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Cartea aceasta privește-o 
foile ei le întoarce.
Vezi, meseriile toate slnt 
la-ți-o pe cea

care-ți place t
V. MAIAKOVSKI.)

Baici Maria din clasa a Vll-a
Pe una din mesele ce se 

afla în cancelaria Scolii de 7 
ani mixtă nr. 1 din Cîmpia 
iTurzii. am pășit, deunăzi, un 
teanc de hîrtii. Mi-au atras 
atenția și, curios, am început 
să le răsfoiesc. După cite am 
înțeles era vorba de niște

cestui lucru ? Nu de mult 
Să tot fie vreo 3—4 luni...

...Erau încă zile de iarnă, 
cînd tovarășa instructoare in
tră în clasa a Vll-a și întrebă 
pe copii: „Cine vrea să se 
înscrie în cercul tinerilor 
tractoriști ?" Propunerea a Trei examene și o înghețată!

compuneri ale copiilor. Te
ma : Ce să fiu ?

„Îmi place mult muzica. 
Cei care m-au auzit cîntînd 
mi-au spus că am voce bună. 
Vreau să urmez o școală me
die de muzică și să devin ar
tistă"... scria o fată într-una 
din compuneri.

Următoarea, începea cam 
așa :

— „Tatăl meu este munci
tor la „Uzinele Metalurgice". 
De la el am învățat să minu- 
iesc ciocanul, cheia franceză 
și alte scule. După ce voi 
termina școala profesională 
metalurgică, la care mă îns
criu în anul acesta, sper să 
devin lăcătuș..."

M -am oprit mai mult asu
pra celei de a treia și am 
citit :

„Vreau să fiu tractoristă, 
să lucrez cu multă pricepere 
pămintul, să obțin cele mai 
bune rezultate în muncă..."

M -am uitat la semnătură: 
„Baici Maria, clasa a Vll-a 
B“. Și așa am aflat povestea 
ei, pe care v-o spun și vouă. 
Da, Maria vrea să devină 
tractoristă, și asta o știe fie
care din colegii ei.

Cînd s-a hotărît asupra a- 

produs bucurie si. bine înțeles, 
aproape toată clasa a vrut să 
se înscrie. Printre cei înscriși 
se afla și Maria.

Lecțiile se țineau la S.M.T. 
Tovarășul Roman loan, teh
nicianul S.M.T-ului, îi făcea 
pe copii să fie numai ochi și 
urechi. Le vorbea despre fie
care mașină întrebuințată în 
agricultură, le destăinuia toa
te secretele acestei munci atît 
de frumoasă și îndrăgită de 
cei ce o practică. Erau zile 
cînd membrii cercului nu se 
mai indurau să plece spre 
casele lor. Ar fi vrut să fie 
împreună cu tractoriștii, com- 
bainierii și mecanicii, tot 
timpul.

Cînd putu de-acum să mon
teze singură o piesă de trac
tor, cînd, pentru prima oară 
se sui pe tractor și reuși să-l 
pornească, se convinse de 
frumusețea acestei meserii; și 
atunci Baici își zise: „Voi fi 
tractoristă".

Iar acum, după terminarea 
școlii, gindurile ei vor deveni 
fapte. Școala Medie Tehnică, 
stagiul de practică la S.M.T., 
si.. însfîrsit, tractoristă.

D. FREAMAT

In fața oglinzii, Clara își piep
tăna cu grijă cosițele-i aurii cînd, 
deodată, se auzi strigată din curte.

— Cine poate fi la ora asta ?
Dar îndată recunoscu vocea. Era 

a lui Șandor, președintele detașa
mentului lor

își luă repede călimara și tocul 
și dădu fuga în curte. Luîndu-1 pe 
Șandor de mină, ieșiră în stradă. 
— Ia ascultă Șandor t De ce n-ai 
așteptat să trec eu să te strig ? 
(Clara locuia pe aceeași stradă, 
însă mai departe decît Șandor).

— Ei. de ce... Voiam ca astăzi 
să ajungem mai devreme Ia școală.; 
Și apoi, n-am mai avut răbdare 
să te aștept

In dreptul casei lor, Șandor Ban 
începu să fredoneze tare o melodie. 
Cîteva minute mai tîrziu. pe portiță 
își făcu apariția Marton, frățiorul 
său mai mic, care ținea în mînă un 
buchet mare de flori

Toți trei porniră mai departe 
spre școală Deși Șandor și Clara 
se prezentau pentru a doua oară 
la examen în viata lor de școlari, 
emoția nu era deloc mai mică de
cît a. lui. Marton, care de abia a- 
cum făcea cunoștință cu primul 
examen.

*
Intîi a intrat în examen Mar

ton Avea lucrare scrisă la limba 
maghiară Clara intră și ea la o- 
ral, la matematici Dar nu trecu 
mult si Clara ieși prima din clasă. 
Șandor. care o aștepta la ușă, o 
și asalta cu fel de fel de între
bări.

— Ai știut ? Cum ascultă ? Ce 
bilet ți-a căzut ?

— N-ai nici o teamă, e foarte 
ușor I îi răspunse Clara.

Ml-au venit două întrebări și o 
problemă Repetiția de ieri mi-a 
prins tare bine.

Ultimele cuvinte Clara le spuse 

în grabă, deoarece Șandor fusese 
chemat și el la examen.

★
— Copii, a mers de minune 1 

Nici nu mă așteptam.
Și. apropiindu-se în goană de 

Glara și Șandor. Marton spuse cu 
sufletul la gură :

— Cred c-am luat 5 Tovarășa 
învățătoare s-a uitat la lucrarea 
mea și a spus că e foarte bună. Radu POPA

E tare bine în recreație, mai ales într-o zi de primăvară ca asta f

— Ei bravo I Atunci înseamnă 
că avem aceleași note.

— Uraaa I Dacă e vorba p-așa, 
haideți să mergem.

— Unde?
— Cum unde? La cofetărie. Azi 

vă cumpăr la toți înghețată.
Tg. Mureș.
Școala maghiară nr. 3.
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La 24 februarie 1945, în Piața Națiunii 
(Piața 28 Martie de azi) se adunase o 
mulțime uriașă. O mare de capete se în
tindea pină dincolo de Șerban Vodă și, 
în partea cealaltă, pe platoul Dîmbovi
ței și pe Bulevardul Constantin Brinco- 
veanu (azi Bulevardul 1848). Deasupra 
uriașei mulțimi săltau steaguri și placar- 
de purtînd felurite inscripții: „Vrem pă- 
mint pentru țărani !”, „Vrem un guvern 
de largă concentrare democratică !”, „Jos 
reacționarii !”.

I-a cîrma țării se afla pe atunci guver
nul generalului Rădescu, unealta imperia
liștilor. care pactizase cp industriașii și 
moșierii. Aceștia își puneau mari nădejdi 
într-însul că poate, poate, va readuce 
domnia exploatării în tara noastră...

împotriva acestui guvern reacționar 
partidul ridicase sute de mii de oameni 
ai muncii, iar mitingul acesta uriaș nu 
era primul...

Așa dar, după ce fruntași ai partidului 
rostiră cîteva cuvîntări. zecile de mii de 
oameni în frunte cu membrii de partid 
porniră să manifesteze. In coloană mă a- 
Ham și eu, purtînd o placardă pe care 
acria : „Tineretul progresist”. Aceasta era 
organizația de tineret nou îhființată, me
nită să cuprindă nu numai uteciști, ci și 
un număr cît mai mare de tineri care nu 
făceau parte din vreo organizație.

Ne aflam tocmai în fosta Piață a Pa
latului Regal, cînd, din urmă, se auziră 
cîteva împușcături. Acestea fură ca un 
semnal. Din clădirea Ministerului de In
terne, pe atunci neterminată, porniră să 
țăcăne mitralierele. Un urlet uriaș izbucni 
din mii de piepturi. Alături de mine ci
neva răcni: „Tragi în noi, Rădescule ?" 
Vocea aceasta încărcată de ură și ame
nințare mă făcu să mă cutremur.

La început, cuprinsă de panică, mulți
mea se abătu într-o parte, pe străzile 
laterale.

M-a cuprins o groază nebună. Am 
luat-o bezmetic la fugă Pe drum am scă
pat placarda din mînă. Nici nu mă gin- 
deam s-o ridic, dar, din dreapta, auzii 
un hohot de rîs. Un bărbier gras, se ve
de patron, mă văzuse scăpînd placarda 
și se bucura grozav că n-o ridicasem.

mă aflam, in punctul unde se unea cu bu
levardul, mai multi comuniști vorbeau 
mulțimii : „Să nu părăsim piața, tovarăși! 
Rădescu nu ne sperie cu mitralierei* 
lui !”.

Acolo îmi regăsii și grupul meu. Bă
ieții nu prea îndrăzneau să se uite unul 
la altul. Se vede că pățiseră cămine. „Ce 
vrei, botezul focului”, m-am mîngîiat eu. 
Dar în sinea mea, această mîngiiere* nu 
prea mă mulțumea.

★
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M-ani oprit brusc și l-am privit cu ură. 
Tot sîngele îmi năvălise în ochi. „Ridic 
placarda și-l trăznesc cu ea în cap”, 
mi-am zis. Dar pină s-o ridic, bărbierul a 
șters-o. Se vede că înțelesese ceva din 
privirea mea.

Mi-era atît de rușine de cele întîmpla- 
te, încît țăcănitul mitralierelor nu mă mai 
înspăimînta. La capătul străduței pe care

Am plecat toți, con
duși de un grup de 
comuniști (am ghicit 
asta numaidecît după 
cum vorbeau și se pur
tau), să forțăm porți
le din spate ale Minis
terului de Interne. 
Reușirăm intr-adevăr 
să deschidem porțile, 
însă ne aștepta o sur
priză : un șir de mi
traliere cu gurile a- 
menințător îndreptate 
spre noi.

Cîteva clipe dom
ni o tăcere grea.

— Trageți în popor, 
camarazi ? — strigă 
apoi cineva din mul
țime. Credeți că Ră
descu mai are multe 
zile ? Se stîrni rumoa
re, apoi începu pe loc 
o puternică manifesta- 

urale... Ostașii se înmu-fie cu lozinci, 
iaseră de tot. Nu știau ce să facă.

Abia spre seară se împrăștie mulțimea.
La sediul județenei U.T.C. din Slătinea- 

nu se făceau însă în continuare pregă
tiri. A doua zi avea să aibă loc o altă 
manifestație uriașă, Ia care avea să par
ticipe și tineretul.

A. WEISS
(Va urma)

f 
t
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în fiecare zi, din toate colțurile țării ne 
sosesc știri despre noi și noi victorii obținute '' 
de tineri in producție în cinstea Congresului 
U.T.M

lată, de pildă, una din aceste știri ne vor
bește despre utemistul Nicolae Grigore, res
ponsabil de brigadă intr-una din secțiile uzi-' 
nei 23 August din București.

Pentru a grăbi ritmul lucrărilor, Nicolae. 
Grigore, deși de meserie e- ajustor, a învățat 
să și sudeze.

lată-l in fotografia noastră, tn plină acti
vitate.
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Prima emisiune este închi
nată .Lunii pădurii", emi
siune care apare anual. Se
ria este formată din 2 valori. 
Una cu nominalul de 0,20 lei, 
de culoare albastru verzui cu 
fontă vernil, reprezentînd un 
stejar, iar cea de a doua cu 

} nominalul de 0,55 lei, de cu
loare vernil și olive — negru 
reprezentînd un sector de ex
ploatare forestieră.

Anul acesta, comemorîndu-se 
85 ani de la „Comuna din Pa
ris", Poșta R.P.R. va emite o 
serie de timbre dintr-o singură 
valoare, cu nominalul de 0,55 
lei, de format vertical. Desenul 
ne înfățișează un grup de co
munarzi luptînd pe baricadă.

O altă emisiune de timbre 
este cea închinată lui Traian 
Vuia, de la ale cărui prime 

, zboruri se împlinesc anul aces
ta 50 ani (1906—1956). Tim
brul reprezintă în medalion fi
gura pionierului aviației romî- 
nești. In partea stingă, se văd 
primele aparate de zbor, iar în 
dreapta, unele dintre cele mai 
moderne mijloace de transport 
aeriene. Nominalul timbrului 
este de 0,55 lei.

A patra emisiune este închi
nată centenarului nașterii 
sculptorului I. Georgescu. Tim
brul reprezintă, tn medalion, 
portretul sculptorului, iar în 
stingă și dreapta două statui 
înfățișînd, respectiv, pe Gheor- 
ghe Lazăr și Gh. Ăsachi, ope
rele sus-numitului sculptor.

imbrul are nominalul de 0,55 
i și are format orizontal.

Străduțele pietruite din ju
rul atelierelor poartă nume 
glorioase: 16 Februarie, 13 
Decembrie... Nume aminti
toare de lupte și frămîntări 
cumplite, care s-au trecut în 
cartea de slavă a clasei 
muncitoare. Pe străzile aces
tea încă dăinuie cîteva case 
mici, bătrînești, martore ale 
vechilor întîmpiări. Cîte fur
tuni n-au văzut și cîte întru
niri conspirative n-or fi a- 
dăpostit ele pe atunci 1 Fe
restruicile lor, ca niște ochi 
însuflețiți, privesc mereu spre 
porțile mari, pe care stă 
scris cu litere de fier: „Ate
lierele C. F. R. Ilie Pintilie-

Iași”. Pe. porțile acestea in
tră acum un șuvoi necurmat 
de oameni. E în zori și si
rena atelierelor — poate ace. 
eași sirenă de demult — a 
vestit că peste puțin încene 
lucrul.

La cîțiva pași de poartă, 
pe dreapta aleii principale, 
străjuie, în lumina clară a 
dimineții, bustul de bronz al 
lui Ilie Pintilie. Imprejuru-i, 
mîini grijulii au sădit flori 
frumoase, de toate culorile. 
Sînt un prinos gingaș adus 
amintirii acestui fiu dîrz al 
muncitorilor ceferiști, ostaș 
neînfricat al partidului.

Tot mai mulți muncitori 
se scurg către secțiile atelie
relor. Așa venea poate, o- 
dată, la lucru aici și Ilie 
Pintilie. Dar erau alte vre
muri pe atunci, vremuri ne

gre, de asuprire. Mulți din
tre muncitorii de azi — cei 
vîrstnici — le-au trăit. Unul 
dintre aceștia e comunistul 
Bucur Titu. Iată-1, tocmai a 
intrat, înconjurat de cîțiva 
băieți din brigada de la Ară- 
mărie. Dar voi poate nu știți 
ce-i cu Arămăria asta... Ați 
examinat vreodată, mai de- 
aproape, o locomotivă? Dacă 
da, atunci desigur v-ați mi
nunat de cîtă mulțime de 
țevi mici și mari se încolă
cesc în afara și înăuntrul 
trupului ei negru. Aceste 
țevi sînt. ca să zicem așa, 
un fel de artere ale loco
motivei, prin care pulsează 

viața ei de mașină năzdră
vană. Dar, în răstimpuri, 
după o perioadă de muncă, 
„arterele" obosesc, funcțio
nează mai greu. Și atunci 
intervin niște anume „doc
tori" specialiști, care nu-s 
decît cei din brigada de la 
Arămărie. Ei curăță „arte
rele", le răsucesc, le ciocă- 
ne, le trec prin para focu
lui și la urmă le montează 
în trupu] locomotivei, care 
pornește iarăși, șuierînd vo
ioasă, să calce depărtările...

In brigada de la Arămă
rie lucrează și vîrstnici și 
tineri. Printre cei vîrstnici e 
și comunistul Bucur Titu. 
Iar dintre tineri cel mai'tî- 
năr e utemistul Șolcă Teo
dor, care n-are decît 19 ani. 
Moș Bucur e aici de prin 
1918, iar Șolcă abia și-a 

terminat ucenicia. Două ge
nerații diferite, dar atît de 
strîns legate I Iți spun asta 
fie și numai ochii comunis
tului Bucur Titu, care-1 ur
măresc cu drag pe Teodor 
cînd acesta se învîrte ca un 
spiriduș pe lîngă forjă sau 
cînd scociorăște în mărunta
iele locomotivei. Moș Bucur, 
de cînd e în fabrică, tot aici 
la Arămărie s-a pomenit. Și 
cu cîte taine ale meseriei nu 
l-a deprins el pe Teodor... I-a 
dat aripi flăcăului, încît a- 
cesta răspunde azi de lucrul 
cel mai complicat: instalația 
de ungere a locomotivei. Și 
i-a dat aripi nu numai în- 
tr-ale meșteșugului... Ades, 
în clipele de răgaz de la a- 
miază, Moș Bucur povesteș
te cu ochi licăritori despre 
toate luptele la care a parti
cipat aici, în ateliere. Din is
torisirile acestea. Teodor cu
lege mîndrie, dîrzenie, dra
goste și mai multă de mun
că, de viață. Și, desigur, au 
ajutat acestea mult ]a ispra
va de luna trecută a brigă
zii, cînd a reparat o locomo
tivă peste plan...

Sirena — poate aceeași de

Cu calm și
Era într-o după amiază. 

Soarele dogorea cu putere. 
Ceasul arăta ora trei și căl
dura era copleșitoare. O 
mașină încărcată cu lemne 
înfrunta din greu drumul de 
țară care începea dinspre 
pădure și ducea spre comu
na Mozăceni. La marginea 
satului Tufeni, mașina se 
opri brusc. Doi oameni scoa
seră afară pe brațe un om 
palid și aproape leșinat. Era 
șoferul căruia îi venise rău. 
Cei din jur se fîstîcise- 
ră și nu știau ce să-i facă. 
In vremea aceea trecea pe 
acolo pioniera Marinică Vio
rica. Cînd văzu grupul de 
oameni grămadă, se apropie 
să vadă ce s-a intîmplat. 
Viorica, fără* să-și piardă 

demult — a sunat încetarea 
lucrului. Șuvoi de oamenisfeț 
revarsă din ateliere spre' 
porți. Printre ei e și bătrâ
nul ceferist Bucur Titp, care 
grăbește spre casa lui, liniș
tită și îndestulată acum. 
Sînt și tinerii din brigadă: 
Șolcă. Badea, Coțovană... A- 
ceștia trei fac parte din e- 
chipa de handbal a ateliere
lor și se duc la antrenament. 
Rîsul lor sună sănătos, ve
sel, pe sub salcîmij vechi.

Peste bronzul lui Ilie Pin- 
tilie ninge cu flori albe de 
salcîm. Poate demult, într-o 
vară, la feț l-au nins florile 
acestor salcîmi pe Ilie Pin
tilie. cînd el și tovarășii lui 
de luptă plecau de la lucruj 
cu frunțile înnegurate, fău
rind noi planuri de acțiune.' 
Și va fi zîmbit Ilie Pintilie 
la gîndul unor zile fericite 
ce vor veni. Zilele acestea' 
au venit. Ilie Pintilie nu mai 
e; s-a frînt sub zidurile Do£7 
tanei. Dar luptei și jertfei lui’ 
îi aduc ceferiștii cea maî 
înaltă cinstire : victoriile do-' 
bîndite de ei pe făgașul so-' 
cialismului.

Vasilc MANUCEANU

îndemînare
cumpătul* o porni într-O 
goană pină acasă. Acolo 
ceru mamei oțet și se în
toarse tot în fugă. II frecă 
pe mîini pe șofer și după 
puțin acesta își reveni. Vio
rica lucra cu multă îndemî
nare, că doar așa învățase 
ea la cursul de cruce roșie, 
că trebuie să procedeze în 
asemenea cazuri.

Toți cei din jur i-au mul
țumit Vioricăi pentru fap
ta ei.

M. VOICA
Secretara 

organizației U.T.M.
Școala de 7 ani Tuferrf 1 

raionul Potcoava 
Pitești
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„Expoziția internațională 
de artă plastică 

a tineretului școlar*

Din experiența pionierilor sovietici

Calea duce spre meleagurile partizanilor

■

ani) NavigațieNorma Lamoureux (10

Mercedes Eorres (11 ani)
Infirmieră devotată

Garasinovici Petor (13 ani) „Sintem veseli'

In cinstea zilei de 
1 iunie — Ziua In
ternațională a Copi
lului — s-a deschis 
,jExpoziția interna
țională de artă plas
tică a tineretului 
școlar". Expoziția se 
află in Parcul de Cul
tură și Odihnă din 
Capitală.

Școlari din 22 de 
țări au ținut să-și a- 
rate munca și price
perea, trimițind pen
tru această expoziție 
numeroase lucrări in
spirate din viața lor 
și a părinților lor. 
Expoziția va fi de
schisă pină la sfirși- 
tul lunii iulie.

La adunarea unității, cineva din 
copii a adus un vraf întreg de foto
grafii de anul trecut făcute în 
excursie. Una din fotografii ne-a a- 
mintit despre popasul de pe malul La
cului Limpede. Aici, ne-am scăldat 
cit am poftit. Valerca Ustinov s-a gă
sit în fotografie printre cei ce se scăl
dau și a zîmbit : amintirile sînt atît 
de plăcute !

Și Tamara Gusleanicova a zîmbit, 
privind fotografia. Dar pe una din 
fotografii era întipărit un moment nu 
prea vesel. Tamara stînd la marginea 
drumului cu capul aplecat. O rodea 
un pantof și nu știa ce să facă. Tot 
In aceiași excursie a început să șchio
păteze și sora Tamarei, Vera. Și to
tul din cauza unor pantofi noi, pe 
care, cele două surori i-au considerat 
ca cea mai potrivită încălțăminte pen
tru un drum lung.

Și cîte nu s-au întîmplat 1
Dar Ia adunarea unității, pionierii 

nu s-au adunat numai pentru amintiri 
plăcute. Era vorba despre noi drumuri 
pe care doreau să le facă.

Aci, Ia adunare a venit și Vladimir 
Sergheevici Bogdanovski. Fostul timo
nier de navigație aeriană, își dedica 
tot timpul lui liber copiilor. In fie
care vară, el îi conduce pe pionieri în 
excursii.

Apropiindu-se de tablă, Vladimir 
Sergheevici a început să deseneze ifi- 
nerariul noii excursii.

— De la Stepeanka pînă la Ostro- 
șițkii Gorodok mergem cu mașina. A- 
poi, vom înainta dc-a lungul unui pî- 
rîu mic, pînă la Berezina. Pe Berezi
na vom merge cu vaporul, far aici, 
vom coborî pe mal...

Itinerariul a plăcut de la înce?ut 
pionierilor. In timpul excursiei vor 
cunoaște „Zarecie" — unul din cele 
mai vechi sovhozuri. In drumul deta
șamentului se găsea un colhoz bogat 
— „Ponomarenko", fabrica de turbă 
„Crasnoe Zname", și uzina de mașini 
pentru drumuri și pentru lucrări de 
ameliorare. In tîrgușorul Jodinr se 
poate vizita și o uzină electrică, care 
lucrează cu turbă. Uzina electrică din 
lodinr trimite curent pentru capitala 
Bielorusiei.

— In codrul des al Babei, vom ve
dea o tabără de partizani, bine păs
trată din timpul războiului, — spunea 
Vladimir Sergheevici... — In muzeul 
de istorie al Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei, sînt multe materia
le interesante despre partizani.

A doua zi. membrii colectivului de 
conducere al unității. Slava Nasimov 
și Sveta Voronina împreună cu Colea 
Covoliov, Dima Lampe și Borea Us
tinov au plecat cu autobuzul la Minsk. 
La muzeu, au găsit sala în care se 
povestește despre acțiunile militare 
ale partizanilor. Tablouri, fotografii 
și diferite exponate au atras atenția 
pionierilor. Lingă o machetă uriașă 
a taberei de partizani, mare cît ține 
peretele, s-au iscat discuții. Borea, nu 
se știe de ce, susținea că este tabăra, 
despre care a vorbit Vladimir Serghe
evici. Dar Sveta riposta:

— Nu, acesta este un model de 
tabără. Cînd vom fi în pădure, atunci 
vom face comparație.

In momentul acela, s-a apropiat de 
copii un om în vîrstă. El ascultase 
discuția lor, și se adresă pionierilor:

— Veniți la mine. în cabinet, să 
stăm de vorbă.

Din cabinetul directorului adjunct 
al muzeului, copiii au ieșit emoțio
nați.

Stanislav Zaharovici Sapeșco a 
propus tinerilor turiști, să se ocupe cu 
strîngerea materialelor pentru muzeu 
în timpul excursiei. Savantul le-a a- 
rătat amănunțit cum să adune expo
nate, cum să facă desene și să foto- 
grafieze. Și i-a sfătuit să. se întîi-’ 
nească cît mai mult cu colhoznici șl 
să noteze povestirile lor. După cum 
se vede, muzeul se interesează nu nu
mai de trecutul îndepărtat. In curînd, 
acolo se va deschide o secție închi
nată muncii pașnice creatoare a po
porului bielorus. Pionierilor Ie-a venit 
o ideie: după excursie să dăruiască 
muzeului o carte-manuscris. despre 
felul cum înflorește fostul ținut al 
partizanilor.

De cînd unitatea a primit această 
sarcină, turiștii nu-și găsesc liniștea. 
Unul din ei frecventează cercul tine
rilor topografi, condus de pionierul 
Borea Lebedev. Alții învață să foto
grafieze. Iar amatorii de radio au 
prins să meșterească un aparat de ra
dio de campanie.

Deocamdată e greu să numim pe 
toți participanții la excursie. Dar în 
curind, în detașament se va începe 
trecerea în revistă a echipamentului 
de campanie. Atunci se va clarifica 
care din pionieri poate fi luat In 
excursie.

V. MOROZOV 
regiunea Minsk

Școala medie din Stepeanci
(Din Pionierscaia Pravda)

MEȘTERUL „ȘTIE TOT“ TURIST

Inchipuiți-vă că sînteți 
plecați într-o excursie de mai 
multe zile și, din diverse 
motive, vă pătați bluza sau 
pantalonii. Ce faceți atunci ? 
Oricum, nu-i plăcut deloc să 
apari — mai cu seamă în 
locuri străine — cu hainele 
pătate 1

Pentru a vă feri de ase
menea neplăceri, iată cîteva 
procedee de scoatere a pe
telor.

Petele de funingine ies 
foarte ușor de pe rufărie a" 
tunci cînd procedăm astfel: 
suflăm mai întîi ușurel (pen
tru îndepărtarea prafului de 
funingine) apoi frecăm bine 
petele cu o bucățică de miez 
de pline.

Petele de petrol de pe hai
ne le îndepărtați lesne cu 
ajutorul unei paste făcute 
din praf de cretă și benzi
nă. Lăsați pasta o vreme 
(pină se evaporă benzina) 
apoi periați locul.

Petele de grăsime de pe 
pantaloni sau bluză le pre- 
sărăm mai întîi cu pudră de 
talc (sau cretă pisată mă
runt), acoperim locul cu o 
sugativă (în lipsă, cu un 
ziar sau o hîrtie mai po

roasă) și călcăm cu fierul 
sau cu o piatră netedă în
călzită (nu încinsă). In ca
zul cînd n-avem cu ce călca, 
lăsăm praful de cretă sau 
talcul pînă a doua zi.

Petele de var le scoatem 
ștergîndu-Ie atent cu un 
tampon muiat în oțet. După 
aceea, limpezim locul cu 
apă rece și... gata 1 Petele 
au dispărut.

Faceți-vă singuri un im
permeabil de ploaie pentru 
excursii.

Adeseori, cînd plecăm în
tr-o excursie, fie ea și nu
mai de cîteva ore, simțim 
nevoia unei „apărători” îm
potriva ploii. Să luăm o um
brelă ? Nu-i nici comod și 
nici plăcut. Atunci ce să fa
cem ? Iată ce :

Cumpărăm o țesătură de 
bumbac destul de mare pen
tru executarea unui fel de 
„pelerină". Această pelerină 
va folosi mai tîrziu ca apă
rător împotriva ploii. Dar 
este știut că țesăturile de 
bumbac sînt foarte repede pă
trunse de ploaie. Ele ar tre
bui imperineabilizate; Cum 
se face acest lucru ?

înmuiem țesătura în apă 
cu mult săpun lichid, o us
cam, apoi o ungem cu o so
luție de piatră vînătă pisată 
(sfărîmată). Soluția va avea 
următoarea concentrație: 50 
gr. piatră vînătă pentru 1 
1. de apă. Țesătura se usucă 
într-un loc la umbră; nu 
trebuie stoarsă. Impermea
bilul astfel executat se poa
te transporta cu ușurință, 
împăturit, într-unul din bu
zunarele rucsacului.

Cea de a ll-a ediție a „Cursei Prie
teniei Romîno-Bulgare" s-a terminat. 
Cei peste 600 km parcurși au cerut 
participanților eforturi mari, — drumul 
greu de munte, ploaia. Acest lucru însă 
a făcut lupta și mai aprigă: Dar pri
mul loc a revenit pe bună drep
tate celui mai popular sportiv al 
R. P. Bulgaria, maestrul sportului 
Boian Koțev. Victoria sa este rezulta
tul unor eforturi considerabile. In urcu
șuri s-a dovedit un cățărător de valoa
re, iar în drum plat a încercat nume
roase evadări. Aproape întotdeauna a 
fost în fruntea plutonului, imprimîn- 
du-i un ritm cîteodată greu de susți
nut. Alături de el era totdeauna 
„umbră", Grabriel Moiceanu. Chiar 
și locul II arată dîrzenia sa, efortul 
depus pentru apărarea culorilor patriei 
noastre.

Numerosul public care a asistat, pe 
stadionul 23 Augnst din București la 
sprintul final, a aplaudat cu entu
ziasm pe învingători.

CLASAMENTUL GENERAL:
1. Boian Koțev (R.P.B.) I9h. 54:08.
2. Gabriel Moiceanu (R.P.R.) 19h. 

55:54.
3. Kiril Iliev (R.P.B.) 20h. 00:23.
4. Vasil Asenov (R.P.B.) 20h.01;57.
5. N. Filipov (R.P.B.) 20h. 04:47.
6. 1. Ioniță (R.P.R.) 20h. 06:56.
7. Const. Șandru (R.P.R.) 20h. 10:20.
8. Hristo Lalev (R.P.B) 20h. 11:05.
9. Ștefan Gheorghiev (R.P.B.) 20h. 

12:41.
10. Nicolae Maxim (R.P.R.) 20h.

13:29.

BOIAN KOȚEV (R.P.B.)

GABRIEL MOICEANU
(R.P.R.)

Aici postul RADIO-TURIST. Dăm 
legătura cu reporterul nostru spe
cial deplasat cu magnetofonul 
printre tinerii turiști din Sibiu.

...Dragi ascultători, în momentul 
de față mă aflu în curtea Școlii 
germane nr. 14. Un grup gălăgios și 
vesel de copii m-a înconjurat. Fie
care ar dori să spună ceva în fața 
microfonului. Cum însă nu pot face 
acest lucru toți deodată, s-au ho- 
tărît să vorbească pe rînd. Iată, în 
această clipă la microfon se află 
Mehes Hans : „Prieteni turiști de 
pretutindeni 1 Am să vă fac o comu
nicare foarte, foarte importantă. 
Ieri la amiază, grupul de turiști de 
la noi s-a înscris la Clubul Tineri
lor Turiști. Ne-a înscris Gheorghiță 
Reporterul, secretarul Clubului și — 
pentru ziua de ieri — oaspetele 
nostru... Noi nu ne-am grăbit însă 
îndeajuns și de aceea am reușit să 
fim înscriși doar pe locul trei ; două 
grupe de turiști și-au trimis cereri
le de înscriere mai înaintea noas- * 
tră, prin poștă...'

Din cauza emoției care l-a încer
cat pe Hans, o dată aflat în fața 
microfonului, el a uitat să vă anun
țe că și voi ar trebui să vă grăb ți 
cu înscrierile... Ingăduiți-mi acum

să dau cuvîntul Monicăi Babiak, din 
clasa a IV-a B : „Vreau să vă spun 
că sînt tare fericită ; eu și Ciukina 
Ernst, colega mea, am fost primite 
în grupul celor ce vor pleca în ex
cursie. Și acest lucru, pentru faptul 
că în tot timpul anului noi am în
vățat foarte bine 1

Excursia noastră va avea urmă
torul itinerariu : Sibiu-București-Con- 
stanța — Cerna-Vodă-Ploiești-Dof- 
tana-Sibiu..."

Despre faptul că s-au făcut pre
gătiri intense din partea geografi
lor, istoricilor, naturaliștilor care 
merg în excursie, cred că nu mai e 
nevoie să vă spun. Un singur amă

nunt mai vreau să adaug, în închi
derea emisiunii : de la Școala ger
mană nr. 14 vor pleca în această 
excursie peste 80 de tineri turiști.

Poșta emisiunii
Pionierul Ionel Năstase din comu

na Heci-Lespezi, raionul Pașcani, ne 
scrie :

„Dragă redacție.
Pionierii din școala noastră vă a- 

nunță pe această cale că doresc să 
iie înscriși în Clubul Tinerilor Tu
riști.

Programul excursiilor noastre este 
următorul : prima excursie — pe 
Valea Șiretului ; o altă excursie — 
la Iași sau la Vatra Dornei, nu ne am 
hotărit încă unde, șl cîteva mici ex
cursii prin ținutul natal.

Aștept răspuns.
Ionel Năstase"

Răspuns : „Ați tost înscriși în CTT 
la nr. 4. După cum vedeți, v-au lua
t-o înainte alte grupe de excursio
niști. Dar nu trebuie să fiți supărați, 
și voi ați luat-o altora înainte...

Nu uitați însă că planul anunțat 
trebuie respectat de voi întocmai. 
Trimiteți-ne desene, schița drumului 
parcurs, poze, descrieri.

Cu bine
RADIO-TURIST



Snoavă populară povestită de Al. Mitru

îi arătă o 
acolo, 
zdrențuită f

Vai de feciorul ce-și Izgo
nește tatăl de la pragul casei 
sale, că fapta Iui nu poate fi 
iertată... Greșeala lui vine rî- 

dar se întoarce plîngînd... lai
omului să-i îndulcești gura cînd i-e a- 
mară, nu cînd o are dulce I...

Un tată avea zece feciori. Și-așa 
cum se întîmplă cîteodată, s-a apucat 
bătrînui să-și dea toată averea celor 
zece copii.

A împărțit-o în părți drepte.
— O să stau pe la unul și pe la 

altul, o să mănînc la unul, m-oi odihni 
la altul... Că sînt copiii mei 1 gîndea 
bătrînui.

Și-a împărțit averea.
Iar scurtă vreme după asta, sărac 

precum era, plecă la fiul său cel mare.
— Voi sta la el la masă 1 își zicea 

tatăl.
Dar buna prevedere îl făcu să-și ia 

cu el bucate ce mai avea prin casă, 
puțină brînză, pită și vin.

Băiatul cel mai mare stătea la masă 
cu soața și copiii. Cînd văzu prin fe
reastră că vine tatăl, începu să ascun
dă sub pat străchinile și oalele cu 
mîncare.

— Ce să-i mai dăm și lui ? zise și 
soața. N-avem copiii noștri, destui, ca 
să-i hrănim ?...

Intră bătrînu-n casă :
— Ei, ce mai faceți ? spuse. Ați stat 

la masă ?
— Am stat I răspunse 

cel mai mare.
— Păcat, mai glăsui 

adusesem aicea în traistă 
ieni de leac I

Căută grăbit în traistă și află înăun- 
tru brînza. pita și vinul... bine...

bătrînui, vă 
pu(ine buru-

iute feciorul

— Și aeum plec, spu
se bătrînui, mîncați voi 
singuri ce v-am adus I 

Văzuse, pasă-mi-te, cum se îngrămă
deau pisicile și cîinii. Mîncau mîncarea 
ce fusese ascunsă pe stih pat. Și-i era 
milă tot lui, că se prăpădeau bucatele 
gătite.

Era flămînd. L-apucă noaptea. Se 
duse la feciorul cel de-al doilea și-i 
ceru un loc unde să se odihnească.

Feciorul prinse să se plîngă că are 
oaspeți și n-are loc în casă. Și-l duse 
pe bătrîn în grajd, îi dădu o pătură 
făcută doar din zdrențe și 
grămadă de fîn, să se culce

Bătrînui rupse pătura cea 

în două iar jumătate o dădu înapoi fe
ciorului.

— De ce n-o ții pe toată ? se miră 
cel de-al doilea fecior.

— Pentru că jumătatea ceastălaltă 
vreau să o dai feciorilor tăi, ca să ți-o 
dea ei ție, cînd ai să fii la rîndul tău 
bătrîn, ca mine, și le vei cere adăpost... 
a glăsuit cu amărăciune bătrînui.

Feciorul însă n-a înțeles vorba bătrî- 
nească. L-a lăsat singur pe tatăl său în 

grajd și a plecat să se desfe
te cu oaspeții pe care-i avea 
în casă.

In celelalte zile, a pornit iar 
bătrînui Ia drum. A mers la 
fiecare din feciorii săi. Și fiind 
acum sărac, nici unul nu-1 
băga în seamă. Care, că nu 
avea bucate I... Care, că 
nu avea loc I... Care,, 
că are oaspeți. Și tot așa.

— Ei, iacă-tă, și-a zis bătrînui, 
doar un tată a tinut zece feciori, 
rîndul lor, zece feciori nu pot însă 
sprijine pe-un tată... Dar lasă că 
înțelege ei odată purtarea ce se cuve
nea s-o aibă 1

S-a dus acasă, a luat un ulcior și 
l-a umplut cu pietricele. Nu s-a mai 
. / ' is ' - 3.4 

dus pe urmă la nici unul dintre feciori.
Văzînd feciorii toți că nu mai vine 

tatăl, au gîndit c-a murit, și-au trimis 
o slugă, să iscodească și să vază.

Bătrînui a zărit sluga. A tras zăvo
rul. A început să zdrăngăne ulciorul, 
să sune pietricelele, și să rostească :

— Dragii mei, dragi gălbenași, ce 
bine că v-am păstrat... Voi, gălbenași, 
nu o să fi{i decît ai acelui fecior ce m-o 
iubi și m-o îngriji mai

Sluga a alergat îndată să vestească 
pe feciori, că tatăl mai are un ulcior 
plin cu galbeni și că s-a hotărît să dea 
banii aceluia dintre feciori care îl va 
iubi, care-1 va îngriji mai bine.

Să fi văzut feciorii, să fi văzut nur 
rorile cu prunci cu tot, cum alergau

— Tătucă... Vin’la mine 1...
— Ba la mine...
— Noi te iubim mai mult 1
— Ba noi...
Nu mai puteau de dragoste cu toții^
S-au luat la sfadă, care să-l îngri

jească, la care să stea, la care să mă- 
nînce.

— Bun ! a rostit bătrînui. Văd eu că 
mă iubiți cu toții. Voi sta pe rînd, la 
fiecare cîte o săptămînă. Și voi vedea 
eu cine mă iubește cu adevărat. Ulcio
rul îl voi îngropa într-un loc numai de 
mine știut. Și numai în diată voi spu
ne unde e. ■

L-au luat feciorii, l-au îngrijit pînă 
la moarte, l-au mîngîiat, voiau firește ’ 
fiecare să-i arate cît îl iubesc.

Cînd a murit, bătrînui a lăsat o dia
tă scrisă la notar. Și în diată spunea 
unde-i ulciorul.

Au dezgropat ulciorul.
In el doar pietricele erau...
Alături mai era scris un răvaș. Le 

povestea cum a fost toată întîmplarea.
Atunci abia au înțeles feciorii mîh- 

nirea bătrînului.
L-au plîns.
Și întîmplarea a rămas ca să se țină 

minte...
Că-i bună de povestit și altora.

Mioara Cremene

U N PISRD E* VA R Ă
Am cunoscut,
In gangul casei mele.
Deasupra
Ultimelor trepte.
Un cutbușor cu două rîndunele
Șl harnice și foa'te Infelepte.

Sus, lingă lampa prinsă tn belciug, 
Aveau un cuib clădit cu meșteșug.

Și, dună cum e rostul
Cuibului,
Au răsărit tn el
Și patru
Pui.

Firește, ca toți pruncii de sub soare. 
Erau șl puii ăștia niște pul 
Gălăgioși
Șl veșnic nesătui
Șl fiecare pretindea m'ncare
Doar pentru el.
Doar pentru ciocul lui.
Au fost hrăniți pe rînd
— Și la ad'că.
Astfel făcură prima cunoștință
Cu cele dinții legi de rtndunică :
— Fii răbdător

și-ai bună cuviință !~

Părinți-i dădăceau
Pe păsărește :
O musculiță — și-ncă o povață.
Căci, se-nțelege, orice prunc ce crește 
învață !

^Jntlii pași, cu poticniri ciudate... 
-.Un salt pe lampă
Dinspre cuibușor...
Șl-i vremea școlii, foarte însemnate. 
De zbor.-

In clasă, sînt desigur mulțl atenți. 
Dar unii mai rămîn șl repetenți l

...Era în cuib
Un rindunel mai viu,
Mal șugubăț
Ca frații lui cei mici
Și care-avea.
Un obicei hazliu.
Iși păcălea.
Părinții rlndunici.

Cînd se-nșirau pe lampă.
Toți tn rînd
Și tata poruncea: „Spre zări, un-doif
Iși lua și el
O leacă de avtnt
Șl-n cuib ștrengarul se lăsa-napol.

Iar cînd
Soseau ceilalți dtnd din aripă.
Atunci băiatul nostru mititel
Sărea spre lampă
Fîlfîind în pripă.
Să creadă toți că s-a întors fi el.
Deci, cum s-ar spune-n graiul ciripit, 
„Trăgea la fit".

Dar intr-o zi
Veni,
Fără paradă.
Și Toamna pe la mine prin raion
Și toate rîndunele din stradă
S au strîns
Pe firele
De telefon.

Famillile-și, înfățișară
Odraslele născute-n astă-o ară.
Iar cei bătrtni,
Din aripi dtnd ocolul,

Au socotit cu cit crescuse stolul.

Porni tot stolul
Grele exerciții:
La o comandă, se-avîntară-n zbor.
La alta ocupară noi poziții
La trei.
Erau cu toți la locul lor.
Făceau gimnastică întăritoare.
(La rîndunele, .studii superioare.-.")

In timpul ăsta,
Micul pierde-vară
Ar fi zburat și el,
Dar tot sărea
Din cuib Pe lampă
Și-napoi,
Și iard^~
Deh, ce să-i facem — doar atît știai

...Ei, unde-l stolul lung de rîndunele? 
Pe stradă ciripitu-a amuțit.
Pornit-au hăt. cu aripi subțirele.
Să ia-n primire zări fără sfîrșit.

—Cătînd din gang, spre cerul de-ame-
tist.

Stă chiulangiul,
mic,

uitat
și trist!

Concursul pentru dezlegătorii de probleme de șah
Problema Nr. 11

Alb joacă și tace mat în 3 
mutări

Controlul poziției
Alb : Ra 1, Da 6, Cf 2, Nh 1 

(4 piese).
Negru: Rg 1, pion g 3 (2

piese).

Alb joacă și face mat în 3 
mutări

Controlul poziției
Alb : Rd 3. Dg 7, Nh 6. pion 

c 3 (4 piese).
Negru: Rbl. Na 1 (2 piese).

Cu aceasta încheiem con
cursul organizat de Palatul pio
nierilor din București, care cu
prinde 12 probleme.

Menționăm că dezlegările 
problemelor 5—12 se primesc

pînă la data de 1 iulie 1956. 
După această dată se vor publi
ca in gazeta noastră și numele 
cîștigătorilor care au obținut 
punctajul cel mai bun.

C O ■ C U B S
DE JOCURI

Revista „Cravata Roșie" 
inițiază între 1 iulie si 1 no
iembrie 1956 un concurs de 
jocuri distractive.

Pionierii si școlarii intre 
9 și 14 ani care vor să parti
cipe la concurs. vor trimite 
pe adresa redacției „Cravata 
Roșie", dezlegările jocurilor, 
menționînd pe plic: „Pentru 
concurs".

Bonurile de participant 
pentru toate cele 4 serii se

DISTRACTIVE
vor găsi in numerele din iu
lie. august, septembrie, si oc
tombrie 1956 ale revistei

Cele mai bune dezlegări 
vor fi premiate astfel:

Premiul 1 : o bicicletă.
Premiul II : un aparat de 

radio.
Premiul III : un aparat de 

fotografiat.
20 mențiuni: mingi de 

fotbal si volei.

Redacția șl administrația : București Piața Scînteii tel. 7.61.00, 7.60.10, Abonamentele se fac la toate OFICIILE POȘTALE șl SECȚIILE RAIONALE DE DIFUZARE A PRESal.
Taxa plătită tn numerar conform aprobării Dir. Gen. P.T.T, 100.114 Tiparul: intr. Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25.


