
Proletari din toate țările, uniți-vă!
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romtn. fii gțdb^g1

pionierului
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII.TINERETULUI NUNCITORlJ

simb. 7 ian. 1956 * 4 pag. 15 bank

i.........  ' ..... .>'■■ ...................... ...................................... ..,X<:s>:<;jS3

99Suflet timar, gimd curat și corp otelitw!
(DIN „MARȘUL SPORTIVILOR" DE I. DUNAEVSKlV

Din grijile unui responsabil sportiv
Nu-l cunoașteți pe Niță ? 

Cred și eu 1 Deocamdată, e una 
dintre cale mai tinere „extreme 
stingi" din țară. Acest post în
semnat, Niță îl deține în echi
pa de fotbal a clasei sale, cla
sa a VH-a a Școlii de șapte 
ani mixte nr, 30 din București. 
Pe lîngă aceasta, Niță mai e 
și responsabil sportiv pe școa
lă. In aceas'tă calitate, el mi-a 
acordat un fel de interviu, cu 
prilejul căruia am aflat cîteva 
dintre grijile care-1 Irămîntă pe 
responsabilul nostru.

Am aflat, bunăoară, că în 
școala lor, fotbalul e ținut la 
mare cinste. Pînă și anotimpu
rile Ie apar băieților ca depin- 
zînd de fotbal. De ce credeți că 
așteaptă ei primăvara ? Ca să 
culeagă ghiocei ? Poate și pen
tru asta, dar mai întîi șl-ntîi 
pentru a-și lua revanșa asupra 
fotbaliștilor de la Școala nr. 31, 
care i-au învins astăvară cu 
8—4...

— Și cum vă pregătiți pen
tru revanșă ? Antrenîndu-vă ?

— Bine-nțeles. Vrem să ne 
antrenăm practicînd sportjiri de 
iarnă. In felul acesta ne vom 
„menține în formă" pentru la 
primăvară. Dar, în afară de an
trenament, mai avem și altce
va de făcut.

Și Niță îmi spune că are 
greutăți în alegerea jucătorilor 
pentru echipa de fotbal a școlii. 
El e de părere că pentru nimic 
în lume nu pot face parte din 
echipa reprezentativă elevi cu 
note slabe. De aceea, ce te faci 
cu Ștefănescu C. Vasile din- 
tr-a V-a, care este un portar 
faimos, dar care, dacă nu lasă 
goluri în poartă, primește în 
schimb multe, note proaste în 
catalog?

— Ăi dreptate, Niță. Deci, 
ca să poată juca în echipa re
prezentativă, Ștefănescu trebuie 
să facă antrenament pe două 

- fronturi I
O altă grijă a lui Niță e gim

nastica. Băieții nu se prea o- 
moară după gimnastică. In 
schimb, fetele au alcătuit o e- 
chipă de gimnastică ritmică. De 
fapt, ele sînt în frunte și la 
șah. De pildă, în finala spar- 
tachiadei de șah pe școală s-au 
clasat 14 pionieri, dintre care 9 
fete 1

Cum se vede, grijile lui Niță 
sînt destul de însemnate; îf 
urez să scape de ele prin rezol
varea problemelor care îi dau 
aceste griji 1

E bine-n
Pionierii din Panciu 

au așteptat nerăbdători 
vacanta. Ei și-au pregă
tit din vreme săniuțele 
și schiurile, iar acum 
ele zboară ca vintul din 
vîrful dealului pînă jos 
in vale.

In zilele cînd zăpada 
e moale și nu-l vreme 
de săniuș și schiat. la 
Casa pionierilor se des
fășoară concursuri de 
șah. Au organizat de

vacanță
asemenea șl ore vesele. 
Iar la serile de basm se 
întîlnesc cu Făt-Frumos, 
Ileana Cosînzeana și cu 
al(i eroi ai basmelor 
noastre populare.

Fiecare se străduiește 
să-și petreacă vacanta 
cît mai vesel și mai 
plăcut.

Ion OPREA 
corespondentul „Scînteii 

pionierului" pt. reg.
Bîrlad

Cine spune.
cine cere

Să fi(i sprinteni, 
îndrăzneți.

Si 
fetite ori băieți 
Să aveți,

în braf, 
putere ? 

Eu o cer ?
Si-așa se poate. 

Pentru asta doar vă scriu. 
Insă,

mai întîi de toate,

Mă antrenez merett
Sportul mă face mai ageră, mai iute, mal 

puternică și mă face să fiu mereu veselă. De 
aceea, cînd am aflat despre spa-tachiada de 
iarnă a pionierilor și școlarilor, am fost pri* 
ma care m-am înscris.

Printre alte probe la care vreau să particip 
este și săritura in înălțime.

Fac regulat antrenamente și îmi dau sea
ma că fac neîncetat progrese. Vreau ca lat 
concursul pe raion să-mi reprezint cu cinste 
unitatea.

Maria MUNTEANU
cl. a Vll-a C Șc. medie mixtă, Blaț

de Al. O. ZOTTA

Voi o cereți, bine știu !
Anii voștri 

tineri, 
proaspeți.

Aer rece vor. curat!
Fiți dar munților buni 

oaspe(i 
Si pădurilor de brad!
Cere inima să bată
Nu-n piept strimt,

ci larg, voinic!
Deci

gimnastica
îndată 

Să vă fie bun amic!
Firea voastră

nu se-mpacă 
Nici cu motăitu-n pat, 
Nici cu lîncezeala seacă. 
Nici cu-al tenii lung căscat t 
Limpezi de vi-s toate cele, 
Lenei

nu-i faceți plocon !
...Iar acum, la revedere; 
Ne-ntîlnim pe stadion !Sandu ALEXANDRU

Atac! Bulgării zboară cu înverșunat^ de la o tabără la cealaltă. Să vedem: care pe care2.

Vrem să cucerim locul 
de fruntași

Ne-am propus ca toți pionierii din unitatea-noastră 
să participe la spartachiada de iarnă a pionierilor și 
școlarilor. De cum am aflat vestea aceasta, am și 
început pregătirile. Ne-am reparat schiurile și ne-am 
lustruit tălpicile la sănii. Ne-am alcătuit și o echipă 
de gimnastică. Cei mai buni șahiști vor lua parte la 
concursul pe detașamente.

Dorim din toată inima să obținem cît mai multe 
locuri I în întrecerile sportive pe raion și să cucerim 
„Cupa pionierilor".

Aspasia NICOLESCU
Și

Nicolac NIȚA
comuna Pietroiu, raionul Fetești 

regiunea Constanța
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In uliimele zile ale lui decembrie 
1955, în viața popoarelor sovietice a 
avui loc un eveniment însemnat : 
cea de a IV-a sesiune a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. La lucrările se
siunii, care s-au desfășurat în ma
rele Palat al Kremlinului, au fost de 
față deputați din toate colțurile ță
rii sovietice, conducători ai partidu
lui comunist și guvernului sovietic, 
numeroși invitați și oaspeți de peste 
hotare.

Primul punct al ordinei de zi a 
fost raportul cu privire la buqetul de 
stat al U.R.S.S. pe 1956 și la execu
tarea bugetului de stat pe 1954. Ra
portul acesta, prezentat de ministrul 
de finanțe al U.R.S.S., este o oglindă 
vie a necontenitei dezvoltări econo
mice și culturale a tării sovietelor. 
Construirea noilor centrale atomo- 
electrice, cele 500.OQO de case noi 
înălțate pentru colhoznici în 1955. 
creșterea în 1956 cu peste patru mi
liarde de ruble a cheltuielilor de în- 
vățămînt și atîtea alte fapte lumi
noase citate în raport, vorbesc mi
nunat despre mărețul și înfloritorul 
drum al oamenilor sovietici. Cu a- 
dîncă bucurie și recunoștință au pri
mit toți oamenii cinstiți din lume 
vestea că în bugetul pe 1956 al 
U.R.S.S. cheltuielile militare ale Uniu
nii Sovietice vor ii reduse cu aproa
pe zece miliarde ruble față de 1955. 
Lucrul acesta dovedește, o dată mai 
mult, politica fermă de pace a țării 
sovietice, politică ce se manifestă 
nu prin vorbe, ci prin fapte.

După ce bugetul de stat a fost a- 
probat, președintele Sovietului Na
ționalităților a prezentat un raport 
asupra schimbului de delegații în
tre Sovietul Suprem al U.R.S.S. și 
parlamentele altor țări. Raportul 
a scos puternic în lumină succesele 
Uniunii Sovietice în lupta pentru 
îmbunătățirea legăturilor între 
poare, pentru întărirea păcii, 
‘el în cele 11 luni ale 
U.R.S.S. a fost vizitată 
delegații din străinătate șl 
de turiști străini. Printre

po- 
Ast- 
1955,

678
6.000

lui 
de 

de 
vizitatorii

Uniunii Sovietice s-au numărat oa
meni de stat de seamă, ca Jawa
harlal Nehru, primul ministru al In
diei, Ho Și Min, președintele R. D. 
Vietnam, Paasikivi, președintele Fin
landei și alții. La rîndul lor, oamenii 
de stat sovietici au vizitat o serie de 
tari. O deosebită însemnătate a avut 
vizita făcută de curînd de către to
varășii N. A. Bulganin și N. S. Hru- 
șciov în India, Birmania și Afgani-

Țării Sovietice
stan. Despre această vizită, tovară
șul Bulganin a ținut, în cadrul sesiu
nii, un raport amănunțit. Tovarășul 
Bulganin a arătat că această călă
torie a dus la întărirea prieteniei și 
colaborării dintre U.R.S.S. și cele 
trei țări din Asia, și a dovedit o 
dată mai mult posibilitatea coexis
tenței pașnice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite. După ce a vorbit 
despre succesele dobîndite de po
poarele Asiei în lupta împotriva ju
gului colonialist, tovarășul Bulganin 
a zugrăvit primirea caldă, priete
nească, pe care poporul Indian a 
făcut-o delegației sovietice. Oamenii 
sovietici, așa cum a arătat vorbito
rul, privesc cu simpatie strădania 
poporului indian, care a pășit cura
jos pe drumul progresului și al in
dependenței economice și sînt gata 
să-1 ajute frățește pe acest drum. In 
urma schimburilor de păreri dintre 
delegația sovietică și primul mini
stru al Indiei Nehru, a fost semnată 
la i3 decembrie o declarație comu
nă sovieto-indiană, întemeiată pe 
egalitate, neagresiune, respect reci
proc și neamestec în treburile in
terne. Documentul acesta istoric, în
cheiat între state cu sisteme sociale 
deosebite, aduce o însemnată con
tribuție la cauza păcii. El va face 
de asemenea să înflorească legătu
rile economice și culturale dintre 
U.R.S.S. și India. Același rodnic a- 
port la pacea lumii îl vor aduce de
clarația comună sovieto-birmană 
semnată la 6 decembrie, și declara
ția comună sovieto-afgană, semnată 
la 18 decembrie.

După raportul tovarășului Bulga
nin a luat cuvîntul tovarășul N. S 
Hrușciov, care a subliniat de ase
meni însemnătatea vizitei în Asia, 
El a arătat ce forță uriașă reprezin
tă U.R.S.S., R. P. Chineză și India în 
lupta pentru pace și cît de șubrede 
sînt planurile războinice ale impe
rialiștilor. Vorbind despre tăria și 
unitatea de nedesfăcut a lagărului 
socialist, tovarășul Hrușciov a ară
tat că niciodată capitaliștii nu vor 
putea să mai readucă robia în țări
le eliberate, că învățătura marxism- 
leninismului va învinge asupra ca
pitalismului.

Sesiunea Sovietului Suprem, care 
s-a încheiat la 29 decembrie, a vă
dit încăodată marea forță a Uniunii 
Sovietice, rolul ei covîrșitor în lupta 
pentru pace.

îndeplinim hotărîrife partidului
¥ ¥

<>

In noul cincinal

p

Asemeni fruntașului in producție Ionel Bărbăteanu din secția 3-a fierărie vagoane, 
pe care-l vedeți în fotografie, toți muncitorii de la uzinele Gr.ivița Roșie din Ca
pitală, au cinstit întîia zi a noului cincinal prin muncă avlntată și noi succese.

Hidrocentrala Sadu 5 a intrat în funcțiune!

p

Pe valea Sadului, în ultima zi a lui 
1955, stăpînea liniștea. O liniște emoțio
nantă, sărbătorească. Incercații construc
tori care, învingînd natura aspră, înălța- 
seră aici, în inima muntelui, o lucrare 
uriașă și minunată, așteptau clipa cea 
mare. Clipa cînd hidrocentrala făurită de 
ei își va arăta puterea. Conductele, mași
nile, aparatele, totul fusese verificat, pus 
la punct.

Ora 18. Cei de la lacul de acumulare 
anunță prin telefon : „Dăm drumul apei 1” 
Emoția crește. Scăpate din încătușarea 
muntelui, apele Sadului se năpustesc în 
galeria lungă de 5 km. In uratele mun
citorilor, paletele turbinei prind să se în-

Prima victorie*
Pe mulți oameni ai 

muncii din patria noa
stră, noul an i-a aflat 
la locul lor de muncă, 
veghind cu grijă mașini
le. Și multe victorii ale 
trudei lor s-au născut o 
dată cu primele ore ale 
lui 1956...

Prim-topitorul Vaier'iu 
Lăbuneț și echipa lui s-au 
tnttlnit cu anul nou chiar 
In oțelărie, în fața cup
torului. Au intrat seara 

în schimb. Fierul vechi 
și celelalte materiale îi 
așteptau orînduite pe plat
forma de încărcare, gata 
pentru șarjă. Lăbuneț și 
tovarășii lui au început 
lucrul. La miezul nopții, 
cînd sirenele vesteau un 
an nou, un cincinal nou. 
s-au îmbrățișat acolo, la 
lumina flăcărilor, urin- 
du-și sănătate și spor la 
muncă.

In freamătul muncii,

vîrtească sub forța năvalnică. Peste cîte- 
va clipe, în întreprinderile orașului Sibiu 
se pun în mișcare, însuflețite de energia 
produsă acolo, la Sadu, sute de mașini. 
In sute de case se aprind becurile elec
trice...

Anul nou le-a adus constructorilor hi
drocentralei Sadu 5 un dar de preț : mîn- 
dria și mulțumirea fără seamăn de a-și 
vedea rodind munca.

Hidrocentrala Sadu 5 este cea de a 
doua mare hidrocentrală a planului de e- 
lectrificare a țării. Punerea ei în funcțiu
ne a însemnat o nouă victorie a poporu
lui nostru muncitor, călăuzit de partid, 
pe marele drum al socialismului.

timpul se scurgea pe ne
simțite. Oțelarii dădeau 
zor. „Prima șarjă a lui 
1956 trebuie să fie o 
șarjă rapidă!" își spu
neau. Și a fost. La ora 5 
și 25 dimineața, oțelul 
incandescent curgea ca un 
șuvoi de foc în oala de 
turnare. In prima dimi
neață a noului an, oțe
larii din Hunedoara în
chinaseră patriei o nouă 
victorie.

Pentru a înțelege 
de ce nu tună și nu 
fulgeră în timpul ier
nii, trebuie mai întîi 
să știm cum se for
mează norii, cum iau 
naștere trăsnetul și 
fulgerul, cum se pro
duce tunetul

In atmosfera din jurul nostru există 
întotdeauna vapori de apă, proveniți 
în special prin evaporarea apei din 
rîuri, lacuri, mări etc Acești vapori nu 
rămîn pe loc Ei sînț transportați de 
către curenții de aer cald, din vecinăta
tea suprafeței pămîntului, și ridicați 
spre straturile de aer mai reci, din înăl
țimi. Vaporii de apă, dînd de aer rece, 
se condensează, formînd niște picături 
de apă, la fel cum se condensează abu 
rii dintr-un ceainic atunci cînd se o- 
presc pe suprafața lucie și rece a unei 
tăvi. Se formează astfel o masă uriașă 
de picături de apă, care constituie toc
mai un nor. Picăturile de apă din nori 
sînt de obicei încărcate cu sarcină elec
trică pozitivă în interior și cu sarcină 
negativă la suprafață. Cînd în unma 
condensării vaporilor de apă picătura 
devine prea mare, ea începe să cadă, 
ca urmare a greutății ei. (picăturile 
mici sînt menținute în aer de către di
feriți curenți de aer) In cădere, pică
tura de apă se „ciocnește" cu aerul care 
este transportat în sus, ceea ce duce la 
fărîmițarea ei în picături mai mici, 
unele încărcate negativ, altele pozitiv. 
Picăturile încărcate cu sarcină negativă

întreabă și-fi vom răspunde

Conf. univ. Manfred Nachman
se adună cu precădere în partea infe
rioară a norului (vezi fig. alăturată), 
iar celelalte în partea superioară a lui. 
Sarcina negativă A din nor atrage sar
cinile pozitive din pămînt, ceea ce du
ce la încărcarea cu «’arcini pozitive B 
a suprafeței pămîntului din dreptul no
rului.

Intre aceste două cantități de sar
cini A și B de semne contrarii există o 
forță de atracție foarte puternică. Da
că norul nu este prea depărtat de pă- 
mint și sarcina sa electrică este în can
titate suficient de mare, forța de atrac
ție dintre sarcinile A și B devine foar
te puternică, și, sub acțiunea ei, sarci
na negativă din nor se scurge brusc 
spre pămînt. Această trecere de electri

citate de pe nor spre pămînt, însoțită 
de fenomene luminoase și acustice, re
prezintă trăsnetul. Dacă o astfel de 
trecere de electricitate are loc între doi 
nori, avem de-a face cu un fulger. Trăs
netul (sau fulgerul) este însoțit de o 
încălzire a aerului prin care se scurge 
electricitatea; aerul se dilată brusc și 
atunci se aude un bubuit asemănător 
cu cel al unei explozii : acesta este tu
netul.

Scurgerea de electricitate de la nor 
la pămînt se face cu atît mai ușor cu 
cît sarcina pozitivă C din partea supe
rioară a norului este mai depărtată, de 
sarcina negativă a aceluiași nor, adică 
cu cît norul se întinde mai mult în sus. 
In caz contrar, sarcina C atrage și ea 

sarcina A și n-o mai 
lasă să se scurgă 
spre păimînt (sau 
spre un alt nor), deci 
nu se va mai produ
ce nici un trăsnet. 
Ori, în timpul iernii, 
diferența între tem

peratura solului și cea a straturilor 
superioare din atmosferă fiind mult 
mai mică, curenții ascensionali sînt 
mult mai slabi ca în timpul verii. De 
aceea, iarna, norii, se întind mult mai 
puțin în sus și din această cauză se 
vor produce mult mai rar fulgere (sau 
trăsnete), deci și tunete.

Dar poate vă întrebați ce se întîmplă 
cu electricitatea atmosferică în timpul 
iernii ? Electricitatea atmosferică există 
și în timpul iernii; ea nu se manifestă 
însă decît rar, din cauza faptului că 
norii se întind puțin în sus și de aceea 
sarcinile pozitive din partea superioară 
a norului rețin mai puternic sarcinile 
negative din partea lui inferioară, încît 
acestea nu se mai pot scurge pe pă- 
mînt.

Pe bună dreptate veți spune însă : 
totuși, uneori tună și fullgeră și iarna. 
De ce ?

Pentru că în anumite condiții, în zi
lele mai călduroase de iarnă se pot 
produce curenți ascensionali mai puter
nici, care duc la formarea unui nor ce 
se întinde foarte mult în sus și astfel 
descărcarea electrică poate avea loc.



* Ca r n a v a l

Milica e în cdasa a V-a; surioara 
ei Nutica — în clasa a III-a. Amta- 
două învață la aceeași școală, a- 
mîndouă își pregătesc lecțiile în a- 
ceeași cameră...

Acum, el® stat în vacanță. Și, așa 
cum probabil faceți și voi, se joacă 
mai toată ziua. Dar nu numai jocu
rile ocupă zilele lor de vacanță... 
Milica, de pildă, citește o carte, „o 
carte tare frumoasă 1“ cum spune 
ea. Cartea se nume
ște „Fram, ursul po- 
ter“. In tovărășia lui 
Fram și a celor trei 
prieteni exploratori, 
Milica a petrecut 
multe clipe plăcute.

Să nu credeți însă 
că dacă e vacanță, 
cele două surori au 
uitat cu totul de școa
lă (așa Cum mai uită 
cîteodată mulți din
tre voi). Nu! Nici
Milica și nici Nuțica n-au uitat că 
sînt pioniere, că în curînd vor reîn
cepe școala

Și, drept dovadă, iată-le acum pe 
amîndouă ieșind din curte. Ursei, 
cît îi el de cățel poznaș, tot n-a 
reușit să afle unde merg fetițele și 
mîrîie supărat. Dar după vreun sfert 
de ceas, cele două surori s-au întors 
acasă. Fiecare ducea sub braț un 
sul de hîrtie, pentru învelit cărțile.

După ce-au terminat de învelit 
cărțile, Nuțica își rugă surioara:

— Vrei să mă ajuți să fac o com
punere ? Dar știi — una frumoasă 
de totl ...„Cum mi-am petrecut va
canța". Vreau să fie cea mai bună 
compunere din clasă... și Nuțica luă 
din raft un caiet, frumos învelit, pe 
eticheta căruia era scris caligrafic :■ 
„Caiet de teme. Eleva Elena Bulău, 
cl. a IlI-a, Școala de 7 ani mixtă, 

nr. 10-Ploești“.
Bineînțeles că Mili

ca nu putea să-și re
fuze sora. Mai ales, 
că. de, ca soră mai 
mare, trebuie s-o a-> 
iute. Dar pînă la în
ceperea școlii mai 
sînt cîteva zile de 
vacanță 1 Și, vorba 
ceea : joacă — joacă 1 
Da’ nici de repetarea 
lecțiilor n-au să uite 
cele două surori. Vor 
să fie și pe al treilea

pătrar eleve fruntașe la învățătură. 
Pentru că, vedeți dumneavoastră, 
■șa au fost ele de când se știu șco
lărițe...

Ei, și acum, poate să înceapă 
școala!

Ploești, 5 ianuarie !956.

Ștefan ZAIDES

...Și acum să dansăm puțin! Un iepuraș cu o cazacă, o Cosînzeană cu un 
paj, se învîrtesc în ritmul unui vals. Iată, așa arată o după amiază de carnaval la 
Palatul pionierilor din București.

X))

Mă numesc... dar as
ta n-are nici o impor
tantă. Am fost . învino
vățit de lucruri grave, 
pe care nu le recunosc. 
Cu toate că sînt blind 
$i liniștit din fire, în
vinuirile aduse au făcut 
să mi se zbirlească bla
na și mustățile,iar ghia- 
rele au ieșit din teaca 
lor... Dar s-o luăm de 
la început.

Stăpîna mea lise e 
președintă de detașa
ment. învață la școala 
germană din București.

Incepînd de acum cî
teva zile, lise e tot 
timpul acasă. După cîte 
am aflat este în vacan
tă. Pînă aici, toate bu
ne.

Intr-o zi a venit 9 
colegă s-o cheme.

— Nu vii. lise, di- 
seară ?

— Dar ce-i diseară?
— Seară de basme.
— Nu vin.
— De ce nu vii?
— Mi-e... Aooooh l 

somn! Și trage un căs
cat.

Pioniera n-a zis ni
mic, în schimb s-a ui
tat la mine, fiindcă toc
mai mă întindeam și 
căscam, și a pufnit în 
rîs. Asta a fost întîia 
oară.

In altă zi a venit s-o 
cheme la teatru.

— Nu vin, a răspuns 
lise, în vacantă vreau 
să mă odihnesc... Să 
dorm...

— Asta e filozofie de 
leneș, i-au răspuns fe

tele, uitlndu-se ...tot la 
mine. Desigur că m-am 
simtit jignit, dar n-am 
zis nimica.

Cînd, iată că vine in- 
structoarea însoțită de 
încă o tovarășă. (De 
unde să știu eu că era 
de la ziar?) Si amîn
două au început să o 
descoasă :

— Cum se poate, li
se, tu, președintă de 
detașament, să nu vii 
la acțiunile detașamen
tului ? Doar s-au făcut 
lucruri atît de frumoa
se ! Si au început să 
înșire: vizita la orășe
lele copiilor, povestirile 
cu diafilme, serbarea la 
grădinița de copii, pre
gătirea carnavalului și 
multe altele.

Dar ceea ce m-a in
dignat peste măsură și 
m-a făcut să scriu cele 
de fată au fost cuvin
tele rostite de instruc
toare: „Mi se pare că 
ai învățat să trîndă- 
vești de la motanul tău" 
apoi m-a tras și de mu
stăți.

Eu protestez cu ener
gie, deoarece nu vreau 
să se scrie asa ceva în 
gazetă. Eu m-am lenevit 
de cînd lise e în vacan
tă. înainte prindeam 
șoareci, mă mai plim
bam, dar acum mă tra
ge la somn, pe cuvîntul 
meu! Cînd o văd căs- 
cînd și dormind toată 
ziua, ce pot să fac ? 
E molipsitor! Mi-e somn 
și mie. Așa că vă rog 
să puneți lucrurile la 
punct. Nu stăpîna mea 
a învătat să trlndăvea- 
scă de la mine, ci dim
potrivă.

E limpede?

eu

urmă s-a 
de fapt 

avea ce

— Păi nu sînt obli
gată să vin la școală 
în vacantă, a răspuns 
stăpîna mea. Găsesc ce 
să fac și acasă.

Eu, care moțăiam în 
brațele el, am deschis 
ochii, curios să aflu ce 
anume găsește, că
doar știam că nu se o- 
cupă absolut cu nimic. 
Pirtă la 
bîlbîit; 
nici nu 
spune.

Al. MIHU
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In vizită la

frații, și părinții lor. 
bună, erau în seara 
în orășelul copiilor.

Geta COSTIN

O HORĂ VESELĂ
in părcuilețuî din centrul Botoșa

nilor, s-a amenajat orășelul copii
lor. Seara, zeci de becuri multico
lore^ artificii, ghirlande din hîrtie 
colorată dau uriașului brad d>ta cen
tru un farmec deosebit. La poartă, 
Moș Gerilă te poftește parcă ta lu
mea basmelor. De departe se aud a- 

Scordurile unei orchestre. E orchestra 
de la Casa pionierilor, care a Orga
nizat în seara aceasta un spectacol 
ta orășelul copiilor. Printre violo
niști mii se pare că văd o figură cu
noscută. Da, e Cezar Damian. II 
cunosc bine; știu at de mult s-a 
pregătit pentru acest spectacol. In

multe după amieze a stat și a repe
tat, o dată, de două ori, pînă ce a 
învățat totul. La fel s-au pregătit și 
Verta Weiver, și Marta Marr. Acum 
cînd ctatecele lor înveselesc colegii, 
prietenii, toată această muncă îi 
bucură.

La serbarea dată în orășelul co
piilor, pionierii au recitat și au spus 
și snoave. Iar la sfîrșit, în jurul 
bradului, s-a încins o horă, la care 
s-au prins și 
Bucuria, voia 
aceea oaspeți

De cu seară copiii orîndui- 
seră toate lucrurile pentru că
lătorie. Părinții lor, colectivi
știi din comuna Comana, oa
meni harnici și pricepuți în 
toate își privesc cu drag co
piii :

— Aveți grijă ce faceți voi 
acolo, la oraș. Și să nu-i ascun- 
deți ceva lui Moș Gerilă.

Mașina care se oprise în fața 
școlii se umplu repede de pio
nierii pe care avea să-i poarte 
în orășelul copiilor din Con
stanța.

Aci, oaspeții erau așteptați.
W, Gazda, care era chiar Moș Ge- 

rilă, îi întîmpină la poartă și 
după ce îi întrebă despre învă
țătură și despre multe altele, 
îi pofti să participe la concur
sul de recitări, soliști vocali și 

‘instrumentiști pe care el îl or- 
V, ganiza.

Pînă atunci împreună cu că
lăuza, care era șireata „vulpe1* 
porniră prin orășel.

In fața scenei, construită în 
forma unui aparat de televi
ziune se aflau o mulțime de co

Moș Gerilă
pii care nu se mai opreau din 
rîs. Mîzgîlici și Zugrăvici, 
vechi prieteni ai copiilor, îi în
veseleau prin poznele lor.

Pionierii din Comana se a- 
propie sfioși de „aparat" și văd 
cum Moș Gerilă, gîrbov de bă- 
trînețe îi îndeamnă să spună 
ghicitori, să cînte și să zburde.
Păpușile prezentau și ele un 
program pentru cei mai mici 
vizitatori.

Odată cu venirea serii, zeci 
de beculețe de toate culorile au 
prins a lumina orășelul copii
lor. In drum spre ieșire pionie
rii din Comana s-au oprit pe 
la ciupercuța cu dulciuri, cu 
jucării, cu cărți și din nou au 
pornit la drum spre casele lor, 
unde îi așteptau colegii, frățio
rii și părinții să le povestească 
cele văzute și auzite.

In zilele următoare au mai 
venit la orășelul copiilor din 
Constanța și pionierii din co
munele Mangalia și Nicolae 
Bălcescu, care ca și cei din Co
mana au petrecut de minune. 

DUMITRU
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Sa nu te iei după fricos... Fricosul 
și de umbra lui se teme.

Această intîmplare s-a petrecut de 
mult, de mult, pe vremea cînd anima
lele se hotărîseră să nimicească pe 
vînător.

S-a intocmit oștirea animalelor: a- 
riciul înainte, pe urmă lupul, vulpea, 
cerbul, bursucul, ursul. Ba au che
mat într-ajutor și-o pasăre, pe vul
tur, să zboare, să le vestească, pe vî

nător cînd se apropie să-1 lovească 
de sus.

O bătălie mare se pregătea.
— Mergem la bătălie, dar nu a- 

vem un hatman...
Cine să fie ? Aridul nu e bun, căci 

e țepos; lupul este de tretuinț5-n 
bătălie; vulpea e prea vicleană; cer
bul e-ncomorat și se agață-n ramuri; 

bursucul e prea greu ; ursul e cam bă
trîn...

Cînd era cearta mai aprinsă, cine 
venea fără de grijă pe cărare, cu pă
lăria pe sprinceană ?

Tomiță iepurașul.
— Ce e cu tine, măi Tomiță ? l-an 

întrebat toate dihăniile.
— L-am doborît...
— Pe cine ? a 

cerbul.
întrebat cu spaimă

— Pe un dușman! a-nceput să-și 
dea aere Tomiță.

Și într-adevăr, Tomiță doborîse un 
trunchi din cel subțire de răurușcă. 
Ii plăcea mult, căci are coaja acri- 
șoară. I-era dușman, pentru c-o dibu
ia cam greu.

— Vrem să ne-alegem un hatman 
și nu prea ne înțelegem ! a glăsuit ari
ciul.

— Vreți hatman? Să vă fiu eu ! s-a 
îngimfat Tomiță. Nu-i nimeni mai 
viteaz ca mine în pădure.

----Să fie, dacă-i așa viteaz I
l-au dat deci lui Tomiță o căciulă 

de hatman i-au dat și-o spadă.
— Du-ne la bătălie, să-l doborim pe 

vînător! spuse vulturul.
La toate se-așteptase TomLă, dar 

c-o să fie hatman intr-o luptă cu vî- 
nătorul, la asta nu... Cam începuse 
să tremure hatmanul cel nou. Totuși 
și-a luat inima-n dinți, și-a porun
cit :

— Voi stafi aici! Cînd am să flu
ier, veniți în ajutor și dați năvală cu 
putere...

Și tremura sărmanul hatman, să 
plîngi de mila lui.

Sta cu urechile ciulite. De frică, i-au

pin creștea odaia la marginea 
păduri. Pe lături, pretutin- 

erau doar frați de-ai lui.
adia vîntul 

cînta pădurea,

unei 
deni,

Cînd venea primăvara, 
cel hoinar. Atunci 
cîntau toți frații-n cor.

In miezul verii, cînd soarele ardea, 
acolo în pădure era răcoare și miros de 
rășină.

Toamna se pornea ploaia, pe jos 
curgeau șuvoaie. Și se duceau la vale.

Nici un șuvoi nu putea lua pădurea, 
ce sta. înfiptă cu rădăcinile în 
mint, deasă ca o oștire.

Iarna viscolul turbat batea.: 
tea zadarnic. Pinii erau acolo ca 
zid, și viscolul se sfîșia între ramuri, 
puterea i se sfărîma, se potolea.

Așa trecea viața pădurii. Dar pinul 
nostru privea spre înălțimile golășe de 
pe munți. Era acolo, sus, o stîncă cenu
șie și înaltă. Din dosul ei ieșea în zori, 
în orice dimineață, craiul z’lel, ca o 
vîlvoare aurită, și poleia toți munții.

Nu-i mai plăceau nici cîntecele dulci 
vroia să urce sus pe munte, să privea
scă de acolo tot pămîntul, să fie altfel 
decît frații săi...

A cerut voie bunicului pădurii, un pin 
bătrîn. cu trunchiul gros, cu barbă de 
licheni, — i-a cerut voie să se depărte
ze de frații săi, să plece din pădure.

— Copile, copacul ce-i în vîrful mun
telui, de orice vînt se clatină!... a grăit 
rar bătrînul.

— Nu-i nicăieri mai bine ca lingă fra
ții tăi, nu-i nicăieri mai bine ca-n locul 
unde te-ai născut !.. Ploaia cade, vîntul 
bate, nici o primejdie nu te paște...

N-a ascultat pinul pe nimeni. S-a ru
gat într-o noapte de zîna cea bună a 
pădurii și ea s-a înduplecat. A făcut 
semn cu mina către vîrful trufaș al 
muntelui și pinul s-a pomenit acolo—

Era acuma sus pe creastă. El vedea 
cel dintîi cînd ieșea soarele d'n văi. 
Văpaia lui, în zori. îl poleia și îl făcea 
să semene cu o făclie verde-aurie. Ce 
mândru era pinul 1... Privea spre frații 
săi cu nepăsare; se rușina că 
fusese printre ei. Ei îi strigau

— Cum te mai simți ?
El nu le răspundea.
— Să te ții bine cînd o să

început să bată ploaia-.
Și apele au spălat pămîntul puțin, în 

care avea 
rație.

A venit frigul iernii. Și s-a pornit să 
sufle viscolul.

Pădurea, jos, se zbuciuma cu vuiet 
lung de ape, dar nici o pagubă n-avea. 
Pinul ce sta în vîrf, trufaș, a simțit în
să că se clatină mai mult ca de obicei.

A sthgat la frații săi:

jelit de frații

altădată 
de jos:

bă- 
un

primăvară au 
niște ciobani, 

găsit

vrut s- 
sfatul bătfi- 

a vrut să 
singura-

poți să 
la noi-, 
s-asculți 
înțelept...

c-a 
bată vîntul, mai tare, tot 
Pinul se' legăna mai-mai să

■ -r

înceapă 
ploaia și furtuna ! striga pe urmă gros 
bunicul, și-și clătina cu îngîndurare 
barba lui argintie de licheni.

— Nu ai teamă, bunicule, grăia abia 
atuncea pinul, mai bine vezi de tine, că 
ești bătrîn, îți putrezește rădăcina, să 
nu cazi din picioare fără vînt...

Abia a sfîrșit pinul batjocura, 
început să 
mai tare... 
cadă.

— Veniți 
tor.

— Noi 
tem veni 
tor, au răspuns 
tu nu 
torci 
vrut 
sfatul

Deodată, viscolul a 
răbufnit și pinul sin
guratic s-a prăbușit, 
a lunecat pe ghețuri 
și zăpadă.

A ajuns pinul la 
poalele pădurii. A- 
colo a stat in timpul 
iernii, 
săi.

In 
venit 
Au găsit trunchiul.

— E bun de foc .' 
a rostit baciul.

L-a/u luat la stînă, 
l-au tăiat în bucățe
le; a ars. cenușa lui 
s-a împrăștiat în ce
le patru vînt uri—

De ce n-a 
asculte 
nesc. de ce 
viețuiască

într-aju- 
mă prăbușesc 1 

nu-ți pu- 
intr-aju- 

» ei, 
te în- 

N-ai 
de

crescut, i-au tot crescut urechile...
Deodată, vai, a început să bată 

vîntul tare, frunzele să foșnească și 
niște rămurele s-au frînt, l-au lovit 
pe Tomiță drept în cap,

— E vînătorul I s-a gîndit Tomiță.
Și s-a întors pe clipîE
Căciula de hatman îi și căzuse 

însă de frică lui Tomiță pe ochi, 
se împledecase-n spadă și iși tăiase 
lăbuțele din față și coada (de aceea-s 
așa scurte!...) și o pornise la fugă 
de-i sfîriiau călcîiele și șuiera văz- 
duhu-n urma lui...

Dihăniile, auzind șuieratul, au cre
zut că-i semnalul hatmanului, au dat 
năvală după el, să prindă pe vînă
tor. Au ieșit din pădure, pe cîmp.

Abia se mai ținea oștirea după el... 
mai ținut o vreme, și s-a 
hatmanul. ~Tomiță

pier- 
fugit

încă o postață, a întîlnit în cale un 
copac și s-a izbit atît de tare, c-a 
văzut stele verzi, de-atunci are privi

rea împrăștiată, buza de sus crăpată, 
de lovitură I—

Tirziu, cînd și-a venit în fire, s-a 
întors în pădure, dar fără căciula de 
hatman și fără spadă. Iar se lăuda:

— De veneați după mine, îl răpu- 
neam pe vînător, așa l-am gonit nu
mai pînă-n sat și l-am lăsat...

Dar animalele au început să rîdă. 
II urmărise pe Tomi!ă-n zbor vultu

rul. Văzuse tot și povestise.
— Cine se teme de foșnetul f un- 

zelor, nu are ce căuta-n pădure !...
Din acea zi, sălbăticiuni ca lupul, 

vulpea, 
iepuraș, 
găsesc.
man...

ursul și vulturul gonesc pe 
Și-i fac de. pet ecanie unde-l 

Le e necaz că l-au avut hat-


