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— Ei. cum ai petrecut? te tndeamnă parcă 
le lor prietenoase

Hun

Fără tabara

Pe cărările munților

se (ine 
mită. E 
porții a

n centrul Hunedoarei,

fumai 
metri cubi, terminat în 

zile, Iși ridică turnurile

e treabă migă-

Mihai OLOS
corespondent

copiii din comuna Ardusat, 
Somcuta Mare.

ralonu l

r minunat ana luci o călătorie plăcută in iw.uri pitorești, alături 
de tovarăși dragi... Dar și mai minu nat e atunci clnd întors acasă, prie
tenii cei mai iubiți te tnitmpină cu figuri zîmbitoare, prietenești.

— Ei. cum ai petrecut? te tndeamnă parcă să povestești

...Spre seară, cu mult 
înainte de vremea stabi
lită, cine credeți că ie
șea pe poarta casei gătit 
și mîndru? Mihăiță. Mer
gea pe stradă atît de 
țanțoș și plin de impor- 

gata, 
vadă 
însă

tanță. încît era 
gata să nu-și mai 
prietenii. Aceștia 
nu-1 lăsară.

— Hei. Mihăiță, 
de o. și-i trimiseră 
gea La rîndul 
Mihăiță trase și 
teva șuturi însă 
prea multe. Nu voia să 
se lase ispitit de joc și-și 
văzu de drum Mai erau 
treizeci de minute pînă 
la începerea adunării co
piilor, și se grăbea. Atît 
de mult așteptase el a- 
ceastă adunare. încît a- 
cum nici nu-i venea a 
crede că va avea loc. 
Trecuse doar mai bine 
de un an de cind. alături 
de ceilalți, trimisese 
puns la scrisoarea 
piilor din Riga. De 
tunci. nici un semn 
tocmai clnd se așteptase 
mai puțin, iată, au pri
mit un album Un album 
adevărat, cu vederi din 
orașul Riga Întocmai 
așa cum îi rugaseră 
în scrisoare 1 „Oare, 
o fi ?“ — gîndi el 
bind pasul.

Adunarea micilor

prin- 
min- 
său. 

ei cî- 
nu

răs-
co-

a-
Si

ei 
cum 
gră-

Iu '-ennui uuucuuuiei, 
proapo de locul unde 
înalță giganticul fu 

700
aceste 
vechi, către înălțimea cerului, bă- 
trînul castel al Corvinilor, zidit în 
secolul al XHI-lea. în era feudalis
mului.

Pîrîul Zlaști își mină clipocind a- 
pele-i puține. Pe malul lui stîncos, 
în inima cetății fontei, stă semeț, 
de veacuri, monumentalul Castel 
din Hunedoara. In țara noastră nu 
există monument laic mai impor
tant decît acest castel.

Pînă de curînd, el a avut un sin
gur locuitor : bătrînul Cozma-baci.. 
De 25 de ani Cozma baci împlineș
te funcția de paznic al castelului. 
Fiică-sa, Marioara, o fată blondă 
și subțirică, este ghidul vechii ce
tăți. Urmează liceul seral și vrea 
să intre ta tacultatea de istorie. 
Umblînd prin tainicele unghere ale 
castelului, admirînd și povestind 
vizitatorilor minunile lui, a îndrăgit 
istoria.

iața celor doi locuitori 
din castel a decurs pînă 
de curînd în tihnă. Iată 

însă că, de citeva săptămîni, 
alți «castelani* și-au făcut in
trarea în vechea construcție de pe 
malul prăpăstios al Zlastiului. Au 
sosit arhitecți, istorici, proiectanți, 
renumiți zidari din București, care 
au început o lucrare mare : restau
rarea castelului Corvinilor.

Hunedorenii au trăit o minune a 
minunilor. Intr-o noapte, s-au aprins 
luminile la castel ca pe vremurile 
de demult ale istoriei. De atunci, 
în fiecare noapte, aceste lumini se 
aprind.

A fost introdusă lumina electrică 
în vechiul castel, ca lucrările să 
poată continua și noaptea.

Dar cu mult înainte de sosirea a- 
cestor noi «castelani* ia Hunedoa
ra, alții s-au apucat de cercetarea 
Iul. “ Restaurarea unui asemenea

■ - : ■■■

monument vechi 
loasă și extrem de grea. Totul, pînă 
la cele mai mărunte detalii, trebuie 
refăcut așa cum a fost cu sute de 
ani in urmă. De unde să știi cum a 
arătat cutare galerie sau sală pe 
timpul lui Ion Corvin, clnd n-au ră
mas decît niște ziduri cenușii, 
roase de vremuri ?

Deci mai întîi s-a cerut documen
tația istorică. Unul care s-a ocupat 
cu pasiune — și se ocupă și azi — 
cu documentația e profesorul Oliver 
Velescu. Poate vi-1 închipuiți pe 
profesor un tătuc cu părul alb, cu 
barbă și ochelari cu ramă subțire 
pe vîrful nasului. O, nu, Oliver Ve
lescu e un tînăr de 28 de jtni, foarte 
glumeț, care-ți declară artăînd spre 
furnale : .Uite, în timp ce alții con
struiesc socialismul, eu .restaurez* 
feudalismul. Hazlie ocupație, nu 7* 
Cu toate acestea, profesorul nostru

0 zi din vacanta Im Mihăiță
al bibliotecii Sfatu- 

Popular al Capitalei

continuat

tori 
lui 
a fost deosebit de intere
santă Rînd pe rind, 
coptii au văzut albumul, 
oprindu-se îndelung asu
pra fiecărei fotografii.

~~ Să le trimitem șl 
“n slbum. propuse o 

fetița veselă. Elena — 
pe numele mic.

Discuțiile în jurul mi
cului dar au 
mujtă vreme Principalul 
insa de mult fusese sta. 
bilit. Vor trimite și ei un 
album copiilor sovietici

După cum v-ați dat 
seama. Mihăiță și ceilal- 

. . Parte din grupul 
cititorilor activi ai biblio
tecii

-,SV!ede C°P1‘ din Ca
pitala fac călătorii mi- 
r«’;nate- j.ctun.°?c oamenii 
cei mai diferiți, locuri și 
epoci interesante. Si a. 
ceasța fiindcă ei sînt 
harnici cititori ai biblio, 
tecii. Cele 6500 de volu- 
me pe care le au la dis
poziție prilejuiesc 
nunate clipe

Printre cititori se 
?' Mihăiță Și multe 
zilele de vacantă și 
Petrecuț el la bibliotecă, 
lot aici a avut prilejul 
mi ^P^enească cu 
t^ii’ °d af biblio' 
teci! orășenești din Riga.

Ileana ZELINESCU

mtens de însărcinarea pri- 
prima lucrare de mari pro- 
tinărului profesor.

citit nenumărate toi vechi.
Oliver Velescu a cercetat 

materiale în bibliotecă la 
București, Cluj, Sibiu, Alba 

Iulia. A 
îngălbenite, din bibliotecile acestor 
orașe.

In R.P. Ungară se găsesc docu
mente cu privire la castelul Corvi
nilor. Tînărul profesor, împreună 
cu arhitectul Carol Orban, s-a de
plasat la Budapesta Tovarășii din 
țara soră au primit cu căldură pe 
cercetătorii romim. S-au bucurat 
mult aflînd că renumitul castel va 
fi restaurat. Li sa pus la dispoziție 
material documentar. Cunoscutul 
arhitect Dr. Ger o Laszlo, de la Co
misia Monumentelor Istorice a R.P.

,, Ungare, s-a ocupat îndeaproape 
de ajutorarea tovarășilor romlni. 
Odată materialul istorico-documen- 
tar strîns, s-au început și lucrările 
de proiectare. Ele sînt executate de 
un colectiv de arhitecți din cadrul 
atelierului «Monumente Istorice* a 
I.C.S.O.R.-ului din București. în
truna din sălile castelului l-am 
găsit pe arhitectul Carol Orban 
crind la un maldăr de proiecte, 
la dînsul am aflat o serie de 
cruți cu privire la lucrările de 
staurare.

Aceste lucrări se desfășoară 
două etape. In prima etapă se 
reface Sala Cavalerilor, Curtea 
Corvinilor, Galeria Betlehen și al
tele. Numai pentru prima etapă 
statul nostru a alocat suma de 
3.600.000 lei. Anul viitor, cind se va 
începe etapa a Il-a, castelul Hunia- 
zilor va fi complet redat epocii 
sale. Alte multe milioane de lei sînt 
puse la dispoziția refacerii acestei 
minunate opere arhitectonice de 
multe secole.

Lucrările de reconstrucție au fost 
Încredințate trustului 3 Construcții

Vreți să aflați și voi citeva cuvinte 
despre felul cum și-au petrecut pio
nierii vacanța in tabără la Șercaia ? 
Hai atunci să răsfoim împreună cî- 
teva file din jurnal.

..'.„25 iulie. Am făcut o excursie la 
G.A.S., unde am văzut cum se lu
crează pămîntul după metode noi 
agrotehnice. Tovarășii tehnicieni ne-au 
arătat rase noi de porci și ne-au ex
plicat multe' lucruri interesante. Cele 
învățate acolo ne vor fi de folos.”

...,.27 iulie. O plimbare la iaz. cu 
tema <Să învățăm înotul». Bineînțe
les că în frunte au fost ..marinarii" 
din Constanța."

...,,5' august. Astăzi s-au disputat 
întreceri sportive la volei, șah, atle
tism."

„.„Mal sint doar citeva zile și tre
buie să ne despărțim. Toți copiii 
cîntă: „La revedere, tabără dragă..."

Au fost minunate zilele vacanței 1
Nlcolaie GAITAN 

activist, comitetul U.T.M.
raional Făgăraș

Mă duceam zilnic pe la școală șl de 
1 fiecare dată l-am văzut pe pionierii 

Marca Mircea, Rusu Elisabeta. Span 
curiozitateIon Șl Igna Elena. Din 

Intr-o zi i-am întrebai:
Tabără de curte știu că nu aveți. 

Atunci ce face fi pe aici?
Drept răspuns m-au poftit să merg 

cu ei. Ce mister or fi avlnd copiii 
ăștia, mă tot glndeam, merglnd îm
preună cu el spre școală. ■ tată-ne 
ajunși In fața unei clase. Clnd des- ! 
chid ușa. Intr-adevăr am rămas sur- , 
prins. O adevărată crescătorie 
viermi de mătase! Peste tablele șl
sctndurlle latecare erau așezate cu 
grijă pe bănci, erau întinse coli mari 
de hlrtie, pline de frunze de dud șt 
viermi de mătase. Am aflat apoi de 
la ei că au făcut contract cu D.C.A. 
Au șl predat gogoșile. Drept răsplată, 
ei au primit cite 30 lei fiecare. Mi-au 
mai spus că din banii aceștia și-au 
cumpărat eărfl. caiete Și alte rechi
zite pentru noul an școlar. Abia a 
tunel am văzut cit de gospodari sînt

In vara aceasta, împreună cu alte
prietene ale mele, am mers în ex
cursie în munții Buzăului.

Seara, am ascultat adesea, doinind
din fluier, pe ciobănașul care se a- 
fia cu turma lingă cabana noastră.

In drum am strîns plante de
munte și pietre, daruri pentru școa
la noastră.

Acum, pregătim ierbarele șl 
lecția de pietre.

„Fotografii" taberei noastre 
făcut fotografii pe care le vom 
rui prietenilor noștri care n-au 
tut merge în excursie.

Gabi BALAUȚA
Sc. medie mixtă nr. 10 

București



tovarăși

stă

asta 
notă

prea tîr- 
se oprise

pio- 
timp.

pasa- 
pleacă 
rugăm

și despre cei de 
și despre Pelătul 

despre voi toți,

în 
pe lo- 
dispe-

care lucrează 
se află 
difuzor.

(continuare din nr. trecut) 
Pionierii

schimbul de azi 
curile lor Prin 
cerul anunță :

„Atențiune, 
geri I Trenul cu. nr. 120 
peste 5 minute 1 Vă 
ocupați-vă locurile I"

In fața fiecărui vagon 
controlorul, un băiat ori o fată, 
îmbrăcat in același costum ce
nușiu deschis și cu chipiu pe 
cap Trebuie să arăți biletul și 
să !e urci în vagon omenește.

...Semaforul e deschis. Mași
nistul și ajutorul lui sînt pe 
locomotivă. (Cînd or fi avut 
timp să se umple de cărbune 
din cap pînă în picioare în ha
lul ăsta ?) Și prin difuzor gla
sul anunță iar:

„Tovarăși pasageri I Trenul 
nr 120 pleacă din gară l Drum 
bun

Și dacă ai sta lingă dispecer, 
în camera pe ușa căreia e scris 
„intrarea interzisă", ai vedea 
cum îndată ce trenul a părăsit 
stația, el ridică receptorul și 
vorbește: „Alo, Dalnîievosto-
cinaia ? Este ora 10. Trenul nr. 
120 a plecat din stația Stalins- 
kaia. Pregătește-te de primire".

Locomotiva, ceva mai mică 
decit una obișnuită, trage după 
ea șase vagoane, și ele ceva 
mai mici decît cele obișnuite, 
pline cu pasageri asemenea... 
Adică de mărimea voastră, a 
Ritei și a întregii echipe care 
conduce trenul

..Trenul a parcurs de cîteva 
ori traseul Svobodnîi-Basda- 
gon A dus și a adus pasageri 
si acum s-a oprit să se odih
nească. Locomotiva pleacă la 
oepou, „la culcare", iar rnași- 
niștil se adună în gară, în ca
mera „strict interzisă", în ju
rul lui losif Feodorovici, șeful 
gării și a Ritei Paramonova — 
șeful trenului — la adunarea de 
lucru In cîteva cuvinte, se dau 
rapoarte. Rita ascultă apoi în
cepe să întrebe scurt, așa cum 
vorbește losif Feodorovici:

— De ce șeful vagonului 3 a 
călătorit pe scară ? Ca pasage
rii să știe mîine unde trebuie 
să șadă și ei ?

«— De ce din 
naia"' trenul a 
nuț țitîrziere ?

Și ,se judecă aspru 
gravă a șefului gării 
scaia" și a ajutorului 
și-au părăsit posturile și 
plecat să se scalde. S-au 
dat și au uitat de tren, 
și-au adus aminte și au

ghit-o spre gară, era 
ziu : trenul sosise și 
ceva mai depiarte de gară, fluie- 
rînd nervos ca să i se dea in
trarea.

— Astea sînt „accidentele", 
îmi spuse Iosif Feodorovici fără 
urmă de zîmbet. Pentru 
toată echipa va primi o 
proastă.

...Mă despart tîrziu de 
nieri, dar nu pentru mult 
Mîine am să sosesc aici în cali
tate de pasager, ca să plec la 
Basdagon în tabără. Iar ei a- 
leargă acum la depou, să facă

poarta taberei, în fața căreia 
așteptau alți copii. Am izbutit 
să spun cîteva cuvinte fără să 
mă gîndesc dacă vorbesc ori nu 
rar sau atent rusește, așa cum 
plănuisem, abia cînd m-am oprit 
în fața unui strat de flori pe 
marginea căruia era scris cu 
litere mari alcătuite din conuri 
de bnad : „Salut pionierilor ro
mîni".

Și am mulțumit tuturor co
piilor din tabără din partea 
pionierilor noștri, și am spus că 
am să vă povestesc cum aici, 
într-o tabără pionierească din 
Orientul îndepărtat, la 10.000

Am sosit dimineața la stația 
Malaia, cu gîndul să mă urc în 
tren, să sosesc în tabără și să 
nu spun copiilor de unde sînt. 
Mă gîndeam că am să mă stră
duiesc să vorbesc rar, atent, 
astfel încît ei să nu ghi
cească dintr-odată că nu sînt 
rusoaică. De ce am hotărît așa? 
Nu mă întrebați, că nu știu. 
Afară de aste, nici nu-i impor
tant. pentru că, o clipă după ce 
Lida, fetița cu ochi “—: 
codițe subțiri, s-a 
desprins din gru
pul de pionieri ca
re se afla pe peron 
și a schimbat două 
vorbe cu mine, toți

km de țara noastră, copiii so
vietici au scris cu conuri de 
brad cuvinte simple atît de 
scumpe.

De dimineața pînă seara 
Lida și tot detașamentul (Lida 
e președinta detașamentului 5) 
care m-a primit în rîndurile 
6ale ca membru, m-iau condus 
și mi-au arătat tabăra. Copiii 
au vorbit întrerupî-ndu-se unul 
pe altul, aducîndu-ș! mereu a- 
minte de cîte ceva nou, neștiind

„Dalnîievostoci-
plecat cu 1 mi-

abaterea 
„Pionier- 
său care 

au 
scăi- 
Cînd 
zbu-

copiii aflaseră 
eu sînt din Romî- 
nia și că deci au 
găsit oaspetele pe 
care-1 așteptaseră.

N-am avut timp 
să observ cum am 
ajuns în vagon în
conjurată din toate 
părțile de pioniere, 
care strigau și, bă- 
teau din palme, 
cum am străbătut 
cei 12 km pînă la

căprui

încotro trebuie să mergem 
primul rînd, în al doilea rînd, 
în al treilea rînd ș.a.m.d.

— Noi avem un lac mare, 
mare. O să ne scăldăm astăzi, 
da ? Și o să ne plimbăm cu 
barca.

— Colo, în vale, curge Zeea. 
Toți o numesc „Zeea cea fru
moasă". Mergem s-o vedem, da?

— Și noi avem un leagăn..,
— Și, știți, noi mai avem...
Pe urmă au urmat zeci de în

trebări despre pionierii romîni. 
Și le-am povestit despre prime
le noastre detașamente din 
București și despre copiii din 
Valea Jiului, ' 
pe Dunăre, 
pionierilor, 
prieteni.

Iar seara, 
niștit, încît 
șoapta pădurii, 
ceput să cînte o melodie atît 
de cunoscută, atît de dragă, pe 
care de atîta timp n-am auzit-o: 
„In Bucureștiul iubit...”

...Dragii mei prieteni din 
Basdagon, eu știu că vor trece 
ani, că multe dintre amintiri se 
vor șterge, se vor pierde, dar 
nu voi uita niciodată, nicioda
tă, ziua aceasta și cîntecul vos
tru. Ele vorbesc despre simță
mintele voastre pentru țara 
mea, pentru copiii țării mele,

...Cînd a trecut timpul ? E 1 
iulie. Trebuie să mă grăbesc. 
La vreo 2 km depărtare 
bără, astăzi încep să se 
tinerii turiști ai regiunii 
rului. Astăzi sosesc Rima, 
Tamara. îmi iau rămas bun de 
la pionieri, ne scriem adresele.

Și acum, repede la întîlnirea. 
tinerilor turiști 1

Margareta Ș1POȘ

cînd tabăra s-a li
se . auzea numai 

copiii au în-

de ta- 
adune 
Amu- 
Lida,

PRIMA OARĂ
IN VACANTĂ

piritma oară în viața lor, acești 
muncitori francezi își petrec va-< 

de munte sau 
organizate de 
în colaborare 
din orașele a

votul popular, a

Pentru 
copii de 
canța în tabere și colonii 
la mare. Coloniile au fost 
Partidul Comunist Francez 
cu autoritățile municipale 
căror conducere, prin
fost încredințată candidaților comuniști.’ 
Fondurile le-au dăruit cu generozitate 
muncitorii francezi, fără deosebire de con
vingerile lor

„Ștrengarii 
că au văzut
un<a din străzile orășelului Dives sur-Mer, 
unde a fost organizată o asemenea cotoi 
nie de •vară.

politice.
Parisului" zburdă fericiți 
talazurile mării. Iată-1 pa

Sfada de pe lotul experimental al Școlii de 7 ani din 
•comuna Corod s-a iscat către seară, cînd oamenii din 
comună, cu gălețile pline cu apă, treceau să-și ude 
grădinile. O sfadă tare ciudată. Ascultați numai:

— Of, tare sete îmi este, se văita o roșie. De cînd 
na mai plouat, nici că am înghițit vreo gură de apă.

— la te uită, cine vorbește! D-asta crezi că ai 
rămas tu cît o gămălie ? Așa ți-e neamul. Și baie 
palma cu mine că așa vei rămîne...

— Cum, așa voi rămîne ? Ai uitat că suratele mele 
cîntăresc și cîte 200 grame una ? Sfrijitule și brobono- 
sule, de-abia te vezi de sub vrej. Azi dimineață, cînd 
tovarășa Costin, instructoarea superioară, și încă o 
pionieră au luat un castravete să-l mănînce, ai văzut 
cum s-au strîmbat și au aruncat cît colo cu el? De ce? 
De amari ce sînteți. d-aia !...

— la nu vă mai certați atîta, că toți sîntem la fel. 
se auzi glasul unui știulete de porumb. Uitați-vă și 
la mine cît am rămas de mic. Mă ~ usuc văzînd cu 
ochii din cauza mărăcinilor și a bălăriilor care m-au 
năpădit. Cine să mă prășească? N-am mai văzut 
picior de pionier pe aici de nu știu cită vreme.

Dar iată și clnepa, și inul, și coreandrul — vorbesc 
toți deodată; Unii se vaită, alții se ceartă, iar alții 
.strigă după ajutor. O babilonie întreagă.

•ir e
Cearta începută în acea după amiază pe lotul expe

rimental al Școlii de 7 ani din comuna Corod, raionul 
Tecuci, a continuat toată noaptea, a continuat a doua 
zi și poate mai continuă și azi. Adevărul e că pionierii 
din Corod au uitat de lotul lor școlar cu care, mai 

acum cîteva luni, se mîndreau. Mulți dintre ei aveau 
și caiete în care scriau observații asupra plantelor 
din grădină. Dar toate 
astea, numai pînă în Zi
na în care au plecat în 
vacanță, căci după aceea 
n-a mai dat nimeni pe 
la lotul școlar. Și degea
ba s-au certat din zori și 
pînă-n 
pe lot. 
novați

seară legumele de 
Pe adevărații vi- 
tot nu l-au aflat.

D. FREAMAT

Cum se lipesc metalele
geți vîrful ciocanului de materialul 
lipit care topindu-se, se întinde bine, 
cositorindu-l. -

Apoi, aveți grijă ca lucrurile pe 
care le lipiți să le curățați bine cu 
pila și cu hîrtie șmirghel. Locurile 
curățate le ungeți cu decapant — o 
soluție care dizolvă pojghița de 
oxizi ce se formează chiar și pe su
prafața proaspăt curățată a metalelor. 
Dacă nu se îndepărtează această poj
ghiță, lipitura nu ține bine. Drept 
decapant pot servi stearina sau colo- 
foniul. La lipirea obiectelor mici, e 
bine să folosiți decapant lichid — co
lofoniu dizolvat în benzină sau în 
alcool. Decapantul lichid îl aplicați 
pe locul de lipire cu o pensulă, iar pe 
cel solid, direct cu ciocanul de lipit.

După ce aplicați decapantul pe lo
cul de lipire, țineți metalele alăturate 
pe locul de lipire și atingeți cu virful 
ciocanului încălzit materialul de lipit. 
Acesta se așterne uniform pe locul 
unde trebuie făcută lipirea. Lăsați 
apoi lipitura să se răcească și cură- 
țați-o cu pila sau cu șmirghel.

Nu uitați că prin această metodă se 
pot lipi orice piese de metal în afară 
de cele de aluminiu.

cîntărită. In tot timpul topirii se a- 
mestecă cu un bețișor.

Aliajul obținut îl turnați într-un 
jgheab scobit într-o scindurică. Lăți
mea și adîncimea jgheabului trebuie 
să fie de 5—6 mm. După răcire, ma
terialul de lipit capătă forma unei 
vergele și poate fi folosit lesne la 
lipirea metalelor, 
sește un ciocan 
cupru, încălzit p.uternic.

înainte de a pune lipitura, vîrful 
ciocanului se acoperă cu cositor. A-

La lipire se folo- 
de lipit, făcut din

Să cunoaștem păsările pădurii

Codobatura

Florin iORDACHESCU Gata, zmeul!.

Deși
Și 

cînd 
că 

cînd

Cel mai bun material de lipit se 
obține topind la un loc 12 părți (în 
greutate) cositor cu 7 părți plumb. 
Trebuie să aveți grijă ca atît plumbul 
cit și cositorul să nu conțină alte 
metale sau corpuri străine. Dacă fo
losiți plumbul din învelișul unui ca
blu electric plumbuit, dintr-o țeavă 
de apă care nu se mai între
buințează sau din tuburile de pastă 
de dinți, înainte de a-1 amesteca cu 
cositor, este absolut necesar să-I to
piți pentru a înlătura resturile de 
vopsea și pastă. După topire, impu
ritățile se ridică la suprafață și Ie 
puteți îndepărta.

Cum se prepară materialul de lipit? 
Se topește mai întîi toată cantitatea 
de plumb cîntărită, iar apoi se adau
gă în proporții mici cantitatea de co
sitor, care fost mai întîi

ceasta se face numai după ce vîrful 
ciocanului se curăță cu o pilă și apoi 
se încălzește pînă ce culoarea cupru
lui devine închisă; în acest moment 
frecați vîrful ciocanului cu o bucă
țică de colofoniu (saciz), apoi atin-

Codobîfă! Codobaie! Ia 
te uită în ce straie fisti
chii s-a îmbrăcat: spa
tele întunecat pare dat 
tot cu cenușă iar pe cea
fă și pe gușă cu tuș ne
gru s-a pătat : parcă 
și-a-nșirat o salbă. Apoi 
cu pestelcă albă peste 
pîntec s-a gătit.

Tot cu alb s-a 
vopsit pe obrajii ei

mai 
de 

nea. Coada-i lungă cît și 
ea. Merge repede, nu sare 
cum sar alte păsărele.

Bufnitele fug de ele 
cînd se-adună multe-n 
stol. Ii dau bufniței tîrcol 
și încep s-o cicălească și 
încep s-o amețească 
pînă-o șterge frumușel : 
și cu ulii fac la fel. ~ 
mici, sînt curajoase 
atît de gălăgioase 
se-ntorc din bătălie, 
pădurea toată știe 
au alungat în zbor pe 
dușmanul răpitor,

Codobatura zglobie 
doar un lucru nu prea 
știe: nu prea știe cuib 
să-și facă. Nu și-l face 
sus pe cracă ci prin scor
buri, printre lemne, fiind
că simte ea pesemne că 
in scorbură pitiți puii ei 
6înt mai feriți. Asta pînă 
prind să zboare.

Cînd pe dealuri și o- 
goare, pe pădure și li
vadă bruma a-nceput să 
cadă, codobaturile plea
că. Stoluri, stoluri prind 
să treacă peste-al Dună
rii hotar.

La sfîrșit de Făurar 
și-nceput de Mărțișor o 
pornesc din nou' în zbor 
pe bătute cărărui. Vin la 
noi să scoată pui: două 
rînduri sau chiar trei 
cum au ele obicei.

Bîță, bîță I Codobîță I



Sofotq, de fcCȘif.

De la 1 iulie a intrat în vigoare 
noul regulament G.M.A. alcătuit de 
un grup de specialiști din C.C.F.S.

Printre numeroasele noutăți cu
prinse în el, este și aceea a înființă
rii unei noi categorii; F. G. AL A. 
pentru copiii de 12-13 ani.

Aceasta urmărește să asigure o 
corectă dezvoltare fizică a copiilor și 
atragerea lor în practicarea sistemati
că a exercițiilor fizice și a sportului.

Pentru a obține insigna și breve
tul, aspirantul trebuie să treacă ur
mătoarele norme:

Legumele au răsărit repede 
dar ce firave erau! Le-a privit 
Ghizela, le-au privit și Beca 
Maria, și Nemeș Aurelia, în
treaga comisie gospodărească.

— Ce ne facem acum? Dacă 
pier?

— Să piară? De ce să piară!? 
Nu trebuie să piară!

Și a doua la adunarea

— Legume ziceți ? Uite ce e, 
fetelorI Vedeți voi șoseaua 
asta? Ei, cînd voi mînca tu 
legume crescute aici, în as
falt, atunci o să mîncați și voi 
legume din grădina voastră. 
Țineți minte vorba mea!

Și zicînd acestea, doctorul 
bocăni de cîteva ori cu basto
nul în asfaltul șoselei, apoi se 
îndepărtă încet, pornind spre 
spital.

Trif Ghizela simți că vorbele 
doctorului o seacă la inimă. La 
urma urmei comisia gospodă
rească avea să dea socoteală 
dacă munca aceasta în grădină 
se face cu pagubă.

— Ce facem Ghizela, mai 
muncim ori ba? o întrebă Ne
meș Aurelia după ce-și descăr- 
că brațul de pietre în albia se
cată a pîrîiașului din margine.

Ghizela se uită la instructoa
re apoi la tovarășa educatoare. 
Pricepînd, nu se știe ce anume 
din privirile lor. Ghizela îi răs
punse Aureliei.

— înțeleg să întrebe altele, 
dar tocmai tu Aurelia, care faci 
parte din comisie? Dacă mai 
muncim? Sigur că mai muncim..

La drept vorbind, slabe nă
dejdi să crească ceva pe noul 
lot al casei de copii din Făgă
raș! PJin de pietre, de cărămizi, 
un soi de pămînt alb career fi 
ars și rădăcinile celei mai re
zistente plante. Și totuși, comi- 

gospodărească a hotărît 
aici să se cultive roșii, var- 
morcovi. cartofi, fasole.

doctor, veniți puțin ia noi.
Cu nelipsitul lui baston, fă>- 

cîndu-și loc printre tulpinile 
uscate de urzică moartă, docto
rul se așează alături de copii. 
Pe o farfurie. Aurelia îi aduce 
o salată făcută din roșii, cu 
ceapă și cu ardei grași.

— Poftim, tovarășe doctor; 
ia gustați I

Și doctorul gustă. Gustă o 
dată, de două ori, gustă de a- 
tîtea ori pînă ce în farfurie nu 
mai rămase nimic

— Strașnică! întotdeauna am 
fost încredințat că voi vă price
peți de minune la treburi gos
podărești.

— Dar nu despre asta e vor
ba. tovarășe doctor. E vorba 
de un schimb. Am vrea să mîn- 
căm și noi o salată de la dum
neavoastră.

— De la mine? — se miră 
doctorul. Dar ce v-a venit, 
copii?

— Da, da, de la dumneavoa
stră. Știți, o salată din legu
mele acelea crescute în asfalt.

Abia 
seama 
ridică 
școlar.
acela ....._ r_____ ______
cu pămîntul alb, neproductiv ?

— Ei, văd că va trebui să vă 
invit totuși la o salată, 
asta, la anul, t” __ _____
doctorul clipind șiret. Căci da
că voi ați obținut legume aicf, 
apoi e musai să obțin și eu din’ 
asfalt.

care urmează trecerea bîrnei de echi
libru (urcarea se face cu ajutorul a 
două trepte ; părăsirea ei se face după 
ce linia marcată la 50 cm. de capă
tul bîrnei a fost depășită).

Alergarea continuă pe o distanță 
de 15 metri; aici, aspirantul trebuie 
să treacă „gardul mic" cu punerea 
obligatorie a unui picior pe gard șau 
cu sprijin pe 
opus. Urmează 
care se aleargă;

m) prin săritură fără oprire; 
aleargă 8,50 m, trece peste 
„gardul mare" (printre stin
ghiile lui); se mai aleargă încă 
10 m și se aruncă obligatoriu 
cele trei mingi de oină, la dis
tanța de 15 m., într-un drept
unghi cu laturile de 8X2 m. 
Cursa se termină după ce s-a 
trecut linia de sosire și s-a luat 
poziția „culcat", cu fața în di
recția alergării.

— Alergările de viteză se fac 
pe piste bine nivelate.

— Probele de înot și schi 
pot fi înlocuite numai cu apro

barea, C.C.F.S. regional, care va sta
bili prin decizii localitățile în care 
înotul sau schiul poate fi înlocuit cu 
proba de cross (iarna).

— Condițiile de dare a normelor 
sînt:

înot — normele pot fi trecute și in 
concursul organizat în apă curgă
toare, respectîndu-se distanța pre
văzută în norme. Plecările prin 
săritură cu capul înainte, nu sînt o-, 
bligatorii.

Schi — concursurile se vor organiza 
pe teren variat, cuprinzînd aproxi
mativ 2/3 șes și 1/3 coborîri și urcu
șuri. In lipsa terenurilor variate, con
cursurile se pot organiza pe locuri 
plate.

Cross—(iarna) — în localitățile în 
care probele de înot sau schi se în
locuiesc cu proba de cross iarna, se 
vor organiza concursuri speciale de 
către comisia locală de atletism.

...Cunoscînd normele F.G.M.A. ca- 
teg. 12—13 ani, căutați să dați exa
menul și probele acum, în timpul va
canței.

Nu uitați că complexul G.M.A. vă 
deschide drumul spre măestria spor-

(1,50 
mai

o mînă și piciorul 
o distanjă de 10 m 

se trece șanțul mic

PROBELE BĂIEȚI 1 FETE
f bcamen teoretic un examen
2 âiamattică de înviorare i exerciții i exerciții
3 Curta cu oGstacole 60 m. 25 sec. 25 sec.
4 (tlergări de viteză 50m/J"s

5

Înot - fără timp: 
apă stătătoare_____
apă curgătoare_____
sa*Schi 2 Wn. _ 
s»u Cros (iarna)

. 25 m. 

. SOm
{«re timp 

600m/it*

25 m.
50 m 

fără timp 
W»/3‘30’

Examenul teoretic constă din două 
probleme:

1. Cultura fizică și sportul în 
R.P.R.:

a) De ce fiecare pionier și școlar 
trebuie să practice sportul și să 
fie purtător al insignei F.G.M.A.

b) Despre structura complexului 
G.M.A.

2. Cunoștințe de igienă;
a) Despre igiena corporală (a 

ralui., a unghiilor, a pielii, etc).
b) Despre importanța folosirii 

torilor naturali (aer. soare, i 
pentru călirea organismului.

— Pentru trecerea nofmelor de 
gimnastică, aspirantul se va prezen
ta în fața comisiei de examinare. El 
este obligat să execute, în ordinea lor 
numerică și fără greșeli, toate exer
cițiile cerute. In caz de nereușită are 
dreptul să repete toate cele 8 exer
ciții fără întrerupere.

— Cursa cu obstacole se desfășoară 
de-a lungul a 60 de metri. Aspirantul 
trebuie să aibă asupra lui un săcu
leț cu trei mingi de oină. Se por
nește în cursă din poziția „culcat", 
dinapoia liniei de plecare, la coman
da „atenție, marș 1" Primii 5 metri se 
parcurg tîrîș (pentru fete — alerga
re 1); apoi se aleargă 4 metri, după

£

pă-

fac- 
apă)

deschide drumul spre 
tivă!

<3^a.

E. D.

tuturor copiilor, s-a
aprobare o hotărire a comisiei: 
în fiecare zi, rite două ore, de
tașamentele vor face de ser
viciu pe lotul școlar! Vor uda 
legumele, le vor da îngrășă
minte chimice, le vor plivi.

...Arde soarele de august, 
într-așa fel arde, încît și iarba 
cîmpu-luî pălește sub arșița sa. 
La umbra aninilor pionierele 
casei de copii se sbenguiesc 
de-a prinselea. Deodată. Aure
lia se apucă să strige:

— Tovarășe doctori Tovarășe

supus spre
acum doctorul își dădu 

cam ce vor copiii. Se 
și cu mirare privi lotul 
Oare acesta să fie lotul 
plin de pietre, cărămizi1.

Dar„
să zicem, zisei

UN CINTEC VESEL
Am ajuns la pragul primului 

popas. In fața noastră se înălța 
mîndrul Rarău. Cîțiva mai 
curajoși, ca Lulu Racoviță. Sul
tănica, Dorine au și început să 
alerge în stis pe pantă.

—- Ce v-ați speriat așa? Nici 
n-avem mult de mers, uite ca
bana ! îi încurajă Miax Saraga 
pe cei care nu se încumetau să 
se urnească din loc. Urcușul a 
început. Mergeam discutînd ve
seli iar glasul nostru se împle
tea cu susurul Izvorului Alb, 
care ne însoțea. Dar ce păcă
leală ! „Cabana" pe care o vă
zusem noi de jos era o maga
zie, iar pînă la cabana adevă
rată mai era o cale bună. Obo
seala a pus cu încetul stăpînire 
pe noi : Foarte, foarte obosită 
era mai ales o fată durdulie, 
care de-abia își mai tîra rucsa
cul plin. De-altfel, cîntecul ce 
urmează va întregi mai bine 
spusele mele :

„Cine urcă pe Rarău 
Tîrîind rucsacul său 
Cu cinci kile zahăr tos 
Si-o găină fără os 
Patruzeci de ouă moi 
Și salam cu usturoi ?... 
Cine-i fata cu pricina ? 
Valerica-i, bat-o vina 1“

Văzînd că nu-i de glumit 
rucsacul, Valerica Drăgan
scos din el zahărul și l-a îm
părțit. Cîțiva „cavaleri" i-au 
venit î<n ajutor la transportarea 
„magazinului alimentar". După

cabana. Avreo 14 km s-a ivit
fost salutată de noi cu un stri
găt de bucurie. După ce ne-am 
odihnit, am coborît spre Cîmpu- 
lung.

Pe un loc viranmecanizare

conduc—

V. BTRGAOANU 4

(din revista pionierilor polonezi)

?nnnnrinnnnnnnnnnnnnririp,'<

iar 
trăiască".

Aata s-a întîmplat prin aprilie, anul, 
trecut. Pe terenul viran de lingă Caea 
pionierilor au apărut cîțiva oameni cu-, 
lopeți și tîmăcoape. Puținii locuitorf' 
care se aflau prin apropiere priveau? 
nedumeriți la lucrătorii care se crpu— 
cară de săpat.
_— Te pomenești că fac vreo______

tă de gaze — își dete cu părerea ci* 
neva. <

Insă și mai mare le fu mirarea cinci' 
oamenii începură să pregătească fun
damentul unei clădiri de dimensiuni* 
mari.

— Să știi că tot ceva în legătură cu. 
școala se construiește. Poate vreun in
ternat... Sau, cine știe; poate chiar nț 
școală nouă I Oare -se poate construi 
în Pucioasa o școală așa de mare ?....

Parterul a fost curînd terminat și au 
început pregătiri pentru construirea e-i

mesteacănul și fagul. La des
părțire, i-am promis că, trecînd 
prin Cluj, vom vizita și Grădina 
Botanică.

Seara, ne aștepta o altă sur
priză : pionierii din Vatra Dor
nei au organizat în cinstea ve
nirii noastre, o reuniune tovără
șească. Aici am sărbătorit ziua 
lui Pîrvu Iulian, care tocmai 
împlinise 14 ani. In afară de 
trasul urechilor și de felicitări, 
a primit și un buchet mare de t,—, .. —j. jar noj j_arnflori de la gazde, 
cîntat „Mulți ani

DIN NOU LA DRUM

ținta călăto- 
în Grădina

cu 
a

DOUA SURPRIZE
Vatra Dornei — vestită 
frumusețile împrejurimilor 

pe tovarășul 
1 Gră

dinii Botanice din Cluj. El ne-a 
povestit multe lucruri interesan
te despre plantele din Grădina 
Botanică, despre viața diferite
lor specii de arbori. El ne-a 
spus că numai două specii de 
copaci nu sînt loviți de trăsnet:

La 
prin 
eî, l-am întîlnit 
Topa Emilian, directorul

Clujul era acum 
riei noastre. Aici, 
Botanică, am văzut „grădina 
japoneză", flora din Balcani, 
Caucaz, Australia, America. Tot 
la Cluj am vizitat fabria de în
călțăminte „Ianoș Herbak" și 
muzeul etnografic. Folcloriștii 
au avut mult de lucru. Petrescu 
Marin s-a ocupat cu desenarea 
celor mai interesante 
expuse 
ce „cei 
Boema,

obiecte 
în timp 

opera 
ne-am

întrecut cu mîncatul prăjiturilor 
la o cofetărie din apropiere. 

Dar excursia noastră a avut 
și alte popasuri : la Tg. Mureș, 
Lacul Roșu, Cheile Bicazului, 
Hidrocentrala „V. I. Lenin", 
Moinești. Peste tot am fost 
primiți cu drag și am aflat 
lucruri interesante. Ca să vă 
scriem însă despre tot ce am 
făcut și văzut în excursie, ne-ar 
trebui cîteva gazete. Dar, dacă 
vă interesează mai mult, vă 
poftim la muzeul nostru, unde 
sînt expuse hărți cu itinerariul 
excursiei, desenele lui CrețuVa- 
sile și Petrescu Marin. Detașa
mentul geografilor a lucrat două 
pietrare, iar tinerii naturaliști, 
un ierbar cu plantele întîlnite 
în diferite locuri.

Cît despre peripețiile prin 
care am trecut s-a compus și 
un cîntec lung, din care nu lip
sește pățania „neastîmpăratei" 
Mia-gîrlă, care a căzut într-un 
„lac" de motorină la Tg. Mureș.

Irina RADULIAN

o
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aici, iar seara, 
mari" eu văzut 

cei mici" August, Casa pionierilor-Galați

tajuluL Aici lucrurile păreau că se în
curcă. Era nevoie de brațe de muncâi 
puternice, care să transporte cărămi
da pe schele.

Pionierii au fost aceia care și-au pus. 
în gînd să îndeplinească această’ 
muncă. Se așezară la o distanță de 
2—3 m unul de altul, iar cărămizile- 
treceau din mînă în mînă, pînă ce a- 
jungeau sus, la zidari.

Pereții se înălțau văzînd cu ochii. 
Curînd ei au fost tencuiți și ferestrele 
așezate ; mai rămăsese de pus par
chetul. Aici, cel mai îndemînatic s-a 

arătat Neacșu Nicolaie dintr-a Vl-a, în' 
mîinile lui, bucățile de lemn lustruit1 
parcă dansau.

Nedumerirea locuitorilor a fost înlă-* 
turată în momentul în care dintr-o nea-, 
șină au început să tie descărcate băni
cile.

— In sfîrșit, spuse un bătrîn, după a- 
tîția zeci de ani; mi e dat să văd și I® 
noi in Pucioasa o școală mare, lumi
noasă.

Acum, cînd toate lucrările au fost 
terminate, noua școală medie este ga
ta să primească pe primii săi școlari*

E. DOBRESCU
■»;



EMILIA CALDARARU

[conltnuare dm paging l-a) con.tuiuu.ie castelul. Pe timpul capi 
nu s-au făcut nici macat 
ceicetare. >>

Descoperire

din București. Șeful șantierului este 
arhitectul Octavian Dobre

Cunoașteți Teatrul de Operă și 
Balet din București ? Sau poa
te ați vizitat cea mai înaltă și im
pozantă construcție a țării, .Casa 
Scînteii' Ei bine, ele au fost con
struite de zidarii Trustului 3 Con- 

tStrucții, iar șeful de șantier a fost 
arhitectul Octavian Dobre. Acest 

. trust execută numai adevărate o- 
pere de artă. Restaurarea castelu
lui Huniazilor e o lucrare specială, 
unde trebuie multă 

. pricepere Cei mai 
buni specialiști din 
țară au fost deci tri
miși la Hunedoara, 
după ce au înălțat 
două minunate edifi
cii ale socialismului, 
să restaureze acest 
vechi castel.

Primele ziduri ale 
fortificației Hunedoa
rei au fost durate în 
secolul al XlII-lea. In 
anul 1409, regele Si
gismund dăruiește 
cetatea lui Voicu, ta. 
tăi lui Ion Corvin. A- 
cesta aduce nume
roase îmbunătățiri 
cetății, menite să ți- 

' nă piept atacurilor 
otomane. Se constru-

£>•' tește un sistem 
bastioane : spre 

<$ pus „Turnul lui

>

de 
a- 

Ca-

Construcfiue 
după moartea iul, sub domnia fiu
lui său. Matei Corvin. Ele sînt de- 
săvîrșite de Elisabeta Silagy, soția 
lui Ion Corvin. Ea împînzește cas
telul cu ornamentații tn culori vii, a 
căror strălucire a rămas pînă și 
azi. Tot în timpul ei se creează în 
loggia lui Matei, o ffescă de o înăl
țătoare frumusețe, legenda nașterii 
lui Ion Corvin de Huniade.
. In secolele următoare,. XVI și 
XVII, proprietari ai castelului de pe 
malul prăpăstios al Zlastiului devin 
mai multe” familii de nobili. Printre

■■'li 1■ i s Șli

pistanov*, spre miazănoapte, adică 
/> la flancuri, „Tumul Picant" și altele. 

Mai tîrziu. Ion Corvin de Huniade 
transformă cetatea lntr-un elegant 
casteL In general, azi, castelul ara- 
tă ca după aceste transformări ale 
lut Ion Corvin. Construcțiile efec
tuate de Ion Corvin sînt adevărate 
creații arhitectonice din secolul al 
XV-lea. Ion Corvin construiește im
presionanta .Sală a Cavalerilor*, 
.Sala dietei* cu minunatele sale 
loggii. Dar Ion Corvin, după o ră
sunătoare victorie asupra turcilor, 
moare ta Belarad

<<

<y «

ei, principele Gabriel Betlehen, care 
adaugă aripa de est și .Curtea 
Corvinilor'.

Multe din familiile de nobili, prin 
transformările făcute după cum le 
tăia capul, distrug o serie de fru
museți artistice ale castelului E 
distrusă .Sala dietei*, iar in timpul 
Habsburgilor .Sala Cavalerilor* — 
una din minunățiile castelului —, 
devine depozit de fierărie.

In anul 1854 izbucnește un puter
nic incendiu, care face mari distru
geri. Se părea că castelul Huniazi- 
lor s-a sfîrsit odată cu acest incen
diu.

Begimul burghezo-moșieresc din 
fara noastră a lăsat în toi-l”-

paragină 
țarismului 
lucrări de

Totuși, bătrînul castel de pe ma
lul pîrîului Zlasti nu și-a sfîrșil 

traiul. In castel forfotesc zidari, ar- 
hitecți. Istorici, proiectanți, care îi 
dau o nouă viață. Minunata .Sală 
a Cavalerilor" e aproape refăcută. 
Stîlpi uriași de susținere, de o inte
resantă configurație, au fost îmbră- 
cați în marmoră lucitoare, așa cum 
a fost pe timpul lui Ion Corvin. Se 
lucrează intens la 
boisa", la .Sala dietei

proape 
sînt medalioane 
domnitorilor 
cea epocă, 
el.e 
greu Vasile Lupu și 
Matei Basarab.

-In curte 
una din 
Castelului: 
turcului", 
săpată 
zonieri turci. Li s a 
promis libertate ime
diat ce vor da de 
apă. Cei trei turci 
au săpat în stînca 
tare de granit, cu un 
fanatism de necre 
zut. 15 ani au cioplit 
stînca, dînd în sfîrșit 
de apă. Libertatea 
promisă nu li s-a a 
cordat însă. Ei au 
scris pe zidul din 
fața fîntînii, în limba 

aveți, dar suflet ba*.
pe 

In această

Galeria Ne- 
unde sus, a- 
de plafon, 

ale 
din a 
Printre 

se disting cu

se află 
minunile 
„Fîntîna 

Ea a fost 
de trei pri-

turcă ; «Apă
La Hunedoara sint așteptați 

curînd noi .castelani*, 
toamnă se împlinesc 500 de ani de 
la moartea lui Ion Corvin, a cărui 
sabie a izbit de atîtea ori hoardele 
acaparatoare ale Imperiului oto 
man. Academia R.P.R. se îngrijeșt- 
de festivitățile care au loc cu pri 
lejul acestei comemorări, de rete 
ratele istorice, de invitarea ano:
oaspeți de vază din străinătate.

Oaspeții — istorici cu renume — 
vor vizita șl ei vechiul castel a! 
Huniazilor.

>

>

Stefan HALMOȘ

Cît' te strădui, fată 
mică.

Te înalți pe vîrfuri, 
sari.

Cazi pe-o tufă de 
urzică.

Duci război cu doi 
bondari.

Totuși nu te dai bătută 
Și-n sfîrșit ai apucat 
Cu un ultim salt, de 

ciută. 
Creanga nucului rotat.

Nici ti i eriiă că ce iie 
Te-ai mînjit vîrtos cu 

verde;
Ci doar nuca durdulie 
Strîngi în pumn, spre-a 

nu o pierde.

Și în umbra, cît 0 pată 
De sub tufa de cucută 
Te lungești, privind 

mirată 
Fructa nemaicunoscută.

Să o guști ? 
Fără-ndoiaiă I

Te îmbie parc-anume. 
„.Pe sub verdea ei 

cocleală 
Nu știi că se-ascunde-o 

lume.

Muști din nucă 
•ncrezătoare 

Și-nciudată olecuță; 
Vai, dar sevele-î amare

Micul
Jntr-un codru-avea sălaș 
Un norod de iepurași. 
Către el merge de zor 
Micul nostru vînător

Lingă un molid pitic. 
Stă un iepure mai mic. 
Vinătorul, cum tl vede. 
Înspre el se și repede. 
Saltă-n fugă iepurașul. 
Dar băiatu-i este nașid

Le-ai stîrnit si nu te 
cruță.

Plîngi și totuși smulgi 
în pripă

Coaja ce mustește fiere 
Muști din nou... și

dinții țipă 
Și te-ncrînceni de 

durere-

Zvîrli îndrăcită roadă 
Și o calci în scăfîrlie. 
Toată frunza din livadă 
Tremură de-așa mîuie.

Nuca-și plînge sub 
sandale 

Soarta ei nenorocită; 
Dintre-atîtea trufandale 
Iat-o cea mai

dușmănită I

SI. scrîsnind de 
indignată I 

Din încheieturi
necoapte, 

A pleznit, apoi, 
deodată, 

Dezvelind un miez de 
lapte. 

Bun e miezul, bun e 
miezul I 

Mîndră de descoperire. 
Te sucești ca titirezul 
Și-ai vesti întreaga fire.

Eu, ascunsă pe potică, 
Rîd sub poalele verdeții. 
Ce-af aflat tu, fată 

mică,
E mal mult; e-o lege-a 

vieții I

vînăfor
Și mina pe ei o pune 
C-o iuțeală de minune.

Iar la toamna ce-o să vie, 
Cină se coace roada-n

vie. 
Iepurașul argintiu 
O să stea la coltul piu t

Anton CHIRLEȘAN 
cl. a VI-a

Rod na, raionul Năsăud 
regiunea Cluj

R A
piese de A. S. Puskin. 
47 — Subiectul unor 
romane tratînd desnre 
viata trecută a popoare
lor. 49 — Autorul volu
mului ..Povestea cărții”.

— Poetă contam pora- 
51 — Literatură

isă în vechime. 52 — 
erou din romanul „Tî- 
năra Gardă” de A. Fa-

YER-TICAd^is Drintre 
altele și ..Secerișuri sfin- 

— Autorul Iui 
4. 

din 
Per-

te”., 2. ___
..Pămînt desțelenit” 
— Fabulist romîn 
setolul XIX '5 — 
sonai principal dintr-o 
operă literară. 7. — An- 

— „O ...neobișnuită” de 
Personaj din „Ccpilă- 

de M. Gorchi. 15. — In an-

O
Printre alte cărți noi apă

rute tn Editura Tineretului, 
se află și „Povestea unui 
mic zdrențăros" de scriitorul 
englez James Greenwod. 
Peste opera acestui autor 
burghezia engleză a așter
nut un covor de tăcere. Ea 
nu voia să-i audă acuzațiile 
pe care i le aducea scrii
torul ce se inspira din 
via(a celor oropsiți. Totuși.

poveste tristă
adevărul nu poate fi încătu
șat

„Povestea unui mic zdren
țăros" este povestea multor 
copii necăjiți ai Angliei. 
Jimmy, eroul principal al 
cărții, ne face deseori să tre- 
sărim pentru viața lui. La 
vîrsta de 7 ani, se vede silit 
să-șt părăsească casa părin
tească tn care o mamă vitre
gă luase locul unei mame

blinde șl iubitoare. Ce viață 
putea să-i hărăzeaseă soar
ta unui copil fugit din ..fun
dătura Cratiței" cinstit, dar 
oslndit să înfrunte toate ne
cazurile pribegiei ? Va deve
ni cerșetor sau hoț 2 Va 
răzbi să trăiască sau va 
muri ? Aceste întrebări Iți 
apasă inima toi timpul cit 
parcurgi cartea.

Corigenta
Nu puțini pictori sovietici au închinat 

minunate pînze vieții copiilor. Printre 
acești artiști se află și Fedor Pavlovici. 
Reșetnicov, autorul tabloului alăturat. 

Tablou) se numește „Corigența”. După 
cum vedefi, nu-și desmin te întru nimic 
titlul.

in timp ce afară soarele bogat al verii 
veghează jocurile copiilor, corigentul 
nostru șade închis în casă și învață ceea 
ce n-a învățat la timpul cuvenit. Doi 
prieteni își arată chipurile la geam. Unul 
pare că-1 chiamă să lase cărțile și să 
iasă la joacă Celălalt, un puștan, e mi
rat șț compătimitor; nu-și dă prea bine 
seama ce-i cu supărarea corigentului, 
dar, oricum, îi este milă...

Cea mai interesantă este însă figura 
personajului central. Iată, e limpede că-i 
foarte amărît și că ar zvîrli bucuros 
cărțile pentru a fugi afară. Dar cutele 
frunții, încruntarea sprîncenelor ne arată 
că avem de-a face cu un copil care e 
hotărît să-și repare greșeala. Priviți-l 
bine; va suferi rușinea corigenței, va în
dura zăpușeala din casă, se va lupta 
eroic cu dorința de a lăsa totul baltă — 
și pînă la urmă le va arăta tuturor că-l 
un băiat cu voință.

ton Pann. 8.
K. Fedin. 9 • 
ria mea“ 
tichitate lumina, noaptea, piramidele 
egiptene. 16 — Mare poet romîn. 17
— Autorul sovietic al cărții „De 
la focurile de semnalizare la ra
dio”. 19 — A scris „Jucăriile noastre”.
20 — Expuși în vitrină. 22 — Iobag 
eliberat, pictor, unul din cei mai de 
seamă poeți ucrainieni. 23 — Autorul 
minunatei povestiri sovietice „Pudelul 
alb” 24 — Pe jumătatea Iui Titi! 26
— Motiv pentru care a fost bătut co-

ORIZONTAL
3. Gen de poezie lirică (pi.). 6. Re

prezentant al culturii uzbece, filozof, 
istoric și poet. (sec. XV). 
mos Martin ,-i? cuvîntul” 
tie I) II. La București există unul în 
dealul Gotrocenilor, iar surori mai 
mici ale lui sînt mal în toate orașele 
țării. 12. Nume de fată Ia cazul voca
tiv (populari) Eroina unei operete de 
Filaret Barbu. 13. — împărat din bas
me. 14. Ștefan... tînăr poet romîn, Lau
reat al Premiului de Stat. 18. Inter
jecție de dumirire. 19. Arbore asiatic. coșul din basmul lui Creangă. 28 
21. — Adverb de timp.în poveștile lui 
Creangă (moldovenism). 23. — Om 29 
învățat I 25 — Alifie moldovenească. moldovenesc. 32 — Interjecție de frig. 
27 — Autorul romanului „Dan“ 
— Roman de Liviu Rebreanu. 32 
Personaj din „Vînătoare de lupi” 
Petre Dumitriu. 34 — Basm de

36 — Tată nefericit dintr-o 
Shakespeare. 38 — Literă 
40 — Animal nelipsit din 

cu toreadori 41. — Ptițîn 
Ia 

romanului

10. Cînd 
(interjec-

30

de
I-

Scriitor sovietic, autorul „Furtunii”.
Prăpastie (!) 31 — Untdelemn...

33 — Celebru scriitor american, a 
scris „Tom Sawyer”. 35 — Scriitor so
vietic. 37 — Aristide Anghelescu. 39 
— Eroina unui roman de Lev Tolstoi.
42 — Curelușă de meșină. 43 — Re
fren la unele cîntece populare rornî- 
nesti. 44 — Neeatie. 45 — Bon... fără 
cotor 1 46 — Simbolul chimic al rute
niului. 48 — „Stai 1“ pe jumătate! 49

Creangă. 
operă de 
ianoneză.
oovestile

•— dip filmul cu același nume
el acasă I 43 — Autorul
^.Invazia lui Batîi”. 44 — Eroul unei — Sfîrsitul tăcerii I
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