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DRAGĂ REDACȚIE
Nu de mult, în școala noastră s-a 

deschis un atelier. Avem aici o secție 
de lăcătușărie, o secție de tîmplârie 

și un laborator de chi
mie. (In laborator facem 
niște experiențe grozave 
î>n legătură cu procedee
le de rafinare a petrolu
lui.).

Atelierul a fost întoc
mit cu ajutorul unor fa
brici. dar am ajutat și 
noi. Din cite am auzit, 
atelierul nostru este cel 
mai frumos și cel mai 
modern din Ploiești. 
Toți pionierii s-an an
gajat să nu strice nimic 
și să-l păstreze în bună 1 stare.

O

însemnări de reporter

BIN ANII ACEIA
— 1907 —

In uimă cu cincizeci de ani, 
întrun cimitir sărac din co
muna Hodivoaia din Viașca. 
groparii au săpai in pămîntul 
înghețat morminte noi, stră
juite de cruci iirave de sal- 
cîm Cei îngropăți erau, după 
cum bine se poate închipui, 
răzvrătiți împotriva asupririi 
boierești țață de care armata 
„și-a tăcut datoria' Peste 
motminte s-a așternut prima 
zăpadă, crucile s au mistuit 
în pămînt și amintirile doar 
păstrează în ele tristețea a- 
celei zile sălbatice de iarnă.

Dar a mai rămas ceva...
Un act întocmii de prefectu

ra din Viașca, în care sini în

semnate numele celor căzuți, 
vîrsta și meseria.

Alături de Stanciu R. Anghel, 
în vîrstă de 67 de ani, și Floa
rea Voicu Stanciu, de 50 de 
ani, în actul sus pomenit am 
întilmt numele a încă doi „răz
vrătiți” pe numele lor Petre 
Vasile Șchiopul, în vîrstă de 
4 ani, și Marin Marin M Le- 
vențiu, de 7 ani, de proiesie 
agricultori.

In urmă cu cincizeci de ani, 
în cimitirul din Hodivoaia s-au 
întîlnit sub salcîmii însingu
rați ai Bărăganului trupurile 
acestor copii „de proteste a- 
gricultori' și peste pleoapele 
lor n a mai licărit niciodată 
lumina.

Petre Vasile Șchiopul se ju
ca pe ulițele satului cu mi
tele ori alunga spre baltă gîs- 
canii...

Și a fost împușcat...
Marin Marin M. Levențiu a- 

bia învățase primele buchii 
din abecedar, abia trecuse „la 
cerneală' cum se spune, și 
învăța cîntece despre păsări 
și gîze.

Și a fost împușcat...
Petre Vasile Șchiopul ar 

avut astăzi 54 de ani, ar 
avut copii și poate nepoți. Am 
fi citit în ziare despre faptele 
lui, ar fi fost un agricultor 
destoinic

Dar peste mormîntul Iui din 
Hodivoaia au crescut de cinci
zeci de ori buruienile primăve
rii și crucea subțire de sal- 
cîm a putrezit de mult...

Marin Marin Levențiu ar fi 
fost și el un gospodar de frun

fi 
ii

Levențiu, în 
ani, și Petra 
ani, „de pro- 
au murit la

te, alături de mama și sora 
lui.

Dar...
Ilinca Marin 

vîrstă de 38 de 
M. Levențiu, de 4 
fesie agricultori' 
1907 alături de fiul și fratele 
lor.

Și peste aceste morminte au 
crescut buruienile primăverii.

Au rămas după urma lor nu
mai actele și, sigur, amintiri
le...

Dar a rămas și amintirea 
noastră recunoscătoare

Prieteni, să purtați odată cu 
visele noastre și amintirea lui 
Marin Marin Levențiu, și a su
rioarei lui Petra Levențiu, de 
4 ani, „răzvrătiți din Hodivoa
ia. de profesie agricultori...'

. ...^Toma GHEORGHIU

Nicolae PĂUN 
cf. a VII a A 

Școala nr. 15 mixtă
Ploiești

SEARĂ DE BASM
UPA mine, cea mai plăcută 

amintire din vacanță, a copii
lor din comuna Vasiova, 
raionul Reșița, e „seara de 

basm". „Seara" a fost pregătită de 
cei din detașamentul clasei a Vl-a- 
Tot ei au fost și aceia care au impro
vizat in clasă, atit de frumos și ori
ginal. un foc de tabără.

In seara aceea s-au povestit trei 
basme: Elena Lup a povestit „Capra 

cu trei iezi", Rodica Artenie — „Poves
tea porcului", iar Constanța Lăzărescu 
i-a fermecat (pe cei mici mai ales) po- 
vestindu-le întîmplările năstrușnicu
lui soldat Ivan Turbincă. După a- 
ceasta, cind toți credeau că „seara de 
basm“ s-a terminat, prof. FI. Biolă- 
nescu a citit un fragment din „Făț 
Frumos din lacrimă" de Mihail Emî- 
nescu.

Dacă le-a plăcut sau nu, iudecați 
și voi după „calificarea" lui Tibt Tis- 
mănariu, dintr-a ll-a, invitat la adu
nare :

— Parcă am ascultat la' radio, așa 
frumos a fost!... -z

___ -__ Ștefan CIUBOTAR1U

.41 naibii baiat, Costel, Costică, Cos- 
tache, suu cum i-o mat fi zi cind Pe toate 
le știe / Spirt, argint viu, sau amîndoud 
la un loc I Păi, cind vm musafirii, ho, ho. 
Costel, Costică sau Costache „e-n formă"

— fa spune tu, Costelu’maichii Cum se 
repară o sonerie? spune bunica mtngîindu-l 
pe creștet cu un aer de parcă ar zice: „stați 
să vedeți ce știe el /"

—Și Costel, Costică. Costache, grav dă 
explicații.

— Păi o sonerie, „e o sonerie" Are adică 
electromagnet, transformator și curent alter
nativ. Ea funcționează după principiul.-

— Bravo I Bravat aplaudă musafirii en
tuziasmați.

-<■ Dar electrtca ? adaugă tăticu..
— Nimic mat ușor— Scoți siguranța, put 

lița și gata .
— Și gata' Formidabil I exclamă musa

firii în cor.
— '..Dar clanța ? intervine mămica. Dar 

robinetul de apă ? Nu le-o reparat el, azi, 
puișorul mamii ? Vino la mămica să ie să
rute! Ooo' N-ați văzut cum desenează el! la 
ndu tu Cnsjetueut nrnmli desenele / ,9t Cos

ii prezintă mămica operele. Asta-i dealul 
Mitropoliei- E superb !

..Dealul Mitropoliei" trece din mină in 
mină-

— E grozav !.. Ca o pictură spaniolă I
— Phii, teribil f... Dar e Pictură engleză 

toată ziua dragă
— Nemai pomenit tablou !.,. Curat Grigo- 

rescu !
— Eu cred că aduce Puțin cu pictura chi- 

ne~ă, își dă cu oărereo un moșneguț cu 
Ochelari, după ce examinează tabloul. ■

— Nu vezi că-l ții pe dos ?
— Ei, pe dos, pe față!... E chinezesc și 

gata..
Poc t Nenorocire! Casa se cufundă din- 

tr-odată în întuneric.
— S-o strir-o siguranța-..
— Costel. Costeluș., Arată tu ce știi I
Toată familia plus invitații, il conduc pe 

Costel la tabloul cu siguranțe. Băiatul se 
șuie pe un scaun, apoi pe un scăunel pus pes
te scaun. Trosc ! A sărit o scinteie albastră. 
Lumina s-a aprins o clipă în toată casa, 
apoi s-a stins De spaimă, băiatul cade lot 
de pe scaun peste bunică și nu mai suflă, 

timar * ftâiatul I ... -'f . ' .

— Niște, colonie !
Mămica zboară după colonie, iăticu după 

apă.
— Dar veniți o dată, frate ! strigă bunica,
— Nu pot, țipă mama. A căzui clanța.
Iar tata răcnește din bucătărie:
— Aoleu, inundației... Nu se mai tnchide 

robinetul!
...Robinetul reparat de Costel...
Bunica strigă, mama țipă închisă în casă, 

tata răcnește în bucătărie, musafirii aleargă 
de colo pînă colo și se ciocnesc unul de 
altul. Bătrînelul și-a pierdut ochelarii și, 
in patru labe, îi caută de zor murmurlnd 
,,Și eu susțin totuși că e chinezesc-."

Hop! Ce s-a intîmplat ? S-a aprins lu
mina !

— Era de la uzină, domnule!
Iar Costel. Costică sau Costache, în mijlo

cul catastrofei, viu, teafăr, nevătămat se 
uită cu luare aminte la bătrînelul care me
reu trece cu mîna pe Ungă ochelari și nu-i 
vede și șoptește, ca la meci: .li găsește!... 
Nu-i găsește !“

Al naibii băiat ăsta, Costel, Costică sau 
Costache! Pe toate 1" știe! Spirt, argint 
ttiu . flit fi i
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Poveste despre o tinerețe fără bătrînețe Răsplată. înalta

La marginea Bucurețtîului, acolo unde se 
Sting drumurile orașului în pulberea Bără
ganului, este un deal căruia oamenii i-au 
spus „Mărțișor". In zare scapătă strălucirea 
turlelor de biserici ți lumina amiezii se aș
terne calmă peste garduri vechi și îți că
lăuzește pașii spre o casă simplă, în care 

s-au zămislit mii de versuri ce scînieiază azi 
pe bolta poeziei romînești.

Acolo își petrece vremea din primăvară 
pînă în toamnă cel mai inare poet contempo
ran, Tudor Arghezi. Ograda casei sale este 
un rai al clinilor și pisicilor. Și printre feri- 
clții ei loeuitori se află ' ~' 
Zdreanță pe care și voi il 
din filele unei cărți care 
„Prisaca".

De aproape 60 de ani, 
ghezi țleîuiește din tezaurul limbii noastre 
mărgăritare rare și strădania lui l-a făcut 
cunoscut departe de hotarele țării, unde sti
hul său duce cu sine ceva din frumusețea 
păminturilor noastre ți mlădierea calați a 
cîntecelor ți a jocurilor harnicului nostru 
popor

Cînd ți-l închipui în amiezi de vară pe o 
bancă din grădina sa. cu ochii umezi sub 
ochelarii subțiri, în tovărășia mițelor catife-

și Zdreanță, acel 
cunoașteți, copii, 

v-a plăcut mult;

poetul Tudor Ar-

late, e greu să recunoști în ființa acestui 
mare bunic, pe cel care a luptat atît de în
verșunat cu scrisul său împotriva rînduieli- 
lor boierești. De sub pana lui Tudor Ar
ghezi au ieșit în decursul a multor decenii 
sute de articole care demascau toate strîm- 
bătățile vremii ți opuneau forțelor întune
cate ale dușmanilor poporului, chipuri de 
oameni simpli și obidiți Datorită unor ase
menea articole. Tudor Arghezi a fost silit 
să coboare dealul „Mărțișor" și să intre pe 
porțile închisorii Văcărești cu care se înve
cina. Dar și de aici a continuat să scrie ți 
după ispășirea pedepsei, a construit cu banii 
săi un ceas imens 
șilor de suferință 
part de libertate.

Astăzi, bătrînul
cu o energie nespus de tinerească strădania 
sa de decenii de a lumina măcar cu o scân
teie viața poporului. In treisprezece zile c^c 
s-au scurs de la începutul noului an, maes
trul Tudor Arghezi a scris tot atîtea arti
cole, făcind dinznou dovada uriașelor sale 
forțe.

Cînd cetățenii din circumscripțiile electo
rale ale raionului Stalin au propus candida
tura poetului Tudor Arghezi pentru cel mai 
înalt sfat al țării, Marea Adunare Națională, 
au dat glas unei dorințe unanime a poporu
lui nostru muncitor, care în lupta sa eroică 
vrea să simtă alături de el glasul acestui 
mare poet.

Intr-o poezie de tinerețe, intitulată ,.Testa
ment" poetul spunea, adresîndu-se ur
mașului său :

„Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte 
Decît un nume adunat pe-o carte".
Putem răspunde astăzi că poetul ne va 

lăsa mult mai mult : tezaurul poeziilor sale, 
pilda unei vieți închinate muncii ți o sete 
nesfirțită de frumos, ți de netrecătoare 
tinerețe.

care să măsoare tovară- 
clipele ți orele ce-i des-

poet ți cărturar continuă

Gheorghe TOMOZEI

Sub piatra de 
temelie a fabricii 
„Electromotor” din 
Timișoara — înăl
țată în anii pu
terii populare — 
se află un perga
ment pe care sînt 
scrise cîteva nu
me. Printre ele e 
și cel al strunga
rului Ștefan Ko
vacs, 
că omul acesta 
pus umărul, 
preună cu alții la 
construirea fabri
cii. Anii au trecut, 
fabrica a devenit

E mărturie 
a 

îm-

Făgăduieli minci
noase, bătăi, sără
cie... Atît aduceau 
domnii deputati de 
odinioară, cetățeni
lor care-i alegeau. 
Deosebirea uriașă 
Unire acei domni 
și aleșii de azi ai 
poporului 
cum 
mai 
lată, să aruncăm o 
privire in cronica 
celor patru ani care 
S-au scurs de la ul
timele alegeri pen
tru Marea Adunare 
Națională. Să luăm 
doar un colț de 
țară: Orașul Stalin. 
In patru ani s-au 
Înființat aici 4 fa-

o arată 
se poatenu

bine faptele.

întreprindere mare. 
Dar nici strunga
rul Ștefan Kovacs 
n-a rămas pe loc. 
80 de inovații au 
ieșit de atunci din 
iscusința minții lui. 
Ordinul Muncii îi 
e răsplată pen
tru asta Dar cea 
mai emoționantă 
și înaltă răsplată 
e încrederea 
dragostea t 
rășilor lui, 
l-au propus 
didat în alegerile 
de deputați în 
rea Adunare 
țională.

i Și 
tova- 
care 
can-

Ma- 
Na-

con-
1234 aparta- 

noi pentru

brici noi, s.au 
struit 
mente 
oamenii muncii și 
445 de case indivi
duale prin credite 
acordate de stat. 
Au luat ființă 3 
școli medii, o școa
lă profesională, o 
școală de 7 ani în 
cartierul ~
o școală 
de artă.
ființat 6 
casă a copilului, 10 
creșe și 15 cămine. 
S.au deschis 440 
unități comerciale 
noi...

Și acestea sînt 
doar cîteva din re
alizările celor 4 ani, 
intr-un singur oraș.

C.F.R. și 
populară 

S.au in- 
spitale, o

0 revistă despre care n-ați auzit
mea 
din 

noastră", 
poate că

Zilele acestea delegația U.R.S.S a pre
zentat adunării generale O.N.U. două re- 
zo.ufii in problema dezarmării. In prima 
se cere ca statele care experimentează 
arma atomică și cu hidrogen să înceteze 
experimentarea lor.

In cea de a doua, se însărcinează co
misia O.N.U. pentru dezarmare, să ejca~ 
mineze problemele in direcția reducerii 
forțelor armate și a armamentelor, a in
terzicerii armei nucleare, probleme care 
au fost prezentate spre examinare de că
tre U.R.S.S., Marea Britanie, S.U.A., 
Franța și alte state. Se hotărăște convo
carea unei sesiuni speciale pentru pro
blema dezarmării.

Să vă descriem în cîteva cuvinte „o 
clădire" care de fapt seamănă mai mult 
cu un vagon de tren. Tavanul e susținut 
de cițiva pari, fiindcă altfel ar putea 
să se prăbușească in orice clipă. Pereții 
sînt scorojiți pînă la cărămidă. Numai 
într-un colț de încăpere, o tablă spartă 
te face să ghicești că-i vorba de școală. 
Vreți acum să știți ce fel de școală ? E 
o școală de ucenici din Seine ei Oise 
(Franța), iar descrierea a făcut-o chiar 
un elev. Ce vreți, capitaliștii francezi au 
pe ce cheltui banii... Au nevoie doar de 
sute de milioane de franci pentru război.

*
t
♦

Pe suprafața liniștită a mării se lea
gănă ușor cîteva bărci pescărești cu 
pînze. In depărtare, pe cerul albastru, 
spintecînd vălul de ceață al dimineții, 
se conturează profilul muntelui Fudzi. 
Pe un mal abrupt se zăresc cîțiva pini, 
cu forme ciudate.

Frumusețile mării, ale muntelui Fudzi, 
ale pinilor, sînt minunat redate de pic
torii japonezi, pe suprafața poleită a 
obiectelor de artă lucrate din lac. Obi
ectele acestea sînt specifice artei ja
poneze.

Din vremuri îndepărtate au existat 
în Japonia așa numitele „orășele de 
lac*. Locuitorii lor stringeau rășina 
care curgea din tăieturile făcute în ar
borele ,Ursi-no-ki*, o filtrau printr-o 
sită deasă, adăugau camfor și o colo
rau în diferite culori.

Oamenii de știință au arătat 
c'ă lacul se folosea în Japonia 
jnoă înaintea erei noastre. Cu 
jac se acopereau paravane, 
diiefMe casete, cești și așa nu
mitele ,?nro' — cutiuțe cu mai 
multe coP»Parfimente- în caie 
se păstrau peceți, medica
mente și uleiuri parfumate.

Pînă în zilele nbuStfe s-uu 
păstrat diferite obiecte de artă 
lucrate din lac, care datează 
din secolu lai XII-lea—al XVIII- 

lea. Suprafața lor neagră, lu
cioasă ca o oglindă, este împo
dobită cu desene executate 
din sidef, aur și argint. Ele re
dau frumusețea unei mlădițe 
zvelte de bambus în legănatul 
ei ușor, a unei crenguțe înflo
rite de vișin, ori a unei păsări 
în zborul ei iute.

Mulți meșteri japonezi ai 
picturii in lac erau pictori re- 
numiți ai timpurilor lor.

Intre secolele al XVI-lea — al XVIII- 
lea s-a început să se lucreze după o 
tehnică nouă, numită „guri”. Se supra
puneau unele peste altele lacuri de di
ferite culori. Apoi artistul, pentru a crea 
un desen în relief, tăia aceste straturi 
de-a curmezișul. Așa se obținea un 
obiect lucrat din Iac. O calitate supe
rioară putea fi obținută numai atunci 
cînd aceste obiecte erau lucrate într-o 
atmosferă umedă și lipsită de praf. De 
aceea, în vremuri îndepărtate, meșterii 
plecau în largul mării și lucrau acolo, 
pe șlepuri, timp îndelungat.

Obiectele de artă din lac, create de 
meșterii japonezi se găsesc în multe 
muzee din lumea întreagă.

Am înaintea 
un exemplar. 
„Revista 
Bănuiți 
este o revistă nouă, 
despre care încă nu 
ați auzit. Nu. Am 
aflat-o la Școala e_ 
lementară de 7 ani 
Bistrița. Este re 
vista redactată de 
elevii școlii, o re
vistă cu tradiție 
veche. în care și-au 
scris 
generațiile de elevi 
care au absolvit ' A# R
școala în anii ---------“***----- ——
trecuți. Exemplarul pe oare-1 am este din 
1954 — un număr festiv închinat zilei de 1 Mai. 
Se pare că a fost așteptat cu multă nerăbdare 
și, mai cu seamă, că au dorit mulți să o aibă, 
deoarece a apărut în 30 de exemplare. Intîlnesc 
în acest număr mai ales lucrări literare. Stan 
Paul publică o poezie, în care sînt versuri cu 
multă prospețime și dragoste pentru natura care 
se trezește la viață.

Plopii, fagii și stejarii
Iși privesc cu drag lăstarii. 
Muguri se deschid la soare 
Și. sub ei, zăpada moare".

Cîteva pagini ale revistei au fost 
pentru creațiile elevilor din școala 
probabil o școală vecină, in aceste „_
blică Elena Nemthy poezii care vădesc sensi
bilitate, dar care au și scăderi proprii începu
tului.

*

Aproape 600.000 copii 
nii dintre ei chiar foarte 
voiți să lucreze din greu la fermele 
americane, așa cum reiese dmtr-o bro
șură americană. Aceștia sînt mai ales 
copiii muncitorilor sezonieri. Ei n-au 
nicio posibilitate să meargă la școa
lă, deoarece lucrează pe cîmp, întoc
mai ca și cei mari, 11 pînă la 12 ore 
pe zi.

americanl, u- 
mici, sînt na

J
simțămintele

rezervate
Gărcina — 
pagini pu-

O fotografie fără

Pe la începutul anului școlar, pionierii și e- 
levii din școala Bistrița s-au hotărit să continue 
tradiția de a redacta o revistă proprie. Mulți 
au cerut să.i fie schimbat titlul Toți s.au în
grijit ca primul număr să fie atrăgător.

Ciobanu Fiorica, din cl. a Vil-a, a* scris pentru 
primul nutnăr legenda dealului care se află în 
spatele școlii și poartă numele de „Piciorul lu 
Petru Rareș", Fermeșan Elena a scris o poezk l 4 ,.T.■1 '- I X or- .— .. xt • <-, j

care 
pe 

cînd 
plă-

intitulată „Toamna" Mitocaru Victor, de 
școala din Pîngărați, auzind de revista 
avea să apară a trimis și el citeva poezii 
care le scrisese în vacanța de vară, pe 

—• vaca la păscut. Versurile au 
a revista și fără-

Au trecut cîteva luni de la apariția primului 
j._ x_ r,.. . . ... _• ...._ ^3^

prietenia dintre două școli, cea 
să

care | 
mergea cu \... ,_____
cut colectivului care pregătea 
îndoială au fost publicate.

t - _
număr din revista „Prieteniei" noul titlu 
simbolizează p. 9„ull
din Bistrița șl cea din Pîngărați. Trebuie' 
știți că cele două școli colaborează la edita
rea revistei. Am .afLat . că revista devine din ce 
in ce mai atrăgătoare. Sînt. sigur^ că printre 
cele apărute în revistă se află și minunatele 
basme, povești și ghicitori pe care pionierii le-au 
aflat, în serile lungi de iarnă, de la Moș Gheor. 
glie ori de la tinerii care se string adesea la 
clacă.

Al. MIHU

aparat fotografic

1. Un băiețel căla
re pe un taur — sta
tuetă din sec. al
XlX-lea.

2. Un gîscan — 
casetă albă, pentru 
uleiuri parfumate, din 
secolul al XVIll-lea.

Pregătiți-vă un bec 
de 25—40 W., pe cu
red înveliți cu două 
rinduri de hirtie ere. 
ponală roșie, o buca
tă de hirtie fotografi
că, pilitură de fier, o 
soluție revelatoare (de 
exemplu: „Revefoto
pentru hîrtie") și un 
fixator ..Fotofix".

Atît revelatorul cit 
și jixatorul vi le pu
teți prepara și singuri. 
Iată rețeta revelato
rului : met ol-4 gr; hi- 
drochinon-8 gr; sul. 
fit de sodiu anhidru- 
40 gr: carbonat de so
diu anhidru-60 gr și 
apă pînă la I litru. 
Iar cea a fixatorului 
este următoarea: hi- 
posulfit de sodiu.250 
gr; metabisulfit de 
potasiu-25 gr și apă 
tot cam 1 litru.

Aveți grifă ca toate 
operațiile să le lucrați 
la lumină roșie. Pe 
partea sensibilă a hîr- 
Hei fotografice, pre. 
sărați uniform pilitura 

de fier și așezați dea
supra un magnet. Pili.

tura de fier se 
za după liniile 
ță magnetice, 
deți un bec alb de 60 
IT și țineți.l deasupra 
hirtiei la o înălțime 
de 48—50 cm, cam 10— 
15 sec. După ce 
stins becul, 
pilitura 
pe hirtie. 
ți hirtia 
revelatoare. După ce a 
apărut fotografia spec
trului, scoateți 
și cufundați-o 
luția fixatoare, 
o țineți 15 
Spălați apoi fotografia 
ținind-o o oră, pe o 
farfurie, sub un 
binet deschis. Puneți 
apoi fotografia la 
uscat pe un ziar. Du
pă fixare, puteți lu
cra ia lamina obișnui
tă. Aveți grijă să ți
neți substanțele în sti
cle bine închise. Fo
tografia de alături este 
o fotografie obținută 
tocmai prin acest pro
cedeu
prof. G. SCHNEIDER

Bistrița

va așe. 
de for.
A prin.

ați 
adunați 

de fier de 
Introduce- 

tn soluția

hlrtia 
In so- 

unde 
minute.

ro.



după fotografiile, vederii'

dragi cititori ? Nt 
aflati că toate a. 
nu la Artek, ci at

Pionieri, pentru aducerea drape- 
drepți! — Si cele două detasa-

gară 
tie a 
poi...

Ora H
Pionierii clasei a Vll-a. din comuna

Pe colinele din a .
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ce'ov. ha
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ghe-
săCo-

Des.

Tony, doctorul Forbes

LOC

sosit 
deri.

Carfi apărute în
COLECȚIA 
știința INVINQe

GH HILLINGHER: $i 
tete au □ poveste.

S. D. KLEMENTIEV: 
manila de la distanță.

B B. KUDRIAVȚEV:
pre natura lucrurilor.

XENIA MOLDOVEANU: Un 
gîndac minunat.

GH. RADO: Asaltul zidului 
sonic.

S. RASEEV: Țițeiul, bogă
ția patriei noastre.

Ce floricică, zice frățiorul Cam 
și sg uită cu jind la ilustra

DRĂQîT

Camelia BAND
și povestirile trimise de cei din Pr 
letarskaia.

; râ-
Tony aproape că-l convin-
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,.Tony și portița 
fermecată" de Ho
ward Fast este una 
din cărțile pe care 
nu le poți lăsa din 
mină pină nu le 
citești în întregi
me, !n tot timpul 
acțiunii ei, aștepți 
cu încordare dez
legarea unei taine: 
Ce lume necunos- 

... . , îndărătul portiții
din fondul curții unde locuiește Tony? 
Se pare că Tony, băiatul de unspre
zece ani, nu minte atunci cînd sus
ține în fața profesoarei sale și a pă
rinților săi că este prieten cu indienii 
din tribul Wesquaesteek, că le cunoaște 
îndeaproape obiceiurile și felul de 
Piață, Tony îi mărturisește tatălui 
sSu..câJf este u?or să ajungă la prie
tenii săi odată ce trece de portița 
d'.n dosul curții. Ca să se convingă 
intru totul de sminteala băiatului, 
tatăl deschide portița și nu vede în
dărătul ei decît mormane de gunoi și 
o grămadă de vechituri. Totuși Tony 
susține că îndărătul portiței fermecate 
se află ferma olandezului Va/» Doben 
și calea către tribul Wesquaesteek. 
Neliniștit, tatăl lui Tony se hotărăște 
să-și ducă băiatul la un doctor pentru 
a-l consulta. După cîteva minute de 

discuții cu 
mine uimit, 
sese că portița din dosul curții lui era 
fermecată. Băiatul i-a adus doctoru
lui și cîteva probe de cunoaștere a 
tribului Wesquaesteek.

•— Tony, se adresă doctorul Forbes 
băiatului, ce.ar fi dacă mi-ai aduce 
ceva de dincolo de portiță ? —* După 
cîteva clipe de gindire, băiatul ti pro
mise doctorului că-i va aduce un 
obiect oarecare.

Și după cîteva zile Tony apăru cu o 
coroană veritabilă a unui șef din con
federația Irochezilor, un coif împodo
bit cu coarne de cerb și pietre colo
rate. căptușit cu piele de șarpe. Dacă 
Tony ar fi adus un alt obiect, doctorul 
ar fi putut bănui că la 
furt. Despre coif nu 
aceasta, fiindcă știa 
lucru, în Statele
Unite ale Ameri
ca, nu putea 
fie furat de 
meni, pentru 
pur șl simplu 
exista !

Oare. în‘r-ade- 
văr. portita din do
sul casei din strada 
Mott era ferme
cată ?
Elena DRAGOS

mijloc este un 
putea bănui 

asemenea

De la mii de kilometri...
Ce să fie ? Am sosit, lată, in 
la Artek ne așteaptă o delega- 
pîonierilor din Proletarskaia. A-

Cu toții sîntem ob’șnuiti. atunci cind 
vorbim despre prietenie să ne închi
puim. știu eu! — doi colegi de bancă, 
de clasă, do» băieți care locuiesc pe 
aceeași stradă. în același oraș... Eu 
însă am cunoscut și altfel de priete
nie. o prietenie de la mii de km de
părtare.

Rita VOHNIANINA
Poiana-Sebeș. s-au împrietenit 
pionierii aceleiași clase de la Școala 
medie mixtă nr. 2 din Proletarskaia.

Era la începutui 
lui octombrie. Poș
tașul a adus o nouă 
scrisoare. Ca de o- 
bicei, copiii au des
făcut-o nerăbdători.

..Dragi prieteni, 
scriau pionierii din 
Proletarskaia. hai să 
facem împreună o 
adunare. Să ne în- 
tilnim la 15 octom
brie, ora 17. la Ar
tek. Credem că v-ar 
interesa, ce spuneți ?

Băieții din Poiana 
erau nedumeriți.

Ar fi vrut ei să 
meargă la Artek ; dar 
acum. în timpul a- 
nului școlar ? Abia 
cînd a venit tovarășa 
instructoare au în
țeles. Au înțeles și 
le-a plăcut mult pro
punerea.

„.Clasa e aproape 
goală. Băncile sînt 
așezate în cerc. Pe 
peretele din fată e 
o hartă mare, mare 
de tot. Președinta 
detașamentului dă 
plecarea. Trenul ex
pres nr. 35 a si por
nit spre... graniță. 
De aici drumul de
vine necunoscut. Pio
nierii sînt curioși 
afle lucruri noi.

Din depărtare 
aude un zgomot, 
poi parcă de mai 
proape, tot mai 
proape se aud bătînd, 
tobele sunînd goar
nele.

se 
A
a-
a-

Ne allăm la Școala de 7 ani ni. 4 din Bacău. 
O ușă se deschide și ne găsim in camera pio
nierilor. In clipa aceasta, un grup de pioniere 
dinlr a IV a așază „colțul pionierului activist" 
alcătuit din insigna, angajamentul pionierilor, 
deviza și cîteva fotomontaje. Pe o măsuță se 
află planuri de muncă ale detașamentelor, jur
nale de zi și îndrumări pentru munca in unitate. 
Pe fata cea cu cozi bătaie, care răsfoiește un 
jurnal de zi, o cunoașteți ? Nu ? Atunci să v-o 
prezentăm. Cornelia Apostoleanu, președinta 
detașamentului 2. S-o lăsăm să vorbească, 
poate că are să ne spună ceva.

... „Era pe la începutul anului școlar — po
vestește ea acum Pionierii m-au ales președintă. 
După adunare trebuia să fac planul de muncă. 
Dar cu ce să încep ? Ce să scriu ? Jurnalul a- 
cesia mi-a fost de mare ajutor. Aici am găsit în
semnări de la vechea președintă de detașament, 
îndrumări asupra muncii președinților de grupă. 
Și așa am ieșit din încurcătură..."

Iată acum un alt colț al camerei pionierilor. 
Aici stau rinduite frumos steagurile triunghiulare 
ale detașamentelor, cel al unității, goarnele Ș> 
tobele.

Priviți pe cei doi prichindei care seamă 
ca două picături de apă. Aceștia sini frații t 
zenberg, dlutr-a IV -a, care vor neapărat 
ajungă gorniști. Dorința lor va fi îndeplinită c 
rind. pentru că unitatea a hotărî» ca, nu pa: 
multă vreme, să organizeze un cerc de tromj 
tiști și toboșari Iată și mica bibliotecă a unite 
gazeta de perete, aparatul de radio ...

Aici, la camera pionierilor, e tot timpul 
du-te — vino; și in recreație, și după ore 
plină. Ba o adunare, ba o discuție, o audiț 
sau pur și simplu o lectură a jurnalului de 
E un loc plăcut și îndrăgit de copii.

E. CHîBAN

lului. _ ___  ___ __
mente prietene au alcătuit careul.

Grupuri, grupuri pionierii au por
nit să viziteze tabăra

— Aici e cercul de tîmplărie... Aic 
de radio-amatori...

— De ce v-ați oprit ? Vă interesea
ză navo-modelele ?

— Marea, marea, vrem să veden 
marea. Si cîțiva pionieri au pornit p: 
malul mării, alții 
propiere.

Ce s-a întîmplat, 
pricepeți ? Atunci 
cestea s-au petrecut 
avut loc în același timp două adu 
nări: una la Poiona. alta la Prole 
tarskaia. Iar careul, vizitarea cercu 
rilor. a împrejurimilor taberei, au fos 
închipuit

*w-

Două fete
Cu Rita Vohnianina le-a făcut c 

noștință Tic-Pitic vestitul crainic 
emisiunilor pentru copii. Dar. din t 
detașamentul, cel niai mult s-a ir 
prietenit Rita cu Basiu Camelia. Di 
Rita e cu 3 ani mai mare decît 
melia, ele- se înțeleg de minune, 
devenit adevărate prietene. Multe 
scrisorile lor vorbesc de scoală, 
familie. Din îndepărtatul Kirov 

Cameliei multe fotografii si v 

liei. 
primită de sora lui.

„Rita dragă, scria o zi mai tîrz 
Camelia, frățiorul meu pe care-l vt 
în fotografie e foarte necăjit Ar vr 
și el ilustrate, scrisori, un prieten s 
vietic".

Si cu ajutorul Ritei și-a găsit si 
un prieten. Tot de fi anișori.

Acum patru săptămîni. Camelia 
fost grozav de supărată

..Dragă Camelia, i-a scris Rita, 
vrea să-mi dai adresa unei fete n 
mari. Aceeași vîrstă înseamnă acel< 
și preocupări"

li venea să plîngă de necaz și n 
nu i-a răspuns Ritei. Peste cîtva tir 
a sosit însă o nouă scrisoare.

„Camelia dragă știu de c° nu-f 
răspunzi. Crezi tu oare că. dacă ' 
scrie unei alte fete, pe tine prima m 
prietenă din Romînia. te voi uita ?" 

Si Camelia i-a dat adresa. Iar 
cum, ca și altădată, poștașul se 
dreaptă mereu spre comuna din v 
ful muntelui, spre Poiana. El adu 
scrisori din Proletarskaia din Kir 
și din alte părți

Geta COSTiN



MAI LA VALE VEȚI AFLA CA AM 
O MAMA BUNA O SORA
PISALOAGĂ Șl UN TATA CARE ȚIPA

De ce să ne mințim, eu știu că voi nu-mi 
cunoașteți nici numele de botez și nici mă
car pe cel de familie. Ați auzit cu toții că 
mi se spune Bîzîilă Să știți, pe nedrept mi 
sa pus porecla asta Dacă am sta să ju
decăm ca oamenii, atunci ar trebui să se 
numească tot ce e pe lumea asta Bîzîilă. 
Ce voi nu plîngeți ? Nu bîzîiți ? Să fim 
serioși

Ar trebui să dau eu de pămînt cu soră- 
mea, că numai de la ea mi se trage l-am 
dat odată cu-o trompetă în cap. (Asta era 
pe vremea cînd mă jucam cu trompele, tobe, 
cu soldați de plumb). Cum zic, i-am dat cu 
trompeta în cap și i s-a ridicat un cucui... 
Si eu. de frică să n-o încasez de la mama, 
am început să bîzîi. Voi n-ați făcut nici
odată așa ? Ei. lasă că știu eu Ileana și-a 
pipăit capul acolo unde am lovit-o, a în
ghițit în sec și, cînd a început să-i dea la
crimile. s-a apucai să rîdă, dar forțat, că 

■o durea. Eu pfîngeam și mă uitam cu coada 
{ochiului la ea să văd ce face.

— Aă, Bîzîilă 1 El dă și el plînge, Bî
zîilă 1

Si Bîzîilă mi a rămas numele. Spuneți 'și 
voi. merită pentru atita lucru să primească 
un om o poreclă ? Așa e că nu ? Dacă nu, 
atunci ailați dragii mei. că pe mine mă 
cheamă Victor. Victor Condruț și mi se mai 
jsnune și Victoraș. Stau pe strada Arcului 
nr 138 și avem asfalt în toată curtea. Dacă 
aveți cumva de gînd să-mi faceți o vizită 
(face mama niște dulceață I. .), zău, dacă 
vreți să veniți la mine, poftiți, mă puteți 
găsi foarte ușor, zău, na

Se poate întîmpla să uitați numărul casei. 
Să nu vă bateți capul. Luați-o de la înce
putul străzi; și uitați-vă la flecare casă.

(Cuvinte încrucișate

ORIZONTAL 3 „..podoa
be-a ramuri goale I Plouă fără 
să le scuturi, / Ici, risipă de 
petale, / Colo, roi ușor de flu
turi" (..Noapte de iarnă" de 
Topîrceariu). 6 Fără să aiti 
nici fir de lină, cel al iernii e 
moale dar grozav de rece. 7. 
Se execută și cu schiurile. 9. 
„...—25", numele avionului 
construit de Tupolev cu care 
Cikalop a traversat Polul 
Nord 10 Instrumente negeo- 

t metrice cu care se fac cercuri 
pe gheată! 14. Rostogoluri prin 
zăpadă. 16. Tras , fie șt cu 
sania! 17 Unul din eroii lut 
Anton Pann. 19 Cine te-a făcut 
să cazi cu nasul in zăpadă? 21. 
Cel mai răspîndit sport de iar
nă. 25 Sfirșitul iernii! 26 Lo
cuitori din ținuturile zăpezilor, 
a căror sănii sint trase de reni. 
27. Prevestesc iarnă grea 29. 
Nu face toată iarna decît so si 
sugă unghiile! 30 E folosită 
iarna, fiindcă tine cald 31 
„Rate iarna la. .". cintec de 
Mulineanu (aiurai) 32 „La 
multi ani". 33 Particula viito
rului 34 Cam greu să-i pășești

de Micuță Tănase
Unde vedeți o curte pavată cu ciment, un 
puț american cu scripete și cu manivelă 
mare, rotundă, intrați, că acolo stau cu. în
frăți ca la voi acasă. Șă nu vă sperie tăblița 
de la poartă pe care scrie „Cîine rău” e 
bătută acolo de pe timpul cînd îl aveam pe 
Cioban. Ce cîine era 1... Cum se întuneca, 
nu mai putea veni nimeni la noi că sărea 
pe om ca o panteră. Ni l-au luat hingherii. 
Lua-i-ar dumnezeu și pe ei acolo sus, 
lingă el 1

— Mamă.
— Da, Victoraș.
— Te-ai supăra dacă ar veni în vizită lâ 

mine niște copii ?
— De ce să mă supăr, Victoraș ?
— Mamă... M-am lăudat față de ei că 

faci matale niște dulceață pe cinste. O să-i 
servești și cu dulceață ?

— li servim, Victoraș, de ce să nu-i ser
vim ?

Ați auzit-o * Să faceți bine și. cînd aveți 
timp liber, dați o raită pe la mine. Am o 
mamă bună Știu că și a voastră e la fel. 
Dar ca a mea. mi-e teamă totuși că nu 
este.

Are grijă de noi ca de ochii ei din cap. 
Niciodată n-am să mă pot despărți de ea. 
Ș; cînd o să mă fac mare, tot cu mama am 
să stau.

iarna pe-afară! 36. Cioclrlie. 
37. Pronume

VERTICAL: 1. Fără ea nu 
se ooate juca hochei 2 Arbore 
din Asia, veșnic verde 4 Pro
cedeu de întoarcere oe schiuri, 
denumit dună forma urmelor 
lăsate pe zăpadă 5 Țin cile 
odată loc de patine 8. Cunos
cut schior romîn 10 Ceea ce 
devine ștrandul în timpul ier
nii II. Aluminiu 12. Se for
mează după tonirea zâoezii 
(Trans.) 13 AconerPâ cu ză
padă 15. Acolo unde-t patinoa
rul la sate. 16 Căpitan 18. H 
faci, cînd. dîrdi' de frig) 
(popular) 20 Se face cu prile
jul pomului de iarnă la Pala
tul pionierilor 22 „A nceput de 
ieri s<5 codă I Cite-un fulg, a- 
cum a stat 1 Norii s au mai 
răzbunat / Sare... dar stau 
grămadă l P’ste sat" („Iarna 
pe uliță" de Coșbuc). 23 Cern 
zăpada 24 Pj'soonă 26 Luni' 
27 Oraș in Ardeal 28 Ln 
schimb viguros de bulgări ae 
zăpadă aruncați de la distan
tă ,35 Din vîrful lui pornesc 
Sănțilp îrj goană

— Ba nu, Victore, ai să te însori și ai să 
mă Uiți.

— Nil. mamă, en n-am să mă însor O 
să stau mereu cu dumneata.

— Toți copiii spun <vța și cînd se iac 
mari...

— Mamă, eu n-am să uit. N-am să uit 
niciodată.

— Să dea dumnezeu... Victoraș, Ileana 
unde e ? Vezi să nu iasă pe stradă

— Se joacă 1 E cu Sanda lui madam Pa
rola. în grădină.

Avem și grădină cu pomi : caiși, piersici, 
prune tomnatice de-alea cit pumnul. De la 
poartă piuă la poarta ailaltă care dă în 
grădină, avem o boltă cu viță cățărătoare. 
Face o groază de struguri. Și albi și negri. 
N-o să ne întîlniți pe noi niciodată cum- 
părînd fructe din piață. 0 să vedeți voi. 
dacă veniți pe la mine cu siguranță că 
n-o să vă mai îndurați să plecați. Și.o.să 
vă certe.mama voastră că ați întîrziat. De 
asta puteți fi siguri

Casa asta frumoasă nu-i a noastră, ci a 
lui tataia. Adică a lui tată lu’ tata. Mama, 
cînd s-a măritat, n-â avut casă. Nici lucruri 
prea multe. A foșt spălătoreasă. Și din 
spălatul rufelor nu poți face mare brînză. 
Din ce era să faca rost. A adus-o tata în 
casa lui Era bine dacă n-avea nici tata 
casă Oi, ce bin'era ' Voi habar n aveți cit 
de. necăjită e mama pentru casa asta. Dar 
ce să facă. înghite în ea

Cînd vine tata cîteodată beat... dar stați, 
voi nu știți nimic despre tata. Nici cum 
arată măcar. Poate l-ați văzut. E înalt, are 
sprîncenele stufoase și lungi. Ai zice Că tot 
timpul e încruntat Nu. așă-i felul lui. Vor
bește puțin și e un montator fără pereche. 
Lucrează la „Grivița locomotive”. A fost 
evidențiat de multe ori și are și o decorație.

Cînd vine la patru de la serviciu, se spală, 
mănîncă și. după ce mănîncă, nu ștă locu
lui, să-l pici cu ceara. Mătură curtea, cu

toate că-i măturată de mama, udă florile, 
curăță vița, pomii, ba repară un burlan, ba 
duce gunoiul cu roaba la groapă. (Roaba 
tot el a făcut-o. Din niște vechituri. Să ve
deți ce roabă a fost în stare să facă.) Pînă 
nu se întunecă, nu se oprește din lucru. Pe 
urmă se spală. Ii încălzește mama apă și 
pentru picioare Și după ce-și spală și pi
cioarele. se urcă în pat. își ia ziarul pe 
care-l aduce în fiecare zi cu el de la ser
viciu și citește

— Ceai mai făcut azi pe la fabrică. 
Costică ?

— Ce să fac ? Am lucrat...
Și tata citește mai departe. Mama știe că 

a lucrat, dar vrea să mai schimbe cu el o 
vorbă

Cînd tata citește ziarul, eu cu Ileana vor
bim în șoaptă. Dar nu vorbim, de obicei îi 
citesc Ilenei basme cu Făt Frumos, cu Ilene 
Cosînzene

— Și eu sînt Cosînzeană, Victoraș ?
— Sst, ti»a citește.
Ileana se uită cu coada ochiului la tata, 

tace un pic și pe urmă iar începe.
— Dar vreau să știu 1
— Nu. tu ești numai Ileana !
— Ba nu, eu sînt Ileana Condruț, stau 

pe strada Arcului nr. 138 și sînt fata lui 
Constatin Condruț, dar mai mult a lui ma

mica... Așa-i, mămico ? Că nu sînt numaî 
Ileana ?

— A.șa-i, mimă.
Mama croșetează și se uită cînd la noi, 

cînd la tata.
. Cînd vine tata, cîteodată beat, (asta se 
întîmpla foarte rar și, zău, ar fi bine să nu 
se întîmple deloc), cînd vine beat, atunci 
îi place să vorbească, băutura îi dă chef 
de vorbă. Mama ar fi în stare să intre in 
pămînt, cînd îl vede venind pe trei cărări.

— De ce ai spălat rufele lui tata ?
— Nu te supăra, Costică. e tatăl tău. De 

ce să nu-i spăl ?
— Să-și pună spălătoreasă. Tu acum nu 

mai ești spălătoreasă. Ești madam Condruț. 
Ești doamnă. Auzi? Nu mai ești spălăto
reasă ! Ai fost. Acum te-am făcut doamnă. 
Te am adus la mine în casă Vreau să uit 
că nevasta mea a fost spălătoreasă Da, 
vreau să uit și tu-i speli. De ce nu te duci 
să speli și la vecini ? Asta ar trebui. Să 
se ducă nevasta maistrului Condruț să spele 
rufe la vecini Auzi ? Asta ar trebui.

— Taci. Costică. cuTcă-te.
— Te-am adus în casa mea ! Maistrul 

Condruț te-a adus în casa lui.
— Dar n-ai fost maistru, Costică. cînd 

ne-am luat.
— N-am fost, acum sînt. Tu ai fost spă

lătoreasă Fu sînt maistrul Condruț.
Mama începe să plîngă. Plingetn și noi 

cu mama și nu știm de ce.
Cînd se trezește, tata iar tace. Mama 

plînge mult timp Cîteva zile în șir. Săn- 
tămîni la rînd. Face treabă prin casă, gă
tește inlăcrăm.ifă Cînd sună de patru. îsi 
spală ochii, să nu se cunoască că a p’îns. 
Tata vine, mănîncă și iar se apucă, de treabă 
pe lingă casă Iar se spală pe picioare și iar 
citește ziarul

— Costică dragă, hai să ne mutăm din 
casa asia

Tata lasă ziarul pe piept, se uită la niaina.
— De ce să ne mutăm ? ’ ■
— Hai să ne mut; m. să stăm cu chirie, 

șă nu-ți mai fie rușine- să ieși cu mine pe 
stradă

— Unde să ne mutăm ?
— Oriunde, numai să plecăm de aici Ție 

ți se pare că lumea rîde de tine că te-ai 
însurat cu o fostă spălătoreasă N-ai drep
tate Oamenii nu vorbesc mmic urît de mme. 
Pe tine te vorbesc, că ai luat-o razna Zău. 
Costică, hai să căutăm o casă în alt car
tier " .

Tata' citește mai departe ziarul Mama 
spune „Așa. e mai bine”, nu vrea să-i 
spună adevărul Că adevărul e altul Mama 
a încercat în 1oa’e felurile l-a spălat ru
fele pe furiș tataiei. tata tot a aflat Pe 
urmă n a vrut să-i mai spele. Tataia s-a su
părat și el.

(Va urma)
Această povestire va apare într-un volum 

la Editura Tineretului

Sport_

La 12 ianuarie din vechiul oraș 
Luxor, s-a dat startul in cel de al 
IV-iea tur ciclist al Egiptului. La 
aceasta tradiționala competiție par
ticipa 45 de concurenți din 9 țari. 
Printre ele se numără : R P Bul
garia Egipt. R D. Germană, 
R P F. Iugoslavia Maroc, R. P. 
Polonă. R P.R. și altele.

Distanța scurtă a primei etape, 
numai 68 de km., a făcut ca plu
tonul de cicliști să se mențină 
compact aproape tot timpul. Cu 15 
km înainte de sosire marocanul 
Mahomed Ben Taher evadează și 
reușește să ajungă primul la Kena, 
capătul etapei Cicliștii noștri nu 
au fost prea activi in această eta. 
Pă din cauza călătoriei obositoare 
pe care au făcut-o și a căldurii 
foarte mari Totuși după desfășu
rarea etapei a lll-a care a mă
surat IL5 km datorită coeziuni 
perfecte șt a condiției fizice exce
lente reușesc să se stabilească în 
fruntea clasamentului general pe 
echipe la egalitate cu cicliștii po
lonezi. Forma bună pe care au a- 
rătat-o in etapa a lll-a și-au men
ținut-o și de.a lungul ce'or 140 
km cit 3 măsurat etapa a IV.a, 
desfășurată de la Assiut Ia Minia. 
Cîștigătorul ei, Ma’itz (RD. Ger
mană) a parcurs distanta în 3 h 
43’20” In același timp au sosit 
marocanul Mahomed Ben Taher și 
Constantin Șandru

După patru etape tricoul galben 
este purtat de Mahomed Ben Ta
her cu timpul de 13 h 14’59" urmat 
de Malîtz (R D G ) și apoi de Con
stantin Sandru la 32”

In clasamentul pe țări echipa 
noastră se află pe primul loc la e- 
galitate cu echipa R. P Polonă a- 
mîndouă cu timpul de 39 h 48'10”. 
Urmează echipele R.P Bulgaria 
și R.D Germane


