ce se conti
nuă prin gîtul lingurii, frumos ar
cuit, și apoi coada lingurii, care în 
cele mai multe cazuri apare orna
mentată cu încrustații și incizii. Va
loarea lingurilor și importanța lor 
etnografică scot în evidență carac
teristici, asemănări și deosebiri, pre
ocupări și tendințe artistice. Pe coa
da lingurilor sint uneori însemnate 
date și fapte, bucurii și tristeți, ex
primate cu sinceritate în simboluri 
străvechi, care poartă aceeași am
prentă a originalității.

♦
Colecția originală de linguri a pa

sionatului cercetător și profesor 
loan Țugui din Cîmpulung Moldo
venesc, prin numărul ei impresionant, 
peste 2 000 de linguri, arată, pe lîngă 
utilitatea lor casnică și încrustarea 
stilizată a gîndului și sentimentului, 
înmuiate în acea mîngîiere a cău
tării frumosului. Colecția aceasta de 
linguri, în diferite forme și mărimi, 
cu modele variate, cele mai multe 
din nordul țării, prezintă un interes 
etnografic deosebit. Sînt linguri de 
uz casnic, apoi ciobănești și huță- 
nești, care aduc o contribuție valo
roasă la cunoașterea culturii mate
riale de pe plaiurile bucovinene.

Această valoroasă colecție este 
unică în țara noastră. Expuse în 
vitrine și pe rafturi, pe pereți și pe 
coloane, într-o formă elegantă, pen
tru a putea fi privite din toate păr
țile, lingurile, în totalitatea lor, ca
pătă un relief deosebit, întrucît sînt 
Q mărturie vie a artei minunate a

In martie căminul cultural din 
Florești și-a realizat o veche do
rință. La începutul acestei luni a 
luat ființă in comună cineclubul, 
iar citeva zile mai tîrziu s-a născut 
primul film realizat de amatorii din 
localitate. Cineclubul este dotat cu 
aparatele necesare (de filmat, pro
iecție și de laborator) și peste cităva 
vreme, spectatorii din Florești vor 
avea prilejul să vizioneze filme o- 
glindind momente și aspecte din 
viața comunei lor. La eineclub se 
lucrează intens pentru crearea unui 
film despre realizări din localitate, 
film care să fie prezentat în cadrul 
manifestărilor dedicate „Anului 
XXV*.

Clubul seamănă puțin cu cel pe 
care l-am văzut anul trecut și cu
noaște • animație deosebită in a- 
ceastă primăvară. Cum să nu-i a- 
tragă pe tineri ambianța plăcută, 
activitățile interesante ce se des
fășoară aici. Mobilier nou, aranjat 
cn gust, reviste și diferite jocuri 
distractive stau la dispoziția vizita
torilor. La club, dotat cu bufet, cu 
espresso și o garnitură de cești și 
farfurii pentru 39 de persoane, se 
poate bea • cafea (la prețul de cost) 
și chiar un pahar (un singur pahar) 
de lichior.

La clubul din Florești se desfă
șoară discuții interesante sub con
ducerea unor profesori și cadre di
dactice din comună, despre cele 
mai variate probleme științifice, 
eulturale, de sport, însoțite de pro
iecții de diafilme etc.

Primăvara acestui an prefigurea
ză la Florești o serie de manifestări 
noi. In primele zile ale lunii aprilie 
se făceau deja pregătiri pentru • 
întilnire a satului eu fii săi care prin 
munca și talentul lor au adus cins
te comunei. Vor fi invitați printre 
alții profesori universitari din Iași 
și Cluj originari din Florești. Am 
văzut la inimosul și neobositul di
rector al căminului eultural și ce
reri de înscriere ale sătenilor pentru 
Universitatea populară ee se va des
chide la toamnă. A 29-a cerere pur
ta data : 3 aprilie 1969.

Am plecat din Florești cu eerta 
convingere : așezămîntul de cultură 
din această localitate se înscrie tot 
mai vizibil cu o personalitate proprie 
în peisajul cultural sătesc din ju
dețul Cluj.

I. RADU

poporului, iar în crestăturile de pe 
cozile lor sînt exprimate gîndurile 
și sentimentele creatorului popular. 
Lucrate cu unelte simple, cu dalta 
și cu tesla, ce au dat forma orna
mentală de o rară frumusețe, inspi
rate din motivele vegetale și anima
le ale mediului, lingurile poartă și 
denumiri speciale : împletită cîmpu- 
lungeană, lingura logodiților, a că- 
sătoriților etc.

Colecția reprezintă o adevărata 
comoară de artă populară, de în- 
crestături măiestre, de o rară inven
tivitate a formelor; linguri obișnui
te, însă frumos ornamentate, cu coa-

zs

— Aici centrul comu
nal de radioficare. Tran
smitem programul nos
tru zilnic „ora locală" 1...

Cei mai tineri călușari

■ INTERVIU ■

Se merge mai departe
O întrebare adresată lui Anton 

Dijmărescu, directorul Casei crea
ției populare a județului Gorj :

— Ce se întîmplă cu formațiile ar
tistice „stopate" în etapa intercomu- 
nală a celui de-al IX-lea Concurs ?

Și un răspuns prompt:
— Chiar dacă, în ceea ce privește 

participarea în Concurs unele for
mații au fost nevoite să se oprească, 
cele mai multe dintre acestea 
„merg însă mai departe1’ pe linia 
prezentării de spectacole în comunele 
lor și în deplasare. La aceasta un 
important merit revine, după părerea 
noastră, diferitelor acțiuni organizate 
în județ, după etapa intercomunală, 
în scopul asigurării continuității ac
tivității artistice. Dintre acestea, se 
desprinde în primul rind „ștafeta 
folclorică” declanșată la sfîrșitul lu
nii februarie, în cinstea Eliberării, 
care a antrenat numeroase echipe 
artistice din județ, indiferent dacă

DE LINGURI
da în încrestături scrijelate artistic 
și cu găvanuri in diferite forme ; 
sînt apoi: linguroaie, versoburi, jin- 
tuitoare, căușe, căupuri etc. Unele 
au coada împletită în opt, altele în 
șase ori în patru ; altele au orna
mentații reprezentînd cerbi, coarne 
de cerbi, cocoși, pește etc.

Această colecția originală de lin
guri e semnificativă pentru arta 
cioplitorilor în lemn din nordul țării 
și reprezintă chintesența măiestriei 
populare, care face cinste colecțio
narului.

Prof. GRAȚIAN JUCAN

de NIC. NICOLAESCU 

s-au calificat sau nu în etapa ju
dețeană a Concursului. Așa, de pildă, 
corurile din Logrești, Mătăsari șl din 
alte comune continuă să cînte, echi
pele de dansuri din satele (accentuez: 
satele, vrînd să subliniez prin a- 
ceasta că atenția noastră se în
dreaptă și către formațiile filiale
lor căminelor culturale) Măiag (co
muna Crușeț), Păișeni (comuna Stoi- 
na), Bobu (comuna Scoarța) continuă 
să joace, deși „nu merg” mai departe 
în Concurs. Pe aceeași linie — a ac
țiunilor menite să asigure activita
tea în continuare a tuturor artiști
lor amatori din județ — pot fi amin
tite și serbările populare de mare 
amploare (cu cuprinzătoare programe 
artistice), care vor avea loc anul a- 
cesta, pînă la 23 August, la Padeș, la 
Cîmpia lui Mihai, la Novaci, la Pn- 
lovragi și în alte localități. In fe& 
acesta sperăm noi să menținem vie 
activitatea artistică de amatori, fără 
a organiza acțiuni cu caracter nea
părat competițional.

— Dar despre formațiile calificate 
pentru etapele următoare ce ne pu
teți spune ?

— La selecționarea lor ne-am stră
duit, pe cit am putut, să ne călăuzim 
după principiul „alegerii celor mai 
buni dintre cei mai buni”. Și ne-am 
văzut astfel în situația de a înscrie 
destul de puține nume de comune pe 
lista celor care își trimit reprezen
tanții mai departe. Aceasta, deoarece, 
din unele comune s-au calificat mai 
multe formații. De la Polovragi, de e- 
xemplu, vor fi prezente pe scena eta
pei următoare corul, formația de flu
ierași și băcițe, ansamblul popular 
(care va juca spectacolul „Tors la 
argele”), echipa de dansuri și doi 
soliști. In această comună își gă
sește foarte bine ilustrarea zicala 
„omul sfințește locul”. Mă refer la 
directorul căminului cultural, profe
sorul de limba română I. Mesteacăn, 
un fiu al comunei și neobosit anima
tor al mișcării artistice de amatori.

— Și acum cîteva cuvinte despre 
repertorii...

— Față de anii trecuți, situația 
este, de astă dată, mai bună. Dato
rită intensei activități editoriale a 
Casei centrale a creației populare și 
a caselor județene ale creației popu
lare corurile, grupurile vocale, for
mațiile instrumentale au de astă dată 
„de unde alege”. Iar formațiile mu
zicale din județul nostru au făcut-o 
cu destulă pricepere. Mai multe di
ficultăți au întâmpinat în acest sens 
ansamblurile populare și brigăzile 
artistice. Dar unele dintre ele au gă
sit un serios sprijin, pe această linie, 
in membrii cercurilor literare din ju
deț. Antrenați și ei într-o întrecere 
republicană — primul concurs al 
cenaclurilor și cercurilor literare — 
ucenicii scrisului gorjan înțeleg să-și 
îndeplinească totodată și o datorie 
obștească, punînd la dispoziția for
mațiilor de amatori programe pentru 
brigăzi și librete de spectacole fol
clorice.

TRAIAN LALESCU



LA LEORUENI La spectacolul artistic ce a avut loc după consfătuire a participat și grupul vocal din satul 
Glîmbocata

INSCRIPȚIE

PE 0

MONOGRAFIE
Am aflat despre comuna Leordeni, 

ascultînd cîntecul despre gara-i de
venită astfel vestită. Am aflat des
pre Leordeni, cu prilejul celei de a 
treia ediții a Festivalului de teatru 
„I. L. Caragiale". L-am cunoscut a- 
tunci pe învățătorul Ion Fîntîneru, 
sufletul echipei de teatru din Budiș- 
teni, devenit astăzi sat aparținător 
comunei. Formația a fost distinsă cu 
titlul de laureată a Festivalului, ti
tlu pe care la al optelea concurs ar
tistic avea să-I ia și brigada budiște- 
neană.

Am mai aflat multe despre Leor
deni din scrisorile trimise redacției 
de către corespondenții voluntari 
din această comună.

Dar abia acum pot spune că Leor- 
denii mi s-au întipărit definitiv pe 
harta minții, după ce i-am cunoscut 
oamenii și așezarea.

Răsfoiesc o monografie a comu
nei, întocmită de tovarășa Valeria 
Stănescu, entuziasta și priceputa di

rectoare a căminului cultural în co
laborare cu cițiva învățători. Aflu 
că această comună, ce datează din 
secolul al XVII-lea. se întinde pe o 
lungime de 8 kilometri pe șoseaua 
București-Pitești. La vale ajunge 
pină in lunca Argeșului, la deal pînă 
în zona subcarpatică. Ultimul sfert 
de secol și-a pus amprenta înnoi
toare și pe aceste meleaguri. Pașii 
spre bunăstare, îndrumați de partid, 
sînt marcați de casele noi, de electri
ficare, de veniturile oamenilor...

Evidentul avint cultural ni-1 oferă 
monografia prin cîteva date com
parative : în 1938 existau doar trei 
școli primare cu opt învățători ; as
tăzi în cele 16 unități școlare își des
fășoară activitatea 70 de cadre di
dactice. Viața artistică, ce se redu
cea odinioară la serbările școlare, a 
devenit de o bogăție pe care, din pă
cate, hîrtia nu o poate înfățișa de- 
cît enumerativ : un cor alcătuit din 
peste o sută de persoane, trei echipe 
de dansuri și tot atîtea brigăzi artis
tice și grupuri vocale, o echipă de 
teatru prezentă la trecuta finală pe 
țară. La faza județeană a celui de 
al IX-lea concurs au promovat co
rul, soliști vocali și o echipă de dan
suri alcătuită din bătrini.

în zilele petrecute recent la Le
ordeni se discuta planul unui festi
val folcloric ce va avea loc cu ocazia 
inaugurării noului local al căminu
lui cultural aflat acum în stadiu de 
finisare. Poate că atunci voi avea 
prilejul să completez această suc
cintă inscripție care s-ar dori o pic
tură de rouă pe floarea Leordenilor.

H ■ B B ■ ■ E b b b b b
ÎN ABSENTA STENOGRAFULUI

voi încerca, împreună cu colegul meu fotoreporter, să vă înfățișăm cîteva 
aspecte de la consfătuirea cu cititorii „Albinei" din comuna Leordeni, consfă
tuire la care au participat tovarășii Ion Ciobanu, din partea comitetului 
județean de partid și Nicolae Mateescu, vicepreședintele comitetului jude
țean pentru cultură și artă.

Vorbind din partea conducerii revistei noastre, scriitorul Ion Bănuță, 
a exprimat dorința „Albinei" ca „adunînd din flori polenul, să facă cea 
mai strălucită miere care să se lipească de sufletul fiecăruia".

Spicuim din cuvîntul cîtorva cititori:
Ion Vlăjoagă, secretarul organizației de bază 

P.C.R., de la consiliul popular comunal: „Dorim 
ca revista să ne dea o mai bogată informație 
cu privire la viața culturală din județele patriei**.

Gheorghe Cruceru, di
rigintele oficiului poștal: 
„în această comună, re
vista „Albina1* are 308 a- 
bonați, dintre care ma
joritatea pe un an. Cifra 
este încă mică față de 
numărul locuitorilor și 
vreau să asigur consfă
tuirea că o să ne stră
duim ca printr-o bună 
difuzare să contribuim 
la mărirea cercului de 
prieteni ai „Albinei".

V

învățătorul Ion Fîn
tîneru : „Sînt abonat 
ie peste 20 ani și o 
citesc cu plăcere. Vă 
spun din proprie ex
periență că este o 
mare bucurie și un 
imbold in muncă, să 
te vezi popularizat în 
paginile acestei re- 
viste“.

Alexandru Popescu, funcționar la baza de a- 
provizionare ne-a făcut foarte multe propuneri 
judicioase cu privire la îmbogățirea tematică a 
revistei. Iată doar cîteva : o nuvelă cu continuare, 
atlas geografic, sfaturi gospodărești, ce e nou în 
muzică, pictură, teatru ? inițierea unor con
cursuri... r

Am simțit în sala consfătuirii noastre, prezența 
gingașului ghiocel și a masivului stejar.

Cu prospețimea vestitorului primăverii, micuța 
Mihaela Comșa a recitat și a cîntat, dîndu-ne con
vingerea că venirea ei la această consfătuire-șeză- 
toare anticipează o nouă generație de cititori. Acum, 
fiind în clasa întîi, abia dezghioacă tainele alfabe
tului, dar ne-ar bucura sâ credem că își va face uce
nicia pe rîndurile încrustate în plumb ce exprimă 
gîndurile noastre dăruite tiparului.

Cu noblețea octogenarului stejar, învățătorul pen
sionar Alexandru Ciucă a vorbit despre tradiția 
„Albinei**. Pe vremea în care pensionarul de astăzi 
era de vîrsta Mihaelei, eminentul om de cultură 
care a fost Spiru Haret, scotea din tiparniță primul 
număr al revistei „Albina". Că i-a rămas un stator
nic prieten ne-o dovedește faptul că a venit la cons
fătuire cu două numere din revista „Albina*. Unul 
proaspăt, pe care cerneala încă nu se uscase, celă
lalt scos din podul timpului și ros de rozătoarele 
anilor. Le-a comparat și ne-a dat prețioase sugestii 
întru păstrarea tradiției.

Ghiocelul și stejarul au fost prezenți la consfă
tuirea noastră. Ghiocelul cel gingaș și stejarul cel 
falnic, s-au împletit în cununa prietenilor veniți să 
stăm de vorbă.

GHIOCELUL 
ȘI 
STEJARUL

CORESPONDENTUL
VOLUNTAR

Tudor Bășcău, cooperator : „Sînt abonat 
de 10 ani la „Albina". Citim cu multă aten
ție sfatul medicului și vă rugăm să-l publi
cați în fiecare număr".

Petre Pîrvu, factor poștal: „Ducînd re
vista în casele sătenilor am prilejul să stau 
de vorbă cu ei. Mulți ar dori să se măreas
că numărul paginilor ca să poată cuprinde 
mai multe probleme**.

Gheorghe Cîrciuvo- 
ianu, primarul co
munei : „Eficacitatea 
materialelor din re
vistă este evidentă 
atunci cînd se dau ca
zuri concrete. Artico
lul Zmeul din Leor
deni a adus o schim
bare in viața familiei 
la care se referea**.

Valeria Stănescu, 
directoarea căminu
lui cultural: „Publi- 
cînd mai des folclor 
autentic, revista ne 
va ajuta și pe noi, 
activiștii culturali să 
putem raspîndi a- 
ceastă piatră prețioa
să creată de înțelep
ciunea poporului nos
tru".

In încheierea consfătuirii, scriitorul Ion 
Bănuță, mulțumind participanților, a spus : 
„Cuvintele dumneavoastră au demonstrat 
încă o dată că mierea nu se află numai în 
flori, ci în primul rînd în oameni. Necta
rul cu care plecăm de aici va fi de mare 
folos revistei noastre". -

O scrisoare a sosit la redac
ție. Are ștampila oficiului poștal 
din Leordeni. încă înainte de a 
deschide plicul, știm aproape 
sigur că poartă semnătura lui 
Gheorghe Breazu. Sînt mulți, 
foarte mulți ani de cînd Gheor
ghe Breazu ne trimite vești din 
comună. Activitatea sa, timpul 
și sentimentele care îl leagă de 
„Albina** l-au înscris printre co
laboratorii și prietenii noștri.

Să-i luăm un scurt interviu 
despre activitatea sa de cores
pondent voluntar.

— De cînd cunoașteți „Al
bina" ?

— Să tot fie vreo 53 de ani. 
Eram în clasa a patra primară... 
O luam din tolba de factor poș
tal a tatălui meu și mă duceam 
cu ea la școală. Colegii erau 
grămadă pe mine ca s-o citim 
împreună. De pe atunci i-am de
prins gustul.

— Prima colaborare la re
vistă ? _

— Cițiva ani mai tîrziu. Ca 
orice elev de liceu făceam 
poezii. Una dintre ele, care mi 
s-a părut mai bună, am tri
mis-o „Albinei". Și a apărut. 
Acum trimit mai mult infor
mații ca să afle țara că și pe la 
noi prin Leordeni s-au înfăptuit 
multe in anii aceștia luminoși.

— Și nu numai pentru asta.
— Așa-i. Veștile care sumrind 

niște treburi ce nu prea merg, 
le doresc publicate pentru ca 
avînd ajutorul presei, să le pu
tem îndrepta. w

— în urmă cu mai multa vre
me, revista noastră a publicat 
o pagină de caricaturi din Leor
deni. După cite știm, dumnea
voastră i-ați furnizat caricatu
ristului subiectele care l-au ins
pirat.

— Și n-am făcut deloc rau. 
Mulți au venit să-mi mu’țu- 
mească. Adesea mă trezesc cu 
cîte un om că-mi spune : „Nene 
Breazule scrie la „Albina** . și 
despre cutare lucru". Mai ieri, 
Niculae Stoica și Marin Bălă- 
nescu — si ei cititori a> „Albi
nei** — mi-au zis să vă scriu 
despre hîrtoapele din drum. A- 
cum, dacă v-am spus-o înseam
nă că tot o să apară la revista. 
Eu o să vă trimit alte vești din 
Leordeni.

Le așteptăm, nene Breazule. 
Vor fi binevenite.

j

Pagină redactată de ANDREI CROITORU • Fotografii EMIL ZERONIAN
~.........., ' .... . - - —
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OMAGIU
LUI CAMIL PETRESCU

Scriitorul acesta este scriitorul ti
nereții mele și a tuturor, al tine
reții anilor și al tinereții sufletu
lui, fiindcă în această vîrstă noi ne 
întîlnim cu el întru intransigență și 
absolut.

întotdeauna mi-a venit în minte 
— cînd m-am gîndit la Camil Pe
trescu — imaginea unei păsări ră
nite, una din acele viețuitoare de 
elită, superbă și imaculată, zbătîn- 
du-se sub loviturile de moarte ale 
vieții. Așa mi-a rămas în gind Ca
mil Petrescu, acel Camil Petrescu 
pe care eu l-am cunoscut numai din 
litera scrisă și pe care l-am iubit 
într-o lume pură a ideilor, fără 
să-1 fi văzut niciodată...

Ar fi avut acum vîrsta unui bu
nic și nu pot să nu mă întreb cum 
ar fi arătat el la vîrsta înțelepciu
nii ? Poate că tot așa, sigur că tot 
așa. fiindcă nici o înțelepciune nu 
e mai înțeleaptă decît aceea de a 
căuta, neobosit, iarăși și iarăși, a- 
devărurile ultime. Sub acest semn 
i-a stat viața, ca sub o constelație 
strălucitoare și singulară, care l-a 
însemnat pînă la capăt cu zodia fe
ricită și nefericită a neliniștii...

într-o vreme cînd din tradiții unii 
făceau ta abă, secîndu-le de bunele și 
bătrînele valori cu care Ie înzestrase 
ființa trecută prin veacuri a poporu
lui românesc, cînd instinctivul și ele
mentarul dădeau asaltul cu ambiția 
de a croi o morală și o estetică, ba
ricada ridicată în apărarea rațiunii 
și a lucidității număra printre ostașii 
săi și pe Camil Petrescu.

între false adevăruri, care, ca 
orice lucru fals, nu se îndoiau de 
sine, umplîndu-se de suficiența ig
noranței colorată în verde sau în 
brun, și între incertitudinile îm
pinse pînă la disperare, care se în
doiau de orice, dar nu de incertitu
dine, veghea gîndul limpede al a- 
cestui om, bîntuit și el de între
bări, și mai ales bîntuit de setea 
certitudinii, de această mare și sfîn-

tă sete, care era, de altfel, chiar 
punctul său de stabilitate.

Nu cunosc, în lumea românească 
a scrisului, o minte mai fierbinte 
și mai rece totodată, capabilă de 
beatitudine în fața frumuseții ve
ritabile — care se numește autentic 
—, capabilă de rezerve și suspec- 
tări în fața artificialului, a găuno- 
șiei, a tuturor minciunilor care ni 
se intîmplă in viața noastră ome
nească, interioară sau exterioară...

Campion al inteligenții, scriitorul 
acesta făcea să strălucească, pe tăi
șul lucid al armelor sale intelec
tuale, și raza caldă a umanității. 
Revoltatul și polemistul virulent, 
ofensiv pînă la furie in fața im
purității de orice fel, avea sensi
bilități și cutremurări de adolescent 
lingă vibrația de cristal a valo
rii...

Opoziția, cu subliniere indignată, 
între minciună și adevăr, intre con
trafăcut și autentic, căutarea dure
roasă a certitudinii, lupta pentru 
cunoaștere și, deci pentru încrede
re, și tragedia izolării necesare in
tr-o lume a comodității și a com
promisului, care zăcea în așternu
tul călduț și fanat al aparențelor, 
se cheamă, în moștenirea spirituală 
pe care ne-a lăsat-o, Patul lui Pro- 
cust, Ultima noapte de dragoste, 
întîia noapte de război, Danton. Act 
venețian, Suflete tari, Jocul iele
lor, Teze și antiteze, Un om între 
oameni.

Din paginile acestora l-am des
prins și l-am recunoscut, ideile lui 
sunau in armonie cu chipul pe care 
i-1 știam din fotografii, cu fruntea 
severă, cu ochii albaștri, cei cu 
privirea vie ca un țipăt și atit de 
ascuțit de întrebătoare, incit mă 
gîndesc că trebuie să-l fi durut și 
pe el...

Camila Petrescu este scriitorul ti
nereții 'mele și a tuturor, al tine
reții anilor și al tinereții sufletu
lui, fiindcă in această vîrstă noi ne 
intilnim cu el intru intransigență 
și absolut...

MARILENA VULPE

Frumoasa, Conțești, 
Cervenia, Pietroșani, 
Calomfirești... sate si
tuate la căpăt de țară, 
jos lîngă Dunărea ma- 
iestoasă și evocatoare; 
așezări de cîmpie de 
prin părțile Zimnicei. 
Cele cinci sate, cărora 
li se adaugă altele, for
mează la hotarul de sud 
al țării o zonă păstră
toare de folclor dintre 
cele mai însemnate.

Istoria faptelor se în
vață aici răsfoind filele 
straturilor de pămînt, 
iar cea a spiritului pri
vind portul dar mai 
ales jocurile, dansul, 
asistînd la ceremonialul 
datinilor și obiceiurilor.

Cînd spui Frumoasa, 
Conțești, Cervenia, Pie
troșani, Calomfirești 
spui „căluș", „brîul", 
„drăgăica", te gîndești 
la numeroși. rapsozi 
populari care vorbesc 
puțin și cîntă de se 
opresc și păsările să-i 
asculte, chiar dacă sînt 
ele privighetori. Și te 
mai gîndești: de unde 
vin toate acestea, cum 
de vitregiile vremii nu 
le-au secat izvoarele ?

Veteranii călușului și 
cîntecului nu trebuie 
căutați cu luminarea, e 
de-ajuns să întrebi de 
existența lor și ți se va 
răspunde tot cu o între
bare : „la care doriți să 
vă duceți întîi ?“ Și ur
mează numele lor înso
țite de adresa precisă. 
Dar mai ușor te descurci 
căutindu-i după poreclă, 
decît după numele în
scrise în acte. Toți au 
fost, pe rind. învățăcei; 
călușari apreciați, pro
fesori la o adevărată 
școală a călușului și 
jocului popular. „Pro
fesorii", fără să iasă la 
pensie, devin veterani. 
In această postură se 
găsesc acum și Ion Ia-

Satul transilvan in poeziile 

lui EMIL GIURGIUCA
Recenta carte selectivă din opera 

poetică a lui Emil Gurgiuca, apărută 
în colecția Cele mai frumoase poezii, 
la Editura tineretului, ne ispitește să 
reluăm, la proporții reduse, temati
ca unui studiu mai amplu al criti
cului Ovidiu Papadima, cu aplicații 
la poezia satului românesc. De data 
aceasta este vorba de „un sat la 
marginea cîmpiei" (Văpaia), de Va
lea către Diviciori, de Țibleș, mun
tele ale cărui văi curg către Reteag 
și din a căror viță sălbatică se mîn- 
drește poetul a se trage (Pe Țibleș).

Emil Giurgiuca nu reconstituie mo
nografic satul transilvan. Momentul 
Coșbuc, Goga, Cotruș și alții a fost 
depășit. Au fost depășite și pozițiile 
de pe care scriau înaintașii săi, dul
cea culoare de pastel a satului tran
silvan al lui Coșbuc, cu psihologiile 
lui diverse, de la copilărie pînă la 
bătrînețe, cu incursiuni în legendele 
grandioase ale locurilor, poezie care 
— pentru noi — semnifică, alături 
de pictura grigoresciană, de pastelul 
lui Vasile Alecsandri și de acel Pe 
Argeș în sus al lui Pillat, elogierea 
vieții rustice.

Sensibilitatea poetului poartă pe 
apele ei molcome momente, aspecte 
din frumusețile și patriarhalitatea 
copilăriei. „Prundul de argint pe ră
zoare", „peștera cu urieșii ce dorm", 
„urechea aplecată pe fratele stejar", 
„cerul care atîrna peste ramuri în

........ .

zori", „cărarea de la strungă, care 
taie-n grîu", „furnicile ce-1 cară-n 
iarbă" etc., sînt imagini rezonante, 
care irump în poezie.

Posibilitățile ajunse la maturita
tea meșteșugului poetic al lui Emil 
Giurgiuca sînt evidente și din acest 
dozaj al fondului rustic din lirica sa. 
L-aș apropia, prin lipsa totală de re
torism, deci prin acest discret mo
zaic verbal, cu preferințe miniatura
le, mai mult de un Șt. O. Iosif. Dar 
satul transilvan mai intră în poezia 
lui Emil Giurgiuca și prin abunden
ța formelor dialectale, de care, după 
„Anotimpuri" (1938), în „Dincolo de 
pădure" (1943), „Poemele verii" 
(1964), „Cîntece de țară" (1967) și 
ineditele din recenta culegere, se va 
elibera progresiv. Era o prezență a 
tuturor amuletelor cu care pornim 
în viață și la care renunțăm. Ceea ce 
s-a întîmplat cu toți poeții plecați din 
satul românesc, s-a petrecut și cu 
Emil Giurgiuca. Formele de viață 
urbane s-au suprapus și atlantidele 
primelor întîlniri cu lumea se pierd 
discret în oceanul existenței.

MATEI ALEXANDRESCU

Bun găsit, 
călușari

găru și Dumitru Voie- 
vozeanu din Cervenia 
cu ajutorul cărora în
cercăm o „evadare" în 
timpul călușului de 
acum 40s de ani. De 
fapt, o croazieră foarte 
scurtă pe întinsa apă a 
acestui dans cu țărmu
rile pierdute undeva în 
starea de veghe a unui 
descălecător geto-dac 
care și-a șters cu mo
destie numele de pe 
primul vas de lut fă
urit de mîinile sale.

Și iată-ne, prezenți, 
la serbările de mare 
popularitate de sub 
geana pădurii Mitroiu, 
serbări care țineau cîte 
trei zile încheiate, prin
tre sătenii veniți să pe
treacă haiducește cu 
merindele aduse în că
ruțe, să se veselească 
și, în primul rînd, șă-și 
susțină echipele de că
lușari care îi reprezentau 
într-o întrecere tradi
țională („mare cinste 
era să faci parte din 
ethipa satului că erau 
mulți călușari și șra de 
unde să alegi'). Cintau 
lăutarii de li se încin
geau viorile și țamba
lele, iar scena rezista 
cu greu ta iureșul pa
șilor de dansatori aleși 
pe sprinceană. Cei ce 
ieșeau din concurs, cum 
se spune și acum, pier
deau la „rămășenie" 
adică rămîneau de că

ruță. Pentru că cel mai 
bun trebuie să știe a 
juca și frumos, a fi și 
neînvins de oboseală 
toate trei zilele. Iar 
asistența aplauda. Cine 
era aplaudat mai tare 
și mai mult cîștiga.

Apoi se retrăgeau cu 
toții acasă, la treburile 
gospodăriei, așteptînd 
sărbătoarea din anul 
viitor. Dansatorii învață 
călușul o viață întreagă 
pînă să atingă perfec
ționarea ; spectatorii 
nu-1 uită niciodată.

Călușarii de astăzi 
din aceste sate își amin
tesc cu recunoștință de 
înaintași și le perpetu
ează faima. în țară și 
peste hotare. Acum 
cîțiva ani au reprezen
tat folclorul românesc, 
alături de echipe ves
tite la Festivalul inter
național de folclor de 
la Cairo cucerind dis
tincția supremă. Oa
meni destoinici la mun
că, călușarii joacă pen
tru ei și pentru specta
tori. Ei vin direct din 
istoria vie și densă a 
acestui pămînt de mar
gine de țară pe care 
s-au născut, căruia îi 
adaugă noi valențe ale 
permanenței spirituale.

Bun găsit, călușari — 
bun găsit cîntec...

FLORIN
COSTINESCU

Maternitate: Pictură pe lemn 
de Victoria N. Săvulescu

Parfumul 
amintirilor

Duminică seara, intre o come
die savuroasă și un recital de 
muzică ușoară, televiziunea ne-a 
dăruit 15 minute de gingașă adu
cere aminte.

La un sfert de secol de la pier
derea lui Ion Minulescu, priete
nul acestuia — Horia Oprescu — 
ne-a condus în casa poetului. Am 
pătruns în camera de lucru, unde 
s-au înfiripat acele Romanțe pen
tru mai tîrziu, am văzut cîteva 
statuete și tablouri scumpe inimii 
poetului. Mai presus de toate 
ne-au impresionat acele cuvinte 
calde, în care s-au evocat mo
mente din viața lui Minulescu.

Poate că această sensibilă pa
gină de istorie literară, plină de 
parfumul amintirilor, va deschide 
un ciclu de emisiuni care să ne 
prezinte mari figuri ale literaturii 
românești.

Și mă gîndesc la marele act de 
cultură pe care îl va face tele
viziunea imprimînd pe celuloidul 
peliculei aspecte din viața și 
munca scriitorilor noștri. Gene
rațiile viitoare vor fi recunoscă
toare micului ecran atunci cînd 
memoria peliculei va începe să 
depene asemenea plăcute și in
structive amintiri.

A. C.
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De ce sărbătoresc oamenii 
ziua lui ION CEL DREPT

Cică era odată, demult, demult, 
un împărat ce se ocupa mai cu 
seamă de creșterea vitelor. în a- 
cest scop, își adunase mulți păs
tori, care să-i îngrijească vitele, 
de primăvara și pînă toamna 
tîrziu. Iarna avea alți păstori 
ce-i îngrijeau vitele la grajduri. 
Dintre toți îngrijitorii, unul sin
gur era mai destoinic, pe nume 
Ion, fiul unuia dintre păstori. 
Cum mama și tatăl lui muriseră 
încă pe cînd era el mic, Ion al 
nostru trăia din ce mai primea 
de pe la curtea împăratului. A- 
juns mare, singur a dorit să 
meargă la vite, ca păstor. Creș- 
cînd pe la curtea împăratului, îl 
iubea pe împărat și nu vroia să 
audă nimic rău despre el.

în fiecare an, vacile date în 
paza lui erau frumoase și împă
ratul era mulțumit și nu vroia 
să-I piardă. într-una din zile, îm
păratul, ținînd o adunare la curte, 
a spus fiecăruia dintre păstori să 
fie cinstiți precum Ion. Un 
curtean, mai de mina dreaptă a 
împăratului a zis, într-una din 
zile, că el poate să-l facă pe Ion 
să mintă. Auzind, împăratul a 
zis că dacă îl va face pe Ion să 
mintă, îi va rămîne înlocuitor la 
tron.

Curteanul, dornic să se afirme, 
îi spuse femeii lui să se gîndeas- 
că ce anume ar putea face ca Ion 
al nostru să mintă. Se gîndește 
femeia și odată îi propune singu
rei fete a ei să meargă la Ion, 
să-1 facă să mintă. înainte de ple
carea fetei la Ion, mama ei, a- 
dică femeia curteanului, îi spune 
să-l îndemne pe Ion să taie un 
bou. își ia, deci, curteanul nostru 
fata și o duce la Ion.

O INSTANTANEE B

SATUL LUI
CREMENE

POȘTA REDACȚIEI 
♦proză»

AUG. CERN. — Un cioban bătrîn relatează niște fapte 
petrecute în copilărie : vindecarea unei oi bolnave, primul 
drum la munte, întîlnirea cu o ursoaică etc. întîmplările 
ar putea prezenta interes, dar sînt povestite într-un stil 
afectat și prețios.

M. C. — Pitești — „Fetița cu păpușa de cîrpă" e o mo
destă povestire pentru copii. Explicația privind „geneza co
lindelor" nu e fondată științific.

ZAMFIRU GH. — „Mica nuvelă" — mai degrabă un frag
ment dintr-o posibilă lucrare mai vastă — nu e lipsită de 
calități. Ritmul dinamic al narațiunii, folosirea detaliului 
exact în prezentarea oamenilor și a cadrului atestă exer
cițiu susținut și o relativ bună stăpînire a mijloacelor. Su
pără însă clișeele („gurile negre" ale craterelor de ex
plozii, schijele ce „vîjîiau cumplit prin aer“, „cămășile ce 
se lipeau de piepturile late și puternice", „brațele cu muș
chii ca niște șerpi încolăciți", „albastrul de nepătruns al 
cerului*1, „viitorul fericit11 etc.), frecvente în special în pri
ma parte. Inexplicabil de slab e tratat momentul morții 
lui Ion : episodul respectiv suferă de lungimi și de o nefe
ricită îndulcire. („De-acum eu mă duc, dar rămîneți voi“... 
„Iată... o rază!... Vine !... Vine !... A trecut... Merge... îmi 
face semn... Ah i... Ah !...“ etc. etc.).

Mai trimiteți.
NIȚĂ. — Proze pline de culoare locală — tradiții și obi

ceiuri din Țara Moților — amintind povestirile publicate 
pentru petrecere și folos în calendarele poporane de pe 
vremuri. Prea ușoare în intenție, minore în tematică și ne- 
structurate sub raport artistic.

n IOANICHIE OLTEANU

In sala de ședințe a consiliului de jude
cată. De o parte reclamanta Maria Boțea, 
o femeie de vreo 45 de ani. îndrăzneață și 
agresivă, pune martorilor întrebări după 
întrebări. De cealaltă parte, inculpații: 
fostul ei bărbat ton Nicoară și Leana, ac
tuala soție a împricinatului. Omul are ca
pul nins și ochi mari, albaștri, cu privire 
blîndă. Pare temător și sfios, ca și femeia 
de lingă el.

Martorii, cu duiumul! Poate să fie vreo 
40-50, poate mai mulți! Dau răspunsuri 
din care nu poți desluși decît o plictiseală 
fără istov din partea unora și o enervare 
îndreptățită dintr-a altora. Adesea, inter
vine cu întrebări și președintele comisiei, 
venerabilul învățător Nițu. Pe rol sînt 5 
procese, toate intentate de Maria Bo
țea și trebuie să le dezbată neapărat în- 
tr-o zi.

Povestea e veche. Acum vreo 10-12 ani, 
Maria l-a părăsit în mod nedemn pe ton, 
a părăsit gospodăria și satul și a plecat du
pă altul. A trecut cîtva timp. Nu se știe ce 
s-a întîmplat și Maria a divorțat a doua 
oară. S-a însoțit cu un al treilea, dar nici 
cu acesta n-a putut ține casă. „Și-a plim
bat caii o vreme", cum spunea unul din 
martori și, pînă la urmă, a înțeles că via
ța ei s-a dat de rîpă. S-a întors în sat, la 
Ion Nicoară, care între timp își refăcuse 
căminul. Profitînd de faptul că în anul 
cînd omul își clădise gospodăria, ea încă 
mai era soția lui, l-a dat în judecată și-a 
cîștigat. A primit două camere. S-a insta
lat aici și, curînd, casa lui Nicoară s-a 
transformat în iad. Nu există zi fără cer
turi. Procesele se țin lanț și, cu aceste pri
lejuri, zeci de cetățeni sînt stingheriți de la 
muncă, fiind obligați să se prezinte la ju
decată ca... martori. Nicoară nu știe ce să 
mai facă 1 l-a oferit Măriei bani pentru 
partea ei, ca să se ducă în altă parte. Dar 
femeia îl fierbe fără apă. La toate a răs
puns : NU. Gîndește poate : Dacă eu sînt 
nefericită, el de ce să trăiască în tihnă ? 
Am să-i scot sufletul! Și nu numai fostului 
soț. Maria Bolea scoate sufletul întregului 
sat, purtîndu-l pe drumuri. Bine-a zis ci
ne-a zis : Satul lui Cremene ! Pînă cînd ?

Printre dealuri și ponoare, 
Printre ape cintătoare, 
Ca să-și stîmpere tot chinul 
A plecat la drum suspinul... 
Neștiut, la pas, de nime 
Cu fața înspre codrime...

Și cu iarna pus pe harță 
Scară-n crengi făcu o scoarță... 
Din lacrima-i urgisită, 
De suspinul meu trăită 
Crește creanga-nmugurită... 
Surîs tainic de fecioară, 
început de primăvară...

Crește din sîngele meu 
Codru-ntreg, etern flăcău, 
Lăudat și luminat 
Drag eres nevinovat.„

Prinde creanga-a murmura 
Doina din inima mea, 
CreșLe-i codrului frunza... 
Care mi-o ținea umbra 
Colo-n vară cînd știu bine, 
C-o fi mîndra lingă mine. 
S-asculte codru-n suspine !...

[Suspinele codrului
Nu ne-o spune nimănui !.„

TRAIAN IANCU
ȘERBĂN NEDELCU

CELE MAI FRUMOASE LEGENDE

Pe drum, fata mergea mai mult 
zburdînd, ca un mielușel. Ajunși 
la Ion, curteanul iși lasă fata a- 
colo și se reîntoarce acasă. Mai 
trec două zile și Ion, îndemnat 
de fată, taie unul dintre boi, pe 
nume Noru. Pe vatra de jar, fata 
și Ion frigeau seară de seară car
ne și mincau cu poftă de lup.

După o săptămînă, curteanul a 
venit după fată și, conform înțe
legerii, a dus-o acasă.

Rămas singur. Ion a meditat 
mult pentru a găsi o cale să iasă 
din impas. Să mintă nu vroia, să 
spună adevărul, era prea greu. Se 
gîndea zile-n șir ce-i va spune 
împăratului despre dispariția 
boului Noru.

Intr-una din zile, își împlîntă 
bîta în pămînt și în vîrful ei »Ș> 
așeză sumanul de lină, rupt în 
coate.

Se îndepărtă de bîtă și începu 
să zică :

— Bună ziua. Ioane.
Și tot el își răspundea:
—s Ziua bună. împărate !
— Ce faci. Ioane ?
— Bine. împărate!
— Ce fac boii, nu i-au mincat 

lupii, n-au căzut în vreo boală ? 
Dar Noru, perechea lui Zucu, 
unde-i Ioane ?

„Ce să zic ?“, se întrebă Ion. 
Se îndepărtă iar de bîtă și se în
toarse zicind :

— Bună ziua, Ioane, și el își 
răspundea :

— Ziua bună, împărate !
— Ce faci, Ioane ?
— Bine, împărate!
— Dar Noru, perechea lui Zucu, 

unde-i Ioane ?

— L-au mîncat lupii..., nu-i 
bine, că am zis înainte, că nu 
l-au mîncat lupii.

Aproape amețit, se îndepărtă 
Ion, a treia oară de bîtă și iar 
zise:

— Bună ziua, Ioane ’
— Ziua bună, împărate!
— Ce faci, Ioane ?
— Bine, împărate !
— Dar boii, ce fac. Ioane ?
— Bine, împărate !
— Noru, perechea lui Zucu, 

unde-i. Ioane ?
— L-am tăiat și l-am mîncat 

cu fata curteanului, împărate!
Așa am să spun, pentru că așa 

e drept, zise Ion.
Trecură trei zile și în zare vede 

Ion un nor de praf : era împăra
tul și curteanul pe cocie. Cînd’ se 
mai apropie puțin, Ion vede caii 
albi și știu precis că este împă
ratul. Ajuns în dreptul lui Ion, 
împăratul zise :

— Bună ziua. Ioane !
— Ziua bună, împărate!
— Ce faci, Ioane ?
— Bine, împărate !
— Boii ce fac. Ioane ?
— Bine, împărate !
— Dar Noru, perechea lui Zucu, 

unde-i Ioane ?
— L-am tăiat și l-am mîncat 

cu fata curteanului ce se află 
lingă dumneavoastră, în cocie. 
Curteanul nu mai putu zice ni
mic, înghițea în gol și păli la față.

Bucuros, împăratul l-a luat pe 
Ion la curte, iar după moartea 
împăratului. Ion a moștenit tro
nul.

Ion s-a căsătorit cu fata curtea
nului și au făcut o nuntă mare, 
la care s-a mîncat și s-a băut 
șapte zile.

Ziua de vară în care Ion a de
venit împărat a fost numită „Ziua 
lui Ion cel Drept", iar de atunci, 
ziua lui Ion cel Drept -este sărbă
torită an de an la țară.

VASILE MARC
comuna Zalha, județul Sălaj
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I FLORI ROȘII... 
OCHI ALBAȘTRI...

De la cultivarea primelor plante 
omul a observat faptul că din se
mințe provenite de la o floare roșie, 
de pildă, vor rezulta plante cu pe
tale de aceeași culoare. în privința 
animalelor, acest proces de viață, 
care este ereditatea, a fost exprimat 
foarte înțelept în dictonul popular 
„ce naște din pisică, șoareci mă- 
nincă".

Dar la aprofundarea mecanismului 
biologic de transmitere a principale
lor însușiri ale părinților la urmași 
s-a ajuns doar de vreo cițiva ani. 
o dată cu perfecționarea mijloace
lor tehnice de cercetare a acestui 
proces vital. Astfel prin microscopul 
electronic s-au putut observa modi
ficările ce se produc în organismele 
vii cu ocazia dezvoltării și repro
ducerii lor.

Nașterea unui individ superior din 
lumea plantelor și a animalelor în
cepe prin unirea a două celule, din
tre care una provine de la planta 
sau animalul-mamă și cealaltă de 
la tată. Deci ar trebui ca jumătate 
din însușirile noului organism să 
fie identice cu caracteristicile ma
terne, iar jumătate cu cele paterne. 
Dar în realitate nu se intimplă ast
fel și vom vedea de ce, în cele ce 
urmează.

Fiecare din miliardele de celule 
care clădesc corpul acestor ființe 
vii au in nucleul sau simburele lor 
cite un filament întortocheat, care 
se vede doar la microscopul electro
nic, numit cromozom. Pe el se in- 
șiră, din loc in loc, mărselele așa- 
nu mitelor gene, care dețin de fapi 
tot secretul bagajului moștenit.

Datorită acestei structuri, cromo
zomii constituie deci ..fișa" personala 
a fiecărui individ.

Capacitatea uimitoare a genelor 
de a înregistra, păstra și transmite 

f Tragerea Io sorți o libretelor 
de economii cu ciștiguri in materiale 
de construcție pentru trimestrul I *969

După cum ne informează Casa de Economi: și Consemnați uni. la 
data de 25 aprilie a.c. va avea loc la cămin al cultural din satul Gră
diștea. comuna Comana, județul Ilfov, tragerea la sort, pentru pri
mul trimestru al anului a libretelor de economii cu ciștiguri in ma
teriale de construcție. C1ȘT1GURILE IN BANI CARE VOR FI A- 
CORDATE LA ACEASTA TRAGERE LA SORȚI AU VALORI IN
DIVIDUALE DE 20 000 LEI, 15 000 LEI. 10000 LEI ȘI DE 5000 LEI.

In afara cîștigurilor In bani, titularii libretelor de economii ieșite 
câștigătoare la tragerile la sorți, beneficiază de prioritate la procu
rarea principalelor materiale de construcție pentru locuințe, ca de 
exemplu, cherestea, ciment, tablă, carton asfaltat, ca și de avanta
jele generale ale economisirii la CEC.; garantarea de către stat a 
sumelor depuse, acestea fiind oricind restituite la cerere; păstrarea 
secretului privind numele depunătorilor și operațiunile efectuate, 
scutirea de orice fel de impozite și taxe a depunerilor și cîștigurilor 
etc.

Tragerea la sorți este publică, astfel îneît toți cei interesați pot 
participa la aceasta.

caracterele specifice părinților la 
urmași se datorește la rindul ei u- 
nor complexe chimice, care le alcă
tuiesc, aparținind in esență la două 
tipuri de substanțe. Dintre acestea, 
cel mai extraordinar este acidul 
dezoxiribonucleic (pe scurt ADN), 
care „știe“ totul despre ființa pe 
care • deservește. Astfel el știe ce 
substanțe rezultate din hrană vor 
contribui ia clădirea corpului său și 
în ce fel trebuie ele să se îmbine. în
tre ele, ca să rezulte însușirile in
dividuale specifice.

în plus. ADN-ul se poate au to re
produce. deci să ia naștere din ele
mentele componente din jur. fără 
nici un stimulent exterior.

Pentru a putea ințelege acest pro
ces unic in felul lui. trebuie să a- 
mintim că moleculele chimice sau 
părțile din care este compus el for
mează două lanțuri paralele, așeza
te față in față. Cind are Tve înmul
țirea celulelor din corp, condițională 
de creșterea organismului, aceste 
două lanțuri se despică in două, ca 
la deschiderea unui fermoar. Unul 
dintre ele se va transmite ceiulelor- 
fiice. iar celălalt va cămine pe loc. 
Ambele lanțuri inițiale vor atrage 
din mediul celular respectiv sub
stanțele specifice care le compun și 
pe modelul celor două vechi se vot 
forma alte două lanțuri noi : unui 
va completa ADN-ul din celui»- 
mamă, iar celălalt pe cel din eelula- 
fîieă. Prin aceasta ADN-ul iși asi
gură continuitatea de la o generație 
de celule la cea următoare uu de la 
o generație de indivizi la alta.

Pentru a-și iudi plini menirea eotn- 
pkeată. ADN-ul este ajutat de un 
complex chimic înrudit, denumit 
curent AKN (acid ribonucleic) care 
duce informația aflată in ADN. des
pre iprrifwul funcțional al organis

mului respectiv, la un anumit loc 
din celulă — pînă nu demult necu
noscut — unde acestea se creează 
din substanțele chimice existente 
acolo.

Marea precizie cu care se înde
plinesc toate aceste combinații, des
faceri și recombinări iși are supor
tul pe un număr fix de cromozomi, 
același în toate celulele speciei date. 
De exemplu, omul are 46 de cro
mozomi. Astfel, atunci cînd iau naș
tere celulele sexuale, ce se vor con
topi pentru formarea unei celule- 
ou (care constituie punctul de ple
care a unui nou individ) cromozo
mii lor se reduc la jumătate, pentru 
ca celulele din corpul viitorului or
ganism să aibă un număr neschim
bat de cromozomi. în acest proces 
reducțional. genele iși recombină 
intre ele bagajul ereditar. De aceea 
apar uneori la copii caractere inexis
tente la părinți. Tot printr-un pro
ces genetic, poate apărea — foarte 
rar însă — un cromozom masculin 
suplimentar : al 47-lea. care se crede 
eă ar imprima individului însușiri 
negative, ca și instinctul criminal.

Trebuie să precizăm, că totalitatea 
trăsăturilor care caracterizează înfă
țișarea, funcționarea și întregul 
comportament al unei specii date — 
adică patrimoniul ei ereditar — este 
neschimbată de la însăși originea 
speciei respective. Cu alte cuvinte 
toate însușirile dobindite de un in
divid in decursul vieții sale, ca și 
in căzni omului: cunoașterea unei 
limbi străine sau învățarea mai 
multor instrumente, nu se trans
mit urmașilor pe cale genetică, nu 
se înscriu în patrimoniul său ere
ditar.

Procesele genetice prezentate sche
matic mai sus — în realitate ele fi
ind mult mai complicate — ilustrea
ză pe deplin importanța covirșitoare 
a eredității în menținerea vieții pe 
pămint, prin posibilitatea biologică 
de perpetuare a însușirilor proprii 
speciilor de plante și animale care 
o reprezintă.
MARLA-VALERI  A BUDUȘAN

biolog

*
Calcul mecanic la Centrul de statis
tică matematică al Academiei Re

publicii Socialiste România

ACTUALITATEA 
ȘTIINȚIFICĂ

DIAGNOSTIC RAPID 
AL DIFTERIKI

O metodă rapidă de diagnos
tic bacteriologic în difterie, 
prezentând avantajul unor de
osebite precizii și rapidități 
(24-36 de ore, față de 3-5 zile 
prin metodele clasice), a fost 
concepută și pusă la punct de 
medicii Alice Saragea și Euge
nia Meitert de la Institutul 
„Dr. I. Cantacuzino" din Bucu
rești.

Mediile folosite în metoda 
românească se prepară cu ușu
rință : de altfel, metoda face 
economie, din punct de vedere 
cantitativ, de aceste medii, pre
cum și de substanțe chimice, 
sticlărie de laborator, mijloa
ce optime speciale ș.a. Impor
tant este și faptul că noua 
metodă solicită mai puține ca
dre cu înaltă calificare și mai 
puțină muncă decît cele cu
noscute. »
CERCETĂRI ÎN DOMENIUL 

TEXTILELOR
Institutul de cercetări texti

le din București a elaborat o 
tehnologie specială de prelu
crare a fibrelor polinozice ca
re pot înlocui pe cele din bum
bac. Acest tip de celofibră are 
indici fizico-mecanici superi
ori la frecare și în stare ume
dă.

In cadrul aceluiași institut 
s-au obținut recent țesături e- 
lastice cu urzeală din fire tex- 
turate și bătătura din bumbac, 
mătase, lină, celofibră. Ele 
prezintă o rezistență mărită 
și calitate superioară. In cursul 
acestui an se va trece la fabri
carea pe scară industrială a no
ilor produse.

CERAMICA RELIEFATA
După procedeul original con

ceput de inginerul C. Giurca- 
rtu, din Ministerul Industriei 
Construcțiilor din România, se 
poate realiza o mare varieta
te de modele in relief în do
meniul produselor ceramice, 
folosind un număr restrîns de 
dispozitive. Modelele ceramice 
sint utilizate ca placaje și că
rămizi decorative. Produsele 
obținute nu se deformează in 
cursul fabricației, iar reliefu
rile obținute pot avea orice 
înălțime, fiind solide și varia
te.

De mare interes pentru in
dustria modernă a construcții
lor civile fi industriale, pro
cedeul inginerului român a 
fost brevetat în Argentina, 
R.D. Germană, Italia, Iran și 
Turcia și este înregistrat in 
Austria, Australia, Anglia, Bra
zilia, Canada, Franța, India, 
Iugoslavia, Mexic, Norvegia, 
R.A.U., S.U.A. și Suedia.

VASILE BRĂILOIU

BBDBBBBBBBBBBBBBBB
Printre bolile molipsitoare cele mai răspîndite — 

în acest sezon de trecere de la rece spre cald — se 
numără și gripa. Boala apare uneori sub formă de 
valuri epidemice, care cuprind zone mari geografice, 
dacă nu se iau măsuri de urgență. în prezent, fără 
să vorbim de o epidemie de gripă, îi semnalăm 
totuși prezența și în țara noastră, fapt care ne 
obligă a o cunoaște cît mai bine și a lua cele mai 
eficace măsuri.

Trebuie știut că virusul gripal care produce boala 
este destul de rezistent. Penicilina, streptomicina 
și sulfamidele nu-1 omoară, așa că nu vom încerca 
niciodată acest fel de tratament. Aglomerațiile, 
schimbările brusce de temperatură, alimentația să
racă în vitamine și îmbrăcămintea necorespunză
toare sint factori favorizanți. Cel mai periculos fapt 
rămîne însă nerespectarea izolării celor bolnavi de 
gripă și ducerea „bolii pe picioare”. în această 
situație bolnavii de gripă constituie sursa numărul 
unu de răspîndire a bolii. Un strănut al lor în colec
tivitate și... contagiunea-i gata.

Primele semne de boală apar după 12—18 ore de 
la pătrunderea virusului în organismul omului. 
Boala apare brusc cu frisoane, urmate de creșterea 
temperaturii (39—40 grade), oboseală mare, dureri 
de cap, tuse uscată, voce răgușită, dureri și arsuri 
în piept, dureri musculare. Ochii sînt injectați, 
limba este încărcată, iar uneori apar sîngerări din 
nas și secreții nazale abundente.

De obicei, gripa necomplicată durează 5—7 zile 
după care bolnavul șe mai simte încă 3—4 slăbit^

SFĂTUI MEDICULUI 

ATENȚIE LA 
GRIPĂ!

lipsit de vlagă. La organismele lipsite de rezistență, 
se poate întîmpla ca să apară complicații (bronșite, 
pneumonii, bronhopneumonii, otite, miocardite etc.), 
care se recunosc după temperatura mare, junghiurile 
din piept și setea de aer. Dar indiferent de evoluția 
bolii, bolnavul slăbește în greutate, transpiră noap
tea și pierde pofta de mîncare.

Tratament
în forma fără complicații și care se poate rezolva 

foarte bine acasă, tratamentul este relativ ușor de 
făcut. Astfel, din punct de vedere igienic, se reco
mandă repaus la pat pe tot timpul cît bolnavul are 
febră, precum și iluminarea și aerisirea suficientă 
a camerei. Ca regim alimentar la început și în 
timpul febrei, bolnavul va consuma multe lichide 
(ceaiuri, limonade, siropuri), iar după trecerea 
acestei perioade va intra în regim alimentar normal. 
Nasul va fi dezinfectat cu soluție de rinofug sau 
fedrocaină (cîte 5—7 picături de 2—3 ori pe zi, de 
soluție pipetată în fiecare nară), iar gura se va

» .1 M 

clăti cu ceai de mușețel. Combaterea temperaturii 
se va face fie cu pyran (1—2 tablete pe zi) fie cu 
aspirină (1—2 tablete pe zi), avîndu-se grijă să 
se schimbe lenjeria după fiecare transpirație a 
organismului. Pentru creșterea puterii de apă
rare a organismului, se vor face injecții intramuscu- 
lare cu Polidin (1—2 fiole pe zi timp de 2—3 zile) și 
eventual 1—2 fiole de gamaglobuline. Pentru 
calmarea tusei se va lua sirop expectorant (3—4 lin
gurițe pe zi, pe toată durata tusei) sau chiar sirop 
de pătlagină.

Pentru vitaminizarea organismului se recomandă 
vitamina C 200 (3—4 pe zi timp de 6—7 zile), iar 
pentru calmarea durerilor musculare, freeții cu spirt 
sanitar sau car mol.

Ce măsuri se impun ?
— Izolarea bolnavului de gripă, boala fiind conta

gioasă, preferabil într-o încăpere, separat de ceilalți 
membri din familie ;

— Purtarea unei măști de tifon a celui care se 
ocupă de bolnav și spălarea cu apă, săpun și spirt 
pe mîini după ieșirea din camera bolnavului;

— Veselă și lenjerie aparte pentru cel bolnav.
Cum ne ferim ?

Evitînd pe cei bolnavi de gripă cît și aglomerațiile, 
mergînd la medic atît pentru controalele periodice 
cît și atunci cînd nu ne simțim bine, alimentîndu-ne 
suficient cantitativ și calitativ și purtînd o îmbrăcă
minte cît mai adecvată sezonului.

Dr. GEL M. GHEORGHE
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mTA ARIANA

pune la dispoziție, prin magazinele și ghișeele filatelice, ulti
mele noutăți filatelice din țară și străinătate, precum și emi
siuni de mărci mai vechi românești și străine, ștampilate și 
neștampilate; de asemenea, accesoriile necesare pentru păs
trarea unei colecții de mărci: clasoare, albume, pensete, odon- 
tometri, poșete filatelice, lupe etc.

REȚINEȚI: în plicurile filatelice cu premii, de vînzare la 
toate oficiile poștale și magazinele de specialitate, puteți găsi, 
pe lingă premii (accesorii filatelice, televizoare, magnetofoane, 
ceasuri etc.), serii de mărci ștampilate și neștampilate, româ
nești și străine.

[pOSTAROMANA

ptuwi. c«nn» - >*t:

VAKIlilFICAIÎlA MELCILOR 
PRIN COOPERATIVELE Dl CONSUM

Paralel cu exportul mărfurilor in
dustriale, din țara noastră pot fi valo
rificate și o serie de produse care au o 
mică utilitate în consumul intern, dar 
care sînt mult solicitate pe piețele ex
terne unde se valorifică avantajos. Din 
această grupă de produse face parte 
și melcul comestibil.

Melcii pot fi găsiți prin cele mai va
riate locuri, îndeosebi acolo unde există 
liniște, vegetație, posibilități de hrană 
și de adăpostire precum și umiditate, în 
margini de pădure și poiene, în șanțuri, 
în luncile apelor, la rădăcina arbuștilor, 
în urzicării, pe lingă garduri, în grădini 
publice etc.

După ploile calde, melcii apar în co
lonii mari, dar pot fi găsiți în cantități 
însemnate în fiecare dimineață, pe 
rouă, de cu noapte și pînă ce tempera
tura atmosferei începe să se ridice.

Melcii nu se culeg însă la întîmplare. 
Cooperativele nu recepționează decît 
melcii ale căror cochilii au culoarea 
cafelei cu lapte, cu nuanțe mai închise 
sau mai deschise, cu unele dungi în 
lungime uneori vizibile, alteori abia 
vizibile, cu carnea (piciorul-talpă ce se 
tîrșește pe pămînt) de culoare albă, 
gri-deschis, alb-roz, în orice caz’ să 
nu fie de culoare închisă. In privința 
mărimii, cooperativele recepționează 
numai acei melci care au diametrul de 
cel puțin 28 mm și cel mult 38 mm. A- 
ceasta e foarte important întrucît mel
cii cu diametrul mai mic, nu sînt pri
miți la centrul de achiziții și prin ur
mare, odată culeși, apoi aruncați la în
tîmplare, se micșorează posibilitățile de 
cules pentru anii următori. Pe de altă 
parte melcii cu diametrul de peste 38 
mm nu sînt primiți deoarece carnea lor 
nu mai este atît de bună. Lăsați, însă, 
ei depun ouă și asigură recolte pentru 
anii viitori.

Iată deci că și într-un caz și în celă
lalt este în interesul culegătorilor ca 
melcii care nu corespund ca mărime 
a cochiliei să nu fie culeși.

Cum pot culegătorii să stabilească 
mărimea melcilor din ochi ?

Cooperativele au obligația să predea 
culegătorilor cîte un șablon care este

o placă de lemn sau metal, cu un ori
ficiu avînd diametrul de 28 mm și altul 
mai mare de 38 mm.

Se întîmplă ca melcul cules să aibă 
prinse pe talpă frunze sau fire de iarbă, 
murdărie sau noroi. în acest caz, melcul 
se curăță ușor cu cealaltă mînă pînă se 
îndepărtează toate impuritățile fără ca 
melcul să fie strivit. Este cu desăvârșire 
interzis ca pentru îndepărtarea murdă
riei să fie scuturat, deoarece se pot 
produce rupturi în organismul melcu
lui producîndu-i moartea. Nu este nici 
indicat ca melcii culeși să fie puși în 
saci, traiste, putini etc.

După culegere, melcii trebuie să se 
așeze cu precauție în lădițe portative 
sau coșulețe cu capac care permit ae
risirea melcilor, fără să poată evada. 
In aceste ambalaje melcii se pot ține 
pînă a doua zi de dimineață cind ur
mează să fie duși la centrul de achizi
ție. înainte de a fi prezentați la cen
tru, culegătorii trebuie să curețe din 
nou melcii care peste noapte au pro
dus murdărie în ambalaj.

Curățirea melcilor se face cu răbdare, 
luîndu-se unul cîte unul pentru a cu
răța cochilia de murdărie, cu o cîrpă 
umedă și bine stoarsă. Este interzisă 
spălarea melcilor în rîuri, gîrle sau în 
vase mari cu apă, deoarece scufundați 
în apă ei se sufocă și mor.

Este bine să se știe că melcii pot fi 
culeși primăvara de timpuriu și 
pînă către sfîrșitul lunii iunie. Cel mai 
potrivit timp pentru culesul melcilor 
este după ploaie și îndeosebi după plo
ile calde cînd melcii simt o foame aprigă 
și ies în număr foarte mare. în cursul 
zilei, timpul cel mai potrivit este dimi
neața devreme, pe rouă și către seară 
cînd vremea se răcorește.

După cum s-a putut stabili în anii 
trecuți, sînt numeroși culegătorii care 
au reușit să culeagă cantități impor
tante în timp de o săptămînă circa 100 
kg reușind ca într-un sezon să reali
zeze peste 650 kg de melci de pe urma 
cărora au încasat venituri suplimen
tare de 2 200 — 2 600 lei pe sezon.

K. F,

O MĂSURĂ NECESARĂ DE PREVEDERE 

ASIGURAREA LA ADAS: -XXVI- 
Asigurarea de accidente „TURIST"

Asigurarea „Turist" a fost introdusă de Administrația Asigu
rărilor de Stat în dorința de a oferi posibilități cit mai variate 
pentru cei ce doresc să ia o măsură de prevedere.

In timpul concediului se pot intimpla accidente, se pot ivi pa
gube la bunurile rămase in gospodărie. Asigurarea de accidente 
.,Turist" este necesară tocmai pentru astfel de situații. Și nu 
numai pentru acestea. La plecarea in delegații, în deplasări, în 
diferite locuri de activitate situate in afara localității de domi
ciliu etc., este utilă o asigurare „Turist".

Iată citeva amănunte despre această formă de asigurare:
Asigurarea de accidente „Turist" se încheie pe timp de o lună, 

piâtindu-se o primă de numai 15 lei.
Persoana care încheie contractul se asigură astfel pentru ur

mările accidentelor ; bunurile din gospodărie se asigură pentru 
cazurile de distrugeri și deteriorări.

Sumele asigurate sint următoarele :

Pentru 
invaliditate 
permanentă

Pentru 
deces

— Pentru accidente de circulație 
auto-mo to 25.000 lei 15.000 lei

— Pentru accidente la domiciliul 
asiguratului ca urmare a unui 
incendiu, trăsnet, explozie 
sau cutremur de pămînt 20.000 lei 10.000 iei

— Pentru celelalte accidente 20.000 lei 5.000 lei

— Pentru bunurile gospodărești 20.000 lei

Fără îndoială, amănuntele de mai sus constituie nu numai un 
răspuns la întrebarea dacă Asigurarea de accidente „Turist" este 
utilă, ci o invitație pentru concretizarea dorinței justificate de a 
se lua o măsură de prevedere cu prilejul deplasărilor, concediilor, 
excursiilor etc.



Ș t i u I e t e I e
Tovarășe Președinte.
Io, subiscălitul, nu că mă cred 

mai șmecher și mai *oț ca alții, dar 
nici să las lucrurile așa nu se 
poate !... Nu Ie las, și nici nu vreau 
sâ le las, și nici nu pot să ie las, 
că eu nu-s din cei care se lasă pe 
tîn.lală cînd e vorba de dreptul lor— 
Că eu, tovarășe președinte, n-am 
zece femei la casa mea ca muha- 
mczii aceia din vechime, ci am nu
mai un singur suflet la care țin ca 
la zilele ei muncă... adică nu la ale 
ei ci ca la zilele mele muncă, că 
biata Domnicuța mea pe care de 
tînără am invățat-o să se poarte 
frumos și să fie sîrguincioasă. știe 
cit o iubesc eu pe dînsa și că nu 
mi-ar trebui alta — pușchei pe 
limbă ! — la casa mea ! Că ea știe 
cit suflet am pus eu s-o învăț, 
să-și iubească bărbatul și să-i res- 
pecteze lui înțelepciunea și odihna, 
fiindcă din moși-strămoși așa a fost : 
cocoșul să cînte în casă nu găina!

Iacă de ce. tovarășe președinte, 
io subscrisul Spiridon, cooperatist in 
cooperativa ce cu onoare conduceți, 
nu mă las cu una cu două !... Că 
dumneavoastră «i cu brigadierul si 
cu socotitorul îți fi avînd proble
mele dumneavoastră, dar eu cu 
femeia mea pe ale mele! Că uite 
cum stau lucrurile: i-ați socotit 
Domnicutei mele numai 110 zile 
muncă pe anul care a trecut, iar 
ea a făcut mai mult!— De unde 
știu ? Păi cum să nu știu, dacă 
eu îi tin treburile contabilicești. 
Așa cum o scol cu noaptea în cap 
și-i spun: „Hai, Domnit uțo, du-te 
să nu întîr-ii!“ sau : ..Sil ște-te, 
Domnicuță. să nu se spuie că ne
vasta lui Spiridon nu-i vrednică..“

Apăi. află, tovarășe președinte, că 
așa cum o trimit dimineața la 
muncă și așa cum o aștept seara 
să vie și să-mi spună cit si cum 
a lucrat, luind-o cu vorba bună : 
„Fă!... Spune drept ce și cum !“ și 
tot așa cum o mai și critic citeodată 
pentru delăsare: ..Fă! Stai de po
mană pe brazdă, anafura !“_. tot 
așa îi port și contabilitatea zilelor 
muncă. Fiindcă orice s-ar spune, eu 
am talent contabilicesc... Iaca de 
asta mie mi-au ieșit mai multe zile 

la socoteală decît i-ați pus, adică 
nu, n-am greșit nicăirea că am lucrat 
la contabilitatea asta toată primă
vara, vara și toamna, (că ce alta 
să fi făcut stînd singur acasă ?). am 
lucrat zi de zi, puteți veni să vedeți 
dosarele și calculele, afară de du
minici cînd aveam și eu dreptul la 
un pic de odihnă. Așa că să nu mă 
mai șmecheriți pe mine, că eu îs 
mai șmecher și mai ’oț ca ’oții, că 
eu contabilizind munca nevestii. îmi 
ascut mintea, mi-o ascut ca briciul 
și nu mă duce nici dracu’ de nas ! 
Așa că iacă : dacă dumneavoastră 
ziceți că nevasta mea are 110 zile 
muncă. înseamnă că dintr-odată 
arc 165 de zile, ceea ce este alt
ceva ! Fiindcă nevasta fiind jumă
tatea mea. are dreptul și pentru 
dînsa de jumătate din zilele ei de 
muncă. Deci : 110 zile pentru mine 
si 55 zile muncă pentru ea. Că și 
noi trebuie să trăim, tovarășe pre
ședinte și noi trebuie să ne bucu
răm... De hapsini nu sintem hapsini 
ca vecinii noștri, ai lui Bădăluță. 
bărbat și nevastă, cărora le-ati dat 
pe sprinceană 240 zile muncă, pe 
motiv că muncesc amindoi!_. Păi. 
toiarășe președinte noi nu muncim 
amindoi ? Ba muncim : Domnica la 
cooperativă, eu acasă, dar muncim, 
și muncim poate mai mult ca alde 
Bădăluță, dar noi nu facem a ti ta 
caz. noi ne mulțumim și cu 165 de 
zile și hai să batem palma și să 
fie intr-un ceas bun ! Treacă de la 
noi la fondul obstesc! Că vezi, 
dumneata, tovarășe președinte, tre
buie să avem oleacă de dragoste 
și pentru cooperativa noastră, s-o 
susținem și iaca eu o susțin cu cele 
55 zite muncă pe care nu le mai 
cer.

Parcă văd că o să mă întrebați 
cu ce drept am făcut eu cererea 
aceasta și nu nevasta mea.. Iaca 
vorbă! Dar cine sint eu ? Nu sînt 
eu bărbatul și stăpinul ei ? Nu 
sînt eu contabilul ei ?— Drept care 
iscălesc cu mina mea și sâ știți că 
eu nu mă cred mai șmecher și 
mai ’oț decit alții, dar nici să las 
lucrurile așa nu se poate!

SPIRIDON RADUICA

Pt. conf. DRAGOȘ VICOL

Galben tot
Și lung de-un cot.
Un știulete,
Rezemat de perete,
Avea-ntr-o expoziție
Agricolă
O astfel de poziție
Ridicolă
Incit
Bobul cel mai mic și urît
Era, cum spun, peste toate
Un fel de moț răsărit, care poate 
Să gîndească, mulțumit și dispus : 
„Sînt sus!'.

Ce e drept
Trecătorul, căscat sau deștept, 
Privindu-I din creștet în jos,
Zicea spre știulete :
— Frumos !
Vorbă care
Isca printre boabe mirare :
— Vecine,
De cine
își dete din treacăt părerea ?
Iar bobul din creștet, cu toată 

puterea :
„De mine !“

Așa pînă cind.
Intr-un rînd,
Un cetățean curios

— Hei, nu te atinge de el I Acum vine beneficiarul și trebuie să-l 
predau întreg.

Desen de F. GRONSKI

(Frate cu Toma cel necredincios I) 
Zise că nu poate să-și închipuie, 
Pînă nu-l chipuie
Dacă-i bun, bunăoară,
De moară...
Deci,
Dintre boabele zeci,
Tocmai cel de mai sus,
Cum am spus,
Simte că-l înjunghie-o
Unghie
De la degetul mare
Și sare
Din țîțînă
In mină
Apoi,
Un’, doi,
O nouă figură
Și iată-l în gură
Cum țipă
Măcinat între dinți, intr-o clipă...
Curios I
Cei ce văd la perete
Voinicul știulete,
Exclamă și astăzi:
— Frumos 1 
...Că oamenii, din cite înțeleg, 
Vorbesc despre știuletele

ÎNTREG.

STELIAN FILIP

irir

Omul cu pretenții
Nimic din ce ne înconjoară 
în ochii lui nu e perfect.
Nici o problemă nu-i prea clară, 
Orice ascunde un defect.

„E cam simplist..., e complicat..., 
Este confuz..., prea evident..." 
In aparență-i un bărbat 
Și cult și foarte competent.

Și totuși lumea-l ocolește 
Căci cusurgiul de amic, 
Deși la toate se oprește.
Nu se pricepe la nimic.

DORELȘORA

TUȘA LINCA ȘI CEILALȚI... v
Nu-i mai văzusem demult. Să tot 

fie vreo trei ani. Așa că m-am a- 
bătut din drum preț de vreo 15 
kilometri numai de dorul mătușii 
Linca și al familiei ei. Fiindcă, de 
cînd mă știu, pe numele tușii Lin
ca merge toată familia : și nea Va
sile, bărbatul ei, și Ilieș feciorul, și 
Anișoara, fiica.

Ajung în sat. Intru în curte. în 
loc să mă întîmpine ca de obicei 
glasul lui nea Vasile, mă întîm- 
pină mîrîitul lui Grăunț. Grăunț e 
un dulău bătrîn, pe care-1 cunosc 
de pe cînd era un tinerel oacheș, 
cu coada în sus, și mîndru de nu-i 
ajungeai cu prăjina pe spinare, 
dacă încercai să-1 gonești din preaj
ma pisicii...

Urc treptele cerdacului, bat în 
ușă, și-mi răspunde pisica... Mai 
ciocănesc o dată în geam. Nimeni. 
Lipesc fruntea de fereastră și 
privesc înăuntru. Frumos. în fund 
studioul, în stînga radioul. în 
dreapta televizorul, la mijloc 
masa, pe masă o damigeana. Deci 
nimic schimbat. Totul așa cum lă
sasem în urmă cu trei ani. Doar 
că vinațul o fi căpătat grade mai 
multe.

Mă vede o vecină de peste gard, 
mă măsoară cu priviri bănuitoa
re, de sus în jos, apoi de jos în 
sus. Noroc că nu sînt prea lung, 
așa că termină repede cu măsu
ratul. I-am lăsat, cred, o impre
sie bună fiindcă îmi spuse bine
voitoare : „Tovarășe, cauți pe tușa 
Linca sau pe badea Vasile ?“ „îi 
caut pe toți patru, fiindcă au și 
doi copii". „înseamnă că îi cauți 
pe toți șase, că doar „copila" e 
măritată de doi ani și are un 
flăcău de un an

în+r-adevăr, „copila", Anișoara, 
de cînd n-o mai văzusem, împli
nise 19 ani și avea toate dreptu
rile să devină soție, mamă și 

noră !... „Familia e dusă la cămi
nul cultural", își continuă vecina 
buletinul de știri.

Mă îndrept spre cămin. O fi 
vreun spectacol, vreun film, și au 
plecat în formație completă, gîn- 
desc eu. Ajung acolo. Pe ușă, la
căt. Probabil că se joacă cu casa 
închisă, îmi zic, însă mă rectific 
imediat: bine, dar văd că se joa
că și cu ușa închisă. Privesc pe 
fereastră, nimic. Holul curat, 
scaunele curate, dușumeaua curată, 
și atît. Mă descoase un bătrînel, 
care odihnea alături pe o bancă : 
„Matale ești inspector cultural ?“. 
„Nu". „Atunci ce tot tragi cu coa
da ochiului pe fereastră ?“. „Caut 
pe cineva, dar bag de seamă că nu 
e nimeni aici". „Depinde pe cine 
cauți". „Pe tușa Linca a lui Va
sile Ignat". „Pe tușa Linca ! De ce 
nu spui tovarășe ? E aici !“ „Unde 
aici, că n-o văd". „Păi, rîde bă- 
trînul, nu-i aici, aici afară. E aici, 
aici în sală".

Nu prea mă dumiresc, așa că-l 
rogj „Vrei dumneata s-o chemi din 
sală ?“ „Nu pot s-o chem din sală, 
că e pe scenă !“ „Pe scenă ? Aha, 
înțeleg. Ajută la curățenie". „Nu, 
ajută la brigadă. E artistă !...“

Simt că mă cuprind amețelile. 
Catadicsesc : „Artistă ? Dumneata 
glumești !“ „Eu nu glumesc, tova

T E
în trei zile cit a lucrat la bu

fetul din Vînju Mare. județul 
Mehedinți, Gh. Lățea a delapidat 
o însemnată sumă de bani.

Cînd. după furt, la cercetare, 
îl întrebară cîți ani are, 
EI le-a răspuns încetișor : 
— Depinde de judecător!

rășe, ea glumește! Că are un rol, 
comedie tare !“

Ei, zic, uite pe tușa Linca, a- 
junsă și tînără speranță. „Bade, dar 
cu nea Vasile, soțul artistei, pot 
vorbi ? E aici ?“ „Aici, dar nu poți 
vorbi, că suflă !“ „Te pomenești că 
e sufler la piesa tușei Linca !“ „Nu. 
El suflă dincolo, în camera alătu
rată, unde repetă orchestra de mu
zică populară. Vasile cîntă la flu
ier".

îl întreb în continuare : „Și su
flă de mult nea Vasile ?" „Păi su
flă de pe cînd era ciobănaș. Dar 
pînă de curînd sufla dezorganizat; 
cînd avea chef. Acum suflă orga
nizat. A cîntat și la radio. Succes 
mare..." „Bade, zic, dar pe Ani
șoara o pot vedea ?“ „Nu, fiindcă 
dă cu piciorul de pămînt și stri
gă !“ „De ce strigă ? Nu se-nțelege 
bine cu omul ei ?“ „Ba se-nțelege 
foarte bine, că-s amîndoi la e- 
chipa de dansuri, dar strigă ea 
fiindcă dînsa-i cu strigăturile. Pri
cepi, tovarășe ? Acum sînt în re
petiție. Și Anișoara, și omul ei, și 
Ilieș, fratele ei I... Duminică avem 
spectacol festiv! Toți artiștii sînt 
în repetiții. Așa că nu mă mai ține 
la taclale, tovarășe, că uite, acum 
intru și eu în scenă !“

I. AVIAN

P
La oficiul telefonic Cataloi, ju

dețul Tulcea, se dau greșit legătu
rile.

Operatoarele nu sînt în ton 
Și-ncurcă firele de telefon 
Că-s ocupate pînă peste cap 
Să prindă firele de la ciorap.

V. D. POPA
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