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Trăiască cel de 
al ll-lea Congres 

al Partidului 
Muncitoresc

Romîn

Deschiderea celui de~al II-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romin

Vineri, 23 decembrie, ara 9. în sala Ateneului Republicii Populare 
Romîne, s-a deschis cel de al doilea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La Congres participă delegați aleși de organizațiile de partid 
din întreaga țară.

In sală se află, de asemenea, ca invitați, oameni ai muncii, acti
viști de partid și de stat, oameni ai științei și artei, ziariști romîni și 
străini.

La lucrările Congresului participă, în calitate de invitați, repre
zentanții Partidelor comuniste și muncitorești frățești din U.R.S.S., 
R. P. Chineză, Franța, Italia, R. P. Ungară, R. P. Polonă, R. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria, Spania, Marea Britanie, R. D. Germană,
R. P.D. Coreeană, R.F. Germană, R.P. Albania, R.P. Mongolă, Austria,
S. U.A., Grecia, Siria, Liban, Belgia, Finlanda, Elveția, Suedia, Argen
tina, Norvegia, Iran, Triest, Luxemburg, Israel, Danemarca, Canada, 
Olanda.

Delegații salută cu aplauze prelungite intrarea în sală a tovară
șilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Iosif Chișinevschi, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Moghioroș, Emil Bodnăraș, Miron Con- 
stantinescu, Constantin Pîrvulescu, Petre Boriiă.

întreaga asistență, în picioare, aclamă prelung, manifestîndu-și 
dragostea și atașamentul pentru Partidul Muncitoresc Romîn, iniția
torul și organizatorul tuturor victoriilor poporului nostru pe drumul 
construirii socialismului.

Tovarășul Constantin Pîrvulescu rostește cuvîntul de deschidere 
a Congresului.

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
tovarășul Constantin Pîrvulescu salută călduros pe delegații la cel 
de al doilea Congres al Partidului, precum și pe delegații partidelor 
comuniste șl muncitorești de peste hotare.

In memoria luminoasă a continuatorului nepieritoarei opere a lui 
Vladimir Ilici Lenin, în memoria marelui prieten al poporului nostru,

DIN COMISIA DE VALIDARE 

Iosif Vissarionovici Stalin, participanții la Congres păstrează un mo
ment de reculegere.

Delegații la Congres păstrează de asemenea un moment de re
culegere în memoria militanților de seamă, membri ai Comitetului 
Central al P.M.R. care au încetat din viață în ultimii ani: tov. Iosif 
Rangheț, tov. Lotar Rădăceanu și tov. Mihai Moraru.

După ce subliniază marile succese obținute de oamenii muncii 
sub conducerea P.M.R. în construirea socialismului în patria noastră^ 
tovarășul Constantin Pîrvulescu declară deschise lucrările celui de 
al doilea Congres al Partidului.

Congresul trece la alegerea prezidiului. Delegații aprobă ta 
unanimitate următoarea componență a prezidiului :

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Chivu Stoica
losif Chișinevschi 
Gheorghe Apostol
Alexandru Moghioroș
Emil Bodnăraș
Miron Constantinescu
Constantin Pîrvulescu
Petre Boriiă
Ștefan Voitec

Nicolae Ceaușescu 
Alexandru Drăghlci 
Dumitru Coliu 
Teodor lordăchescu 
ianoș Fazekaș 
Leontin Sălăjan 
Constanța Crăciun 
Florian Dănălache 
Ludovic Csupor 
ion Cosma 
Ene Țurcanu

Tovarășul Constantin Pîrvulescu invită la masa prezidiului pd 
membrii prezidiului Congresului. De asemenea iau loc la masa prezi
diului conducători ai delegațiilor Partidelor comuniste și muncitorești^ 
frățești, tovarășii: Alexei Ilarionovici Kiricenko, Ciu De, Mâtyâs 
Răkosi, Dolores Ibarruri.

Sînt alese apoi în unanimitate Comisia de Validare, Secreta* 
riatul și Comisia de Redactare a Congresului:
FAC PARTE TOVĂRĂȘII:

Mihail Dalea Vasile Bene
Constantin Anca Vasile Cristache
Iosif Bank Dumitru Cristescu

SECRETARIATUL E ALCĂTUIT

Mihai Mujic
Ileana Răceanu
Dumitru Simulescu

DIN TOVĂRĂȘII:
Petre Lupu
Dumitru Berezițchi
Aurel Duma

Vladimir Gheorghiu
Vasile Patilineț

IN COMISIA DE REDACTARE
Leonte Răutu
Paul Niculescu-Mizil

Congresul aprobă apoi, în unanimitate următoarea ordine de zi:
1. Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. Raportor tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej.
2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie. Raportor tovarășul 

Guină Nicolae.
3. Raportul asupra Directivelor Congresului al 11-lea cu privire 

la cel de al 2-lea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1956—1960. Raportor tovarășul Chivu Stoica.

AU FOST ALEȘI TOVĂRĂȘII:
Ion Pas
Sorin Toma 
llie Verdeț

4. Raportul cu privire la modificarea Statutului P.M.R. Raportor 
tovarășul Ceaușescu Nicolae.

5. Alegerea organelor centrale ale partidului.
Se adoptă de asemenea regulamentul de desfășurare a lucrărilor 

Congresului.
La primul punct al ordinei de zi, tov. C. Pîrvulescu, care prezi

dează ședința, dă cuvîntul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-DeX 
pentru a expune Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. 
întreaga asistență, In picioare, aplaudă îndelung.

Mitinguri însuflețite ale oamenilor muncii
Complexul C.F.R. „Grivița Roșie", 

întruniți într-un uriaș miting, miile 
de muncitori ceferiști, tineri și vîrst- 
nicî, raportează despre succesele do- 
bîndite în cinstea Congresului par
tidului. Angajamentele luate au fost 
depășite: s-au reparat peste plan 12 
vagoane în loc de 8, și 3 locomotive 
în loc de 2. Iar în timp oe în sala 
Ateneului R.P.R. începeau lucrările 
Congresului, ceferiștii adăugau cu 
mîndrie: lucrăm în cantul lui fe
bruarie 19561

...Asemeni celor de la Grivița, 
muncitorii multor fabrici și uzine 
din București și din alte orașe ale 
patriei, — s-au adunat în ajunul sau 
în ziua deschiderii Congresului în 
mitinguri entuziaste. Ei au făcut bi
lanțul realizărilor dobîridite în între
cerile socialiste pornite în cinstei 
Congresului, legîndu-se să lupte din 
toate puterile pentru înfăptuirea cu 

cinste a hotărîrilor pe care Congre
sul le va lua.

De pildă, la uzinele „Tudor Vla- 
dirrrirescu" din Capitală, construc
torii de mașini agricole au rapor
tat partidului că și-au îndeplinit 
planul anual încă de la 21 decem
brie, rea-lizînd, peste angajamentul 
luat, economii de 886.000 lei.

Muncitorii de la oțelăria Siemens 
Martin a combinatului siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Hu
nedoara au adresat Congresului 
partidului o telegramă în care dă
deau de veste că pînă în ziua de 23 
decembrie au dat peste planul anual 
4.364 tone oțel.

In telegrama adresată Congresu
lui de către textiliștii de la „Indus
tria Bumbacului A“, aceștia rapor
tau îndeplinirea cu 12 zile mai de
vreme a planului pe 1955 și realiza
rea peste planul anual a 46.436 m.p. 
țesături.

La Atelierele C.F.R. „16 Februa
rie" din Cluj, mii de muncitori, teh
nicieni, ingineri și funcționari au 
participat la mitingul festiv închinat 
Congresului. Cu acest prilej colecti
vul atelierelor a predat mecanicului 
Vasile Mărguță de la Depoul C.F.R. 
Timiș-Triaj locomotiva nr 142.067, 
cea de-a 8-a locomotivă căreia i-au 
făcut reparație capitală.

Minerii de la minele de fier din 
Ghelari, au raportat partidului că 
și-au realizat în ziua de 22 decem
brie planul de producție pe anul 
1955.

Întruniți într-un mare miting, ce
feriștii de la Atelierele C.F.R. „Ilie 
Pintilie" din Iași au raportat înde
plinirea cu 46 de zile înainte de ter
men a planului de producție pe 1955. 
Totodată ei au trimis Congresului o 
telegramă de salut.

Programe artistice închinate 
Congresului partidului

In cinstea celui de al II-lea Congres al 
P.M.R., colectivul Teatrului de stat din Galati 
a prezentat vineri seara, în sala de festivități a 
clubului metalurgiștilor din localitate, un reci
tal cu fragmente din lucrări dramatice oglin
dind lupta partidului. S-au prezentat fragmente, 
din piesele „Pentru fericirea poporului" de Ai 
Baranga și N. Moraru, „Cumpăna" de Lucia 
Demetrius și „Intr-o noapte de vară" de 
Baranga.

La Clubul Universității „C. I. Parhon* din 
b-dul Schitu Măgureanu a avut loc vineri după- 
amiază un spectacol intitulat „Pagini de luptă 
din istoria partidului" organizat în cinstea ce
lui de al II-lea Congres al partidului.

A fost prezentat un program artistic care d 
cuprins recitări, cîntece inspirate din lupta re
voluționară a partidului, dansuri și un tablou., 
din piesa „Pentru fericirea poporului" de A, 
Baranga și N. Moraru.

La spectacol și-au dat concursul studenții 
facultății de filozofie și studenții străini de ln 
Universitatea „C. I. Parhon“t
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O filatură uriașă
La marginea orașului Fălticeni, pe o suprafață de 

peste 100.000 m.p., au răsărit ca din pămînt zidurile 
unei construcții uriașe. Aici va fi o nouă filatură : cea 
mai mare și mai modernă filatură de in și cînepă 
din țara noastră I Mașinile de pieptănat, laminoarele, 
ringurile și celelalte utilaje cu care va fi înzestrată 
filatura aceasta sînt produsele cele mai perfecționate 
ale tehnicii sovietice. încăperile vor fi prevăzute cu 
Instalații de aer condiționat și lumină fluorescentă. 
In jurul fabricii se va înălța un adevărat orășel: 78 
de locuințe pentru muncitorii familiști, blocuri cu 
400 de apartamente pentru tineret, creșă, grădiniță de 
copii, dispensar, terenuri de sport și altele.

Congresul partidului le-a dat muncitorilor care 
lucrează aici un avînt deosebit în muncă. Ei au ridi
cat, pînă la roșu, toate corpurile de clădire, printre 
care: hala industrială, magaziile de materii prime și 
produse finite, centrala termică. Centrala aceasta, în
zestrată cu grupuri electrogene totalizînd peste 3.000 
de k.w. va alimenta cu curent electric șl o parte din 
orașul Fălticeni. Prin munca lor chibzuită și prin a- 
plicarea unor inovații, fierarul comunist Iosif Haidu, 
Zidarul Ion Vlădescu, brigada de dulgheri a lui Sandu 
Potop și alțî muncitori au reușit să economisească 
materiale în valoare de peste 500.000 lei.

Vești de pe ogoare
Din cîrrupiile dobrogene, din Maramureș, din 

plaiurile Moldovei, de pretutindeni, sosesc vești 
noi despre frumoasele izbiinzi pe care le dobîndesc 
oamenii muncii din sectorul socialist al agriculturii 
noastre. Să luăm, de pildă, o singură regiune : 
Bacia-Miare. Și să furnizăm dotsir câteva din vești: 
In cinstea Congresului partidului, muncitorii de la 
G.A.S.-Carei și-au îndeplinit înainte de termen pla
nul anual și au realizat economii de 1.104.932 lei. 
Tot ei au livrat statului cu 334% mai multe cereale 
față de plan. Cei de la G.A-S.-Livaida. care, în în- 
tîmpinarea Congresului, se legaseră să dea peste 
pllan 10 vagoane de fructe, au realizat 12 vagoane ! 
Colectivul gospodăriei de stat Sa tu-Mare și-a de
pășit planul de însămînțări cu 50 de hectare. Cei 
de la G.A.S.-Arduid au livrat statului peste plan 
548 de grăsuni, ilar cei de la G.A.S.-Sighet, 153.420 
kg. mere Și nesfîrșit e șiragul faptelor...

Cinstind Congresul partidului, oaimenii muncii din 
agricultură își sporesc necontenit strădania lor de 
a da poporului muncitor produse alimentare tot 
mai multe și mai ieftine.

Profesorii sînt îngrijorați 
de situația de indisciplină 
care domnește în clasa cin- 
cea.

lată cum arată o oră de 
clasă: unii se uită pe geam, 
alții se joacă prin bănci. 
Din fundul clasei, un co
pil trage cu praștia in bar
za împăiată de pe cate
dră. Lingă el. se află un bă-

ce în ce mal mulți prieteni. 
Clasa cincea se hotărăște să 
culeagă din bălți nufărul 
roșu pentru a-l pune în ier
barul care urma să fie tri
mis la concurs. Circulă multe 
basme pe seama acestui nu
făr la care nu poate ajunge 
declt un om curajos... Cu

Era mai greu de învățat 
pînă acum cîtva timp l.a 

școala din Murgeni, pentru 
că localul fiind neîncăpător 
față de numărul elevilor, 
unele clase țineau cursuri în 
.altă parte. Intr-o zi însă, 
copiii aflară că se va începe 
construcția celor patru clase 
noi si că, în curînd, vor în
văța toți laolaltă. Unitatea de 
pionieri a hotărît atunci să 
dea și ea o mînă de aiutor 
constructorilor. Chiar din 
ziua cînd zidarii au început să 
toarne betonul la temelia 
noii construcții, au sosit și 
pionierii. La început, zidarii 
nu prea știau ce să le dea de 
lucru. Apoi a fost treabă be
rechet. Copiii au aranjat că
rămizile, au început să le 
urce pe schele și să le dea 
la mînă zidarilor. Li s-a în
credințat apoi și mestecatul 
mortarului. Unitatea devenise 
o adevărată brigadă de mici 
constructori...

Aveau și un „șef", pe Vîlcu 
Aurel. Și vă asigur că era un 
șef cît se poate de sever și 
grijuliu.

In preajma Congresului 
partidului, cele patru clase au 
fost gata. Noua aripă a clă
dirii era frumoasă. Dar bri
gada nu socotea că munca a 
luat sfîrșit. Mai erau doar a- 
tttea de făcut! in clase era 
curat, fosă curtea li se părea

cam urîtă. încă puțină mun
că, ,și curtea era nivelată.

Cu prilejul acesta au aran
jat și straturile unde, la pri
măvară, vor semăna flori. 
Apoi și-au adus aminte și de 
livada din fund.

Intr-o dimineață, pionierul 
Ovidiu Ghinea Se opri în li
vadă, în spatele unui plug 
tras de doi boi și. în mai pu
țin de 2 ceasuri, răsturnă 
brazdele dintre pomi. Apoi 
vreo cîțiva pionieri curățară 
pomii de uscături si îi vă- 
ruiră. In mijloc au lăsat o po
ieniță, unde va fi „parcul 
pionierilor".

Totul e gătit ca de sărbă
toare la școala din Murgeni: 
clasele cele noi, mari și lu
minoase, curtea și livada. A- 
cesta este darul făcut scolii 
de către pionierii din Mur
geni, în cinstea Congresului 
partidului.

Ecaterina CH1RAN

Fapte pionierești
• La Casa pionierilor din Bîrlad se 

poate vizita expoziția cercului de 
„Mîini îndeminatice". Aici sînt expuse 
semne de cărți, casete, carnețele fru
mos legate, rame și alte lucruri lucrate 
de mîinile harnice ale pionierilor, în 
cinstea Congresului partidului.

• De curînd, la Palatul pionierilor 
din Timișoara a intrat in funcțiune pri
ma stație pionierească de radio emisie- 
recepție din țara noastră. Ea a fost 
construită de ten grup de pionieri în
drumați de tovarășul profesor George 
Potaky. Pînă acum, de la această sta
ție s-au stabilit legături de prietenie cu 
stațiile de radio atnatori din Uniunea 
Sovietică, Italia, R, P, Ungară, R. Ceho
slovacă, Germania, Austria ți alte țări.

55 tone de oțel
Cu emoție, grupul de pionieri delegați 

ai școlilor din raionul și orașul Reșița 
priveau la macaraua enormă care intro
ducea în cuptorul tineretului fierul strîns 
de ei. Apoi, fierul topit de căldură începu 
să clocotească în cuptor. După o clipă 
de tăcere, hala mare a oțelăriei răsună de 
cîntecul „Salut voios de pionier 1“ Cu 
mîinile deasupra capetelor pionierii salu
tau turnarea probei.

— Proba e bună, spuse tovarășul Mo- 
raru, șeful brigăzii; și în oala enormă 
începură să curgă șuvoaie de oțel.

— Șarja pionierilor a fost turnată. 
Uraaa ! strigă careva dintre muncitori. în
treaga oțelărie răsună de un „ura“ puter
nic, ieșit din piepturile copiilor și oțe- 
larilor.

Acesta este darul pionierilor reșițeni, 
făcut Congresului partidului: 40.000 kg. 
fier vechi, din care, adăugîndu-se șl cei
lalți compuși, au ieșit 55 tone lingouri 
de oțel. Din el se pot face fie 18 Prăjini 
grele de foraj, fie diferite axe pentru 80 
camioane, fie 1300 m. șină de cale ferata.

iat voinic cu privirea îndrăz
neață. Este Ciortanu, perso
najul principal al filmului 
„Nufărul Roșu". El nu se 
împacă de fel cu disciplina 
școlară. Colegii lui ti știu de 
frică, ti prețuiesc inteligența 
ți curajul, și-l socotesc șeful 
lor.

★
Sosește în sat comunistul 

Marin Neagoe, care a fost 
numit director al gospodă
riei piscicole de stat. îm
preună cu el vine și San
da — fiica lui, elevă în clasa 
cincea. Sanda se impune încă 
din prima zi în ochii celor
lalți copii. In școală încă 
nu luase ființă organizația 
de pionieri, așa că Sanda 
este singura pionieră. Ea le 
vorbește copiilor despre Pa
latul pionierilor din Bucu
rești, și-i îndeamnă să par
ticipe la concursul de ierbare 
organizat acolo. Sanda ti 
ctștigă pe copii de partea sa. 
Ciortan începe să piardă din

ajutorul Sandei și al lui 
Ciortanu care dovedește to
tuși că e un băiat cinstit și 
bun, copiii pot să pună in 
ierbarul lor floarea rară. Dar 
pînă acolo e o poveste 
lungă...

Chipurile eroilor filmului 
îți rămln vii în minte. Și cu 
deosebire îl îndrăgești pe 
comunistul Marin Neagoe.

împreună cu ceilalți mem
bri de partid el reușește să 
schimbe atitudinea multor 
vîrstnici și copii din sat. 
Datorită lor s-a înființat la 
Luncani, organizația de pio
nieri, datorită lor încetează 
dezordinea din gospodăria 
piscicolă din sat.

Realizarea primului film 
artistic romînesc despre via
ța copiilor este un măreț o- 
magiu adus celui de-al doi
lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Violeta POPESCU

Noul troleibus romînesc

150 de ani de la naștera lui

Eftimie Mur g u
Prima jumătate a veacului trecut. De la o cate

dră a liceului Si. Sava din București, un profesor 
tfnăr le vorbea cu înflăcărare elevilor despre 
dreptate și adevăr. Cuvintele lui le sorbea cu 
deosebire un băiat cu plete negre, cu ochii 
mari, luminoși. Dascălul cel tînăr era Eftimie Mur- 
gu, iar elevul cu plete negre, Nicolae Bălcescu. 
Nu peste multă vreme, amîndoi, dascăl și învăță
cel, aveau să ia parte cu tot sufletul, cu toate 
puterile lor la frămîntările și zbuciumul anului 
revoluționar 1848. Murgu în Transilvania, Bălcescu 
fo Țara Bomînească. Marea luptă a lui Bălcescu, 
sfîrșitul lui dureros, printre străini, îl cunoașteți 
toți. Vom merge însă acum pe urmele luptătoru
lui Eftimie Murgu. Cărturar luminat, care înțele
sese răul și nedreptatea orînduirii de atunci, el 
se ridică cu tărie în apărarea celor năpăstuiți. 

In 1840, fiind în Țara Romînească, el participă îm
preună cu Bălcescu la o conspirație împotriva gu
vernului marilor boieri și pentru alcătuirea unei 
constituții care să prevadă desființarea privilegii
lor moșierești, împroprietărirea clăcașilor șl altele. 
Este prins însă și arestat împreună cu Bălcescu. 
După eliberare, trece în Banat. In 1845 e însă în
temnițat din nou, pentru că îndemna țăranii la răs

coală. O dată cu izbucnirea revoluției maghiare 
din 1848 Eftimie Murgu dobîndește libertatea.

In fruntea luptătorilor bănățeni, el se alătură re
voluției maghiare, împotriva jugului habsburgic. 
Mintea și inima lui îi arătaseră adevărul: că po
porul romîn își va cîștiga libertatea numai prin 
lupta comună, alături de poporul maghiar, împotri
va aceluiași dușman căre i apăsa : curtea impe
rială de la Viena.

Cît de minunat se oglindește dragostea fierbinte 
de popor, setea de dreptate a lui Eftimie Murgu, 
în aceste cuvinte dintr-o scrisoare adresată, în acel 
an, lui Bălcescu :

„Eu, frate, să știi că am plîns de bucurie cînd am 
luat știre despre triumful libertății în Romînia".

După înfrîngerea revoluției, atît în Țara Romî
nească cît și în Transilvania ,Eftimie Murgu e are
stat și condamnat la moarte. Mai apoi, pedeapsa 
1 s-a schimbat. El a fost întemnițat.

Libertatea, pe care a visat-o și a iubit-o atît, s-a 
făurit abia în zilele noastre, prin lupta celor ce 
muncesc, sub conducerea comuniștilor. Poporul no
stru cinstește cu dragoste amintirea luminoasă a 
înaintașului revoluționar Eftimie Murgu, de la naș
terea căruia se împlinesc acum 150 de ani.

Vasile MANUCEANU

Cu comuniștii în frunte, 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din uzinele patriei 
pășesc către tot mai Înalte 
culmi ale realizărilor teh
nice. Zilele acestea, o nouă 
veste îmbucurătoare ne-a 
umplut inimile de mindrie: 
In cinstea celui de-al II-lea 
Congres al partidului, un 
colectiv de la Atelierele Cen
trale I.T.B. a realizat proto
tipul troleibusului romînesc 
pentru tensiunea 750 V. Fap

tul că această tensiune este 
egală cu aceea a tramvaie
lor deschide largi perspec
tive circulației cu troleibuse 
in capitală și in alte orașe. 
Noul troleibus rominesc, pe 
care-l vedeți în fotografie, 
are o capacitate maximă de 
100 pasageri. Deosebit de 
interesant este faptul că 
troleibusului i s-a adaptat un 
motor rapid de tramvai, fa
bricat in țară.



CONCERT MOZART

— Cine s-ar fi gîndit, 
fetelor, ca Marinei a să ia 
un doi pe pătrarul acesta ? 
a spus la adunarea de a- 
naliză a învățăturii pe pă
trarul întîi o pionieră. 
Știm doar cu toate că Ma
rinela e o fată bună...

— Poate că tocmai bi- 
zuindu-se pe acest renume 
n-o fi învățat! ? adăugă 
alta. Atunci cînd a primit 
primul 2 la istorie și-o fi 
zis: „Eh. lasă că mă des
curc eu! Doar nu-i chiar 
așa de greu la istorie..."

Iată așa a rămas Mari- 
nela cu nota 2 la istorie pe 
primul pătrar. A plîns ea, 
au mai mustrat-o și cole
gele. nota 2 însă nu mai 
putea fi ștearsă din cata
log. Marinelei nu-i mai 
rămînea decît să învețe 
mai bine pe al doilea pă
trar.

— Fetelor: vă rog să 
mă ajutați, a spus Mari 
nela Rădulescu colegelor 
ei din clasa a Vil-a. Vreau 
să învăț, nu vreau să mai 
primesc 2 și pe acest pă
trar.

Intr-una din zile (a- 
veau tocmai despre „Inter
naționala I-a“). Marinelaa 
fost chemată la lecție.

— Da, n-a fost rău răs
punsul, i-a zis tovarășa 
profesoară. Ar trebui to
tuși să înveți mai bine. Și 
Marinela a primit atunci 
un 3.

„Nu-i o notă slabă! si-a 
spus ea. Dar o pionieră se 
poate mulțumi cu un 3, 
cînd în fața întregii clase 
si-a luat angajamentul să 
învețe cit mai bine ?“

Și zilnic, fără să uite 
și de celelalte materii, Ma
rinela învăța și învăța la

Ionel învață mai bine
La noi în clasa a V-a, a venit la 

începutul anului un coleg nou, Ion 
Pavel.

De cum a fost ascultat de tovarășii 
profesori, a și primit note de 2. Și tot 
în note de 2 s-a scăldat săptămîni de-a 
rîndul. Ce se-ntîmpla ? In timpul ore
lor Ionel nu era atent, lecțiile și le 
scria rar, iar de învățat își amintea 
doar cîteodată. Nu trecea zi în care 
tovarășii profesori să nu-i atragă aten
ția că trebuie să învețe, să muncească 
mai mult.

De la o vreme, toți tovarășii profe
sori îl ascultau pe Ionel aproape la fie

istorie. Lua notițe regulat, 
sorbea cu atenție fiecare 
cuvînt al orofesoarei... Nu
mai cîteodată cerea ajuto
rul președintei de detașa
ment, Doina Militaru, sau 
colegei sale Mihaela Efti- 
mie...

Întreaga clasă aștepta 
cu nerăbdare ca Marinela 
să fie scoasă din nou la 
lecție. Și iată c-a venit și 
ziua în care Marinela a 
fost ascultată. A trebuit să 
vorbească atunci despre 
„Anul revoluționar 1848".

— Ei, așa da ' spuse, la 
sfîrșit, tovarășa profe
soară. De data asta ai răs
puns bine, ai nota 4 !...

Pînă la încheierea pătra
rului doi, mai sînt cîteva 
zile. Și nimeni din clasa a 
Vil-a de la Școala nr. 152 
din București, nu se mai 
îndoiește că Marinela va 
trece cu bine clasa.

Șt. ZAIDES

care oră. Iar noi, colegii lui, repetam 
cu el lecțiile în recreații, îl controlam 
mereu, ca să vedem dacă a învățat sau 
nu. Și așa, cu chiu cu vai, Ionel a pu
tut trece primul pătrar. Acum însă, în 
pătrarul II, Ionel are numai note de 
4. Sintem toți foarte bucuroși de pro
gresele ce le-a făcut la învățătură și, 
mai ales, ne bucură faptul că el înva
ță acum cu drag. In clasa noastră nu 
mai este nici un copil cu note de 2.

Georgeta COSERU
cl. a-V-a Șc. de 7 ani 

comuna Oancea reg. Galați

In clasa a Vl-a „A" de la Șc. de 
fete de 10 ani nr. 10 din București, 
sînt multe pioniere cărora le place 
muzica lui Mozart. Basta Victoria și 
Stancu Simona interpretează chiar 
multe din compozițiile marelui mu
zician.

Cu zile în urmă, pionierele din 
detașament erau irămîntate de gîn- 
dul pregătirii unor acțiuni deosebite 
pentru Congresul partidului. Cînd, 
iată că și-au amintit de compozito
rul lor preferat și de „artistele" cla
sei. „Vom prezenta un festival Mo
zart" au hotărît ele.

PRIMELE ÎNCERCĂRI

N-a fost însă chiar atît de ușor 
cum au crezut la început. Au tre
buit să repete de zeci de ori ace
leași bucăți muzicale, să facă multe 
exerciții ca să danseze cu grație.

Frămîntarea lor pentru reușita fes
tivalului creștea cu fiecare zi. Erau 
chiar momente cînd pierdeau nădej
dea să poată realiza un festival 
reușit.

AJUTOARE NEAȘTEPTATE
Erau tocmai în toiul unei repeti

ții, cînd au intrat în clasă două din 
fostele pioniere ale școlii. Erau stu
dentele utemiste Nan Florica și Spîr- 
chez Maria. Amintindu-și de anii 
cînd erau și ele pioniere, veniseră 
aici în vizită.

Cele două prietene au ajutat co
lectivul clasei a Vl-a A la organi
zarea festivalului. Și cînd utemiștii 
te ajută, merge și treaba parcă alt
fel I

PE SCENA

înainte de începerea spectacolu
lui, pe scenă și în culise era un 
dute-vino. Pline de emoție, „artiste
le" se dichiseau cu atenție. Totul 
era gata. Și acum... cortina sus 1

— Iți doresc succes, i-a spus pio
nierei Stancu Simona prietena ei cea 
mai bună, înainte de a ieși pe sce
nă.

încurajarea prietenei sale parcă 
i-a dat aripi Simonei. Ea a dat o 
interpretare bună „Fanteziei în re- 
minor".

Apoi pioniera Basta Victoria a 
executat la vioară „Sonata în mi 
minor" de Mozart. Voia să-i dea a- 
cestei bucăți „expresivitate artisti
că", așa o învățase bunicul ei, care 
acum era în sală și o asculta. Și 
bunicul a fost mulțumit de interpre
tarea pe care Victorita a dat-o a- 
cestei piese.

In timpul acesta, în culise, baleri
nele stăteau nerăbdătoare să le vi
nă rîndul. „Vom reuși oare să dan
săm ca la ultima repetiție ?" se gîn- 
deau ele. Acum sala este plină cu 
spectatori adevărați, iai printre ei 
sînt chiar părinții noștri. Ce bucu
roși vor fi dacă vom dansa bine". 
Curînd, luate de ritmul muzicii, 
cele două balerine au dansat cu 
multă grație „Jocul figurinelor de 
porțelan". Emoția le trecuse, iar ro
potul de aplauze izbucnit la sfîrși- 
tul dansului le-a răsplătit munca.

Spectacolul s-a terminat; pioniere
le se felicită între ele, mulțumesc 
celor două utemiste pentru ajutorul 
dat, iar părinții îmbrățișează cu căl
dură pe micii lor „artiști".

Ceea ce i-a impresionat mai mult 
pe spectatorii care au asistat la a- 
cest festival a fost seriozitatea cu 
care au muncit pionierele pentru a 
realiza un program atît de pretențios 
(ca de pildă : Sonata nr. 1 în do 
major; Probă de concert; Bim-bim

pe aria „Jocul clopoțeilor" din ope
ra „Flautul Fermecat" și altele).

F. DUMITRU

— FOILETON —

1

Să nu vă închipuiți acum că sint 
chiar atît de nepriceput în aritmetv 
că incit n-aș fi in stare să fac o so
coteală ca lumea 1 Vă asigur insă 
că în adunarea de mai sus nu s-a 
strecurat nici cea mai mică greșea
lă. De nu mă credeți, puteți să-l în
trebați și pe Zdup, cățelul meu. O 
noapte întreagă a stat Zdup și a 
tot verificat socoteala asta: și zău 
dac-a găsit ceva care să nu fie la 
locul său 1 Dacă nici așa nu mă cre
deți, atunci ascultați ce vă poves
tesc...

Bostan Aurel se plictisea grozav 
In ora aceea. Stătea dus pe gînduri, 
frămîntîndu-se să găsească ceva cu 
care să se distreze. Se vedea însă 
că în minte nu-i venea nici o „idee". 
Ei, dac-ar avea și el un cap ca 
Bistriceanu 1 Lui Bistriceanu îi trec 
prin minte tot felul de idei. Cu vreo 
cîteva săptămîni în urmă, de pildă, 
Bistriceanu a intrat în clasă șchio- 
pătînd și văitindu-se grozav.

— Ce-1 cu tine, Bistriceanule î îl 
întrebară băieții. Cine te-a „aranjai 
așa" ?

— E de rău cu mine, băieți 1 răs
punse Bistriceanu, arătindu-Ie un pi
cior bandajat. Am făcut o infecție, 
dată naibii, zău așa 1 Doctorul mi-a 
zis să stau în pat o săptămină, ca 
să se „liniștească". Apoi o să-mi 
facă operație, dar știti, o operație 
foarte grea.

Băieții rămaseră înmărmuriți. La 
orice s-ar fi putut aștepta, dar Ia o 
astfel de nenorocire, nu I

— Așa că, mai adăugă Bistricea
nu Ieșind din clasă, motivați-mi ab
sențele.

Și uite așa și-a făcut rost Bistri
ceanu de o săptămină liberă, ca 
să poată citi în voie „20.000 de le
ghe sub mări". Căci la urma urmei, 
el n-a avut la picior decît un biet 
furuncul.

Ei, da, lui Bistriceanu ii vin întot
deauna idei, dar el. Bostan, n-ar pu
tea născoci una mai de soi. Uite, a- 
cum el se plictisește 1... Ce-ar putea 
face oare ? Să deseneze ? Nu, că 
asta e „specialitatea" lui Avram A- 
lexandru 1 Să construiască avioane 
din hîrtle ? Parcă asta-i mare sco
fală 1 Faci un avion și pe urmă iar 
te plictisești. Atunci ce să faci ?

Privi spre colegul său de bancă, 
Pintea Dan. Acesta rupsese o foaie 
de hîrtie șl desena pe ea niște 
cercuri.

— Ei, ia te uită I II fulgeră un gind 
pe Bostan. Știu ce să fac 1

Scoase caietul de teme și rupse 
din mijloc o foaie. Cu compasul, de

senă pe foaie mai multe cercuri con
centrice. Acum, foaia arăta exact ca 
o țintă din acelea, de tir.

— Dane, ii trase el de mînecă pe 
Pintea, după ce termină de desenat, 
hai să facem un concurs. Tragem 
cu compasul, uite așa 1

Și apucind compasul de partea de 
sus, îl aruncă în ținta așezată pe 
bancă.

— Vezi î am nimerit în 5 1 Dai 
asta e așa, de încercare, ca să-ți 
arăt numai. Acum începem serios. 
Eu trag de cinci ori si tu de cinci 
ori. Vrei?

In clasă copiii erau absorbiți de 
explicațiile profesoarei, despre 
pompe.

...Cînd soneria a anunțat sfîrșitul 
orei, concursul nu se terminase în
că. A continuat în ora uimătoare și 
încă în multe altele. Intre timp. Bos
tan a realizat un punctaj foarte 
bun. Numai că adevăratul rezultat 
nu s-a dat pe foaia de tir ci în„. 
catalog. Bostan a căpătat multe 
doiuri I

Și uite așa am ajuns eu, dragii mei, 
la socoteala pe care v-am arâtat-o 
în titlu. Am adunat Ia un loc toate 
minutele din acele ore de clasă în 
care Bostan „trăgea la tir". Dar ori
cum am sucit eu socoteala asta, ori
cum am învîrtit-o, n-am reușit să 
obțin decît un singur rezultat: 2, 2 
și iarăși 2 1 Sînt notele pe care le 
capătă Bostan Aurel din clasa a 
Vl-a A, de la Școala medie nr. 1, 
băieți, din Oradea.

GHEORGHITA REPORTERUL

<• 
<• 
p

Din largul inimii...
Salut pionieresc, fierbinte,
Dân largul inimii cules, 
Partidului noi î,i aducem 
La oel de-al doilea Congres.

0
In muncă și în disciplină, 
Pe drumul nostru luminos, 
Căuta-vom veșnic să fim primii 
Și țării noastre de folos.

(•

De-i viața noastră bucurie
Și traiul nostru înflorit, 
Iți mulțumim din inimi ție,
Mărețul nostru drag Partid 1

Viorica CERNEAVSCffl 
dl. a Vll-a D

Șc. de 7 ani Gura Humoroka
(i

(•

Moș Gerilă va veni
Zilele trec parcă-n zbor
Anul nou e-aproape
Moș Gerilă va veni
Multe daruri, bucurii
Va aduce la copii
Dragul nostru oaspe.

Moș Gerilă, călător
In a noastră țară, <
Va veni cu sacul plin.
Poposind la geamul meu, /
Daruri voi primi și eu. /
TI aștept nerăbdător,
In fiece seară. 1

Otto KOCHLER (
Școala Germană mixtă, de 7 ani (

București (

I
i
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SpORTlV
J— La o „ parteee 1 stră

bate un glas subțire din hărmălaia ce 
se aude sus, pe dealul Mîntuleasa.

— Hai-tu-Mițpea I Hei tu-Mir-cea ! scandează apoi glasurile.1 Tălpigile bine 
lustruite ale .săniilor, lunecă de minune 
pe zăpada asprită de ger.' 

Cîteva sănii s-eu răsturnat. Cei dîn 
jur fac mare haz. Chiar dacă n-âu cîș- 
tigat la concurs, băieții jdin clasa a 
IH-e șl a IV-a nu vor uita așa ușor 
acea zi de vacanță petrecută vesel în 
aer liber.

Să organizăm un 
In timpul iernii, săniușul este una din 

cele mai plăcute distracții. Dar ca să 
te dai cu .săniuța așa singur, nu e în
totdeauna plăcut. întrecerea dă mai 
mult farmec jocului. Dacă vreți deci să 
vă distrați cu adevărat, haideți să or
ganizăm un concurs de săniuțe. 

Locul concursurilor ește de obicei pe 
deal, dar ce facem acolo unde nu exis
tă î Desigur, nu renunțăm la concurs. 
La urma urmei ne putem face și sin
guri un derdeluș. Cum ? Unde ? Foarte 
simplu : în curtea școlii sau pe terenul 
de sport. Vom Tncepe prin a aduce 
bulgări mari de zăpadă ;pe care-i vom 
sprijini de un obstacol (peretele unei 
clădiri, un gard sau un pam), formînd 
în felul aceSta^ un tierdeluș de 3-4 m. 
înălțime, cu ojjdntă de 10-20 n 

posibilități). Apoi udăm zăpada 
săm să înghețe ' și denlelușul 
'*_■ 1).
(tig.

I

„mari“ din clasa a Vl-a și a VII-a . de-abia așteaptă să patineze.
— Patine avem, dar unde vom pa- tina ? Pe lac ?...

— Nuuuu 1 E prea departe, îl între-1 
rupe Comei Andreescu din clasa a Vl-a pe președintele detașamentului 
său. Și-apoi nici nu-i bună gheața a- 
colo. Toți au întors capul spre ei.

— Păi unde în altă parte ?
— Ce-ar fi să ne facem chiar la 

școală un teren de patinaj? își urmă 
Cornel gîndul.

— Bună idee, aprobăm ! Dar... Dis
cuția abia după aceea se aprinse. 
Unii susțineau să facă patinoarul în 

curtea școlii, alții pe terenul de bas- 

concurs de săniuțe 
căinată și fără obstacole ; alta, dimpo
trivă, va avea obstacole hopuri, vira
je-

Nu vom uita desigur să alegem un 
juriu care trebuie să stabilească din 

timp toate normele concursului, ce ob
stacole vor fi puse în calea concuren- 
ților, timpul în care trebuie străbătută 
distanța, punctajul, etc.

Participanții la con
curs vor fi repartizați 
pe vîrste, iar juriul 
va fixa normele de întrecere pe vîrste. 

De asemenea, se va 
ține seama și de 

tipul de săniuțe (din 
lemn, din țeavă, etc.). 

La concurs, sania 
poate ii condusă fie 
șezînd, fie pe burtă sau pe-o parte. In timpul unei curse 

cu obstacle, participanții au de învins 
diferite piedici : porți de diferite înăl
țimi, grămezi de zăpadă (printre care 
trebuie să treci în zig-zag) sau luarea 
din mers a ianioanelor sau a unei șep
ci atîrnate într-un băț. (fig. 2). 
Locul de plecare și cel de sosire sînt 

marcate de fanioane de diferite cu
lori. Bine înțeles, nu trebuie să ne lip
sească nici arbitrii și cronometrorii. 

La un concurs astfel organizat, par
ticipă cu plăcere mulți pionieri, șl si
gur că se vor distra foarte bine 1

— Fii bine venit la noi, în țara basmelor, îmi urară ele în cor.
...Și, ca Ia un semnal, o ceată veselă'^se 

revărsă, venind parcă de pretutindeni.
— Eu sînt Scufița Roșie — mi se pre

zentă o fetiță — și fac, cum s-ar zice, 
„onorurile" casei. lat-o și pe Albă ca Ză
pada, buna mea prietenă. Să ți-i prezint 
și pe pitici.

— Multe am mai suferit de pe urma 
spinului — povestea Harap Alb, 
măști ce-l înconjuraseră — și asta i 
pentru că nu mi-am ascultat tatăl. 

S-au prins apoi cu toții intr-o horă ve
selă. Lupul dansa alături de Scufița Ro
șie, căpcăunul îi zicea o bătută cu Ileana 
Cosinzeana, iar Moș Gerilă, lingă traista 
lui cu jucării, tropăia bătrînește cînd pe 
un picior, cînd pe altul. 

Apoi ne-am urcat intr-un tren... de să
niuțe. care în loc de locomotivă era tras 
de patinatori, și tot alaiul ăsta nemaipo
menit a pornit ia drum...

Basm să fie ?... Sau am visat 1 Se pot 
întîmpla asemenea lucruri ? Ba bine că 
nu. Tot ce v-am povestit aici Se va petre

ce aevea în vacanță, ia carnavalul pe 
zăpadă pe care-1 pregătesc pionierii de la 
Școala mixtă nr. 8 din Orașul Stalin... 
Dacă nu credeți, mergeți și voi la carna
valul lor I

chet. Cornel însă găsi 
ta rezolvarea cea mai bună.

— Tatăl meu se pricepe la așa ceva. Am să-l rog să ne ajute el.
După cît se pare, vacanța va fi ve

selă pentru pionierii unității nr. 16 din 
Craiova. Ei și-au mai propus multe 
lucruri frumoase...

Biblioteca cu cele 300 de volume, își 
așteaptă cu nerăbdare citita-» 
rii și-au mai»-

Să mai spună cineva că In 
fotbal tehnica e mai impor

tantă de cit pregătirea fi- 
-zicăl Na-l adevărat: a- 
mindouă slnt la fel de în
semnate! Cea mai bună 
dovadă o constituie meciul 
din finala Cupei R.P.R. la 
fotbal. In care C.C.A. a în
vins Progresul Oradea cu 
6-3, înscriind 3 puncte în 
prelungiri, deoarece în minu
tul 90 scorul era de 3-31 
In înfringer ea arădenilor cel 
mai greu a tras in balanță 
faptul c-au fost mult mal 
uite prinși de oboseală de- 
:lt militarii!

.. „w ae volume, își „r-* cu nerăbdare cititorii. Pionierii și-au mai trecut în plan să meargă 
în grup mare la cinematograf, să se 
întîlnească cu pionierii din Caracal și 
să joace șah cu ei. Pe lingă acea»*» 
colectivul de conducere - 
o surpriză: într-’— 
unității vor face 
Bucăvăț iar 
teresant.

Colectivul _ .utere s-a îngrijit
din timp ca programul fiecărei zile de 
vacanță să fie plăcut și vesel. 

De aceea, întreaga unitate așteaptă 
Cu nerăbdare să sosească vacanța.

Stela JUCAN

_  aceasta,__ vere a mai pregătit , într-una din zile, pionierii "1 
face o excursie pe dealul f 1 

acolo vor învăța un joc inj \ 
de conducere s-a «----
— - U—-■ Am citit ..Regulamentul 

Spartachiadei de iarnă a Ti
neretului". Competiția se
desfășoară între 15 dec.
1955-31 martie 1956. cuprin- 
zlnd schi, șah. tenis de masă, 
trînti, patinaj, săniuțe, gim
nastică. Participă tinerii de 
la 14 ani in sus iar la săniu
țe, cei de la 12 ani in sus. 
Deci, la săniuțe pot partici
pa și eu! Dacă particip eu, 
de ce n-ați participa și voi? 
Doar nu-i o filosof ie să te dai 
cu sania 1 Cum? Zice cine
va că, dimpotrivă, și la să- 
niuș trebuie o anumită dibă
cie ? Atunci, să vă văd I

Meșterul Știe Tot,
• Pomul de Anul Nou:

un brad frumos, împodo
bit cu tot felul de jucării, 
globuri lucitoare, steluțe 
multe scînteietoare, și 
focuri care smulg admi
rația tuturor, 

pot oare pregăti astfel 
cîteva sfaturi:

FOCURI BENGALE 
Foc galben: A- 

mestecați 6 părți 
(luate nu ca volum, 

ci în greutate) de 
clorat de potasiu, 
1,6 părți sulf și 3 
părți sodă de rufe. 

Foc verde: 
părți clorat 
tasiu, 4 părț 
de bar-iu și 
sulf. 
Foc reșu : 7 părți clorat de potasiu, 22

• părți sulf, 2 părți cărbune de lemn, 64 
părți azotat de stronțiu.

, Foc albastru : 25 părți clorat de pota
siu. 4 părți sulf, 3 părți alaun (încălzit în 
eprubetă, ca să-și piardă apa) și tot 3 
părți de carbonat de cupru. 

Amestecați toate aceste substanțe cu o 
pană de pasăre, pentru a vă feri de ex
plozii. Tot pentru acest lucru trebuie fo
losite cantități cît mai mici I 

Luați cîte un gram din fiecare amestec 
și aprindeți-1 imediat pe o tablă de 
plumb.

APA LUMINOASA

Ați văzut vreodată 
un lichid obișnuit ca 

o „apa“, care să lumine- ț ze ? Dacă vreți să ve- „JJ deți „apă luminoasă** 
| ) faceți următoarea ex- 

periență: pregătiți di
nainte 4 lichide în 4 
vase diferite sau epru- bete.

Prima soluție: di- 
praf de pirogalol în de apă distilată. A — ouiuție: 10 cm. cubi de formol sau formalină. A treia soluție: di

zolvați 5 gr. carbonat de potasiu în 10 
cm. cubi apă. A patra soluție : 15 cm. 
cubi de perhidrol. 

Cînd începeți experiența, turnați pri
mele 3 soluții într-un pahar așezat pe o 
tavă. După aceea stingeți lumina în ca
meră șl turnați cei 15 cm. cubi de perhi

drol tot în pahar, deasupra celorlalte li
chide. Agitați întregul amestec. După pu
țin timp, lichidul începe să lumineze în- 

tr-o culoare galben portocalie, fierbe și 
se înspumează. Agitați ușor paharul și se 
va revărsa o spumă strălucitoare. Dacă 

împrăștiați lichidul în jurul vostru, fie
care picătură din cele care cad este strălucitoare, iar întregul șuvoi de apă lumi

noasă dă o jerbă de lumină. _____,.ou..„ Hoonamentele se fac la toetb OFICIILE POȘTALE el SECȚIILE RAIONALE DE DIFUZARE A PRESEI, Dir. Gen. P.I.T, 100.114 Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii. „1. V. Stalin*. SIAS —3452 —52
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uur pentru ca la -^ucurs să poată participa un număr cît mai mare de 
pionieri, e bine să se amenaleze mai 
multe piste. Una poate fi mai —■

wu ia concurs participa un numâr cit n-î mare de pionieri, e bin» să se amenaleze mai

_ i poate fi mai puțin în-
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Multă vreme, după întîmplarea pe care am să v-o povestesc, n-am reușit să mă 
dumiresc. Știu doar că am împins portița 
Școlii biM- " iișul Stalin, cu
gînd să curte obișnuită.

i

toate

frumi•rutuos, îm. 
jucării. Bra- 

toate cuio.
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transmis din Paris: In sala 
Pierre de Coubertin s-a des
fășurat la 17 decembrie In- 
tllnlrea dintre echipele repre
zentative de lupte clasice 
ale Uniunii Sovietice și 
Franței.

Luptătorii sovietici au de
monstrat o înaltă măiestrie 

obținind victoria cu 10—0.

Uneori, se joacă un ase
menea fotbal in Apus, că 
plnă și mingea se înroșește 
de rușine! De pildă, nu de 
mult, reprezentativa Austri
ei a jucat la Wrexham. cu 
echipa națională a Țării Ga
lilor (Walles). Scorul a fost 
de 2-1 pentru austrieci.

Dar, in timpul meciului, 
doi jucători austrieci au fost 
loviți grav și în mod voit de 
către jucătorii echipei gazde. 
La rîndul lor, oaspeții au 
rănit pe unul dintre adver
sari. Meciul a fost calificat 
drept cel mai brutal joc al 
anului in fotbalul european.

Intorcind--.! _ ... un cap, cu un
nas -mare, tare caraghios, care mă privea 
batjocoritor. Capul era montat pe un 
soclu de zăpadă, care, la rîndul său, era 
înveșmîntat destul de caraghios.

— Ce mă privești așa curios ? — vorbi căpățîna, fără ca ceva de pe fața-i să se 
clintească — sintem doar o mulțime, la 
privește I

Intr-adevăr, bradul era înconjurat < 
chipuri asemănătoare care de care m. 
năzdrăvane. Iată un chip cu un nas Iun 
și roșu ca un ardei, altul cu urechi mari, 
clăpăuge...
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