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și-ntîi să-mi spuneți voi ce 
politicos...

(din clasa a IH-a) ; Dacă spui 
Săru-mîna“ cînd te scoli de la masă,

— Mai întii 
Înseamnă să fii

Nelu 
mamei 
Înseamnă că ești politicos...

Sandu (mai mare) ; Ești politicos dacă 
nu Sumezi în fața părinților și dacă lași 
fetele să treacă înaintea ta, atunci cînd treci 
pragul unei uși.

Nana: Să nu ieși din cuvîntul mamei, să 
n-aștepți să-ți spună mai întii oamenii mari 
„bună ziua" și să cedezi locul în 
sau in autobuz celor mai vîrstnici. 
cred că înseamnă să fii politicos.

Cornel : Dacă nu înjuri și nu dai 
nul înseamnă că ești politicos...

... Stop ! Aceste cîteva păreri ale voastre 
tn legătură cu politețea ne ajung. Să vedem 
acum în practică cum înțelegeți voi polite
țea. Pentru aceasta vom face cunoștință cu 
dțiva copii.

CIND CEASUL ARATA ORELE 13,35

— Care-mî dă și mie un creion ? Haideți, 
vă rog, n-am cu ce să scriu.

Nici unul dintre băieții din clasă nu dădu 
însă atenție acestei rugăminți.

Atunci se ridică din bancă Botta Maria și-i 
dădu băiatului un creion al ei. Toți 
băieții se uitară uimiți la ea. La un aseme
nea gest politicos nu s-ar fi așteptat, mai 
ales din partea unei fetel..s

IN TRAMVAI

— Așa cum mi-a pus mama numele 1 râsJ 
punde băiatul șl, profitînd că în fața tram
vaiului e o căruță, deschide ușa cu putere și 
sare, chicotind, pe stradă.

— Ce bădăran ! Ce prost crescut 1 Măcar 
fi cerut scuze bătrînei I — continuă lumea

tramvai 
Eu asta

cu pum-

Nimic nu părea să mai tulbure, la ora 
aceea, liniștea străzii Tunari. Și curtea școlii 
din colț era liniștită. Toți școlarii erau în 
clase.

O femeie cu un paner plin de roșii trecea 
In clipa aceea de colțul străzii; înaintea ei 
pășea încetișor, cu prudență parcă, un 
bât rinei.

Ca un fulger, de după colțul străzii apăru 
uri pionier voinic, ce părea să

La ora aceasta, tramvaiul 5 e destul de 
aglomerat. La Școala medie „I. L. Caragiale" 
s-au terminat cursurile și elevii dau buzna 
în tramvai. Unii se urcă prin față și, după 
ce aruncă o privire în vagon, să vadă de nu 
s-a urcat cumva și controlorul, se opresc 
acolo pe scări, blocînd ieșirea.

Aproape de stația .următoare, doi băieți — 
unul blond, voinic, cu părul tuns scurt ca 
boxerii, celălalt puțin mai înalt, dar mal 
subțire — s-au luat Ja hîrjoană. Se ghiontesc, 
rîd, își trag ghiozdanele în jos.

Tramvaiul oprește. O bătrînă dă 
boare ; cere băieților să-i facă loc.

— Faceți loc faceți loc, copii, ce
— strigă oamenii din tramvai.

E prea tîrziu însă. Tramvaiul a 
Bătrîna, mîniată pe bună dreptate, i 
în fel și chip pe cei doi zurbagii.

— Trebuia să te gîndești mai de mult la 
ce stație cobori, răspunse cu obrăznicie cel 
blond. Ei, acuma ce să faci 1 Las’că o plim
bare nu strică !

In tramvai, lumea se revoltă. „Auzi, după 
ce că e vinovat, mai răspunde și obraznic 1 
Să-ți fie rușine !“

Cineva, indignat de bună seamă, se apro
pie de băiat și-l întreabă :

— Ia spune, cum te cheamă ?

să co-

să

povestesc o întîmplare. La clasa a Vil-a A, 
un se știe cum, probabil că din pricina 
izbirii prea puternice, s-a stricat clanța ușiî.

Am trimis îndată după meșterul tîmplar. 
Tîmplarul e un om în vîrstă, cu părul cărunt, 
cu mîinî nespus de pricepute.

A venit meșterul, a privit clanța șî a clă
tinat mustrător din cap. Avea de altfel și 
dreptate. Nu trecuseră decît cîteva săptămînl 
de cînd o mai reparase.

Eram cu toții în clasă. Am ieșit totuși pe 
sală să-1 întreb pe meșter cît îi datorăm 
pentru reparația făcută.

— Nici un ban I a răspuns el. Sînt copii 
șî copiii... știți dumneavoastră cum intră «4 
pe ușă I

In aceeași clipă, a teșit Dina Harței.
— Clasa noastră — a zis ea meșterului — 

vă mulțumește pentru reparația făcută. Noi 
am fost de vină că 
să se maî strice de

Am văzut cum, la auzul acestei mulțumiri 
meșterul nostru, om care a trecut prin atîtea, 
s-a emoționat ca un copil. Era cea mai bună 
plată pentru munca lui.

Întîmplarea asta pare măruntă, neînsem* 
nată. Dar mie mi se pare că a mulțumi cuiva 
atunci cînd ne ajută, sau ne face un servi
ciu, e cel mai sigur semn al adevăratei poli
teți'.

s-a stricat clanța. N-» 
acum.

comenteze întîmplarea petre-fie prin clasa pornit 
ocară ște

Vasile BIRGÂOANU 
Mia IONESCU(Discuție cu tovarășa Jana Apostol, 

riginta clasei a VH-a A de la Școala nr.
— „Despre politețe ? Știu eu ce să vă

di
ll) 
po

vestesc despre politețe? Al Dai Am să vă

din tramvai să 
cută.

O ÎNTÎMPLARE MĂRUNTĂ

naiba 1

c. andr^‘

Din fundul clasei, de undeva, se auzi însă 
nn glas.

de gru
să

toate!

că soar 
ic flȘa 

rea P“ ,idniere' 
Cupior’ vH-a. In• ' v“„ jin aCOio

Jț.**ti* 
'? "‘m ă‘ 

jrur»os!ț’ o o4w"are 
’ ca de

Toate se tu£
pre?efintă părUl “de seflnia’ .Li 

*lCU Mea d^ea ta dis° t 
băiețește. 0\nlrerupf°- 

meni adă^ ?I aie scaP05®-

" ’ s-ar fi Elea^

ales-o Pe-

vine

o4c
’ .a- '.S U Sl °‘-ha.

Hnd col°mal Pulol >ra c‘m
. ăill1-"”'- ..

Mne vorba, 
terminat binReodica, Ș»

''“‘"ar» A^°''na b“n^

'Are

de f°arte
«"a“l 8“c“S««re '

ai« -

fetelor

m-au

urez 
voi. nu?

Vl-a sau a Vil-a. Alerga cu o viteza for-a
midabilă încît regretam că n-aveam la In« 
demînă un cronometru. Cine știe ce record-1 
man descopeream 1 Eram liniștită 
căci. îmi închipuiam că alergătorul 
nostru va ocoli pe cei doi trecători 
ce i se iviseră în cale (bătrînelui 
ți femeia cu panerul).

Dar, vai...
Pionierul trecu pe lîngă femeie 

și-i izbi panerul cu servieta, apoi se 
ciocni de bătrîn. Fără să întoarcă 
măcar capul, să vadă ce se întîm- 
plase în urma lui, intră val-vîrtej 
tn școală.

Ceasul arăta orele 13,35. Desigur 
profesorul intrase în clasă !

Pe stradă femeia vocifera supărată și 
aduna roșiile risipite pe jos, iar bătrînul 
rămăsese parcă țintuit locului, speriat de 
lovitura neașteptată.

SE MAI INTTMPLA Șl AȘA

Clasa a 111-a. Tovarășa învățătoare anunță 
o nouă lecție. Toți copiii au scos pe bănci 
maculatoare șî creioane, gata să noteze 
explicațiile.
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A Vll-a aniversare a R. D. Germane
Ziua de 7 octombrie 

este o zi de mare sărbă
toare pentru poporul 
german: se împlinesc
șapte ani' de viată a Re
publicii Democrate Ger
mane.

In acești ani, poporul 
german a pornit să-și 
construiască o viață li
beră, din zi în zi mai fe
ricită. obtinînd succese 
însemnate în îndeplini
rea primului plan cin
cinal al economiei (1951 
•—1955). In anii planului 
cincinal s-au construit 
mari întreprinderi indus
triale, ca, de pildă, com
binatul metalurgic ,.!. V.

trat în exploatare nume
roase mine, au fost ridi
cate mari electro-centra- 
le. șantiere navale...

Pentru oamenii muncii 
din R. D. Germană s-au 
construit o mulțime de 
locuințe noi; astfel, lingă 
combinatul metalurgic 
„Stalin'1 s-a ridicat noul 
oraș Stalinstadt. De ase
meni la Berlin, Dresda, 
Leipzig, Karl Marx-Stadt 
Rostoch, Messau și în 
alte orașe au fost efec
tuate mari lucrări de re
facere și de construire a 
unui număr însemnat de 
locuințe, iar pentru pri
ma dată în istoria po-

ră-copiii, întreg po
porul depune eforturi 
săi facă o viață tot 
mai fericită; pentru ei 
s-au construit numeroa
se case și palate ale pio
nierilor, pentru ei s-au 
amenajat sute de tabere 
de odihnă și tot lor li 
s-a dăruit minunata Re
publică a pionierilor — 
„Ernst Thălmann". Pio
nierii germani au pro
priul lor ziar, „Der 
Junge Pionier". Ei în
vață în școli mari și lu
minoase, ocrotiți de gri
ja părintească a guver
nului, a întregului popor 
muncitor.

Prof. Univ. Călin Popovici

. Pionierii germani iși petrec timpul liber intr-un mod interesant și folositor

Stalin" din apropiere de 
Frankfurt-pe-Oder, uzina 
cocsochimică „M. Rako- 
si* din Lauchammer. 
combinatul metalurgic 
iWest“ din Kalbe, au in-

porului german au loc 
la sate mari lucrări de 
construcție de locuințe, 
construcții comunale și 
culturale.

Pentru generația tînă-

Ca să putem realiza aceas
tă experiență, vom construi 
mai întîi o „mașină" care să 
producă electricitate. Iată 
cum o veți realiza:

Dintr-o bucată de carton 
lată de 2 cm faceți un cerc, 
așa cum se vede in desenul 
nr. 1. Infășurați cercul cu 
staniol (foiță metalică in 
care se împachetează de obi
cei ciocolata). Inlăuntrul cer
cului lipiți 8—10 dinți făcuțl 
tot din staniol (urmăriți de
senul). Cercul se lipește apoi

Fig. 1

'demn picior (c) făcut tot din carton, dar nelnfă- 
șurat cu foiță de staniol.

Piciorul se introduce intr-un dop crestat cu cu
țitul. Dopul vine apoi introdus intr-un borcănaș 
de sticlă, bine uscat.

De cerc se leagă apoi un fir de beteală (din a- 
ceea care se pune in pomul de iarnă sau se folo
sește la minți).

„Mașina" e gata. Luăm acum un bastonaș de 
'sticlă; îl frecăm la un capăt cu o bucată de pînză 
'de mătase. Introducem apoi capătul frecat al bas
tonului în centrul cercului șl mișcăm bastonașul 
ușor. Dinții ascuțiți ai cercului „culeg" electrici
tatea de pe baston.

Trecem acum la confecționarea „omului elec
tric". Dintr-un carton mai dens tăiem chipul^ o- 
mului, așa cum se vede în figura 2, și-l înfășu- 

răm tot în foiță de staniol. Părul și sprincenele 
se fac din fire subțiri de mătase. Nasul, limba și 
urechile se fac din foiță subțire, foiță de țigări. 
Chipul gata confecționat se fixează în dopul unui 
borcănaș de sticlă. Dar ce trist e „omul" nostru! 

nasul, urechile —Păru-i stă pleoștit, sprincenele, 
de asemenea! E de-ajuns în
să să atingem fața omului cu 
firul de beteală de la „ma
șina" care produce electrici
tate, pentru ca îndată să se 
însuflețească. Părul, sprîn- 
'cenele se ridică în sus și tot 
așa urechile, limba și nasul.

Aceasta se întimplă din 
cauză că foița de staniol de 
pe fața omului se încarcă cu 
același fel de electricitate ca 
și urechile, nasul, limba, 
sprincenele, și se resping unul 
pe altul. Fig. 2

In marele front al par
tizanilor păcii, poporul 
R. D. Germane este un 
factor activ, care luptă 
alături de celelalte po
poare pentru o viață de 
muncă pașnică, pentru 
înțelegerea între toate 
naționalitățile. De aceea, 
bucuria poporului ger
man, la a Vll-a aniver
sare a R. D. Germane, e 
împărtășită de toți oa
menii iubitori de pace și 
progres din lumea în
treagă

Micile luminițe ce sclipesc pe bolta cerului 
sînt sori ca și soarele nostru, pe care numai 
imensa lor depărtare le face să pară atît de 
mici. Ochii noștri văd pe bolta cerească numai 
vreo 6000 stele, dar cu ajutorul lunetelor, nu
mărul celor ce se pot observa crește tot mai 
mult, cu cit luneta este mai puternică. Fîșia 
alburie care străbate tot cerul, Cale* Laptelui, 
închide în cuprinsul ei vreo cîteva sute de mii 
de milioane de sori. Unii dintre aceștia sînt 
întovărășiți de planete — adică globuri întu
necate fără lumină proprie; soarele nostru e 
însoțit de 9 planete. Aceste stele formează pe
rechi de două sau chiar mai multe stele, iar 
altele sînt singuratice. S-ar părea că de tot
deauna stelele au luminat la fel, că sînt veșnice 
și neschimbătoare. Aceasta, deoarece schimbă
rile stelelor au loc pe intervale foarte lungi de 
timp, față de care viața oamenilor pare doar 
o clipă. însuși soarele nostru se pare că e lu
minat cu o lumină asemănătoare celei de acum 
vreo 3—4 miliarde de ani și că va mai lumina 
la fel încă multe alte mii de milioane de ani. 
Aceasta se explică prin aceea că soarele și ste
lele sînt adevărate uzine atomice, care scot 
energia lor, lumina și căldura, din adîncul ma
teriei, așa cum încearcă s-o facă și oamenii 
de pe pămînt. Lumina soarelui și a stelelor este 
așa dar energie atomică. Oricît de mare este 
cantitatea de energie astfel obținută, ea are 
însă o limită, și unele stele care risipesc în 
spațiu de sute de mii de ori mai multă lumină 
și căldură ca soarele nostru nu pot dura decît 
numai un număr limitat de ani. Așa au ajuns 
astronomii să-și dea seama că stelele de pe 
cer nu au toate aceeași vîrstă, că unele sînt 
tinere și altele bătrîne. Nu poate așa dar fi 
vorba ca toate stelele să se fi născut deodată, 
ca la comandă, dimpotrivă, ele s-au născut 
treptat, unele din ele numai de puțin timp, 
chiar sub ochii noștri. Noi nu putem urmări 
însă pe îndelete felul cum iau ființă stelele, 
din cauză că viața noastră este foarte scurtă 
și nașterea' unei ste!e durează mult timp. As
tronomul sovietic Ambarțumian a arătat în 
plus că stelele se nasc în grupuri și aceste gru

puri se risipesc cu vremea, stelele nou născute 
în astfel de grupuri depărtîndu-se unele de 
altele cu viteze de cîțiva kilometri pe secundă. 
Ca și alicele, stelele din aceste grupe, înainttad 
în spațiu, se îndepărtează totodată unele <4s 
altele. Așa cum alicele erau la început toate 
într-un cartuș, așa și stelele din astfel de 
grupe, dacă le prelungim drumurile înapoi, ve
dem că au pornit cu toate dintr-o mică regiune 
a spațiului, unde au luat naștere. Se găsește 
astfel că unele grupuri de stele s-au format 
numai de un milion de ani, față de soarele 
nostru, care știm că este o stea bătrînă. cv. o 
vîrstă de cîteva mii de milioane de ani.

In grupele în care s-au format stelele se 
găseau și mase de gaze și de pulberi cereșt, 
Totdeauna cînd observăm grupuri de stele t 
nere, se vede că ele sînt asociate cu astfel de 

' materii difuze din spațiul cosmic. De aceea as
tronomii au ajuns la concluzia că astfel de
stele au luat naștere din norii de gaze și de 
pulberi care se întind mai ales de-a lungiP 
Căii Laptelui.

In regiunile spațiului unde nu mai sînt ast 
fel de nori, nu se mai observă stele t nere.

Felul exact cum se concentrează pulberile și 
gazele în mari globuri incandescente nu se 
cunoaște amănunțit. Cei mai mulți astronomi 
cred că masele mari de asifel de materie, con- 
centrîndu-se, se încălzesc. Cu vremea, căldura 
devine atît de mare, încît în interiorul lor 
încep să se petreacă fenomenele atomice care 
au Ioc și în bombele de hidrogen, hidrogenul 
transformîndu-se în heliu, cu o foarte mare 
degajare de căldură și de lumină. Dintr-o 
masă fără formă, ca o pată neagră pe fondul 
întunecat al cerului, mica nebuloasă numită 
glob negru, se transformă într-o stea străluci
toare. Lumina ei crește mereu și steaua % 
străluci atîta timp cît va mai avea hidrogen în 
interiorul ei. Așa se nasc stelele, fără interven
ția vreunei puteri supranaturale, după legik 
de dezvoltare ale materiei In Universul fără 
de sfîrșit în timp și spațiu, acest proces du
rează neîncetat: o formă a materiei se trans
formă în alta, dar materia este veșnică.
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In anul 1482 adică cu a- 
proape cinci sute de ani în 
urmă, navigatorii portughe
zi debarcă în Africa, pe țăr
mul Golfului Guineea și «ri
dică acolo fortăreața Elmi- 
na. Infiltrîndu-se, cu timpul, 
tot mai adînc în continent și 
venind în contact cu popu
lația locală, portughezii află 
că pe acele meleaguri se 
găsește mult aur. Băștinașii 
știau încă de pe atunci să 
extragă acest metal prețios 
prin spălarea nisipului ritu
rilor și să facă din el bră
țări și alte podoabe. Aurul 
din acest ținut începe 
constituie punctul 
ție al europenilor 
ghezii numesc 
,.Coasta de Aur“. 
al XVI 1-lea locul 
zilor pe Coasta de Aur vin 
să-l ia olandezii, dar și a- 
ceștia. în secolul al XVIII- 
lea, încep să fie înlăturați 
de englezi.. Angliei i-au tre
buit însă' peste 100 de ani 
ca să poată supune popoa
rele de pe Coasta de Aur. 
Expansiunea colonialiștilor 
englezi spre interiorul țării 
s-a lovit de rezistența dîr- 
ză a poporului ashanti, care 
forma încă de la începutul 
secolului al XVIII-lea 
stat puternic. Poporul 
hanti a purtat între 
1807—1874 șapte 
cu englezii. în care și-a 
apărat cu strășnicie inde
pendența și a ieșit învingă
tor. Abia în anul 1895 en
glezii, atacind pe neaștepta
te, au reușit să supună sta
tul Ashanti. Dar curajosul 
popor a opus și mai departe 
rezistență, organizînd răs
coale. care însă au fost re
primate crunt.

In zilele noastre, în com
ponența Coastei de Aur in
tră regiunea cu același nu
me de pe litoralul mării.

să 
de atrac- 
iar portu- 

teritoriul 
In secolul 
portughe-
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teritoriile Ashanti și T<igo 
și Teritoriile de Nord. Coa
sta de Aur are o suprafață 
de 203.700 km.p. și se înve
cinează cu Togo Francez, 
Volta Superioară și Coasta 
de Fildeș. Populația țării 
numără circa 45 milioane 
locuitori și este formată din 
triburile africane Ashanti. 
Ewe, Fanți și altele. Numă
rul europenilor nu trece de 
7 mii.

Natura Coastei de Aur 
este foarte bogată. Aici se 
întind nesfîrșite savane, 
galerii de păduri pe margi
nea apelor curgătoare și 
jungle tropicale. Dar plan
tațiile. și în special cele de 
arbori de cacao, ocupă și 
ele un Ioc important. De-alt- 
fel. Coasta de Aur este cel 
mai mare producător de ca
cao din lume; ea furnizează 
o treime din producția mon
dială. Subsolul țării a 
pînă în 
diat; în 
bogății, 
pă locul 
în ceea 
ția aurului și locul al trei-

un
as- 

anii 
războaie

prezent puțin 
el se ascund

Coasta de Aur 
al doilea în Africa, 
ce privește extrac-

fost 
stu- 

mari 
ocu-

lea in lume extracția
minereului de mangan. In 
afară de aceasta, pe Coasta 
de Aur se extrag anual can
tități mari de bauxită și 
peste 2 milioane carate de 
diamante industriale.

Principala ocupație a lo
cuitorilor acestei țări este 
însă cultivarea pămintului. 
In industrie lucrează doar 
6% din populație.

Colonialiștii care au asu
prit timp de multe secole 
poporul Coastei de Aur nu 
s-au interesat ca flacăra 
culturii să pătrundă în ma
se. De aceea peste 90% din 
populație a rămas și astăzi 
analfabetă. In țară există 
foarte puține școli elemen
tare și medii. Numai in ul
timul timp a luat ființă un 
institut de învățămînt supe
rior. Dar dorința poporului 
de a învăța este mare. Un 
exemplu grăitor este cazul 
intimplat în anul 1945. cînd 
la un colegiu s-au prezen
tat 4000 de candidați pentru 
100 de locuri.

După cel de al doilea răz
boi mondial, puternica miș
care pentru eliberare de sub

jugul colonial a cuprins și 
Coasta de Aur. S-au consti
tuit și aici organizații mun
citorești, au apărut sindica
tele. După alegerile care au 
avut loc in anul 1951. pen’r’J 
prima dată în istoria Coas
tei de Aur, a fost format un 
guvern alcătuit în 
tate 
fost și 
istoria 
condus* 
gru. In 
votului 
poporul
Legislativă care s-a pronun
țat perîiru independență. 
DaT independența a fost 
acordată Coastei de Aur 
abia în septembrie 1956. Ea 
a fost rodul luptei dîrze și 
îndelungate a maselor din 
această țară pentru lichida
rea dominației coloniale.

Coasta de Aur — primul 
stat al negrilor din 
care-și scutură jugul 
nial — se va numi din 
Gana. după 
cut inainte 
lonialiștilor

majori- 
din africani. Acesta a 

primul guvern din 
coloniilor africane 
de un premier ne
anul 1954, pe baza 

direct și universal, 
a ales o Adunare

Africa 
colo- 

nou 
cum era curos- 
de venirea co- 

europeni.
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O fabrică de prelucrare a diamantelor în Coasta de Aur-
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Veselia lor e mărturia vieții fericite pe care o trăiesc pionierii din 
R. P. Ungară

De la foștii elevi care mun- 
în alte localități. Am primit, 
scrisoare de la directorul sov- 
producție de bumbac ,,Pahta

Din experiența pionierilor sovietici

Anul trecut, cînd Borea Minaev a ve
nit pentru prima oară în această școală, 
copiii din clasa a V-a ,,A“ i-au arătat 
expoziția pregătită de detașamentul lor.

— Uite — îi spuse Lara Șeveriova — 
ce-am făcut noi cînd ne-am pregătit pen
tru adunarea ,,De la bumbac la firul de 
bumbac"... Iar acestea sînt ierbarele noa
stre. Dar ce zici de broderiile lucrate de 
noi ?

Borea cerceta broderiile, aeromodelele, 
capsulele de bumbac, desenele și se gîn- 
dea: „Au și ei un detașament bun... Cu 
nimic mai prejos decît detașamentul no
stru din Semipalatinsk".

Pe masă era un teanc mare de scri
sori. Pe pereți erau atîrnate fotografii, 
încadrate in rame frumoase, ale unor 
tineri în uniformă militară, cu insigne 
de comsomoliști.

— Cine sînt aceștia ? — întrebă Borea.
— Sint absolvenții școlii noastre. Ei 

nu mai trăiesc... Au murit în război. Dar 
memoria lor este vie în școală. Ramele 
de fa portretele eroilor sînt făcute 
noi, în cercul nostru de tîmplărie.

— Dar scrisorile ale cui sînt ?
— Scrisorile ? Sînt primite de la prie

tenii noștri 
cesc acum 
de pildă, o 
bozului de 
arai"... O scrisoare ne-a venit din Mos
cova, de 1» Expoziția Unională Agricolă, 
din partea directorului pavilionului „Bum
bacul"

Copiii îi arătau lui Borea expoziția și-i 
povesteau despre treburile detașamentu
lui. Ei își aminteau cu plăcere cum au 
vizitat fabrica de bumbac, cum s>-au dus 
de mai multe ori în vizită la mama

lui tanchist Valerii Veiiciko, cum au pre
gătit cadouri pentru elevii din clasa l-a. 
I-au povestit despre cercul lor sanitar, 
despre plimbările cu schiurile, despre pa
tinoarul lor. Dar excursiile 1 Oare poți 
să le uiți ?

„E un detașament bun“ — din ce în 
ce mai mult se convingea Borea și do-

rea să se împrietenească cît mai repede 
cu copiii și să lucreze cot la cot cu ei.

Toate acestea s-au întîmplat la începu
tul anului școlar trecut. Acum Borea Mi
naev este elev în clasa a Vl-a și muncește 
cu rîvnă și dragoste, alături de toți cei
lalți pionieri din detașamentul său. Sînt 
în fierbere — pregătesc o nouă expoziție 
a detașamentului și doresc ca această 
expoziție să fie și mai frumoasă decît 
cea precedentă

Borea lucrează de zor. Are mult de 
lucru — el e doar pictorul principal al 
expoziției !

Dragi prieteni,
Mă aflu de aproape o 

lună în tara voastră boga
tă în comori și frumuseți 
ale naturii. înainte de ple
care aș vrea să vă trans
mit salutul frățesc al pio
nierilor maghiari și să vă 
vorbesc despre cea de a 
zecea aniversare a Orga
nizației de pionieri din 
R.P. Ungară. Știți bine că 
organizația de pionieri e- 
ducă pe copii Și totodată 
le creează posibilități de 
a-și petrece în mod plă
cut timpul liber. Nenumă- 
rați pionieri au vizitat col
țurile cele mai îndepărtate 
ale patriei în chip gratuit, 
numai fiindcă învăță bine 
și sînt buni pionieri. Cîte 
carnavaluri vesele, focuri 
de tabără, întreceri sporti
ve de neuitat nu sînt le-

gate de cuvîntul pionier ? 
Este firesc deci ca fiecare 
copil să se bucure de 
ceasta aniversare.

• Cum se va serba jubi
leul organizației de 
nieri maghiari ? Inima co
pilului găsește nenumăra
te feluri în care să-și ma
nifeste dragostea. Detașa
mentele și-au strîns cu 
multă grijă amintirile ce
lor 10 ani. Primele foto
grafii, primele drapele de 
unitate, jurnalele grupe
lor, ale detașamentelor. 
Din aceste fotografii au 
alcătuit albume frumoase. 
Pe coperta lor scrie ': „Ze
ce ani ai detașamentului 
nostru" sau, mai simplu, 
„1946—1956". Unele simt
de piele, cu litere aurite, 
altele mai simple, dar lu
crate cu dragoste, cu pri-

erou-

In grupa noastră, anul trecut, a 
existat o activitate sportivă inte
resantă. Dovada cea mai bună 
sînt rezultatele obținute de Avram 
Aurelia.

Nici activitatea artistică n-a ră
mas în urmă. Mențiunea acordată 
ia concursul de cîntece și jocuri, 
organizat de către Comitetul Re
gional U.T.M. Galați, dovedește 
străduințele noastre.

Am început un an nou. In grupa 
noastră a venit o repetentă, 
buie s-o ajutăm.

*
Ceea ce ați citit pînă acum 

cîteva fragmente din darea de
mă pregătită de Panait Rodica, 
președinta grupei a treia a clasei 
a Vl-a B din comuna Berești, re
giunea Galați. Dacă vă intere
sează amănunte, citiți mai departe.

Cînd _ ..
mai era o „ghidușie" ; era antrena
ment.

De atunci, la fiecare concurs o 
trimiteau pe Aurelia. Aurelia era 
campioană la înălțime, la 100 m. 
plat, la aruncarea discului. Pe ea o 
trimiteau pretutindeni.

— Așa nu mai merge, și-a zis 
Aurelia. Ce-ar fi ca toată grupa să 
obțină rezultate sportive bune? Fie
care 'să fie campion într-un dome
niu. Și de atunci, așa, pe neobser
vate, Aurelia se întrece cu colegele 
sale, le arată cum să se antreneze. 
Și cine știe? Poate peste un an, 
în darea de seamă o să se vor
bească de mai mulți „campioni" aî 
grupei.

Cînd în vreo recreație Avram 
Aurelia sărea într-un picior sau fă
cea „roata", toate fetele se strîo- 
geau in jurul ei și o admirau.

— Ce talentată el...
La început, fetele se bucurau, o 

aplaudau, dar atît. Nimeni nu se 
interesa cît timp, cîte eforturi de
pune Aurelia acasă, ca să facă un 
șpagat corect. Dar cum v-am spus, 
asta a fost la început. Pentru că să 
vedeți ce s-a întâmplat într-o oră 
de educație fizică.

Ștacheta era urcată la 1 m. Unii 
o trecură, alții nu. A încercat și 
Aurelia, dar n-a putut-o trece. A 
mai încercat o dată și încă o dată. 
Nimic. Fetele erau necăjite, iar Au
relia era și mai necăjită.

Peste vreo două săptămîni a avut 
loc un concurs atletic cu cei din- 
tr-a V-a A. Aureiia a cerut să par
ticipe și ea.

— Lasă-i pe alții, tu vezi-ți de 
ghidușii, a aruncat cineva o vorbă.

Aurelia n-a zis nimica. „Așa, se 
gîndea ea, va să zică un șpagat, o 
roată, ei le consideră ............*
De-ar știi ei 1.. “

La concurs, însă, a 
Așa ... mai spre sfîrșit, 
cerce. Dar bucuria a fost 
relia a sărit 1,10 m., a aruncat mi
nunat discul. Ce mai, adevărate re
corduri ale Bereștiului 1 Nu vă mai 
descriu admirația grupei, a clasei. 
Au scris despre Aureiia Și la ga
zeta de perete, s-a vorbit și la cen
trul dc radioficare. Pionierii îi 
Urmăreau acum fiecare mișcare.

ghidușii ?

participat, 
ca să în- 
mare. Au-

Fetele din grupa a treia, n-au 
Ieșit încă Ia horă, dar sînt de 
acum primele la joc. Vă întrebați 
cum ? Asta nu-i greu de explicat. 
La serbări, la concursuri, totdea
una sînt în frunte. Așa și acum. 
De cum s-a anunțat că vor parti
cipa la concursul de cîntece și 
dansuri organizat de Comitetul Re
gional U.T.M., au și început pre
gătirile. In recreație, după ore, 
acolo unde se adunau mai multe, 
se și încingea hora. Și, drept să 
vă spun, a fost tare greu să se 
selecționeze echipa cea mai bună 
din școală. Și asta pentru că toate 
jucau bine. La „Sîrba-n doi" nici 
nu mai vorbesc... Toată școala 
știa s-o joace. Dar fetele din 
grupa a treia parcă o jucau cel 
mai frumos. Auziți, în echipa pe 
școală trei fete sînt din grupa lor: 
Dima Maricica, Datcu Maria și 
Popa Georgeta. Și joacă, nu 
glumă ! De-altfel, ca și la carte, 
tot ele sînt primele.

Și faptul că ele, școlărițele din 
Berești, au primit mențiunea, nu

le-a mulțumit. Numai să mai fie ★ 
concurs și o să vedeți ce pot ele 1

MIJESC ROADELE

Școala a început și, odată ou ea. 
și greutățile. In grupa noastră a 
venit o pionieră nouă. Ea repetă 
clasa. Clara, căci așa se numește, 
are o fire tare îndărătnică. E bă
tăușe, nu vrea să vorbească cu ni
meni, nu vrea ajutor de Ia nimeni. 
Deocamdată e ultima din grupă. 
De cîteva zilfe însă, parcă s-a mai 
potolit. Și asta pentru că toate 
tele din grupă s-au hotărît să 
poarte frumos cu ea, să se facă 
nici nu știu că e repetentă. Și 
știu cum. Panait Rodica s-a 
împrietenit puțin cu ea. Au început 
să mijească roadele. Cine știe ? Cu 
răbdare poate va ieși ceva.

fe
se 
că 
nu 
Și

CEI MAI BUNI LA ÎNVĂȚĂTURĂ
.....•.--■■■r’ț
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Carol BULGARUMaria DAI CU Rodica PANAIT

Profesorul, vezi bine. 
Pe jos la școală vine, 
Iar Klava — cu mașina. 
Dar care-o fi pricina 
Și cu ce drepturi oare 
O duce la plimbare ?

„Nepoata lui bunicii’ 
Sint eu. El e Erou !...' 
...Dar ea e-o cuconiță, 
Și asta-i tare rău!

cepere. Conținutul 
melor este foarte 
Dacă am aduna toate da
tele din ele, am afla cum 
a devenit mica organiza
ție de pionieri din 1946 o 
organizație de masă. Ace
ste albume, în afara isto 
riei detașamentelor respec
tive, cuprind atîtea inform 
mâții încât .ie multe ort, 
par monografii ale ținutu
lui natal. Aici s-au folosit 
și date mai vechi: care a 
fost situația locuitorilor în 
trecut, cum era împărțit 
pămîntul. Pionierele cos 
nenumărate drapele jubili
are și țes pe ele cu ață 
aurie deviza pionierilor 
maghiari: „Pentru po
porul muncitor, pentru pa
trie, înainte!" Pe aceste 
drapele cos și anul: 1956.

In cele mai multe din 
școlile noastre se organi
zează expoziții jubiliare cu 
cele mai bune și mai fru
moase lucrări ale pionieri
lor. Fete și băieți au lucrat 
cu pricepere „obiecte jubi
liare" pentru școală: pă
puși, fotografii, obiecte de 
experiență pentru fizică și 
chimie. Unii au adunat ce
le mai frumoase exempla
re ale pietrelor, ierburilor 
și insectelor locale. Prin 
această acțiune, în multe 
părți s-au pus bazele unor 
muzee școlare, care cu 
timpul vor fi dezvoltate, 
îmbogățite.

Și acum, cel mai impor
tant lucru : mii și mii de 
pionieri 
luat
anul jubiliar 
mult 
cest 
să ajute și mai mult pă
rinților, fraților, tovarăși, 
lor mai mici.

Acest lucru vi-1 urez și 
vouă, pionierilor romîni 
și, pe deasupra, în anul 
vostru Jubiliar să vă pu
teți mîndri cu și mai mul
te succese decît prietenii 
voștri, pionierii maghiari I

Szabo ZOLTAN
Șeful secției de tineret a 

Ministerului Invățămîntului 
din R.P. Ungară
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de A. BARTO

Pășesc in zori spre școală'
Copiii Moscovei.
Cuvinte grele, verbe
Repetă între ei.

Doar Klava, bat-o vina, 
Din zori e cu mașina. 
Pe Sadovaia ea zboară 
P'tnă la a școlii scară.

ZIS-ul și-a deschis portiera. 
Iese Klava, pioniera. 
ZIS-ului, privind trufaș, 
Semn îi face: „Spre garaj!“

Caietul îZ închide,
Grozav se plictisește. 
Dar pe bunic c-o ceașcă 
De ceai nu îl servește!

In schimb, apoi îl roagă: 
„îmi dai mașina, dragă? 
Mă duc la patinaj!'' 
...Și sună la garaj.

'Adesea fapta asta
Pe mulți nedumerește: 
Bunicii — Erou al muncii
O pierde-vară crește!

In romîneste de 
Mache ILIUȚ



Nu de mult, în acceleratu^de Craiova, con
trolorul a surprins o discuție ciudată intre 
doi călători:

— Crezi că Tom stă bine în geamantan ?
— Știu eu ? Sper să ajungă teafăr la 

București. Las’ că-i ține Huck de urît..,
Apoi, după o scurtă pauză:
— Ei, așa-i că Tom nu pare să aibă doi

sprezece ani ? Are trăsături prea copilă
rești. ..

— In schimb lui Huck oricine U dă 
vîrsta. ..

Intrat la bănuieli, controlorul a pătruns 
în compartiment, răsucindu-și mustața și 
cîntărind din ochi geamantanul ttriaș. suit In 

unei vechi păpușărese

cînd nu avea bani, și pe jos. Cînd poposea 
într-un loc, instala degrabă cortul de pînză 
și atîrna în fața lui un anunț mare, de 
care Miletina Handrea își amintește și acum, 
zîmbind :

„TELEGRAMA

AMINTIRILE

plasă. I se părea cam greu să fie ascunși 
in el doi copii, însă cele auzite îl puseseră 
pe gîndurt.

— Bună ziua, tovarăși! a salutat el, du- 
ctnd mina la chipiu. Vă rog să prezentați 
la control biletele dumneavoastră...

Cei doi călători nu s-au lăsat mult îndem
nați.

— Ahal a tresărit controlorul. Aveți nu
mai două bilete ? I

— Dai Dar de ce am avea nevoie de mai 
multe ?

Controlorul a zimbit, mormăind pentru 
tine:

— He, he, șireți mai sînteți I Și cum mai 
fac pe nevinovății. Ai putea să-i crezi... 
Parc-ar fi artiști, nu alta!

Și, fără să mai zăbovească:
— Dar pentru cei doi copii din valiză, 

pentru Tom și pentru celălalt, c-am uitat 
cum ti spuneți, unde slnt biletele ?

Apoi le-a arătat regulamentul:
— Pînă la cinci ani, fără bilet, pînă la 

zece, cu jumătate și__
Călătorii nu l-au lăsat să-și isprăvească 

vorba.
— Păi...
— Nici un „păi" /... O să plătiți amendă...
Prefăcindu-se prinși cu mi(a-n sac, cei doi 

au dat jos din plasă geamantanul cu pricina 
ți l-au deschis sub privirile atente ale con
trolorului. înăuntru erau tntr-adevăr doi 
copii: două păpuși de lemn...

— Cum?! Asta-i Tom?l Și celălalt.. . 
Hack ?/

— Întocmai! Ai ghicit I Sini cele două 
personaje principale din piesa „Aventurile 
lui Tom și Huck", după vestita carte a lui 
Mark Twain. Călătoresc la București, unde 
are loc „Săptămîna teatrului de păpuși din 
regiuni". Se înirec între ele o mulțime de 
teatre. Nu știai, tovarășe controlor ?

— Habar n-aveam! Tot ce știu e că m-a(i 
păcălit...

— Ei, lasă, că te împăcăm noi. Vino să 
ne vezi spectacolul...

— Cu nepotu-miu vini Și, dacă nu l-o 
plăcea lui, chiar vă amendez I...

— S-a făcut I
— Atunci, drum bun și succes!

In apropiere de București, la Chitila, tră
iește și muncește astăzi Miletina Handrea. E 
o femeie de peste 50 de ani, care și-a închi
nat întreaga tinerețe teatrului de păpuși. E 
destul să-i amintești doar de vremea în care 
colinda bîlciurile, satele șl orașele, cu teatruj 
ei de păpuși, pentru ca vechea păpușăreasă 
să-ți povestească nenumărate intîmplări.

A lucrat în tinerețe la o fabrică de cioră- 
părie din lași. Pe atunci l-a întîlnit pe vii
torul ei soț, păpușar cunoscut prin tîrguri, 
de Ia care, încetul cu încetul, a învățat me
seria. O vreme a umblat împreună cu el prin 
toată Moldova, jucind păpușile dinaintea co
piilor, a țăranilor sau tîrgoveților. Apoi, 
după ce el a murit, a rămas să-ți facă sin
gură meseria. Tot teatrul ei încapea într-o 
ladă de lemn, cu care se căra anevoie de 
colo, colo, ba cu căruța, ba cu trenul, ba.

Mina care joacă și dansează
Poate că titlul acesta o să 

vă mire, dar o asemenea 
mină există cu adevărat, 
fără ca ea să se arate insă 
inaintea ochilor voștri. As
cunsă sub vesmintul păpu
șii, mina păpușarului — 
căci despre ea este vorba — 
pune in mișcare personajul 
pe care-1 interpretează. Cin
ci artiști de-o șchioapă, 
cinci degete „fermecate", 
sint in stare să dea viață 
fie lui moș Martin, făcut 
din cirpe sau blană, fie lui 
Ludas Maty, păpușa de 
lemn.

Acum cîteva zile, s-a des
chis in Capitală „Săptămî- 
na teatrului de păpuși din 
regiuni”. Au venit la Bucu
rești să se intreacă între 
ele 13 teatre din provincie, 
fiecare cu cite un spectacol 
sau două. Sala teatrului 
„Țăndărică” n-a mai avut 
zilele acestea, decît foarte 
puțini spectatori-copii și in 
schimb, aproape 400 de pă
pușari din întreaga țară. Ei 
s-au adunat nu numai ca 
să-și arate unii altora reali
zările lor de pînă acum, ci 
ți ca să discute laolaltă des
pre arta păpușărească, des
pre piesele pe care le vor 
juca în viitor.

Primul spectacol l-a dat 
teatrul din Arad, cu piesa 
„Crăiasa zăpezilor" după 
un basm de Andersen. Intre- 
bîndu-1 pe elevul Delu Ha- 
bot. de la Școala nr. 75 
mixtă din București, cum 
î-a plăcut spectacolul, el 
ne-a răspuns:

„Cunoșteam povestea din- 
tr-o carie împrumutată, nu 
de mult, de la biblioteca 
școlii. M-am bucurat nespus 
că am putut să-i văd pe 
Gerda și pe Kay. Eu -u 
scap nici o piesă de la tea
trul de păpuși".

La spectacolul pe care l-a 
dat teatrul din Botoșani cu 
piesa „Albă ca zăpada”, 
dramatizată de Magdalena 
Manoilescu, am întîlnit-o în 
sală chiar pe autoare, emo
ționată, înainte de ridicarea 
cortinei.

,.E imtîia oară cind imi 
văd piesa jucată. Sînt tare 
curioasă... Am scris această 
piesă deoarece îmi plac nes
pus de mult basmele, deși 
am douăzeci de ani. Știu că 
și copiilor le plac, de aceea 
am ales basmul acesta. 
Și-apoi, o mărturisire: cînd 
eram copil, m-ar fi îneîntat

A sosit în localitate, pentru un scurt timp, 
Un mare teatru de marionete (piticii dan
satori) ..."

Alteori, cînd treburile mergeau mai bine, 
punea pe cîte un om cățărat pe picioroange, 
să poarte el anunțul acesta prin bilei, făcîn- 
du-i reclamă.

Avea cam 18 păpuși. Cel mai mare haz 
îl făceau atît oamenii cît și copiii pe seama 
„Bețivului", cel cu nasul roșu și sticla în 
buzunar, care, la fiecare pas, cădea ca un 
caraghios. Sătenilor le plăcea mai mult jo
cul „Banul Mărăcine", pe care Miletina îl 
interpreta cu ajutorul a două păpuși îmbră
cate țărănește. Nici cei doi chinezi cu cozi 
pe spate sau cazacul care dansa căzăcește 
nu se bucurau de mai puțină prețuire.

Se înțelege că în mica ei lădiță nu mal 
tncăpea și... muzica. De aceea, prima grijă 
pe care o avea ori de cîte ori trebuia să dea 
o reprezentație era să găsească fie un acor- 
deonist, fie un viorist, după cum se întîm
pla. Vechea păpușăreasă își aduce aminte că 
odată, la Negrești, n-a găsit nici un muzi
cant. Văzînd-o tare necăjită, un flașnetar bă- 
trîn î-a împrumutat caterinca și uite-așa * 

și pe mine s-o văd aevea pe 
Albă ca zăpada și pe cei 
șapte pitici".

Pe. scena teatrului s-au 
perindat personaje din cele 
mai diferite: vulpea, ursuleții 
veseli sau Tom și Huck, din 
piesa „Aventurile lui Tom și 
Huck" prezentată de teatrul 
din Craiova. Una din inter-* 
pretele lui Tom Sawyer 
(căci păpușa e mînuită do 
trei păpușărese, Ca să se 
poată mișca mai bine). Di-i 
dina Davidescu, ne-a expli-f 
cat cum s-a pregătit pentru 
a juca rolul principal din 
piesă:

„Mai întîi am citit roma
nele lui Mark Twain. Apoi 
am căutat să aflu cit mai 
multe despre vremea și lo
curile în care a trăit Tom 
Sawyer. Pe urmă am căutat 
să vorbesc și să mișc pă- 
pușa așa cum vorbesc și se 
mișcă băieții de vîrsta lui.

Dacă am reușit sau nu, 
asta o s-o vedeți după în
ceperea spectacolului".

Intr-adevăr, o dată corti
na ridicată, miinile păpușă-* 
resei au făcut minuni. Mina 
păpușarului, mîna care joa
că și dansează, e o mînă pe 
care se cuvine s-o stringent 
cu emoție - 

jucat, mulțumită muzicii care de obicei în
soțește scoaterea biletelor de papagal. Așa 
era în vremea aceea...

De-altfel, neajunsuri aveay destule. Juca de 
cele mai multe ori cu frica în sin, fiindcă i 
se întîmpla ca în plin spectacol să apară 
perceptorul și să-i pună sechestru chiar pe 
păpușile cu care trebuia să apară în fața pu
blicului. Odată, la Fălticeni, în timpul unui 
bilei, cam prin 1335—36, nici n-a putut în
cepe un spectacol din pricina unui perceptor 
care voia să primească neapărat impozitele 
înainte de spectacol. Au trebuit să intervină 
mai toți oamenii din bilei, ca să-1 înduplece 
și s-o lase pe păpușăreasă ca mai întîi să 
joace și abia apoi să plătească.

Sau într-o vară, la Buzău, o furtună i-a 
dărîmat „sala", pricinuindu-î mari pagube. 
A trebuit să amaneteze atunci jumătate din 
păpuși și abia după o vreme, mergînd prin 
alte locuri, să se reîntoarcă și să Ie răs
cumpere.

Că astăzi lucrurile stau altfel pentru pă
pușari, asta o știe Miletina Handrea. A fost 
și ea la „Țăndărică" și nici n-a putut sta 
liniștită în sală. A dat fuga pe scenă, să 
vadă mai îndeaproape păpușile, instalațiile 
electrice și cite și mai cîte. Deși n-a mai 
jucat păpușile de mai bine de cinsprezece 
ani, jură că s-ar mai apuca și acum de o 
meserie atît de frumoasă...

Știați că?
...în vremurile de demult, păpușarii care 

colindau prin tîrguri nu foloseau scena ? Ei 
erau îmbrăcați într-o pelerină încăpătoare, cu 
două mlini false deasupra, care țineau o cu
tie. Această cutie era de fapt scena unde 
jucau păpușile, mînuite pe dedesubt de ade
văratele mîini ale păpușarului, ascunse sub 
pelerina largă.

. . . primii păpușari au apărut în țara noa
stră In sfîrșitul secolului al XVIII-lea ?

... indienii, iavanezii, turcii și locuitorii 
Boemiei au avut păpușari cu sute de ani 
înainte ?

... Ion Păpușarul, personaj din piesa lui 
Vasile Alecsandri „iașii-n carnaval", vor
bește despre rostul păpușarilor:

„Cușca de hîrtie ce noi o purtăm 
Strigînd la păpuși cu glas sunător 
Este chiar teatrul micului popor 
Și cu-a noastre glume noi il desfătăm®0

Iar apoi, despre cei care conduceau pe 
atunci tara :

„In cea țară de păpuși
Tîlharii’ poartă' mănuși..."

... nu peste mult timp, copiii din Con
stanța vor avea și ei un teatru de păpuși în 
orașul lor? Acesta va fi al 19-lea teatru de 
păpuși din țară.

...anul viitor va avea loc în (ara noastră, 
la București, un festival internațional al tea
trului de păpuși ?
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