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Mihălaș, băiat orfan. In 
Gavrilă Breb și-a mătu-

Școala
Orașul

medie mixtă
Muncitoresc Hunedoara

DINTR-A V-a

rtrăin: — Vedeți, acesta este 
Tulus. oel mai slab la învă
țătură. oel mai rău etc. La 
auzul acestor cuvinte. Tulus 
are o neașteptată tresărire și 
își pleacă rușinat fruntea.

^Proletari dîn toate (ărik, umfi-ri t
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romln fnqataf

și linii, se afla scris : 
ați venit în cercul 
al tinerilor telegraîl-

și, spre mi- 
ridicat în pi- 

Bineînțe- 
spălat 
acasă,

sînt,
I-<m crezut pe 

dar 
vreo- 

să

Nu departe de cei mai înalt vîrf al 
Bucegilor sub „Omul" (2513 m) se 
găsesc izvoarele lalomlței, într-o regi- 

iirlsiHC Hf

— Atenție ! Trenul 205 
sosește I Da(I-i liber linia 
11 Atenlie, Piatra !

Țăcăniturile manipulatoru
lui erau din ce în ce mai iuți. 
Acul aparatu'ui de înregis
trat alerga tot mai repede. 
Pe banda de hîrtie de la apa
ratul Morse, se înregistrau 
puncte și linii Tovarășul Bis. 
zesnu, telegrafislu! de servi
ciu al stației, primea trans
misiunea, răspundea. Peste 
citva timp, aparatul rămase 
liber. Spre uimirea mea, două 
pioniere luară locul tovarășu
lui telegrafist. Cu caiete’e in 
față, Stănoiu Maria și Con
stanța Popescu încercau să 
scrie ceva. Le privii Iarăși 
puncte și linii. N-am putut 
citi nimic. Doina Florea, o 
altă pionieră, îmi arătă un 
alfabet, incețcai să descifrez.

— Uitați f Litera a .— ; 
litera b—...! îmi spuse Doina.

Nedumerirea mea se lămu
ri. Micile telegrafiste pionie
re știau alfabetul Morse, iar 
în clipa aceea erau în ora de 
pract că la telegraful din 
stație. Sînt cinci telegrafiste 
Și toate în clasa a Vii-a a 
Școlii de 7 ani corn. Piatra 
Olt. Ne.am împrietenit repe
de. Mi-au povestit cum au 
învățat componența apara
tului Morse, cit de greu s-au 
obișnuit cu mînuirea manipu
latorului și mai ales să țină 
minte pe dinafară alfabetul. 
Mi-au spus de asemenea că la 
camera pionierilor tovarășii 
de la stație le-au instalat 
un aparat Morse pe care-I 
folosesc cînd nu pot merge 
la gară La sfîrșit, mi-au dat 
o bandă strînsă pe care, cu 
puncte 
„Bine 
nostru 
ști 1“

fabrici. Aci trăiește 
casa unchiului său 
șii sale Olimpia. Mihălaș tnva(ă, se joacă, 
nu-și Supără rudele, iar acestea, la rtndul 
lor, îi poartă de grijă, ocrotindu-l ca pe 
propriul lor copil, Benoni. Se pare că totul 
decurge normal, că viața e cum nu se poa
te mai tihnită și mai limpede. Dar într-o 

zi, iată că apare un bărbat străin, care, 
spre uimirea lui Mihălaș, se dă drept ta
tăl său.,. Mirat, băiatul cere dovezi; un
chiul Gavrilă și mătușa Olimpia confirmă 
spusele străinului, pe nume Emanoil Cri- 
zanta. Astfel lui Mihălaș i se deschid por
țile unei povești triste dar adevărate, pe 
care o trăise răposata Iul mamă. El află că, 
in urmă cu mulți ani, Rafila, maică.sa, slu
jitoare la ferma advocatului Crizanta. tre
buise să primească, de frică, dragostea stu
dentului legionar Emanoil, fiul advocatului. 
Hăituită de spaimă și remușcări. ea s-a 
retras apoi la Bîrlad în mahalaua Raiului, 
unde, din pricina singurătății ei, a fost 
poreclită Rafila-nebuna. Aci s-a născut Mi
hălaș.

Treptat. Mihălaș, băiat cu judecată lim
pede, ca orice caracter crescut in împreju
rări grele, înțelege drama mamei sale. El

Sînt fete si băieți cărora le 
place mult să citească, ca de 
pildă, lui Ardeleanu Nico- 
laie, Gligor Doina. Mărunțe- 
lu Ana etc. Sînt în clasa a 
V-a A copii care vor să de
vină mecanici de locomotivă, 
mineri la minele din Ghelar 
ori sudori vestiti la combina
tul din Hunedoara.

Această dorință vie. arză
toare. îi face într-un fel să 
semene între ei. Si totuși cei 
dintr-a V-a A nu se aseamă
nă întocmai. cum nu seamă
nă degetul mic cu arătăto
rul... Fieoare îsi are frămîn- 
tările, necazurile si bucuriile

Tulus Achiles este grec ca 
și anticul său strămoș, vitea
zul Achiles. Intre anticul A- 
chiles și Achiles al nostru 
există o deosebire. Achiles 
anticul își dovedea vitejia 
luptîndu-se cu potrivnici tot 
atît de voinici ori mai voinici 
decît el.

Achiles al nostru, dimpotri
vă. Se luptă cu cei care-s mai 
mici de statură si mai slabi 
deoît el.

Tulus Achiles nu seamănă 
nici cu tatăl său. un om sîr- 
guincios. muncitor, nici cu 
mama sa. o femeie cinstită, 
mîndră. Tulus Achiles e laș. 
după cum ați văzut mai îna
inte. Si mai este și un le
neș fără pereche. Capul îl a- 
iută. Ar putea învăța, ar pu
tea fi fruntea clasei. Dar lui 
îi este mai comod să chiu
lească. să nu-și facă lecțiile, 
să se obrăznicească cu profe
sorii. Am observat la Tulus 
un lucru care m-a făcut să

o simpatizează. Așa-i lumea, 
clevetește, dar nu trebuie lua, 
tă în seamă

DESPRE GRAFICUL

sper că. într-o bună zi. o 
„ar fi timpul să 
coada clasei": 

anume că nu-i 
să fie arătat a-

Am descoperit că în clasa 
a V-r» A sînt mulțt pionieri. 
Mare lucru — veți spune 
voi . Dar voi care nu știți că 
cei dintr-a V-a A nu-și poar
tă cravata de pionier nu pu
teți să vă dati seama ce greu 
e să afli acest lucru. Ca să 
știu dacă. în afara celor 5—6 
care purtau cravata, mai sînt 
și alti pionieri, am întrebat 
tntr-o doară:

— Cine din această clasă 
este pionier — 
rarea mea. s-a 
cioare toată clasa. 
Ies, cravatele erau la 
la călcat erau uitate 
ori..

îngăduitoare cum 
i-am crezut, 
cuvînt că sînt pionieri, 
voi de-o să-i îtitîlnițl 
dată tot fără cravată, 
nu-i mai credeți.
ÎNCOLO in clasa

Intr-a V-a \ sîtit trei rîn- 
'duri de bănci. In rîndul din 
mijloc stau fetele. Unele sînt 
mal înalte, altele mai scun
de, alteles brunete, cî- 
teva au păr castaniu sau 
blond Nu prea seamănă 
una cu alta așa cum nu sea
mănă degetul mic cu arătă
torul. dar fetele din clasa 
asta au totuși ceva comun: o 
dorință fierbinte de a fi la 
învățătură înaintea băieților. 
Din această cauză există în
tre fete și băieți un fel de ri
valitate tacită. Uneori băieții 
simt nevoia — cu toate că 
învață mai puțin — să se 
impună în ochii fetelor. Cum? 
Păi foarte simplu. Tin să le 
arate puterea Pumnului lor. 
Suciu Viorel se grozăvește că 
a bătut o dată pe o fetită, 
Badea, și pe Mărunțelu Ana. 
Dacă îl întrebi din ce prici
nă. se încurcă și nu știe ce 
să răspundă... Totuși sînt 
băieți care uneori uită de ve
chea dușmănie și se ameste
că în focul fetelor. Multi au 
colege care le sînt vecine si 
fac dimineața si la întoarce
rea de la școală drumul îm
preună. Unii spun că un bă
iat Helmuth Focht a mers 
pînă într-acolo. înc.ît a măr
turisit că o simpatizează pe 
Gligor Doina fata care are 
cinci aproape la toate mate
riile, Dar eu nu cred că el

Graficul de note afișat pe 
unul din pereții clasei nu 
uită să arate și el notele din 
catalog. In recreații, cînd cei 
cu note 2 își fac drum pe Lin
gă el, graficul îi mustră: — 
Hei. Tulus hei. Horhat. ia 
priviți oleacă la mine să ve
deți ce de doișori aveți! Din 
această pricină, cei cu note 
slabe preferă să-l ocolească. 
Unii spun chiar că graficul 
n-are nici un rost și că ar 
trebui să dispară de pe pere
te Popescu Adrian, Curcubată 
Mihaela. Nazarin Adela, Do- 
dan Ion și încă multi alții 
nu sînt de aceeași părere. Pe 
ei nu-i supără deloc graficul, 
pentru că în dreptul numelui 
lor sînt numai note 5 si 4.

DESPRE ANTICUL

șa-șt spună; 
nu mai fiu 
am observat 
face plăoere 
tunci cînd vine în clasă un

H
 Interviul 

nostru . U.

W interviul
I “i — Măcar așa...

cîteva cuvinte deș
ii ■ j ] Pre nou^ romanla
[ | - ■ , • 1 care lucrezi...W. —• Nu pot... n-am

ce povesti, Mi-ar 
fi nespus de greu...

— Cel puțin, in cîteva cuvinte subiec
tul...

— Să vtnd pielea ursului din pădure ? 
Nu se poate. Nu. povestesc nimic...

— E adevărat că pe eroul romanului du- 
mitale îl cheamă... Alexe? Spun eu la în- 
tlmplare, întrebuințînd o nouă tactică.

— Nu-i adevărat 1 se apără Gica luteș, 
Mihălaș îl cheamă pe eroul meu l

— Și acțiunea se petrece în anul 1345 la 
Londra, nu-i așa ?

— De unde-ai mai scos-o și pe asta ?t 
Acțiunea se petrece între 1949-1953, In apro
piere de Bîrlad, la gospodăria anexă a unei

maic%25c4%2583.sa
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Comunicatul Comisiei 
Electorale Centrale 
cu privire la rezultatul alegerilor de deputați 
în Marea Adunare Nafională a Republicii 
Populare Romîne din 3 februarie 1957 

Comisia Electorală Centrală pentru alegerea 
deputaților în Marea Adunare Națională verifi- 
cînd procesele verbale ale comisiilor electorale 
de circumscripție și ale comisiilor electorale ale 
secțiilor de votare cu privire la rezultatele alege
rilor pentru Marea Adunare Națională din 3 fe
bruarie 1957 a constatat următoarele :

Au fost înscriși în listele de alegători în în
treaga țară 11.652.289 cetățeni.

Au participat Ia vot 11.553.690 cetățeni, adică 
99,15 la sută din numărul total al alegătorilor. 

Au votat pentru candidații Frontului Democra
ției Populare 11.424.521 cetățeni, reprezentînd 
98,88 la sută din numărul total al alegătorilor 
care au luat parte la vot.

Au votat împotrivă 115.880 alegători, repre
zentînd 1 la sută din numărul total al alegăto
rilor care au participat la vot.

Au fost anulate pe baza art. 78 din Legea pen
tru alegerea deputaților în Marea Adunare Na
țională 13.289 buletine de vot reprezentînd 0,12 
la sută din totalul voturilor exprimate.

„GLORIE» 
MILITARĂ

Prin actele de barbarie săvîrșite M 
Insula Cipru, soldafii britanici și-aa 
atras ara neîmpăcată a populației lo
cale, care luptă cu îndîrjire pentru li’ 
bertate. Iată doi dintre mercenarii im
perialismului englez, în clipa cînd a- 
restează un copil cipriot, învinuit de 
,.terorism". Fără îndoială că acești 
soldați vor fi decorați pentru înalta 
lor viieiie...

Copii întemnifați, sate în flăcări, 
torturi, vînătorl de oameni... Imperia
liștii nu cruță nici un mijloc, oricît de 
sîngeros, pentru a-și întări stăpînirea 
in Cipru. Ei au nevoie de această in
sulă spre a folosi drept bază militară 
și strategică în planurile lor agresive. 
Nimic nu poate îngenunchia însă nă
zuința dreaptă a ciprioților. Ei vor să 
fie liberi și stăplnl pe pămîntul lor, 
și cu toate că sînt puțini și neînar
mați, se împotrivesc din răsputeri. In 
lipsă de altceva ei folosesc adesea pie
trele drept proiectile. Soldafii englezi, 
după cum vedeți în fotografie, au fost 
înzestrați cu niște scuturi speciale 
pentru a se apăra de lovituri.

, - -------- ' - ------------------- -- --------- -- ■— ■ i

Grădină intr-un pahar cu apă

RADIO GIO
■

• La 5 februa
rie, în Marele Pa
lat al Kremlinu
lui s-a deschis 
'cea de-a Vl-a 
sesiune a Sovie
tului Suprem al 
V. R. S. S. Intre 
problemele cele 
mai importante 
din ordinea de zi 
a sesiunii se află 
Planul de dezvol
tare a economiei 
naționale si bu
getul de stat al 
U.R.S.S. pe anul 
1957.

• Autoritățile 
austriece au in
terzis activitatea 
Pe teritoriul Aus
triei a Secretaria
tului Consiliului 
Mondial al Păcii. 
Măsura aceasta, 
îndreptată înpo- 
triva năzuinței 
de pace a popoa
relor. este pusă la 
cale sub îndem
nul diplomatilor 
americani, cărora 
conducătorii A-

ustriei le sînt va
sali credincioși.

• Ultimile sta
tistici arată că în 
Algeria, din 1OOO 
de noi născufi, 181 
mor înainte de a 
atinge vîrsta de 4 
ani, iar mai bine 
de 80 la sută din 
copiii algerieni nu 
merg la școală. Și 
acestea sînt doar 
câteva din „binefa
cerile* colonialis
mului francez.

• Circa 77 la 
sută din noul buget 
de stat al S.U.A., 
pe anul 1957—1958 
este destinat cheltu
ielilor militare di
recte și indirecte, 
în timp ce cheltuie
lile pentru construc
ția de școli nu re
prezintă decit 1 la 
sută.

• La Budapesta, 
în ziua de 5 februa
rie, delegațiile Re
publicii Populare 
Romine și Republi
cii. Populare Un-

gare au semnat 
planul de colabo
rare culturală intre 
cele două țări, pe 
anul 1957.

• Zilele trecu
te, locuitorii Bel
gradului au pri
mit de la cetățe
nii capitalei so
vietice un dar 
frumos: utilajul 
complect al unui 
cinematograf cu 
500 de locuri. 
Acest dar este 
un simbol al prie
teniei frățești ca
re se cimentează 
tot mai mult în
tre popoarele U- 
niunil Sovietice 
și Iugoslaviei.

• La 4 februa
rie. în capitala 
republicii Haiti a 
izbucnit greva 
generală. Peste 
10.000 de oameni 
au manifestat pe 
străzi, înfruntînd 
tancurile si baio
netele armatei.

— Ca să faceți o astfel de gră
dină procedați în felul următor: 
luați un pahar... dar un pahar 
foarte mare... să spunem așa 
cam cît un mic bazin, pre
ferabil de formă dreptunghiulară, 
cu laturile înalte de 10-12 cm șl 
avînd capacitatea unui mic li
ghean.»

bazine mici și o sobă care să 
mențină o temperatură potrivită.

Serele în care lucrează tov. 
Katz nu au un aspect neobiș
nuit : sînt calde, umede, iar su
prafața lor este ocupată în în
tregime de bazine, peste care se 
află cutii de lemn pline cu pie
triș, din mijlocul căruia se înal

Așa și-a început explicațiile cu 
privire la hidroponica tov. Martin 
Katz de la serele Sfatului popu
lar al orașului Cluj. Nu auzisem 
niciodată de această metodă, cu 
ajutorul căreia se pot face cul
turi de legume și flori nu în pă
mînt, ci în bazine pline cu apă.

— Bine, dar îmi spuneați că se 
pot face culturi și-ntr-un pahar 
cu apăl

— Fără îndoială, numai că a- 
tunci cultura se va rezuma la o 
plantă mică, la o floare. Or hi
droponica are o însemnătate mult 
mai mare. Gîndește-te că în toiul 
iernii, oricînd, indiferent de locul 
în care te afli, îți poți aranja o 
grădină — într-o încăpere — a- 
vînd la dispoziție numai cîteva

ță vrejurile purtînd pătlăgele 
roșii și vinete de toată frumu
sețea, castraveți, ardei grași și 
chiar struguri.

— Asta e a treia recoltă, ne 
spune tov. Katz. în lăzile alătu
rate sînt pătlăgele încă verzi, 
care se vor coace peste o lună, 
o lună jumătate și pe care 1® 
voi trimite, conform angajamen
telor, spitalelor din Cluj.

— Care e metoda dv. tov. Katz, 
spre a obține rezultatele aces
tea ?

umplu cu apă în care amestec 
Boluții nutritive. Iată spre exem
plu elementele necesare, calcu
late pentru un litru de apă : 70 
gr azotat de calciu, 19 gr sulfat 
de potasiu, 14 gr fosfat de po
tasiu, 12 gr suiiat de magneziu, 
10 gr ferocitrat de amoniu, 0,5 
gr acid boric și 1 gr sulfat de 
mangan. Fiecare din aceste să
ruri se dizolvă in cîte 1 litru de 
apă și se toarnă în sticle. Aci
dul boric, sulfatul de potasiu, 
de magneziu și de mangan, se 
pot turna în același vas. Soluția 
de ferocitrat de amoniu trebuie 
turnată într-o sticlă de culoare 
închisă, deoarece se alterează 
la lumină. Din aceste soluții se 
pun în bazin cîte 0,5 cm cubi 
de fiecare 100 cm cubi de apă. 
Temperatura camerii în care se 
ține cultura In apă trebuie să 
fie de cel puțin 22 grade C, iar 
apa trebuie să fie și ea călduță. 
Un lucru însemnat e ca rădăci
nile plantelor să fie ținute în în
tuneric șl ca apa din bazin să 
fie primenită din cînd în cînd șl 
aerisită prin agitare. Aceasta • 
rețeta agronomului A. Novoselov, 
rețetă care e la îndemîna ori
cărui pionier. Personal am rețeta 
mai complicate, cu sulfat de fier, 
borax, sulfat de cupru și săruri 
de nichel, cobalt și aluminiu, 
care dau impuls creșterii plan
telor. Era să uit ceva : poleni
zarea se face artificial, după 
metodele cunoscute, iar dacă 
frunzele au tendința de a se îm 
gălbenl, atunci adăugați 1 -2 cm 
cubi de ferocitrat de amoniu, ca!

— Am mai spus, că nu e o 
metodă personală, ci o metodă 
căreia încerc să-i aduc mereu 
îmbunătățiri. Eu procedez așa: 
răsadurile le pregătesc, ca ori
ce grădinar, în pămînt. După 
aceea le pun într-o lădiță cu 
iundul făcut din plasă de sîimă. 
In lădiță pun un strat de paie, 
peste ele pun nisip și deasupra 
pietriș. Planta o pun în așa fel, 
înalt rădăcina să treacă prin 
plasa de sîrmă și să se poată 
cufunda în bazinul cu apă, pe
cie care așez lada. Bazinul îl

să combatem cloroza de care 
suferă.

■— Hm ! Se pare că o grădină 
într-un._ pahar cu apă nu e un 
lucru chiar atît de simplu 1

— Dar nici prea complicat 1 
Fiecare elev o poate încerca și 
va avea bucuria succesului. In 
orice caz, hidroponica transform 
mă grădina viitorului într-un l®-< 
borator, iar sapa șl grebla grăi 
dinarului în eprubete și moțară, 
care se cer mînuite cu îndetneH 
nare.

AL CALISTBAX

Anton Emlian, din clasa a Vll-a.
Mahmudia, raionul Tulcea, mănîncă în Felul întti : picior de pui, care-i place orișicui.
timpul orelor, nefiind atent la lecții. Felul doi: tocană de neglijență in sos de corigenjă_



Dragi prieteni,

Intoarce-te mai repede
Pionierul Chițimia Nicolaie — clasa a V-a 

din Tumu Severin ne-a cerut să dăm în pagi
nile gazetei noastre jocuri distractive. In nu
mărul de azi îi îndeplinim dorința pvb'icînd 
un joc distractiv.

Clubul de pionieri germani 
din FIENSTEDT

9 feb. 1957

De vorbă cu cititorii

UNUI... TĂCUT

Ești băiat tăcut din fire. 
Și socoți că-i bine-așa... 
Chiar la lecții, cînd 

te-ntreabă, 
că asta-i firea ta I

UNUI... „SUFLĂTOR"

Tn orchestra mare-a școlii 
Toți te știu bun suflător 
Din păcate și la lecții 
Tu le sufli tuturor.

Burea Valeria — 
comuna Vîlcelele de Sus, 
regiunea Pitești — faptul 
că voi ați primit un nou 
instructor, e un semn al 
grijii pe care v-o poartă 
Comitetul U.T.M., din co
mună. Ca treburile să 
meargă bine, trebuie ca 
‘iecare dintre voi să-l 
ajute. Așteptăm de la 

tine cît mai multe vești.
Cioloboc Claudia— 

Tg Mureș. — Cu meto
da voastră, n-o nimerești 
bine decît uneori. Sălă- 
geanu s-a îndreptat pen
tru că este un băiat bun, 
nicidecum pentru faptul 
că 1-ațj ales președinte. 
Gîndește-te ce s-ar în- 
tîmula dacă toți pionierii 
îndisciplinați ar fi aleși 
în colectivele de condu
cere pentru a-i îndrepta ? 
Pe viitor trebuie să-j a- 
jutați altfel pe cei indis- 
ciplinați.

Beșchlu Elena — 
comuna Jina — regiunea 
Hunedoara. — Este lău
dabilă acțiunea voastră 
cu privire Ia ajutorarea 
bătrînilor din 
Vă felicităm 
îndreptarea 
care lipseau 
școală. Am 
ceste acțiuni 
date de tine mai pe larg 
pentru a servi ca exem
plu și altor detașamente.

Constantin Țînța- 
ru — Sinerșig — raionul 
Lugoj. Cu această scri-

comună, 
și pentru 

celor doi 
des de la 

vrea ca a- 
să fie re-

soare te și socotim prie
ten și corespondent a! 
gazetei noastre. Ne vom 
strădui pe cît posibil 
să-ți îndeplinim dorința 
de a publica în paginile 
gazetei cît mai multe 
jocuri distractive, pove
stiri și legende istorice.

Stăiculescu Dumi
tru — comuna Măciuca 
— raionul Oltețu — re
giunea Craiova. — Am 
primit scrisoarea ta. Ne 
pare bine că ajutați și 
voi la construirea unui 
nou local de școală. Vă 
dorim spor la muncă. 
Poate că în curînd vom 
trece și pe la voi. Pînă 
atunci, scrie-ne 1

Florin Menzopol — 
Mizil — Ne-au plăcut de
senele trimise redacției. 
Așteptăm și altele care 
să reprezinte fapte lega
te de activitatea voastră 
zilnică

Pană Ioana — co
muna Zîmbreasca, raio
nul Roșiorii de Vede. 
Ghicitorile pe care ni 
le-ai trimis sînt destul 
de cunoscute. Cît despre 
cele două poezii scrise 
de tine, „Ce e tatăl meu“ 

și „Martie", îți mărturi
sim cu regret că sînt 
slabe. Lipsite de imagini 
artistice. Ele par o proză 
versificată și încă destul 
de neîndemînatec : 
,.Zăpada se va topi, 
Martie-al nostru va sosi, 
Timpul se va încălzi, 
Păsările vor veni

Prieteni de peste hotare
Răspunzînd cererilor primite din partea pio

nierilor din întreaga tară, publicăm mai jos adre
sele unor pionieri din diferite țări care doresc să 
corespondeze cu pionierii din R.P.R. și să facă 
schimb de fotografii, vederi șt mărci poștale.

— Chaba Ian — Kielce, Roscuiscki 8/13 R. P.— Chaba lan ___________ ____
Polonă. Vorbește polona, rusa fi englezu..

— Rucinska Leokadia — Panstrwowe Liceu m 
Ogonokstalcace Kl VIII a — im Chreptowicze
T. P.D. nr. 2 UI Polua 57 — Ostrowiec Swietok- 
vsyski Wory, KieLeckie. R.P. Polonă. 1 se poate 
scrie în polonă și rusă.

— Harry Burgmeister — Aue/Sachsen, Geller- 
strasse 3, R. D. Germană. Scrieți-i în limbile ger
mană și rusă.

— Sigrid Gorlitz — Radebeul 11, Dresden, 
Gartenstrasse nr. 69, R. D. Germană. Vorbește 
germana și rusa.

— Vittorina — Villa Rivalta — Reggio t 
Millano — Italia. Scriefi-i în limbile italiană și 
franceză.

— Serghina Ira — Briansk, str. Lenin nr. 44 —
U. R.S.S.

— Condratova Tania, Briansk, str. Proletar 
nr. 6 — U.R.S.S.

★

UNUI... „SPORTIV"

Primul ești la sport în școală 
Ai luat proba F.G.M.A- 
Sărind peste... lecții, spune : 
Crezi că te-antrenezi

cumva ?

Te îmbraci cu trei cojoace, 
Știu că ești cam friguroasă, 
Dar de ce tremuri la tablă, 
Chiar cînd este cald în 

clasă ?

Max KNESBACH
cl. a Vl-a A

Șc. medie mixtă nr. 1 
Rădăuți

UNEI... „FRIGUROASE

Vă scrie un grup de pionieri din R.D. Germană. 
Noi iubim {ara și poporul vostru, fiindcă țările, 
popoarele noastre, construiesc socialismul.

Salutăm pe toți școlarii din Republica Popu-’ 
Iară Romînă și vă facem cunoscut că noi avem 
un club pionieresc pentru schimburi cu străină
tatea. Clubul nostru' dorește să aibă legătură cu 
elevi din R. P. R.

Ne poate scrie orice școlar între 12-16 ani cu 
care vom fi bucuroși să facem schimb de mărci 

poștale, vederi, fotografii și etichete de pe cutiile 
de chibrituri. Primim corespondență în limbile ger
mană, rusă și engleză.

Răspundeți-ne pe adresa : Clubul de pionieri din 
Fienstedt bei Halle,R.D.G.

Vă dorim succese în munca voastră

La distanța de 1C-15 metri unul de altul se 
pun două scaune. Pe scaune se așează doi 
jucători cu ochii legați. La comanda .Marș !“ 
fiecare trebuie să se apropie cit mai repede do 
scaunul celuilalt, să-l atingă și să se întoarcă 
la locul lui. Cîștigă acela care se întoarce mai 
repede la scaunul lui.
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120 de ani de la moartea Iul

Anii de copilărie și adolescență ai oamenilor iluștri sînt deseori evocați, fie din dorința 
noastră respectuoasă de ai cunoaște în cele mai mici amănun'e f e cin tură cur oz lat -, fi- din 
necesitatea de a „colora*1 diversele biografii.

In ceea ce-i privește pe Pușchin. mărturisim de la început că urmărim scopul bine definit 
de a înfățișă adevărul că, încă de la o vîrstă foarte tînără, la care alți copii mai trag de sfoara 
smeului, Pușchin frămînta în mintea sa idei nobile și-și îmbogățea inima cu simțăminte înalte 
judecindu-le matur.

PUȘKIN - LICEANUL
Republica liceală

.Zănaticul*1 era îngîndurat
u trebuie sa vă închipuiți că elevul Puș
chin. intrat la t2 ani pe poarta liceului dm 
Țarskoe-Selo. in anul 1811. era un băiat 
închis, bâtrînicios, retras în penumbra bi
bliotecilor. Dimpotrivă, în amintirile lor, 
foștii săi colegi ne înfățișează un copil

ștrengar, dornic de jocuri și animator al lor. Pentru 
zburdălnicia lui, unii profesori îl numeau chiar ,,zănati
cul"... Cu toate acestea, Pușchin, odată cu participarea 
pasionată la zburdălniciile colegilor săi. căuta să și 
priceapă sufletul lor. Cum liceul din Țarskoe-Selo era 
menit să pregătească înalți funcționari în administrația 
țaristă și cum de acest lucru se legau aspirațiile 
multor colegi, Pușchin scria versuri ca acestea :

„Iubind onoruri, nu onoarea, 
Spre-nalte funcțiuni dispuși, 
Unii-și îndoaie-adînc spinarea 
La ușa unor șefi sus-puși“...

Da, Pușchin se juca, alerga, făcea nenumărate 
Dar, în același timp, se adresa colegilor bogați, 
gîndul ia 
ca rte:

șotii... 
cu 

nu

S3 ocoteala de Ia Petersburg nu s-a potrl- 
vit însă întru totul cu aceea din Țarskoe- 

’**1^ Selo. Intenția țarismului dc-a avea aci o 
rf-s. s instituție de învățămînt menită să-i pregă- 

tească servitori prea p'ecați nu Și-S găsit 
înfăptuire, liceul trans'ormîndu-se, sub in

fluenta unor profesori cu vederi înaintate, într-un loc 
de cugetare îndrăzneață, de cercetare a idei'or celor 
mai progresiste și de înțelegere a lor. Unul dintre cei 
mai îndrăgiți dintre acești dascăli eră profesorul Ku- 
nițîn, dc științe etice și politice. El le vorbea elevilor, 
cu pasiune și sinceritate, despre drepturile omului, des
pre libertate, despre faptul că aepi care muncesc tre
buie să se bucure de roadele trudei lor... Cîndva, Puș
chin avea să-și aducă aminte cu recunoștință și respect 
de Kunițîn : ,,E1 ne-a creat, el a întețit văpaia care ar
dea în noi". Nu numai Kunițîn. ci și alți profesori, prin
tre care însuși directorul liceului,’ Malinovski, vorbeau 
într-un chip asemănător lui Kunițîn de la tribuna cate
drei. Astfel, în liceu au început să apară reviste scrise 
de mină, gînduri îndrăznețe despre despotism și liber
tate. „Republica liceală", așa-și numeau elevii școala. 
Iar despre opera lui Pușchin, cercurile reacționare aveau 
să spună cîndva că e un „fruct al educației din liceu". 
Plin de energie și cutezanță, Pușchin a devenit unul 
dintre „conducătorii" acestei republici... El a inițiat 
alungarea din liceu a Iui Martin Pilețki, „pedagog pen- 
Jfu Parte® morală", dar în realitate agent secret al po- 

unor per- 
ministrul

la curte, în cadrul plănuitei festivități. Drept recompen
să mama țarului i-a trimis un ceas de aur. Furios 
Pușchin a trîntit ceasul de podea și l-a sfărîmat 
sub călcti. El n_avea nevoie de-o astfel de glorie, 
ciștigată pe seama unor versuri scrise din întîmplare, 
glorie ia fel de puțin onorabilă și durabilă ca ele 1

întreaga lui viață — puțină, de altfel — Pușchin <a 
rămas un entuziast al dreptății, un om și un poet care 
nu. se împăca cu compromisurile. Absolvind liceul. Puș
chin a păstrat neștirbite pînă la moarte sentimentele de 
solidaritate cu „republicanii liceali", frăția lor sfîntă. In 
zilele despărțirii, el ii scria lui Pușcin :

„...dar cu prietenii
Alianța ce-ai făurit-o nu e un vis zburdalnic. 

In fața vremii de urgie și-a vitregiei s’Artei,
E veșnică, o, dragul meu".

Și, de asemeni, lui KChelbecker:
,,...Oriunde-aș fi, în focul luptei pe viață și pe 

moarte,
„Sau pe pașnicele țărmuri ale fluviului meu drag, 

Eu credincios voi fi frăției sfinte !'*
Și așa a fost. întreaga sa operă genială, neîncetata 

lui luptă împotriva autocratismului feudal, exilul său, 
însăși moartea sa o dovedesc.

viitoare speculații administrative, și

„Petrece deci, mon prince, ’nainte 1 
De carte fugi ca de-o belea.
La dracii, scoateți-o din minte 
Ești Excelență, ce-ai mai vrea ? 
Ai bani și pietre rare, fine; 
Cu ele ranguri dobîndești, 
In Pension ce-ai să găsești 
Cînd știi parter franțais prea bine t“.
Pușchin rîdea, glumea, născocea felurite 

dar in același timp regreta că, din pricina 
putea participa la războiul de apărare împo-

liției. Tot el a adresat epigrame înțepătoare 
soane suspuse, printre care lui Raznmovski, 
învățămîntului.

Sandu ALEXANDRU
(după unele date din B Meilah, T ȚeavIovscaia ș a.)

HataHa

afla co-

Desigur, 
ștrengării, 
vîrstei, nu . 
triva lui Napoleon, din 1812, și scria :

„Cîmpie a Moscovei iubite,
In care-n anii de-nflorit 
Pierdeam stingher clipe aurite 
Fără necazuri și-ngrădiri. 
Tu ai văzut atunci dușmanii țării mele. 
In foc și-n sînge-ntinsu! tău se mistuia, 
Dar viața-mi n-am jertfit-o răzbunării grele, 
Ci n van mînia-mi clocotea"...

Pușchin se juca, născocea șotii, se amuza Întreaga 
zi... Dar seara, rămînînd singur cu liniștea și cu gîn- 
dorite, își asprea fruntea cu adînciie cute pe care le 
iscă strădania căutării, truda către înțelegere. Cerceta 
ideile timpului său, le cumpănea și le dăruia, puțin cite 
puțin, inima sa generoasă.

Cîteodată însă frămîntările sale aveau altă pricină. 
Cearta cu un coleg, de pildă. Cu un coleg pe care-1 tra
tase poate prea aspru, bruftuluindu-1, și de care acum 
îi părea tare rău, chiar dacă acel coleg fusese vinovat. 
Atunci Pușcin. bunul său prieten de totdeauna, îl alina 
cu înțelegerea sa și-l sfătuia cum să se împace cu „ina
micul"... Iar Pușchin se însenina și a doua zi reînnoda 
cu farmecul său irezistibil amiciția ruptă pentru o clipă-

Interviul nostru cu Gica kHeș
(urmare din pagina l-a)

tși dă seama de putreziciunea cu care familia 
Crlzanta a stricat viața unor oameni cinstiți dar 
săraci și pricepe frumusețea zilelor noastre de azi, c 
cînd oamenii simpli nu mai slnt la discreția unui 
pumn de bogătași.

— Spune-mi, tovarășă luteș, ce date reale al 
folosit în scrierea romanului ?

— Iți repet că nu pot să dau nici un interviu...
— Probabil că n-ai folosit nimic real...
— Cum așa ? Află că eu însămi am copilărit 

In cartierul Raiului despre care vorbesc In roman; 
află că l-am cunoscut personal pe advocatul Cri
zanta; află că pe domnul Nistor, învățătorul din 
romanul meu, de asemeni l-am întllnil în viață, 
acum doi ani, la școala unde învață mulți copil 
al muncitorilor fabricii de rulmenți din Bîrlad...

— Mulțumesc, tovarășă luteș.
— N-ai. pentru ce. Șl iartă-mă că n-am putut 

să-ți povestesc nimic dar, crede-mă. nu-mi plac* 
să dau interviuri...

Al. Ovidiu ZOTTA

n apropiere de Țarskoe-Selo se 
nacul unui boier înstărit, contele Tolstoi. 
Era un nobil ciudat, cu veleități de artist 
probabil. Plăcîndu-i teatrul, a și înființat 
unul, a cărui trupă se compunea din ță
rani iobagi. Printre ei se afla o fată fru

moasa și talentată, Natalia, primadona. Liceenii au în
ceput să frecventeze tot mai des acest teatru original, 
de pe moșia contelui Tolstoi. Din rîndurile spectatorilor, 
Pușchin nu lipsea niciodată. De la o vreme, co'egii 
au observat o anume schimbare în purtările lui. Atunci 
cînd se afla la vreun spectacol, emoția lui era atît de 
mare, îneît nu putea fi pusă numai pe socoteala dra
matismului piesei la care asista.

In afară de asta, prietenii mai apropia ți descoperiră 
că, în tihna nopții, pana lui Pușchm se lăsa tot mai 
des în voia unor versuri pasionate, care vorbeau despre 
o fată frumoasă cum nu e alta, despre iubirea veșnică. 
Și prietenii pricepură : Pușchin era îndrăgostit, far cînd 
îl a fiară căutînd s-o cunoască personal pe Natălia, ac
trița iobagă, înțeleseră cine era muza amicului. Nimeni 
nu bănuia că, puțin mai tîrziu, avea să se petreacă un 
fapt îngrozitor, în urma căruia Pușchin avea să urce 
încă o treaptă către înțelegerea dep'ină a neomeniei care 
pecetluia orînduirea feudalo-autocratică. Intr-o bună zi. 
Ia urechea lui Pușchin a ajuns vestea că niște artiști 
iobagi au fost bătuți crunt, din porunca boierului Tol
stoi, pentru niște greșeli. Printre dînșîi se afla și Na
talia. Boierul „artist", cu suflet ,.nobil". își dăduse ara
ma ,pe față. Indignarea lui Pușchin n-a cunoscut mar
gini;.. Tot felul de răzbunări cumplite, de îndrăzneli ne- 
cugetare îi treceau prin minte. Și-I tortura, și-1 făcea 
să despere conștiința neputinței de-a nimici asemenea 
obiceiuri sălbatice Pe atunci, în Rusia era la ordinea 
zilei bătaia pînă la schilodire a iobagilor, pentru cea mai 
neînsemnată vină. împreună cu bunii săi prieteni Pușcin 
și Kiihelbecker, care căutau să-1 aline, Pușchin jură că, 
atunci cînd vor fi mari, vor lupta din răsputeri, sacrifi- 
cîndu-se chiar pentru schimbarea acelor stări de lucruri. 
Atunci a scris Pușchin poezia „Către Licimin", care se 
încheie astfel :

„Prin libertate Roma a crescut, iar prin robie a pierit!“ 
E limpede că, referindu-se la Roma antică, Pușchin vor
bea de fapt despre Rusia contemporană lui; pe față nu 
putea vorbi din pricina cenzurii.

Ceasul de aw

„Pușchin în satul Mihailovskoe" 
de pictorul N. N. Ch

5 rin 1816, Pușchin era aproape un poet for
mat, cu dragoste și respect nețărmuit pen- 

• tru arta lui. Intr-o zi, scriitorul istoric 
Karamzin, care-1 cunoștea de copil, îi vorbi 
despre el bătrînului poet Neledinski Melețki. 
Cum acesta nu reușea să compună niște cu
plete comandate 
curte, Karamzin 
torul lui Pușchin. 

chin, de asemeni. Și astfel, 
a liceanului de la Ț .
într-o oră. Elle au fost puse apoi pe muzică și cîntate

„Poltava"
Desen de V. SEROV

pentru o festivitate la 
îl sfătui să ceară aju- 
Neledinski primi, Puș- 

, de sub pana măiastră 
Țarskoe-Selo cupletele au apărut


