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Scris tu litere mari, .. 
pionierilor fruntași la învățătu
ră și disciplină t“, titlul panou
lui de onoare al Școli, de 7 ani 
nr 6 din Galați îmi atrase pri
virile și-mi opri pasul chiar de 
la intrarea în școală.

1... 3, 4, ...58 de pion eri ■ Pri
ma — Constantinescu Gabriela, 
dim cl. a IV-a. Apoi Penciu 
Fânel, cl. a IV-a, lonescu Mir
cea, cl. a Vi a, Avramescu 
Marilena, cl. a Vll-a, Molcea- 
nu Georgeta. cl. a IV-a; acea
sta tot a IV-a și acesta, 
...13 pionieri numai 
IV-a 1

Dar ceilalți elevi 
IV-a or fi tot atît de 
învățătură sau...

Țrrr I Țrrr I... Soneria ca
re anunța pauza îmi întrerup
se gîndurile și elevi gălăgioși 
și zglobii începură să foiască 
în jurul meu pe culoar. M-am 
îndreptat spre cancelarie, dar 
ușa pe care scria „cl. a IV-a" 
mi-a schimbat hotărirea și am 
intrat acolo. Elevii, unii ieșeau 
pe culoar, alții, aplecați peste 
bănci, disc.ulau, iar intr-un 
colț, lingă catedră, două fete 
și-un băiat cu fețele foarte 
rioase discutau în șoaptă.

— Eu cred, Gabriela, că 
fi bine să vorbești și tu cu 
In tine are mai multă încrede
re, — spunea Penciu Fănel.

— Și eu sînt de aceeași pă-

„Cinste

. Ș' 
dintr-a

dintr-a 
buni la

se-

ar 
el.

rebuie să-1 convingem 
îa’-și învețe lecțiile acasă la 

limut din noi, completă Mol- 
ceanu Georgeta. Din toată cla
sa, numai Hartman Gheorghe 
e corigent pe trimestrul 11.

— încolo, toți invață bine, 
nu e nici unul în situația de 
a rămine corigent pe trimestrul 
111 ? — intervenii eu.

— Nu, restul învață bine, 
sînt copii buni și nici Hartman 
nu e rău, numai că trebuie îm
pins de la spate, îmi răspunse 
tovarășa învățătoare, care a- 
păruse nu știu de unde. Uita- 
ți-vă în catalog și-o să vă 
convingeți

Și, fijă cu filă, catalogul îmi 
arată la fiecare materie note 
bune Aproape numai 4 și 5. 
M-am u tat la copii, care se 
cumințiseră in bănci. Pe fețele 
tuturor strălucea mîndria de 
a fi elev în această clasă frun
tașă

Pină la începerea cursurilor 
de după amiază, am privit pă
sările împăiate și colțul viu. 
Apoi, au început să vină copiii. 
Unii au intrat în clasă, alții au 
rămas pe culoar. Prefăcîndu-mă 
că mă uit mai departe la pă
sări, m-am apropiat indiscret 
de un grup Am ascultat

— Cum 
ta. Silvia

— Nu... 
d n ce în 
aș sta numai lîngă ea, s-o vin
dec Dar așa, nu pot să-i fac 
nimic... De aceea tare mult ași 
dori să urmez medicina.

— Eu, fetelor, aș vrea

sigura, 
te voi 
rițo |

— Of, lăudăroaselor I Eu am 
fac mecanic lăcătuș, să 
la fiecare cite un la- 
nu mai vorbiți numai 

Mai bine să vedem ce 
ră- 

Și cu Sababi

să mă 
vă fac 
căt să 
de voi. 
facem cu Podașcă c-o să 
mină repetentă...
care e căzută la 3 obiecte, ca 
să nu mai vorbim de Dimitriu 
M hai și de ceilalți.

— la lasă, Rafael, 
face pe grozavul. Să 
Podașcă, că, slavă 
are cap I

— Da, are cap și

nu mai 
învețe și 

domnului.

se mai sitate mama 
s-a făcut ^s^e ?
Boala se agravează 
ce. Dac-aș fi medic,

— Da, are cap și poate să 
învețe, dar și-a pierdut curajul 
cind s-a văzut căzută la 3 o- 
biecte. Trebuie s-o ajutăm Nu 
vă gindiți că mai este puțin și 
vin examenele? Iar noi avem 
pe tr mestrul II 13 corigenți, 
din 28 de elevi Din aceștia 13, 
puțini și-au îndreptat notele. 
Rid de noi pînă și cei dintr-a 
l-a; noi, clasa a Vll-a, să fim 
coada școlii. Ați auz t că la a 
IV-a e un singur corigent și 
restul au numai note 
Frumos ne stă Ei au 
mai cu medii de 5 și 
corigenți I Bine o să ne 
cînd ăștia dintr-a IV-a 
ne strîmbe 
intra în examen ?...

Și discuția ar fi continuat 
mult dacă n-ar fi sumat de in
trare, însă eu sînt de aceeași 
părere cu Rafael : n ar fi fru
mos ca cei dintr-a IV-a să 
fie mult mai presus decît cei 
dintr-a Vll-a. Dar cred că a 
Vil a n-o să se lase cu una, 
cu două.

Ambiție, băieți I

D. TRAISTARU

bune ?
13 nu- 
noi 13 
simțim 
or să 

din nas cînd vom

gur că

A le- 
cel 
de

nu 
este 
care 
note

VOINICI)
medie mixtă

iar noi 
purta pe 
de flori.

Liliana
Școala

de 10 ani nr. 2 
Craiova

C.-.-r.k

Această scenă, petrecută nu de mult la o școa
lă din Capitală, vă este îndeobște cunoscută.

Am ținut totuși ca acum, în preajma zilei de 
30 Aprilie, cînd se împlinesc 8 ani de la înființa- 
rea organizației de pionieri, să evocăm clipa cea 
mai dragă oricărui școlar; primirea în fineturile 
organizației de pionieri.

Pentru ca grădinița 
noastră de flori din 
fața școlii să fie gata 
de I Mai, ne-am luat 
la întrecere. O să ve
dem care detașament 
va lucra mai bine și 
mai repede.

In afară de aceasta, 
în cinstea zilei de 1 
Mai vom avea dteva 
competiții sportive: 
șah, ping-pong și vo
lei. Andreescu Cornel,

care este în fruntea 
șahiștilor, se antrenea
ză de multă vreme La 
fel face Chiper 
tandru, care este 
mai bun jucător 
ping-pong

La învățătură 
mai vorbesc. Nu 
pionier sau elev 
să nu fi primit
bune în ultima v'eme. 
Și acum, o surpriză: 
acei care vor avea

numai medii de 5 vor 
defila in ziua paradei 
cu un 5 mare făcut din 
carton roșu, ca toată 
lumea să vadă munca 
lor. Băieții din coloa
nă, pe parcurs, vor 
da drumul la porumbei, 

fetele, vom 
cap coronițe

CI
Școala noastră se pregătește 

de multă vreme pentru a In- 
tîmpina ziua de 1 Mal. Credem 
că va ieși foarte frumos. Cînd 
vom porni la defilare, cu fan
fara tn caput coloanei, sînt si- 

multă lume va întoarce capul după 
noi și va asculta marșul ..Zorile dimineții", 
Pe care l-sm învă[at acum fără să știe ni
meni. Și după masă, la serba-e. vom petrece. 
Suita de dansu-i romînești, cîntecele popu
lare. piesa ,.Trei crai de la răsărit" jt in
strumentiștii noștri talentați ne vor înve
seli de minune.

Mihai CABA
Școala medie nr. 3 

Costache Negruzzi" 
Iași

O zi, două... și iată-1 pe 1 Mai I 
Dar, dacă Hei 1 Mai, neapărat 

defilare, iar defilare fără pionieri. 
De aceea. Constantin Dogaru — de 

165 din București — 
costumul de pionier, 
fratele mai mic ÎI_

zici și
mai rar .____ ,
la Școala de 7 am nr 
ÎȘi pregătește din timp 
Iar, după cum 
ajută I

Intr-o zi făceam repetifre 
pentru defilarea de 1 Măi. 
vrem să ieșim cit mai bine- 
Și. drept să spun, nu prea 
mergea defilarea. Nu eram 
noi de vină, dacă strada m»’.s- 
tră avea tot felul de gropite 
si ridicători. De aceea am 
chemat la întrecere pe toti 
pionierii si elevii din scoală 
s-o reparăm. Fără multă vor
bă am trecut la muncă. Ne-am 
împărțit în grup» de cite 30 
de copii si ne-am apucat să 
nivelăm bucățică cu bucățică 
toată strada principală. Acum 
are alt aspect. Pe lîi»gă 
tul că la sfîrsit ne-a 
președintele Sfatului 
noi sîntem mulțumiți 
putea defila toti 
pas

în

fap- 
felicitat 

popular, 
că vom 

același

vedeți,
Stelian

d. a VII.a 
ani Seitin, raionul Pecica

STROJA
Școala de 7



Doctorii ‘ de la Sibiu MARINAR

mine CHIMIST?
ceilalți

oblici

moa

FERICIREA [

și mai arzătoa-

MAR1UCA

St. ZAIDES

N. SCHIE

s-o fi gătind 
înalt ?

pe locomotivă ? Nu e 
chiar atit de simplu, 
tind, e zgomotul. Un

Ei bine, îl vom ur. 
mări cu aparatul și 
vom afla totul.

2. - Iată-I pe C. 
Gutulescu, din anul 
Ill-Veteriniar, într-o 
preocupare din pri- 
mele ore ale dimine. 
ții: asistă la inter
venția chirurgicală 
făcută unui bou care 
a înghițit un cui. 
In fată, se vede și 
„doctorița" din a- 
jun — Stavinski.

3. — Iar acum, 
recunoașterea Ia 
microscop, a di
verselor culturi mi- 
crobiene.

4. — Și, în sfîr- 
șit, clipe de destin
dere...

de pildă, ce-mi 
pionierul Gheor- 

ghe Chipriu, din Bu
zău: „Vreau să mă fac 

Să brăzdez cu 
întinderea de 
a apelor, să 
luni de zile

niște treburi anume, mă îndreptam către spi- 
și pe-o

— Pe 
vreo 29

— Mi 
structor 
asta ?

Am în fața mea un 
vraf de scrisori sosite 
din toate colțurile țării. 
Le-am citit și, nu vă fie 
cu mirare, dar tare mi-i 
greu să spun care din
tre ele e mai bună. 
„Mai bună** ca idee, ca 
exprimare a gîndurilor, 
mai bună în ceea ce 
privește căldura ce o 
exprimă simțămintele 
de dragoste ale fiecăru
ia pentru meseria do
rită. Sînt de vîrsta mul. 
tora dintre voi, cei ca
re-mi scriu. Au, adică, 
14 ani — împliniți sau 
pe aproape...

Copii diferiți, din 
locuri diferite... Toți 
la un Ioc însă sînt u- 
niți în fața mea prin a- 
celași lucru: grija de 
a-și alege o meserie în 
viață, o meserie pe ca. 
re, cît vor trăi, s-o 
profeseze cu aceeași 
dragoste ca și acum, și 
poate 
re

lată, 
scrie

Interviu 
un lucru 
In primul 
zgomot grozav, pe care nici nu-1 
bănui atunci cînd stai, comod 
instalat, pe canapeaua unui com
partiment. Apoi se mai intimplă 
să treci printr-un tunel. Și atunci, 
dacă hainele nu sînt, intr-un fel, 
protejate, te poți trezi cu ele ... 
negre.

Cu toate aceste necazuri, vă 
spun drept, nici o clipă nu mi-a 
părut rău de convorbirea pe care 
am avut-o, in plină goană a tre
nului, cu tovarășul Rășăiean 
Gheorghe. Trebuie să aflați că 
tov. Rășăiean este mecanicul lo
comotivei pe care am călătorii o 
bună parte din ruta Timișoara — 
București.

Cum a pornit trenul, mi-am 
scos carnetul de reporter.

— Tovarășe Rășăiean, să în
cepem, am spus eu.

Dar mecanicul își vedea liniș
tit de treabă.

— Tovarășe Rășăiean! am ți
pat eu tare și l-am tras de mî- 
necă.

— Strigă-mi lingă ureche! 
mi-a răspuns el.

— Bine. Vreau să vă pun pri
ma întrebare : de cînd sinteți 
mecanic de locomotivă ?

locomotivă sint de... de 
de ani.
s-a spus că sinteți in- 
mecanic. Ce înseamnă

pentru măsurarea presf 
rîlor. Asta-i focarul, vite: 
Minuia pîrghiile cu 
ciune. De aici mîn eu c 
năzdrăvan. O țîră de < 
după el șirul mare de x 
Și asta cu capul... Da, i 
mira, cu capul.. Omul 
ral său e stăpin pe pute 
De cind eram mic mă 
pe lingă locomotive. i 
mecanicii mă luau cu ei 
cum stai dumneata acu: 
făceau să pricep cura 
nează locomotiva.

— Și apoi ?
— Apoi am învățat 1 

profesională... Atit cit i 
atunci, firește Cu băd 
me, nedormit. Dar nu 
lăsat păgubaș, măcar i 
tăiat in bucățele. Voian 
duc locomotiva, și bast

— Mulțumesc, tovară: 
lean, i-am strigat eu. V< 
cititorilor toate acestea.

Ne apropiam de stal 
care aveam să mă 
compartimentul meu, să 
mod in fotoliul plușat 
cult, din cind in cînd, șt 
părtat al locomotivei, 
și curat in compartime 
toate acestea mi-a f 
cind am părăsit cabii 
îngustă, unde stăpin 
tovarășul Rășăiean, m« 
structor la depourile C. 
șoara.

— înseamnă că eu îi instru
iesc pe cei mai tineri... Stai pu
țin să mai eliberez aburi.

Un șuierat pătrunzător, așa 
cum îl auzim și noi adesea, insă 
de departe, sfîșie liniștea cim- 
piilor.

— Vă place meseria ? — am 
continuat eu.

Tovarășul Rășăiean veni lingă 
mine, la geam.

— Ia uite colo, îmi arătă el că
tre șanțul ce mărginea șoseaua. 
Primele flori! Cind le vezi intiia 
oară, mai ales după o iarnă 
grea, ți se umple sufletul de 
bucurie ... Meseria ? își aminti 
el. Cum să nu-mi placă ? Pă
zea ! strigă tovarășul Rășăiean, 
aruncîndu-mi totdeodată un ha
lat înnegrit de funingine. Pune-1 
repede peste haine ! Intrăm în 
tunel.

Citeva clipe domni întunericul. 
Luminile de siguranță zburau ca 
glonțul pe lingă pereți. Fumul, 
ju mirosu-i atit de caracteristic, 
imi pătrunse in nări.

— Ei ? strigă el vesel, cind 
lumina năvăli din nou in cabina 
cea mică. Apoi începu să rîdă- 
Pe față și In păr eram plină de 
zgură. Nu-i nimic, iese la... spă
lat 1 De acum nu mai avem tunel 
pină peste două ceasuri.

Se duse iar la manetele șl ma- 
nometrele lui.

— Iacă, ăsta e un manometru

chimie. Fra- 
mai mare ers 
adesea îl ru- 
împreună, fă

Bătrîna nu așteptă prea mult și se repezi în întîmpinarea tinerei :
— Nu știu, maică, de’ de trei zile, tot într-o înțepeneală și dîr dîială 

e ține... Și-i păcat să moară I... .....
rtt .i eftoi „doctora" cea tînără privi purcelul cu atenție apoi n vîri pe 
var m gît, cu je-a sila, o licoare gălbuie

care avu darul „să-i ia boala 
........ ...... CU mJna* b*e*u*ui purcel". Așa că 

Fwl grabnic de la masă, nu mai avu 
1................................................ 1 de făcut decît s-o liniștească pe

•|F'» 5 | ' După cum mi-a povestit apoi

p- ' ' ' <Ir- Ciucearni, „doctora ^cea Hn_ă.

W î c'c sfîrS|t de an. Acum însă numai

T* Valeria rămăsese „de gardă" din
' ' jEl--* * ** proprie inițiativă: „Poate am vre.

Iată de ^ce^am

' ♦ a^a tînărul acesta

marinar, 
vaporul 
nesfîrșit 
plutesc 
spre zarea aurie...**.

„...Am mare dragos- 
te pentru meseria a- 
ceasta", iși încheie 
scrisoarea Gheorghiță. 
Și eu îl cred. II cred, 
așa cum ÎI cred și pe 
Costică Tonenchi, din 
comuna Dîlga, raionul 
Lehliu. Costică are și 
el preferința sa : vrea 
să devină șofer 1 Ei, 
ce spuneți ? E o me. 
serie plăcută, nu ? Să 
stai în cabina ta — ia

99
Mai zilele trecute, ou 

talul veterinar din Sibiu. Dar cum era vremea prînzului, pe 
bătrînică ne întîmpină doa.r unul dintre îngrijitori :

— Doctorul ăl mare e plecat la masă, prînzește... Și 
nu-s. Mai stați o țîră... că-i musai să vină I

Bătrîna însă își privi purcelul storoșit din brațe și se 
ce-i vorbise :

— Apăi I ...că boala o fi așteptînd I Nu vezi, măi omule, că-mi 
re purcelul în brațe ? Ce, nici măcar doftorașii cei tineri nu-s ?

„Doftorașii cei tineri 1“... Oare cine-or fi ? Niscaiva studenți Ia prac
tică ? Imposibil, că doar nu-i vremea lor. Atunci ?

Mă scoase din încurcătură îngrijitorul, care ieșise din cabinetul me
dicilor însoțind o fetișcană de vreo 16 ani, cu codițe pe umăr și 
răsărind parcă dintr-un halat, alb ca spuma, ce nu-i venea tocmai pe 

potrivă. .... .

a cărei fereastră, de, 
n-ar fi rău să se afle 
un steguleț roșu, pe 
care, cu litere de ar
gint, să stea scris: „Șo
fer sutamiist" — și să 
conduci prin noapte, 
prin defileuri și pe șo
sele șerpuitoare, oa
meni și mărfuri; să 
știi că de tine, Costică 
Tonenchi, depinde viața 
a 20-30 de oameni, de
pinde darea în folo
sință sau întîrzierea 
unei construcții de mare 
importanță pentru eco
nomia țării; să a- 
jungi cu bine și la timp 
la destinație și să ți se 
întindă zeci de mîini 
calde, prietenoase, care 
să-ți transmită din tot 
atîtea piepturi prinosul 
de recunoștință pentru 
strădania ta...

Dar o altă scrisoare 
mă vestește că autoa
rea ei — Angi Gyorgy, 
de la Școala medie ma
ghiară din Cluj — iu
bește mult meseria de 
chimist, și anume ace
ea de chimist industri
al. Iată ce spune ea : 
„Cînd eram mai mică, 
am început să mă inte
resez de 
tele meu 
student, 
gam și.
ceam o mulțime de ex
periențe... Acum îmi 
place tare mult chimia 
și am să fac tot posibi
lul să ajung chimist in
dustrial... “.

Nu-i pot ura lui Angi 
decît succes în îndepli. 
nirea gîndului său îna
ripat, mult succes ca 
și celorlalți care mi-au 
scris.

Șofer, chimist sau 
marinar !... Dacă e me
seria îndrăgită, dacă 
ți-ai însușit-o și ajungi 
un meșter adevărat, 
stăpînindu-i și cele mai 
ascunse taine, vei fi 
din plin de folos so-

Nu arare ori auziți spunîndu-se 
cu respect despre un om : „Are 
mîini de aur“ ! Este lauda cea 
mai prețioasă care i se poate a- 
duce cuiva. Ea pune în umbră 
laudele care se adresează chipului, 
vorbei frumoase ori veștmintelor... 
De ce oare ? Nimic mai simplu ; 
pentru că la rădăcina legăturilor 
între oameni stă, înainte de orice, 
munca. Bine e primit în lume un 
om chipeș, cu plăcere priveai un 
ins elegant îmbrăcat. Dar__tacă
afli despre ei că sînt niște trîntori, 
că nu-s în stare să ridice un cui, a- 
tunci admirația se destramă, fă- 
cînd loc disprețului. Asemenea 
oameni sînt ca stilourile acelea 
imense, de reclamă, care sînt fru
moase, minunate, dar au și un 
„mic“ defect: nu pot să scrie... In 
fața unui om harnic, însă, nu mai 
ții seama nici de chip, nici de hai-

1 V



o

a plecat in 
sur al ho

ta

iată, in poza de mai jos, „Sala de șah" 
de la clubul Combinatului chimic „I. V. 
Stalin". La masă — doi parteneri care »e 
infruntă cu indirjire: fiecare dorește să-și 
apere pozițiile cucerite.

Cine-s cei din jur ? la, un cerc — prea 
strins insă — de curioși

Oare cine va cîștiga pină Ia urmăc bă
iatul sau. poate... fata ! ?

Lui îi dăruiești respectul și în- 
lerea ta. El muncește. El e de 
s.
ă muncești... E atît de frumos 
nuncești ! Să muncești cinstit, 
cate puterile tale, însemnîn- 
:i astfel drumul în lume prin 
e folositoare patriei... Că vei 
rungar ori zidar, ori mecanic, 
lucrul cel mai însemnat; 

e meseriile sînt interesante 
tru ce1 care le iubește după 

toai.2j par plictisitoare celui 
lav. Ce-i drept, fiecare mese- 
ire un frumos al ei 
două pagini de față veți afla 

ida acestui lucru — dar în- 
! de a se deosebi, ele se asea- 
ă. Și anume, ele se aseamănă 
aceea că sînt mijlocul cel mai 
nnat prin care un om poate fi 
»los semenilor săi, țării sale, 
i întregi.

și în

cum 15 ani. Gheorghe Sava 
lume, lăsînd în urmă fumul 
geacurilor din Sălcuța. sat cuibărit 
zăvoaiele Argeșului. A plecat cu traista-n 
băț și cu o dorință încleștată amarnic in 

inimă : să ajungă făurar de case, să înalțe cele 
mai mtadre case de pe lume. De unde gîndul 
ăsta la prichindelul de 13 ani ? La el, în Sălcuța, 
nu văzuse decît colibe și iar colibe, prizărite, po- 
vîrnite, alcătuiri sărmane de humă și leaturi. O 
singură așezare mai cuprinsă : a arendașului. O 
hardughie cît zece, durată fără vreo frumusețe și 
fără vreun haz, numai să cuprindă în pîntece bo
gățiile grele ale timpului. Atunci ? Taina poate 
că s-a zămislit într-o zi mohorîtă de toamnă, în 
și mai mohorîtă școală a satului, cînd învățătorul 
cu păr alb și grai blajin a povestit, iar școlarul 
Gheorghe Sava a ascultat povestea fără seamăn a 
meșterului Manole, care și-a frînt aripile aici, pe 
Argeș. L-a încătușat tăria cu care legendarul faur 
și-a iubit meșteșugul ? Poate Fapt e că băietanul 
a luat calea orașului, hotărît la lucruri mari. Ce 
l-a așteptat la capătul drumului ?

M
i-a fost dat să-1 întîlnesc pe Gheorghe 
Sava la 15 ani după ce s-a apucat de 
meserie. L-am întîlnit, firește, între cer 
și pămînt. pe schele, u.nde-și petrece el 
o bună parte din viață. Lucra la al 

treilea etaj al unui bloc muncitoresc din Capitală. 
Burnița. Vreme cam afurisită pentru constructori. 
Insă Gheorghe Sava fluiera, cu șapca pusă ștren
gărește pe o ureche, și de-abia îi puteam urmări 
jocul mistriei Mi-a vîrît unealta sub nas, ca pe 
ceva nemaipomenit, spunîndu-mi :

— Știi dumneata cum am făcut cunoștință cu 
asta ? Uite...

Și mi-a arătat o cicatrice prelungă, la tîmplă. 
Acum 15 ani, abia s-a suit pe schelă, că un antre
prenor arțăgos și bețiv l-a pocnit cu mistria în 
cap. S-a prăbușit însîngerat și în inima lui zborul 
visului era să se frîngă. cum s-a frînt de mult. în 
legendă, trupul meșterului de pe Argeș.

Dar asta era acum 15 ani Parcă ai spune: ,,în- 
tr-alt veac'. Fiindcă ia început, de dragul meseriei, 
Gheorghe Sava și-a înghițit de multe ori lacrimi
le. Apoi au venit vremurile cele noi. Pe ruinele lă
sate de război, oamenii muncii au început sa clă
dească, odată cu viața nouă, așezări noi Seminția 
lacomă a antreprenorilor a dispărut Visul lui 
Gheorghe Sava se împlinise cu adevărat. Muncea 
acum cu cîntecul pe buze. Cînd l-am întîlnit. era 
pe cale să-și sărbătorească un jubileu : al două
zecilea bloc muncitoresc la care mîinile lui au 
înălțat mii și mii de cărămizi

a plecare, l-am privit o dată, de jos, Din- 
tr-o pornire a inimii, 1 am asemuit acolo, 
suit spre nori, cu meșterul cel vechi, Ma
nole Dar nu.. Sînt deosebiri. De pildă, 
meșterului ceea ce zidea ziua i se surpa 

noaptea Dar zidurile lui Sava sporesc peste 
noapte — fiindcă de multe orj i s-a întîmplat să 
lucreze și noaptea, la lumina reflectoarelor, ca să 
fie casa mai repede gata. Sava are o soție și o 
fetiță, Irina. Ele își văd liniștite acasă de preocu
pările lor Nu-i nevoie să vină pe ploi și zloată 
cu demfncare cum veneau la meșterii din vechime 
soațele și fiicele Nu, fiindcă vine mașina trustu
lui cu bucate gustoase și calde, de la cantină. 
Cînd isprăvește Sava o mîndrețe de casă, invidia 
nu-i mai năruie schelele, ca să nu mai poată clă
di alta Nu El și tovarășii lui pornesc mai cu sîrg, 
mai cu bucurie, la altă construcție, mai arătoasă.

Fiindcă Gheorghe Sava nu clădește pentru gloria 
unui domn Clădește palate pentru cei mulți și 
harnici din uzine și de pe șantiere

înaltă împlinire a visului de demult, înfiripat 
dintr-o legendă.

Valeriu MĂGURĂ
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Am fost într-adevăr
Victoria — un o- 
al muncitorilor de 
Combinatul Chimic 
V. Stalin — ca

oaspete al tineretului 
de aci. Și vă rog sâ 
mă credeți, mi-a părut 
tare rău cînd i-am pă
răsit De ce ? Pur și 
simplu pentru că In 
mijlocui lor am petrecut 
clipe minunate. Mi-am 
dat seama, acolo, cit de 
mult se face pentru ca 
după o zi de muncă, ti
nerii să se poată odih
ni Intr-un chip intere
sant, distractiv și cit de 
mult le înlesnesc acest 
lucru cluburile, biblio
tecile, și în general, în
tregul complex social- 
cultural 
uzină.

de pe lingă

★

seară, vine ta 
casa de oas- 
prieten

— Hai, imbrăcarea...
mi-a spus el. Astăseară

lntr-o 
mine, la 
peți, un

tineretului', 
noi. Dar ia 
fii cit mai 
îmbracă-te

din seara a- 
organizată nu- 
către... fete I

e „Joia 
mergem și 
aminte: să 
corect și-
bine, dacă vrei să dan
sezi

Joia'
ceea era 
mai de
Fetele au dat progra
mul artistic (o echipă 
selecționată din toate 
secțiile Combinatului), 
fetele au amenajai sa
la... Dar ce era mai ciu
dat era faptul că la in
trare, pe un afiș, cu li
tere de-o șchioapă, sta 
scris. „In astă seară 
numai fetele au dreptul 
să invite la dans".

In afară de asta, fe
tele, într-un chip foarte 
hazliu, le-au dat o lec
ție strașnică tinerilor 
care le place sâ umble 
îmbrăcați fără noimă. 
N-a lost invitat ta dans 
nici un „creastă de co
coș", nici unui din cei 
cu talpa ,,6 cm >“ sau 
din cei cu haine largi

atîrriind așa cum umblă 
plimbăreții pe bulevard.

Altă dată, am plecai 
Intr-un lung turneu eu 
echipa de teatru a Com
binatului Tinerii se pre
gătiseră temeinic cu pie
sa „O zi de odihnă". Ce 
să vă mai spun t Și la 
Făgăraș, și la Orașul 
Stalin precum la Agni
ta, Sibiu... tinerii ar
tiști au primit, un potop 
de aplauze bine meri
tate.

★

Multe clipe minunate 
am petrecut în mii locul 
tinerilor de la Victoria. 
Acolo, există un obicei, 
înrădăcinat între chi- 
miști. cmd e muncă — 
muncă să fie! Dar da
că e bat — 
cîntecul și 
triumfe !...

'..Și după 
chimiștii de
nu se plictisesc de loc 
în orele libere.

apâi atunci 
jocul să

cum vedeți, 
la Victoria

Emil EMANO1L

ia studio — vlult, s»i vei •



SALUT FRĂȚESC 
„CRAVATEI ROȘII"

De obicei se intimpla așa : apare 
o revistă, o cumperi, o citești, îți 
pl-ace - apoi trece o vreme 'e- 
obișnuiești cu ret ista, o aș.epți 
mereu mai nerăbdător și dtodata, 
uimit ș bucuros, iți descoperi un 
foarte plăcut sent meni-, ace a pe 
care-l simți d ndu ți seama ca ai 
un nou prieten Atunci încep tra
tativele diplomatice cu vinzătorul 
de la chioșcul de ziare, pe care-l 
rogi să-ți pună deoparte revista, 
ori cu factorul portal, de care te 
ții să treacă intîi pe la tine în 
ziua cînd ’rniarte abonammee. 
Tot atunci încep scrisorile c 
redacție, discuțiile cu pr etenn 
supra celor publicate. Timp 
două—trei zile după primirea 
vistei, o porți in ghiozdan, o 

tramvai, in recreă
ri esenatori-

t. e 
a- 
de 
re
ci-

tești acasă, in 
tie... Rubricile, stilul 
lor, semnăturile scriitori.or îți de
vin apropiate, familiare, 
știute, revista a devenit 
din viața ta i

Acum, cind revista 
Roșie" împlinește zece am de 
apariție, sîntem bucuroși să 
statăm că ea trezește in rîndurile 
cititorilor sentimentul despre care 
vorbeam mai sus In acești ani, 
„Cravata Roșje" revistă editată de 

  și-a cucerit o 
din partea 

ne-a obișnuit cu 
fermecătoare pagini de 
----- = ...... trăiesc chipuri 

vremii
am
Mihail Sadovea-

C.C. al (J T.M. 
binemeritată stimă 
cititorilor Ea

Pe ne- 
o parte

„Cravata 
la 

con- .

poezie Și
proză, în care 
de copii ai 
In paginile ei, 
mele maeștrilor 
nu, Tudor Arghezi, Camil Petrescu 
care, alături de scriitorii mai tineri, 
au vorbit copiilor, in graiul ver
sului și al prozei, despre atîtea 
probleme și ginduri apropiate a- 
cestora din urmă Tot in paginile 
„Cravatei Roșii" au văzut pentru 
prima oară lumina tiparului poe
mul „Puiul de cerb" al marelui 
poet Nicolae Labiș, stins atît de 
tinăr, romanele „Inimoșii" de Gica 
luteș și „Marea bătălie de la Ia
zul Mic" de Octav Pancu-Iași.

Acestea sînt numai câteva exem
ple Numărul lor — colecția revis
tei o dovedește — poate atinge o 
cifră impresionantă. Redactorii ei, 
entuziaști și talentați, s-au străduit 
și se strădu’esc necontenit 
măr de număr, „Cravata 
să vă aducă noi surprize: 
zie frumoasă, o povestire

noastre.
intslmt nu-

ca, nu- 
Roșie’ 
o poe- 
pasio- 

nantă, pe o temă de mare actua
litate, un desen ingenios, o infor- 

• mare despre o ultimă descoperire 
științifică...

De aceea, fără îndoială, „Crava
ta Roșie” merită pe deplin dragos
tea și încrederea cititorilor 
astăzi îi 
MUL ȚI 
adresăm 
ritate

„SCINTEIA

urează
ANI“, 
și noi.

care 
tradiționalul „LA 
urare pe care i-o 
cu stimă și since-

PIONIERULUI"

CE SĂ CITIM

Gheorghe TornozeȚ

livezi ?

cuprinde, 
se desprinde.

pemii
iernii.

razele iierbinți 
cuminți.

să-i culegi, lingă vîlcele.
Vei ține-n palma ta micuță stele.
Căci ghioceii proaspeți din livezi
Sint stele înghețate in zăpezi...

Sînt Poveste despre 
rochița rîndunicii

La croitor, odată, s-a dus o rindunică :
.Să-mi iaci, iubite meșter, o rochie mică, mică* 
„Iți iac, ietița taichii, jur pe cărunta-mi barbă ; 
O țes cu ața verde a lirelor de iarbă.
O-mpodobesc cu albul zăpezii sclipitoare. 
Cu catifeaua scumpă a razelor de soare.
Cu pană violetă apoi voi zugrăvi-o. 
Să iii precum e-o zină in scăpătat de ziuă.

Se spovedea in baltă, unui arin, brotacul
Că i-a slăbit vederea, și-amar piingea săracul... 
Uitase să mai cînte, uitase să și riză.
Cu greu de-un fir de iarbă deosebea o giză.
I se părea că vede un brotăcel cu fustă, 
Cind ii sărea în preajmă, sprințară, o lăcustă 
Și-o undiță de aramă, spre valuri aplecată,

• Credea că este firul de papură uscată... 
Și iși dorea brotacul, cuprinB de întristare. 
Barem in timpul nopții să ardă felinare 
Asupra bălții sale cu trestii și arini. 
In ochii lui, sărmanii, să licăre lumini.
Curind după aceea, din valuri de mălasă.
S-a ridicat, ușoară, a apelor crăiasă 
Ținind in mina-i blindă lumini pîlpiitoare.
In chip de cupe albe lucind și-n chip de floare t 
.Ți-am împlinit dorința, de-acum să nu mal suferi t 
Acestea-s felinare plutind pe ape, nuferi.
Luminile lor calde și vii sînt ale voastre.
Vor scinteia senine in nopțile albastre.
Vreau nuierii ca neaua să iie-ntotdeauna. 
Oglinzile in care să se privească luna...

...A 3 C D 4 I B ... Aparatul 
TFF recepționează litere și cifre 
înșiruite fără nici un înțeles. 
Patru dintre membrii expediției, 
pierduți undeva în labirintul peș
terii negre, urmăresc cu uimire 
și încordare straniul mesaj, venit 
din necunoscut. In loc să stabi
lească legătura cu prietenii lor de 
la suprafață, au interceptat niște 
semnale curioase. Cine le-a emis? 
De unde ?

Dar acesta nu e singurul mis
ter care le dă de furcă cireșarilor, 
porniți în expediție. Neprevăzutul, 
primejdia îi pîndește la tot pasul, 
angajîndu-i in peripeții de necre
zut. Pînă la urmă ei descoperă... 
Dar ce descoperă veți afla citind 
cartea. E mai firesc așa. Noi vă 
vom face doar o fugară cuno
ștință cu eroii ei, cu cireșarii, 
care neîndoielnic vă ver deveni 
prieteni buni. La început, cireșarii 
sînt șase : Ursu, Victor, Lucia, 
Ionel, Maria și Dan. Colegi 
dintr-a VIII-a. Și au o taină a 
lor: explorarea peșterii negre. Se 
pregătesc pentru asta îndelung 
și minuțios. In ultimul moment, 
expediției i se mai alătură un mu
safir neașteptat. Adică, pardon, 
doi. năstrușnicul, dar curajosul 
Tică dintr-a IV-a. tratele Ma-iei, 
și nelipsitul lui cățel, Țîngulică.

de CONSTANTIN CHIRIȚA

Aventurile prin care trece întregul 
grup te fac să urmărești fiecare 
rind cu emoție și înfiorare. De-a 
lungul acestei extraordinare călă
torii, în împrejurări dramatice, ți 
se dezvăluie cu limpezimi de cris
tal firea fiecăruia dintre cireșari.

Ursu, cel mai hotărît dintre ei,

S-o iac cu stăruință, vezi, inima mă-ndeamnă. 
Dar n-o să tie gata decit tirziu, la toamnă.. 
Domol trecu și vara, iar rindunică, biata. 
Stătea s-aștepte rochia pe iumătate gata.
Prietenele sale s-au risipit in zare,
Peste păduri de-aramă-au trecut, ciripitoare.
Ea aștepta sub streșini ascunsă, dar de acuma 
A pus cu dărnicie argint pe irunze bruma...
Cind vinturi răzvrătite porneau să se-nîiripe. 
Ea a murit sărmana, cu ciocul sub aripe, 
Visind că peste aripi, ușoară, se adună 
Mătasea sclipitoare a razelor de lună...
De-atunci, cînd primăvara peste cîmpie plouă. 
Rochița Rîndunicii ne-apare-n față, nouă.
Și cind o țin in palmă, mi-nchipui iar, că este 
Micuța rindunică, pierdută în poveste ...

Povestea
CRINILOR

are pejîngă forță atletică și curaj, 
o inimă plină de simțăminte alese, 
nobile. De multe ori se primej- 
duiește pe sine pentru a-și salva 
prietenii. Victor, temerar, dar se
rios și chibzuit, dotat cu mult 
spirit de observație, datorită cu* 
noștințelor și calmului său, rezol
vă adesea situații încîlcite. Fe
tele dau dovadă că nu sînt cu 
nimic mai prejos decît băieții și 
că sînt în expediție tovarăși de 
nădejde. Dan cel v'sător și năz
drăvanul Tică aduc o notă hazlie, 
care se îmbină însă cu eroismul 
și dîrzenia. Ionel e o fire mai 
complicată, șovăielnică și totuși 
ambițioasă. El recurge la o min
ciună pentru a căpăta șefia grupu
lui. Se dovedește însă curînd că 
nu merita lucrul acesta. Mustrările 
tăcute ale celorlalți îl dor adine. 
Se zbuciumă, suferă. Dar inimile 
calde ale prietenilor îl ajută să-și 
învingă pornirile rele, să-și fău
rească un caracter ferm, bun,

...întorci ultima filă a cărții cu 
regretul că s.a sfîrșit, dar și cu 
simțămîntul fericit și întăritor că 
ți-ai reîntîlnit niște tovarăși vechi 
de visuri, de gînd și năzuințe, cu 
care ai fi gata să cutreieri lumea.

Vasile MANUCEANU

Crinil-au lost o dată, pasă-mi-te 
In uitate peșteri stalactite.
Curcubeie impletite-n gheață 
Scinteiau cu schimbătoare față.
Lacrima zăpezii, In tăcere, 
Plăsmuia albastre giuvaiere ... 
Dar erau uitării hărăzite 
Tristele, ciudate stalactite.
Cind un ține a cutezat să iee 
Țurțurii cu duh de curcubeie 
Și l-a dus la 
In păminț i-a

Și-a răsărit oȘi-a răsărit o albă floare 
Cu petalele scăpărătoare.
S-au mirat părinții și vecinii: 
înfloreau, intiia oară, crinii...

casa părinteasca 
pus, să încolțea-

Interviul nostru cu 
CONSTANTIN DUMHRESClJ

In ziua plecării lotului nostru de ciclism în „Cursa 
Păcii" mă aflam pe aerodromul Băneasa. M-am folosit 
de un moment prielnic, m-am apropiat de maestrul spor
tului Constantin Dumitrescu și l-am rugai să-mi permită 
să-i pun citeva întrebări.

— Bine, — s-a declarat de acord Constantin Dumi
trescu. "t- .

— De cind te ocupi de ciclism ?
— îndrăgesc ciclismul de cind eram copil. Aveam 

doar vreo 8 ani cind am început să practic sportul cu 
pedale.

— Și care a fost prtma cursă la care ai participat ?
— Cursa din 1952: București — Băicoi — București, 

la care, de altfel, am ocupat locul I.
— Spune-mi, ce părere ai despre „Cursa Păcii" ?
— Cred că va fi o cursă foarte „tare". Italia are șanse 

mari. In „Turul Europei" m-am convins de calitățile cic
liștilor italieni. Cred că va fi o luptă aprigă și între ger
mani, polonezi și bulgari... Mai ales că polonezii s-au 
pregătit împreună cu bulgarii.

— Despre echipa noastră ce ai de spus?
— „Cursa Scînteii" a dovedit că in anul acesta avem 

o echipă omogenă, bine pregătită. Am mare încredere în 
Poreceanu, ca de altfel in toți componența echipei 
noastre

— Și acum, citeva cuvinte despre dumneata.
— Despre mine?!... Doresc — cum doresc de fapt 

toți ceilalfi — să cîștig „Cursa Păcii" l
— Multe mulțumiri. Văd că trebuie să pleci. Drum 

bun și să vă întoarceți victorioși acasă!
— Iți mulțumesc. Te rog transmite tiffhror copiilor 

prin „Scinteia pionierului’ că ne vom strădui din toate 
puterile să cinstim culorile patriei noastre.

— La revedere... pînă la interviul pe care ți-l voi 
solicita la întoarcere!

R. POPA
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