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Armata noastră e înzestrată cu cel mai modern utilai.
Un grup de pionieri simbolizind marea atracție a copiilor. 

fa(ă de aria navigației.

Tn piață, pătrund gărzile muncitorești

Zi de dragă sărbătoare
Cine a avut vreodată prilejul ca in zilele marilor noastre 

sărbători să privească de undeva, de aproape, nesfirșitele co
loane de oameni ai muncii, a avut în față un tablou neo
bișnuit. Odată cu miile de manifestanți i-au trecut prin 
față toț felul de mașini noi, de motoare, tot felul de machete 
și grafice, o adevărată cavalcadă a ceior mai proaspete cu
ceriri ale poporului nostru. Și privind șiragul acesta nes- 
fîrșit de realizări, altele decît cele de la ultima manifestație, 
spectatorul e cuprins de-o bucurie lăuntrică amestecată cu 
uimire, un sentiment care parcă ar vrea să-i spună: „Pri
vește, privește! lată cit de repede se îmbogățește țara 
noastră !“

Anul acesta, la marea sărbătoare a eliberării, poporul nos
tru a inmănunchiat realizări dintre cele mai de seamă. La 
Hunedoara a fost terminat cel mai mare furnal al țării, in 
Moldova a fost pusă în funcțiune una dintre cele mai mo
derne rafinării, la București au fost terminate lucrările de 
bază ale giganticului Combinat Poligrafic Casa Scînteii.

Pline de evenimente au fost zilele dinaintea lui 23 Au
gust, plină de entuziasm a fost sărbătoarea eliberării.

...Dimineața^ lui 23 August s-a arătat dintru început cu 
aerul curat, răcoros. O boare de vînt însă a tras norii după 
sine, lăsind cerului limpezimea izvoarelor de munte. Stră
zile orașului s-au umplut de forfotă. Din toate coifurile ca- 
pitalei au început să se reverse spre piața Stalin — locul 
marii demonstrații —- șuvoaie nesfîrșite de oameni, cu ma 
chete și pancarde, cti flamuri și portrete ale fruntașilor în 
muncă. In piață și de-a lungul șoselei s-au și aliniat trupele. 
Ca de obicei, marea demonstrație din ziua eliberării începe 
tu o paradă militară.

începe parada militară

Ora 8 și jumătate. Primiți cu aplauze, iau loc în tribuna 
centrală conducătorii partidului și guvernului nostru co
mandanți ai armatei noastre populare. I-au ioc, de aseme
nea.. tovarășii: Otto Grotewohl, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane și Istvan Dobi, președintele Pre
zidiului R. p. Ungare, care-și petrec concediul de odihnă în 
țara noastră, Sandor Ronai, președintele Adunării de Stat 
a. R. P. Ungare, conducătorul delegației maghiare care ne 
vizitează țara. In tribunele celelalte au luat loc numeroși 
oaspeți de peste hotare, membri ai C C. al P M.R.. condu
cători ai organizațiilor de masă, ofițeri, fruntași în produc. 

ție, oameni de știință, artă și literatură, ziariști romîni și 
străini, membri ai ambasadelor străine din țara noastră.

Un sunet prelung de trompetă dă onorul. Intr-o mașină 
militară, ministrul Forțelor Armate ale R.P.R., general co
lonel Leontin Sălăjan, trece in revistă trupele, felicitînd pe 
ostași cu prilejul celei de a 12-a aniversări a eliberării noas
tre naționale. Apoi se urcă la tribună și rostește cuvîntul 
de salut și felicitare în numele C.C. al P.M.R. și al guver
nului R.P.R.

Fanfara intonează Imnul de Stat al R.P.R. Printr-un or
din al ministrului Forțelor Armate, în București și în alte 10 
orașe ale țării, tunurile vor trage 20 de salve, cinstire mili
tară a memoriei ostașilor sovietici și romini căzuți în lupta 
pentru eliberarea țării.

Parada militară este deschisă de un grup de toboșari, 
elevi ai școlii militare de muzică, urmați de elevii ofițeri ai 
Academiilor militare — cele mai înalte școli ale științei și 
artei militare. Intr-o aliniere perfectă trec apoi, rind pe rînd, 
infanteriștii, vînătorii de munte, infanteria marină, trupele 
motorizate ale armatei noastre. Pe deasupra, spintecă ae
rul, cu iuțeala fulgerului, formații de avioane reactoare.

înzestrată cu cel mai modem utilaj, pusă în slujba apă
rării cuceririlor poporului nostru, armata noastră populară 
stă strajă neclintită suveranității și independenței patriei 
noastre.

In sunetele „Marșului Partizanilor" pătrund în piață găr
zile muncitorești. Cu 12 ani în urmă, la chemarea partidului, 
mii de muncitori au luat armele în mină și, alcătuind găr
zile muncitorești, au pornit la luptă pentru eliberarea țării 
noastre de sub jugul fascist.

' Vin pionierii
...S-a făcut pentru o clipă liniște. Dinspre șosea se aud 

sunete de trompete și răpăit de tobe. Vin pionierii ! In frun
te, 2 pionieri duc o uriașă insignă pionierească. Vin apoi 
grupe de tineri naturaliști cu plase de prins fluturi, mici 
marinari cu caiace, aeromodeliști. prieteni ai cărții, pionieri

Cu pas sprinten, 
cu steagurile fîlfiind 
In vînt defilează spor
tivii.

*

Un tun uriaș? Nu. 
nicidecum I E o mași
nă cit se poate de 
pașnică: un compre
sor de mare capaci
tate necesar industriei 
chimice. Este o nouă 
realizare a muncitori
lor de la uzinele „23 
August" Compresorul 
acesta se fabrică pen
tru prima oară in 
tara noastră. 

cu costume de plajă sau turistice ca și cum acum ar fi sosit 
de la mare și de la munte. Din rîndurile lor se desprinde 
un grup de băieți și fete care urcă în tribuna centrală șt 
oferă flori conducătorilor partidului și guvernului.

Demonstrația oamenilor muncii

Piața se umple de un entuziasm de neuescris. Prin cu
vintele scandate, oamenii își manifestă dragostea și atașa
mentul lor față de Partidul Muncitoresc Romîn, conducă
torul și îndrumătorul înțelept al poporului nostru, recunoș
tință față de poporul sovietic, eliberatorul țării noastre, prie
tenia față de popoarele sistemului socialist și de toate po
poarele lumii. Sînt în coloane, oameni din cele mai diferite 
meserii. Muncitorii industriei grele, constructoare de mașini, 
aduc cu ei bilanțul noilor lor realizări, mașini care uoartă 
pină departe peste hotare, faima uzinei lor.

Anul trecut, la manifestația de 23 August, muncitorii uzi
nelor „Semănătoarea" au adus cu ei prototipul primei com
bine de cereale rominești. Anul acesta muncitorii raportează 
că au și fabricat primele 100 de combine romînești.

Textiliștii. muncitorii din fabricile alimentare și din alte 
ramuri ale industriei ușoare și chimice împărtășesc, prîa 
graficele, carele alegorice și pancartele purtate, strădaniile 
lor de a da produse multe și cit mai bune.

Trec apoi țărani din regiunea București, mărturisind prin 
cifre grăitoare, avantajele gospodăriei colective față de cele 
individuale, hotărîrea lor de a da viață directivelor celui de 
al doilea Congres al P.M.R.

La un moment dat, piața pare ca o mare de flori. Peste 
tot e numai cîntec și dansuri: prin piață trece acum „fol
clorul". Mii de artiști amatori, îmbrăcați in felurite costume 
naționale, aduc cu ei ecoul incă viu al marilor concursuri 
artistice abia încheiate.

Se bucură oamenii din țara noastră, se bucură din plin. 
Cuceririle Industriei noastre le încălzesc sufletul, îl entuzias
mează, bogățiile folclorice ale poporului nostru îi incintă. Se 
bucură de viață, de pace. Da, de pace, căci poporul nostru, 
dorește pacea, luptă pentru pace.

...Spre ora amiezii pătrund in piață sportivii. Ca de obi
cei, ei încheie marea demonstrație, in primele rînduri pă
șește grupul sportivelor care au adus țării titlul de campi
oane ale lumii. Un alt grup reprezintă lotul țării noastre pen
tru jocurile olimpice de la Melbourne Apoi alte sute și sute 
de sportivi, grupați pe asociații, trec prin fața tribunelor.

...Răsună „Internaționala". Curînd piața se golește. Marea 
demonstrație a luat sfîrșit. Dar bucuria, entuziasmul, au 
domnit pe arterele capitalei pină după miezul nopții Focuri 
de artificii au luminat cerul, cîntecele au umplut parcurile. 
Cu bucurie și voie bună, oamenii muncii au sărbătorit cea 
de a 12-a aniversare a eliberării țării noastre.
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Pe versantul răsăritean al mun

ților Poiana Rusca, într-o regiune 
itot atît de plină de noi obiective 
industriale, cît și de relicve istori
ce, am cutreierat mai bine de două 
săptămîni Trenulețul cu linie în
gustă .trecînd prin văi, peste via
ducte amețitoare și prin scurte tu- 
Ineluri, speria nu o dată iepurii as- 
iunși în tufișuri. Un furnal pără- 
*it, semănînd cu o biserică. în lo
calitatea Govăjdia, ne amintea vre
mea cînd apa unui riu'et punea în 
mișcare aici foalele cuptorului și 
ciocanele unei mici fierării. In 
timpul feudalității, aici se lucrau 
pentru familia domnitoare a ' Cor- 
vinilor unelte agricole, arme Și nu 
rare ori — așa cum poți vedea în 
muzeul apropiat, în orașul Deva — 
cătușe grele. destinate țăranilor 
răsculați.

Pe un asemenea drum te depăr
tezi în spațiu — pe linia ferată — 
și în timp — pe firul istoriei — 
către vesti'.ele mine de fier din 
Ghelar.

Putin seamănă aici locul cu o 
mină E mai curînd un imens cra
ter roșcat, în care lucrează, la ca
petele ciocanelor pneumatice, lîngă 
mașinile de încărcat, pe noile loco
motive și numai rar cu o simplă 
rangă de fier în mînă, mii de oa
meni

Am făcut aici cunoștință cu un 
bătrîn : Popa Petre Buledeanu. E 

Ide 37 de ani muncitor la mină și

a devenit deunăzi inginer. Nepoții le sporovăind, așezate care și cum, 
— mi-a povestit el — l-.au sărutai pe pietroaie și pe lăzi, în fata ma
pe mustăti cînd s-a întors de la gazinului minier.
examen... De secole, portul femeilor de a-

In zori, pe cărările muntelui, 
sute de mineri coboară cu felina
re în mîini la muncă, părînd de 
la depărtare o cale lactee.

Le-am întîlnit nevestele și fiice- 

ici a rămas neschimbat. Cămașa, 
strînsă la gît, pornește pe piept 
și pe umeri cu o broderie compli
cată — frunze verzi sau păsări 
cîntătoare, pînă la încheietura mîi- 

nii, unde se termină într-un ade
vărat evantai. La mijloc, păduren- 
cele poartă un brîu împodobit cu 
lănțișoare și chei.

Obiceiuri curioase dăinuiesc prin 
aceste locuri încă de acum două 
mii de ani, de cînd cuceritorii ro
mani cutreierau munții și văile 
luiptîndu-se, iar mai tîrziu convie
țuind cu ceilalți părinți ai poporu
lui romîn — neamul dacilor.

In fiecare an, la o zi știută, cîte 
un sat își serbează „ziua de naș
tere". Atonei, din zeci de sate dim
prejur, cu butoaie de vin și desagi 
plini cu merinde, pădurenii coboa
ră aici la horă.

Nici o fată n-o să vină atunci 
la ioc dacă n-o avea părul pieptă
nat într-un fel anume și lipit bine 
cu zahăr topit în apă.

$i, mai ales, nid o fată — fie 
de optsprezece ani, fie de... patru 
— n-o să iasă măcar din casă fără 
salbă. Podoabele în cîte patru, cin. 
ci șiruri le răsună pînă departe de 

clinchetul bănuților din care S 
făcute.

Această regiune nu este deocai 
dată prea bine cunoscută. Greu 
tea mijloacelor de transport, vfe 
aspră de munte, le-au dat pădu: 
nilor și numele, și izolarea. Pî 
nu de mult, unii cumpărau de 
oraș doar trei produse : sare, cl 
și gaz.

Acum însă, în cătunele cocoR 
peste prăpăstii răsar ailte vrei 
De la Ghelar, pe versantul opus, 
muntelui, secretarul de partid m 
arătat cu ce s-au ocupat săptăm- 
întregi, după orele de muncă, 
mină, comuniștii și utemiștii: 
șir de stîlpi de lemn, purtînd 
rele electrice, urca, aproape v 
tical, pînă în satul de sus — 
Iun. Și conducta de apă s-a m< 
tat, așa că bătrînele nu mai m< 
pe cărare cale de kilometri, cu 
fele pline ținute în creștetul cai 
lui.

...Cînd satul are zi de naște 
„nedeia" — cum se spune pe a 
zeci de băieți și fete. îmbrăcați 
acum sute de ani, se adună la j 
încălziți de melodia cimpoiu 
Minerii harnici sînt și aici prir 
Si pare tara aceasta a pădurenî 
o lume parcă din altă lume.

Numai că departe. în vale, 
aud tot mai puternice extdoz 
de la mină și zgomotul cupelor 
funicular.

Filin CERBU

I
liuță a pornit să treacă Dunărea. Adică 
nu numai el ci, toată tabăra nr. 9 din 
Galați. Băieți și fete de la școlile 18 și 
19 mixtă de-a valma. Excursia era pro

gramată de mult și toți o așteptau cu nerăbdare. 
Numai că lui Iliuță i-e frică. Asta o știe deocamdată 
numai el. Privește apele tulburi ale Dunării și bale- 
nierele care se leagănă ca niște simple coji de nucă 
iși i-e frică.

„Iliuță, llie Dumanovski, — își tot zice el în gînd, 
— te faci de ris. Doar toată lumea te-a lăudat ieri 
la jocul de urmărire. Ehei I E mic Iliuță — spuneau 
toți — dar s-a descurcat bine. Are cap, nu glumă". 
I Iliuță se gîndește bine că are cap, dar nu prea are 
curaj Și ce nepăsători sînt ceilalți! De pildă Mari
cica cea cu codițe subțiri. Roșia i s-a amestecat cu 
.marmelada și Maricica rîde de nu mai poate. Și 
Castel ăsta ! Tovarășul director țipă, tovarășa instruc
toare țipă. „Costel, ieși afară din barcă !'* Auzi, 
Costel și să asculte! Se vîră sub pod, se agață de 
odgoane. ,.De-aș avea eu curajul lui Costel!“ — se 
gîndește amărît Iliuță.

Barca s-a întors după primul transport. E o barcă 
mare, solidă. Tovarășul profesor de la navomodele 
spune că are stabilitate bună.

— Hai. copii, unui cîte unul în barcă 1
Lui Iliuță îi vine să țipe: nu mă urc, nu mă urc, 

lăsați-mă aici 1
Dar tovarășul director i-a întins îmbietor mîna.
— Nu mă... îngînă Iliuță, dar e prea tîrziu. A și 

ajuns în barcă. Se aciuiază drept la mijloc, între cei
lalți, pe margine de bancă.

Mamă, mamă, rău saltă barca 1 Parcă de pe mal 
nu se vedea săltînd așa tare.

1 — Tovarășe director — șoptește Iliuță cu gura
uscată ca iasca...

1 — Cei. Iliuță?
— Nimic...

Mioara CREMENE

— Uită-te în jos, în fundul bărcii, îl sfătuiește la 
ureche tovarășul director...

Iliuță se uită in fundul bărcii, așa ca nimeni să 
nu-1 observe, dar privirea îi este mereu atrasă de 
unduirile mari și tulburi ale apei.

O matahală neagră se îndreaptă țintă spre barcă. 
E un vapor mare. Ca prin vis, Iliuță vede scris cu 
alb: „Delta".

„AcHm să vezi valuri 1"
Nici n-apucă să-și sfîrșească gîndul, că barca în

cepe să salte înfiorător. Vîslașii din față se ridică cu 
iuțeală în sus, gata, gata să vină grămadă peste el. 
Apoi coboară din nou.

— Și ce facem pe malul celălalt, iliuță ? — se 
aude vocea tovarășului director.

— Ce facem ? îngînă Iliuță.
— Culegem mure, ne jucăm în pădure.

n pădure da, dar numai să vină malul 
celălalt o dată. A trecut „Delta"? a tre
cut. Apa continuă însă să izbească în 
barcă.

— Nu cumva ți-e frică ? — îl întreabă Maricica. 
Dar se cunoaște că nu prea îi vine nici ei bine.

— De unde știi tu că mi-e frică ? — rostește el 
răgușit. Simte însă că obrajii îi ard.

— Păi văd că te uiți numai în fundul bărcii.
— Cum ? Dacă vrei, stau și-n picioare ! Auzi frică! 

și Iliuță zîmbește. Cam strîmb, dar totuși zîmbește.
— Ba ia poftește și stai la locul tău — îl dojenește 

tovarășa instructoare.
,,!a te uită. Tovarășa instructoare chiar crede că 

aș putea sta în picioare!"
Deci nimeni nu știe cît îi e lui de frică.
Tare i-ar fi rușine să-i citească cineva gîndurile.
Poate tovarășul director știe... Că prea zîmbește 

nu știu cum. Dar parcă de tovarășul director nu-i e 
așa rușine.

Malul ! Malul ! Of, mult așteptatul mal. Cîteva fe
tițe aleargă spre barcă cu buchete de rugi de mure.

— Tovarășe director, tovarășă instructoare. Mure! 
Mure ! o grămadă !

— Venim, venim și noi 1
Tovarășul director e vesel, rîde.
— La mure, Iliuță, hai la mure !
Iliuță sare din barcă și e vesel și el. Căci e excur

sie și cum să nu fie vesel în excursie. Se simte ca 
un nou-născut, îi vine să alerge, să zburde. Deci a 
trecut Dunărea. A învins !

Un singur gînd îl supără : înapoierea.
— Ei, la naiba! Om vedea noi Ia înapoiere! se 

scutură Iliuță... Și se avîntă. pe urma celorlalți, în 
pădurea bogată în frani.

Aurel WEîSS

Bacii care-s mai bătrîni
Vin cu oile la stini.
Păstorei,
Mai tinerei, 
îngrijesc turme de miei.
Iar ciobani
Micuți de ani,
Stau de oază la cîrlani.

Asta-i pravila, măi veri.
Pe la noi, pe la oierii
Și e rău cînd ești mai mic '
Și la stină ucenic...
Scoți cir lânii pe colnic
Iar din faptul dimineții
Sar clrlanii, șugubeții, 
Mai ștrengari decîi băieții I

Baciul, un cioban din Turda, 
Face cașul, face urda.
Și de-l rogi, este de-a surda. 
De-i spui: „Lasă mă, zău, bace, 
Să răsuflu mai în pace.
Păstorind oi prostănace"...
„.Iți răspunde: „N-am ce-ți 

face l“.

Vezi, de asta-n fapt de sea 
Toți la tîrlă se-ntarnară. 
Numai eu mai mi-s pe-aftm 
Nopțile mi le petrec, 
După vreun cîrlan zevzec. 
Nici miel, nici încă berbec.

11 cătai-și nu-i la tîrlă, 
Nu se-adapă, jos la girlă. 
De pe-o rlpă, nu se-azvîrlă. 
Nu-i oprit pe sub costișe.

Nu-i pitit printre tufișe, 
Unde-i, prin ce ascunzișe? 
Unde-i, blana să i-o rup? 
N-a căzut în dinți de lup'?

Cu sclipiri șirete, rele. 
Iese luna printre stele, 
Parcă-i baciul. între miele.

Lună, rîzi? Ai griji ușoare. 
Stelele-s ascultătoare.
Lesne ți-e cu-așa mioare. 
Dar ce-ai face, vechi oier, 
De-ai avea cîrlani pe cer?...

Vedeți aceste filme

„Melodii de primăvară" și...

FAUNA IN FILATELIE
Fauna și-a găsit oglindire în imaginile de 

pe timbre, chiar de la începutul fitateliei. 
Primul timbru care a făcut acest pas este 
celebrul „Cap de zimbru44, emis de filatelia 
romînească. In ultimii ani, preocuparea 
pentru oglindirea faunei în filatelie a cres
cut simțitor, lată cîteva din aceste timbre. 
In primui. Guineea Portugheză prezintă 
una dintre miile de insecte ale faunei tro
picale. Lin timbru iugoslav, al doilea, pre
zintă capra neagră, animal rar în lume. 
Una din posesiunile spaniole de pe coasta 
occidentală a Africii a emis o serie de tim
bre intitulată „Peștii44.

Dacă s-ar face o colecție cu tema „Fauna 
lumii44 colecția ar cuprinde 1500 de valori.

,,Fum ui pădure" — doua filme sovietice pentru copii și. tineret
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Vreau să scriu ceva dar vă spun drept că ffl-am zăpăcit 
cu totul. Alerg de colo până colo și nu reușesc să rămîn 
Sntr-un Ioc. Vă spun Îndată care-i pricina.

Dragi cotpii, e o după amiază călduroasă de vară. Parcul 
Palatului pionierilor din București, este împodobit sărbă
torește. De-a lungul aleilor, flutură sute de stegulete multi
colore...

...Iată că dintr-o dată se aude sunet de trompete. Zece 
gorniști dau semnalul de deschidere. „începe tradiționalul 
foc de tabără al Scînteii pionierului organizat împreună cu 
Comitetul Orășenesc București U.T.M., și Palatul pionieri
lor. Vă anunțăm programul l“, — răsună vocea nu știu cuî 
1a megafon. „La bazin, concursurile inter-raionaile de înot".

Aici mă duc, trebuie să fie interesant, îmi spun eu. „Pe 
ceie două terenuri, meciuri! de volei".

Parcă m aș duce mai bine la volei 1 „Pe pista de aler
gări, cursa cu coarda".

Ei drăcie 1 Și asta e interesant. „La ora cinci și jumătate 
concurs cu premii" Cine știe mai mult ?“

Nu zău, e culmea 1 Văd bine că trebuie să trec neapărat 
peste tot.

La bazinul de înot, bătălie mare pentru primul loc. în 
afîrșit, aflu cîștigătorul: Ma-nole Constantin din raionul Gh. 
Oieorghiu-Dej, cu timțpul de 24,5 la 33 m. Bine că m-am 
dus repede la volei. Am sosit tocmai în clipa cînd se anun

ța că echipa de băieți a raionului 1 Mai cîștigase campio
natul. Iar printre câștigătoarele întrecerilor cu coarda, se 
numără Comănescu Constanța, Amărescu Elena și multe 
altele pe care n-am mai putut să le notez.

Desigur, vreji să aflăți ce s-a întîmplat la concursul „Cine 
știe mai mult ?“ Se puneau întrebări și care răspundea pri
mul și bine, primea un dar.

Ei acum pot să răsuflu puțin Și să continui eu descrierea 
pe care am început-o: Pomii cu bagatele lor coroane... 
Stai puțin, ce-i asta ? Unde se rîde așa grozav ? Descrieri 
îmi trebuie mie cînd a început spectacolul la Teatrul de 
vară? Iată, acum se desfășoară cîteva numere de jongle
rie și acrobații... Și apoi urale, multe uraie, și aplauze. Ce 
este ? Cine a venit ? Se putea altfel ? Horia Șerbănescu și 
Radu Zaharescu. Vă închipuiți că au urmat cîteva momente 
cât se poate de vesele.

Ei, dar la aprinderea focului de tabără i-am păcălit pe 
toți. Cine credeți că a fost întîitrl acolo cînd au țîșnit pri
mele flăcări? Eu. Și tot eu m-am trezit prins într-o horă 
veselă și cum, dacă intri în horă trebuie să joci, am jucat, 
pe cinstea mea 1

Acum termin cu descrierea și reportajul e gata : Umbrele 
nopții au coborît peste parcul Palatului... Și închei așa : A 
fost minunat!... Asta e 1

Al. MIHU

Ne-am cunoscut în tren. 
Venea de la mare. Fața 
bronzată și părul creț o fă
cea să semene cu o mică 
negresă de 10 ani.

Trenul mergea de patru 
ore. Unii moțăiau, alții stă
teau de vorbă, mulți se lă
sau furați de frumusețea 
priveliștilor. Eva a încercat 
pe rînd toate aceste „ocupa
ții" ba încă și altele, doar 
doar o va ocoli plictiseala.

Intr-un tîrziu, observă un 
călător mai retras. Sta în- 
tr-un colț și citea. Eva i-a 
cerut cartea, s-a uitat la ea,- 
era groasă, l-a înapoiat-o și 
a continuat să se zbenguie 
de colo, colo, nerăbdătoare 
să ajungă acasă. Răspundea 
plină de veselie la glumele 
celorlalți pasageri, amenința, 
rîzînd poznaș, că o să tragă 
semnalul de alarma. Așa 
trecu alte cîteva ore. Cînd...

Tovarășul nostru de călă
torie închise satisfăcut car
tea. O terminase. De uimire, 
fata a rămas cu gura căs
cată : omul citise în cîteva 
ore o carte de două sute de 
paginL Era uluitor. Eva l-a 
cercetat prelung cu privirea, 
căutînd la dînsul ceva deo
sebit.. I se părea că omul 
din fața ei e un adevărat 
fenomen mai ales că între 

timp. Eva observase că ser

vieta lui era ticsită de cărțt.-
Mi-am amintit, văzînd-o 

atunci, de cîțiva prieteni ai 
mei din Petroșani. De Flori- 
ca Dascălu. o școlăriță de II 
^ni, pe a cărei fișă de la bî-> 
bl-ioteca raională sînt trecute 
112 cărți. Florica Mariana 
Coradi a citit 68 de cărți, 
ceea- ce e un record pentru 
cei 9 ani ai săi. Mi-am mai 
amintit de Ilie Bălășoiu, de 
Silviu Furcă și de alți citi-1 
tori înfocați. Firește că a- 
cești copii au nu numai căr
țile lor personaile, dar mai 
împrumută de la școală și de 
la prieteni.

Mi-am amintit de toți a- 
cești copii și m-am gîndit 
că dacă Eva i-ar cunoaște, 
dragostea pentru lectură a 
vecinului de compartiment 
i-ar părea mai ușor de cre
zut. Fără îndoială că micii 
mei prieteni de la Petroșani 
vor deveni cîndva cititori 
mari, de talia celui cunoscut 
de Eva

De altfel, cine știe ? Poa
te că și Eva o să fie o mare 
cititoare. Dar pentru asta 
trebuie mai întîi să devină o 
mare cititoare mică. Și pen
tru asta, am uitat să întreb:

— Eva, ție îti place să ci
tești ?

Horia ARAMA

La librării s-au pus in vînzare noile m anuale școlare.

O zi senină de vară. Pe dîmbul din spa
tele casei este liniște. Oare ce imagini va 
prinde obiectivul nostru în această dimineață?

începe să se vadă ceva. Un grup de bă
ieți care stau întinși la umbra unui nuc ră
muros.

Deodată, doi dintre ei sar in picioare. Ne
dumeriți, toți ceilalți se uită la ei. Nici n-au 
apucat să-i întrebe ce se întîmplă că au
zeau acum și ei niște zgomote suspecte. 
Toți băieții au sărit în picioare si unul cîte 
unul se strecurau spre grădina lui nea Mu- 
reșan (de-acolo veneau zgomote).

— Hoților, bandiților, nu vă e rușine I 
începe să strige Ștefan. Pe ei, fuga...

Era — ca-n filme: din merii și piersi
cii livezii începură să sară „bandiții" ce pă
reau să fie de-un leat cu descoperitorii lor. 
Goniți de băieții noștri dispărură în cîteva 
clipe fără urmă. Adică urme lăsaseră ei, 
merele și piersicele ce le pierduseră din fugă.

Abia acum ieși din casă și nea Mureșan. 
Văzuse tot ce se întîmplase.

— Vă mulțumesc băieți, nici că se ooate

să găsești paznici mai bum ca voi. Cînd 
te gîndești că în urmă cu un an și ceva 
trebuia să păzesc de voi livada.. Hai mer
geți de vă luați cu voi ceva prune...

...Obiectivul a pornit mai departe.
Ceva mai în fundul grădinii, la adăpost de 

orice zgomot, l-a surprins pe Roșea Aurel 
citind din cartea de romină după care va 
învăța anul acesta. In ultimile săptămîni 
dinainte de începerea anului școlar, Aurel a 
încercat să afle tot ce va învăța nou

...Nu-i așa, vi se par lucruri foarte obiș
nuite toate acestea, vouă celor care ați ur
mărit imaginile ce le-a prins aparatul de 
filmat. Și totuși dacă o întrebi pe instruc- 
toarea superioară Koble Ana sau pe direc
torul casei de copii din Turda ce părere au 
despre toate acestea îți vor vorbi cu multă 
înflăcărare despre fiecare din cei aproape 60 
de copii, crescuți aici sub ochii lor. despre 
fiecare întîmplare care arată cit s-au schim
bat eonii:

IONESCU
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O fetiță cu părul 

bălai, cu sprîncenele 
frumos arcuite, intră 
pe poarta Școlii ele
mentare nr. 23 din 
București. Dă să intre 
în clădirea școlii, în
să acolo se lucrează 
de zor. Muncitorii se 
grăbesc să termine lu
crările de înfrumuse
țare, șl ei îi e teamă 
să nu-i stingherească. 
Rămase în curte șî 
voia să aibe răspuns 
la întrebarea ce-o fră- 
mînta de cîtăva vreme: 
„Cum vor fi întîmpi- 
nați cei mici, care vin 
pentru prima oară la 
școală ?“

Și acum, ca și la 
fiecare început de an

școlar, ghidul o poar
tă înapoi, la ziua în 
care a pășit ea pentru 
prima oară pragul a- 
cestei școli. A fost 
frumos atunci... Școala 
împodobită cu verdea
ță, la intrare era un 
afiș pe care scria cu 
litere albe: „Bine a-ți 
venit !“.

Apoi, cînd au intrat 
în clasă și s-au așezat 
în bănci, un grup de 
pioniere din clasa a 
V-a le-a dat buchete 
de flori. A stat cu bu
chetul în mină mult 
timp, privindu-1 lung: 
parcă atunci vedea 
pentru prima dată 
flori.
„.Cîț de repede a tre

cut timpul; ea e a- 
cum pionieră și a în
vățat multe, multe lu
cruri noi.

In ultima zi de 
ș< oală, cînd a terminat 
dasa a IV-a, tovarăș 
șa învățătoare le-a dat 
la despărțire cîte 3...- 
tran-dafiri. Și acum, ca 
și în clasa I a, privea 
florile cu aceeași cu-î 
riozitate și emoție. S-a 
ridicat din bancă si a 
spus:

— Tovarășă învăță
toare, mă uit la flo
rile astea și mi se pa-< 
re că tot în clasa I-a 
sînt...

Acum Sticler Ma
ria (căci așa s« nu
mește pioniera) știe

cum vor fi primiți cei 
mici.

Poate că vă între
bați de ce tocmai ea 
se gîndește la o ase
menea primire, și nu 
pionierele din clasele 
mai mari?

Ei, atunci o să vă 
răspund eu. Așa e o- 
bișnuința în școala a- 
ceasta: elevele care 
întră în clasa a V-a le 
întîmpină pe cele din- 
tr-a întîia. Și Maria 
intră acum în clasa a 
V-a.

Tradiția va fi și de 
astă dată respectată

Emil DOBRESCU

PENTRU NOUL 
AN ȘCOLAR

• Pe lingă comasări 
i de școli pentru a aoea

școli puternice de 7 ani 
cu clase paralele se vor 
înființa patru școli medii: 
la Orașul Stalin. Rișnov, i 
Codlea st Dumbrăveni.

t> La ridicarea noilor 
școli din Fundata, rato- ■
nul Stalin, șt Viștea de ț 
Jos, raionul Făgăraș, au 
muncit cot la cot mește
rii zidari, dulgherii și ce
tățenii comunelor. De a- 
aceea lucrul a fost gata ta 
timp. Acum ei sînt siguri 
că la 1 septembrie iși vor 
deschide larg porțile șl

.: școlile la care au lucrat I
ei

« <4cum. sare sfirșitul 
vacanței. fiecare școlar ‘ 
iși face bilanțul realiză- ? 
rilor. Și școlarii dm co- 1 
muna Timiș ești, raionul 
Piatra Neamț au de fă
cut un bilanț bogat. El 
au lucrat toată vara pe • 

i cele cinci loturi școlare 
ț din comună, iar acum tșl 
1 string roadele

• Eleva școlilor din 
satele Preufești și Plă- 
ieșu au mers in pădurea 
Făgețel trei zile la rlnd 
și au plivit semtncerii de 
salcîm. Tot elevii acestor 
școli au luat parte la 
prășitul porumbului la 
G.A.C.-Grași. Primii în 
această muncă au fost J 
Elisabeta Răuțiu din 
clasa a Vlll-a și Ruxăn- 
descu Mircea din clasa a 
JV-a

Eleva din Timișeșii au 
crescut în vara asta șl 
viermi de mătase

• Locuitorii am Fora- 
oani, raionul Bacău, cian- 
găi și romini laolaltă, au 
lucrat la ridicarea în 
sat a unei școli noi. După 
ce au adus din vreme 
materialele de construc
ție. zidarii au început să 
înalțe clădirea Școala 
va avea două săli de 
clasă, o bibliotecă, o can
celarie, culoare pentru 
recreații și o cameră a 
pionierilor.

De la I septembrie, 
copiii romini și ceangăi 
vor învăța tn pana lor 
școală.



Basm repovestit de Ai. Mltru

Odinioară, după cît se spune, marea cea neagră era 
mult mai adîncă decît astăzi.

Pe țărmul Mării Negre era stăpîn un cneaz.’ vestit de 
crud, ce inspăimîntase cu răutatea lui întreg ținutul.

Și-a dat poruncă aspră cneazul într-o zi unui pescar, 
pe nume Pavel, să-și întindă,năvodul, să prindă pînă la 
ieșirea lunii un munte întreg de pește, altminteri o să-i 
taie capul.

_P*t/el_ a ascultat porunca și a plecat cu barca în largul 
i întins.mării. A întins năvodul Cum 1-a

y
l-a rimțit greu

ca piatra L-a tras afară și înlăuntrul său era un pește 
mare. greu, cu trupul tot făcut din aur.

A răsturnat năvodul; dar peștele deodată s-a zbătut și 
l-a lovit cu coada Iui de aur pe Pavel atît de tare, că 
omul a căzut bolnav. A sărit după aceea peștele de aur 
din barcă si s-a pierdut în valurile mării. In urma lui a

izbucnit furtuna. Poate era peștele fermecat sau 
cine știe ?... Destul c-a izbucnit furtuna.

Abia a izbutit să tragă Pavel barca pînă la 
țărm; abia a izbutit s-ajuugă pînă acasă.

Șl avea Pavel un vecin, pe GheorghL L-a 
chemat la coliba lui și l-a rugat să plece el la 
pescuit, să strfngă pentru cneaz pește în locul 
său. Altminteri o să-l pedepsească la ieșirea lunii 
cneazul și o să-4 taie capul, că nu i-a împlinit 
porunca.

Era un om prea cumsecade Gheorghi. S-a învoit 
să plece pe mare. A luat barca de unde o lăsase 
Pavel și a vîslit în larg. A întins năvodul. Și, 
cum l-a întins, l-a simțit greu ca piatra. L-a tras

. afară și în năvod era din nou peștele de aur.
Gheorghi n-a răsturnat năvodul ca Pavel. Peș

tele se zbatea; dar Gheorghi l-a strîns bine. A 
tras barca la mal și a dus peștele HMș la coliba 
lui Pavel.

- Ție mai în- 
tîi ți-a încercat 
peștele ăsta nă
vodul, a ta este 
și barca, iar eu 
am fost numai în 
locul tău, a spus 
Gheorghi. Deci 
ție ți se cuvinv 
să-l stăpînești în 
bună pace I...

— Cinstite 
Gheorghi, a răs
puns Pavel, nu-i 
drept ce faci. Tu 
ești acela care ai 
prins peștele, ție 
ți se cuvine să-l 
stăpînești cu să
nătate 1...

Pe cînd se îm
biau ei astfel, a 
auzit și cneazul 
de peștele acela 
prins de Gheor
ghi cu năvodul 
lui Pavel. A în
călecat pe calul 
cel mai iute și, 
năvălind în coli
ba lui Pavel, a 
răcnit tare:

— Eu Sînt stăpînul vostru al tuturora, eu sînt stăpînul 
mării, deci peșteJe-i al meu. Iar vouă o să vă tai caoui 
pentru că v-ați atins de el 1...

Cum a rostit cuvintele acestea, cneazul a întins mina, 
să prindă peștele.

Din pește a țîșnit atunci o flacără de aur, ce l-a cu
prins pe cneaz și l-a împietrit pe loc. Și peștele s-a pre
făcut într-o grămadă de pietre prețioase, care de care 
mai strălucitoare, pe o tipsie de aur.

S-au uitat oamenii mai bine și au văzut lîngă ei pe 
Danka, zîna cea bună, în văl de horbote argintii, cu păr 
bălai pe umeri.

Și-a grăit Danka spire cei doi prieteni, cu vocea eî 
dulcer

— Tu, Pavel, ai un flăcău. Tu, Gheorghi, o fată. Ei se 
îndrăgesc de mult. A lor să fie avuția aceasta și să tră
iască împreună fericiți.

S-au dumirit cei doi vecini că zîna Danka rînduise lu
crurile astfel ca să le încerce cinstea și să se săvîrșească 
totul după dreptate.

(Din ciclul „Povestiri lipovenești")

aces- 
mai 

care 
ani.

Mai sînt trei luni pînă cînd, la 
capătul celălalt al pămîntului, Ia 
Melbourne capitala îndepărtatei 
Australii, cei mai buni sportivi ama
tori din lume vor porni întrecerea 
pentru cucetirea laurilor de învin
gători olimpici. In așteptarea 
tui importam eveniment, cel 
mare din sportul mondial și 
se tepeiă din patru în patru
sportivii de pe cele cinci continente 
(simbolizate de cele 5 cercuri olim
pice) se pregătesc de luni de zile.

Sportivii romîni se pregătesc sub 
Îndrumarea celor mai buni antre
nori. Sîm dornici de a reprezenta 
cu cinsie culorile Republicii la cea 
de a XVl-a Olimpiadă. Cunoscătorii 
atletismului din tara noastră își 
leagă mari speranțe de numele Io- 
landel Balaș, actuala deținătoare a 
recordului mondial la săritura în 
Înălțime temei (1 metru și 75 centi
metri), lolanda are mari șanse de a 
urca pe podium-ul învingătorilor de 
la Melbourne. Dintre atleți, cei care 
au realizat pînă acum periormanțe 
cu care se pot prezenta .cu fruntea 
sus' la Olimpiadă sînt : ion Soter 
(înălțime). Ilie Savel (400 m. gar
duri) Ana Roth (aruncarea greută
ții). înotătorii Maria Both șl Ale
xandru Popescu dețin performanța 
care-t situează la ora actuală prin- 
tre cei mai buni din lume în pro
bele de spate si — respectiv — flu
ture. Și. pentru că a venit vorba de 
înot, trebuie să arătăm că jucăto
rii de polo pe apă nu se lasă nici 
ei mai prejos, nici cu antrenamen-

tele și nici cu... performanțele. Re
cent, la București, ei au întrecut de 
două ori echipa Angliei.

Cititorii noștri au auzit, desigur, 
despre Iosif Sîrbu. El a cîștigat, în 
1952, la Helsinki, medalia de aur la 
tir, fiind primul sportiv romîn care 
a cîștigat locul I la Olimpiadă. Ac
tualmente, alături de el, se pregă
tesc pentru Jocurile Olimpice și alți 
trăgători, ca : Gh. Lichiardopol, H. 
Herșcovici. C. Antonescu etc. Un 
alt sport Ia care țara noastră a fost 
reprezentată cu cinste la Helsinki 
a fost boxul. Pugiliștii nu vor să se 
desmintă și de aceea ei se antre
nează cu sîrguință și pentru 
bourne. Vasile Tiță, Nicolae Linca, 
Constantin Dumitrescu, Mircea 
brescu.’ Emil Cismaș, Dumitru 
botaru, Gheorghe Negrea, iată 
teva nume de boxeri fruntași 
se antrenează pentru Jocurile Olim
pice. Sportivii romîni vor fi prezenți 
la Olimpiadă și la startul probelor 
de canotaj, unde campionul nostru 
Mircea Anastasescu va avea de 
spus un cuvînt greu în desemnarea 
cîștigătorului la caiac-viteză.

Alături de cei arătați mai sus, 
gimnaștii și gimnastele, luptătorii, 
cicliștii, ridicătorii de haltere, bas- 
chetbaliștii, scrimeri! muncesc cu 
sîrguință în aceste zile să-și per
fecționeze măestria, să-și îmbunătă
țească performanțele, pentru a ob
ține rezultate demne de participarea 
Ia marea întrecere sportivă a prie
teniei și a păcii. Olimpiada.

Radu URZICEANU

Mel-

Do- 
Cio- 

ct- 
care

J O C U R
geografică. 

Pe portativ
tr-o... „cizmă" 
Dimpotrivă. 9. 
sau în catalog — Niște... 
chei, foarte pitorești. 10. Fa
tă dintr-un oraș ardelenesc.

Vertical
1. Un obiect școlar pe ca- 
nu trebuie să-l studiezi 
să-l respecți. 2. Cuminte. 
Reglementează circulația 
încrucișările străzilor. — 

expune verbal sau în

I

ȘCOLĂREASCĂ
Orizontal j
1. Bădița Vasile din școa

la lui Creangă — .Sistem de 
unități fizice. 2. Povestioa
ră. 3. O fetiță cu ghiozdan, 
șorț și codițe. 4. Răsplată 
pentru învingători (pi) — 
Motorul circulației singelui. 
5. Patruzeci și nouă. în ci
fre romane. — Cel cu Notă 
Mică — Cel școlar începe la 
I septembrie 6. Poșta, te
lefon. telegraf. — Afirmație 
— Se înfășoară pe. mosor. 7. 
Insecte ieșite din ou. — In- 
demînatic. 8. Locuitor din-

re 
ci 
3.
Ia
A _____  ____  __ ...
scris. 4. Stă în bancă alături 
de tine. — Cel cu... țeapa, 
din istorie. 5. A brăzda pă- 
mîntul. — Se nasc în minte. 
6. Gen de poezie (femenîn). 
— Pînză

7. Sport

5. A scris lucrarea științi
fică „Originile vieții pe pă- 
mînt“ 6. Frații... autorii pie
sei „Scopul vieții" 8. Auto
rul romanului „Pămînt des
țelenit".

Vertical 
Personajul 
minunatei 
Agranovski. 2. Personal din 
„Clasa mea" de F. Vigdo- 
rova. 3. Personal principal 
dintr-o celebră piesă de A.S.j 
Pușchin. 7. Fluviul în Jurul 
căruia 
nea celebrului roman al 
Solohov

(personaje) 1. 
din „Povestea 

păpădii" de A.

se împletește acțiu-
lui

groasă, țărăneas
că. 7. Sport național. — 
Arbore de luncă. 8. O alint 
pe Ecaterina. — început de 
alfabet. — Calciu. 9. Unul 
din obiecte școlare principa
le. 10. Pronume care stă pe 
cal. — Poate fi morfologică 
sau sintactică.
AUTORI Șl PERSONAJE

Orizontal (autori) 4. A 
scris cartea pentru copii in
titulată „Gîște ’călătoare".
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