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care clasă, ultima 
punctul de pornire al

o veche credință 
școlărească potri- 

*' vit căreia, in fse- 
baneâ e adăpostul ți 

I tuturor relelor. Cică 
aici ar sălășlui doar repetenți, băieți obraznici, 
leneși. Reporterul nostru, dorind să scrie un
reportaj critic, s-a gindit că, pentru a nu alerga 
prea mult în căutarea materialului, cel mai si
gur mijloc ar fi să exploreze citeva „ultime 
bănci1*. După socoteala lui. urma ca astfel să 
găsească la iuțeală faptele menite să-i prllejuias- 
că desfășurarea întregului spirit critic, întregii 
game de ironii. Deci, reporterul a ales la întîm- 
plare un oraș (Roman), două școli (Școlile de 
10 ani mixte nr. 1 și nr. 2) și iată-1 acum, în 
dimineața zilei de 24 mai a.c., pimîndu-și, sigur 
de izbindă. planul în aplicare. Nici prin gînd 
nu-i trecea că, în loc să-i învețe el pe presupușii 
ștrengari cite ceva, aveau să-1 învețe ei pe dîn- 
sul.. Să-1 învețe, de pildă.

Cit de frumos sună Tolstoi 
în rusește

Cînd reporterul nostru a intra în c asa a VII.
B de la Școala medie mixtă nr, 2, avea loc ora 
de l.mba rusă. Bineînțeles că și-a îndreptat nu- 
maidecît privirile necruțătoare către ultima ban
că a fiecărui rînd După socotelile sale, băieții 
de acolo trebuiau să fie. cu siguranță, „răii- 
clasei. Și, ea să-i prindă repede cu mî(a în sac, 
a rugal-o pe tovarășa profesoară să-i asculte 
chiar pe aceștia. Rezultatul a fost mai mult de- 
cît „dezas ruos" pentru reporter: toți cei ascul
tați au răspuns minunat 1 Fără îndoială că fe
lul în care Stoian Mircea a citit istorioara lui 
Tolstoi „Kaa MyjKHR >6paji KaMeHb" ar fi 
putut stîrni inv dia oricărui crainic de la 
rad o Moscova. Și, culmea, Stoian Mircea 
sta în ultima bancă. Tot în ultima bancă stă și 
Faur Adela, care nu s-a lăsat nici ea mai pre
jos. cînd a fost vorba să povestească, în rusește, 
rezuma ul istorioarei. Iar Niță Elena și Ghera- 
sim Ion, tot „chiriași" ai uneia din ultimele bănci, 
au fosț de asemenea la înălțime. Așa că repor
terul nostru, în loc să mai caute nod în papură, 
a început, fără voie, să se gîndească la faptul 
că. deși el personal a învățat limba rusă timp 
de șapte ani, n-ar putea citi atît de frumos din 
Tolstoi cum citesc elevii din ultima bancă a a- 
cestei clase Dar odată cu sunetul de recreație a 
clopoțelului, reporterul reveni la vechile-i inten
ții. hotărît fiind să nu se dea bătut. Cu reîn
noită vervă, se îndreptă către Școala medie

mixtă nr. 1, intrînd mai întîi în clasa a Vl-a B, Ia ora de materna, 
tică. unde află cum se poate alcătui

Un ochean dintr-un trapez
A:ci lucrurile au mers mai repede Moraru Nicolaie, din ultima 

bancă a șirului de lîngă fereastră, a fost descoperit de către profe
soară cu tema la zi lipsă din caiet. Reporterul se bucură: „Iaită, am

cauza Partic/utui Muncitoresc Romîn fii gata t
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Vă place mierea de albine ? Copiii 
de la Școala mixtă nr. 165 sînt pa
sionați apicultori. Albinele au deve
nit pentru ei prieteni pretîosi; elevii 
au sădit în primăvară flori, multe

găsit ceea ce-mi trebuie: pionierul Moraru 
din ultima bancă e un elev rămas în urmă 
la matematică". Tema respec ivă era o pro
blemă cu un trapez, Moraru fu poftit la 
tablă; dacă n-a făcut-o acasă, să încerce aicț 
Și, surpriză: Moraru, deloc intimidat, rezolvă 
jute și elegant problema. Reporterul rămase ui
mit. Iar nu i se potrivise socoteala de acasă 
cu cea din tîrg. Curios să afle de ce Moraru 
nu și-a scris tema pe care era totuși stăpîn, 
află că băiatul o scrisese. De ce lipsea atunci 
din caiet? Pentru Că. în pauza de dinaintea orei 
de matematică, Moraru descoperise că un co
leg, Bucătaru, se pricepe să facă din hîrtie 

mște ocheane grozave. 
Dornic să aibă și el o 
asemenea minunăție. Mo
raru rupsese la întîmpla- 
re o foaie din caietul de 
matematică și i-o dăduse 
lui Bucătaru pentru a-i 
execu'a, cu materialul cli
entului, mult rîvni.ul o

chean. Vă închipuiți ce se afla scris pe foaie... 
Cu toate că felul în care Moraru își manifestă 
pasiunea pentru optică e foarte puțin onorabil, 
reporterul își cere iertare că nu-i vine să-l cri
tice; Moraru a dezlegat atît de frumos proble
ma la tablă și a fost atît de amărît pentru gre

"flori în iurul stupilor. Iar acum 
string din rodul hărniciei lor.

'In fotografie: Mihai Stoica din 
clasa a IlI-a A privind un fagure.

șeala comisă, încet reporterul crede că ea nu se 
Va mai repeta.

Cum nici de astădată nu-și văzuse speranțe
le realizate, reporterul mai făcu o ultimă în
cercare, la altă clasă, a VI a A. Aici nimeri în- 
tr-o pauză și intră în vorbă, fără nici o Intro
ducere, cu Popescu Radu, ocupant al ultimei 
bănci din șirul de lîngă fereastră. Cu acest pri
lej află un mare eveniment:

„Spartac" contra „Danubiana"
Mai întîi, să lămurim lucrurile: „Danubiana" 

este echipa de fotbal a clasei a Vl-a A de la 
Școala medie mixtă nr. 1, iar „Spartac" echipa 
clasei a Vl-a de la Școala de 7 ani nr. 3. In
tre aceste două redutabile formații, există o ve
che și neîmpăcată rivalitate. Ultimul scor, pînă 
la sosirea repoXarului. era de 2—0 pentru „Da
nubiana" și echipai, în frunte cu Popescu Rardu, 
era în fierbere. întrucît avea să aibă loc un nou 
meci, cu care prilej „Spartac" spera să-și ia 
revanșa Jucători* „Danubianei" se pregăteau 
intens, propunerile pentru noi formule de joc 

se țineau lanț; Popescu Radu, 
de pildă, se pregătea să treacă 
de pe postul de s oper pe ace
la de fundaș, pentru a întări 
apărarea imediată. Reporterul 
nostru fu a'.ît de captivat de pa
sionatele împrejurări, îneît se 
aventură el însuși în digresiuni 
de ordin fotbalistic. De abia la 
urmă își aduse aminte că nu 
pen ru asta venise aci, ci pentru 
a-l „pune la punct" pe Po

pescu Radu, în calitatea acestuia de elev din 
ultima bancă Dar cînd își aduse aminte de a- 
cest lucru, era prea tîrziu. Spir tul bătăios îi 
dispăruse; prea I cuceriseră frămîntările lui 
Radu care, de fapt, nu i numai un pas’onat 
fotbalist, ci și cel mai bun elev din clasă și, 
în același timp, președintele detașamentului.

Toate bune și frumoase, dar ce-l rărr.îne re
porterului de făcut ? N-are ce critica... N-are 
ce scrie... Ce-o să apară în locul făgăduit din 
pagina t-a ?

SANDU ALEXANDRU



1 IUNIE. Astăzi, în jurnalul ștafetei se vor aș
terne primele însemnări. Timp de aproape 2 luni 
cît Ștafeta „Scînteii pionierului" — organizată de 
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor, 
și gazeta „Scînteia pionierului", î« cinstea celui de-al 
Vl-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților 
-- !_ JȘ — va face înconjurul patriei noastre, 

aspecte
de la Moscova — ~~ ~
vom nota cele mai frumoase și interesante 
din drumul ștafetei.

Ora 19. Sîntem în Parcul de Cultură și 
Odihnă „l. V. Staljn" din București. Mii 
de pionieri așteaptă cu. nerăbdare pleca
rea ștafetei. La start se aliniază 10 moto
ciclete ale asociației „Dinamo". Cei mai 
buni pionieri din Capitală primesc eșarfele 
de purtători ai ștafetei. Pionierul Teodo- 
rescu Constantin are cinstea să poarte în 
primul schimb drapelul alb al Festivalului 
de la Moscova, iar Stoienescu Rodica, me
sajul ștafetei. După urările de drum bun, 
motocicletele cu purtătorii ștafetei pornesc 
la drum.

Pe șoseaua Kiselef, Piața Victoriei, B-dul 
Ana lpătescu, B-dul Magheru, B-dul Băl- 
cescu, B-dul 1848, Piața 28 Martie, sute de 
trecători se opresc pentru cîteva momente 
pe marginea trotuarului și privesc cu ad
mirație ștafetiștii care se îndreaptă spre 
Oltenița.

Bucureștiul a rămas în urmă. Ne 
apropiem de primul sat, Știrbei, O- 
răști. Peste 100 de copii aștern 
în fața motocicletelor un 
imens covor de flori 
de cimp. Uralele lor 
ii insoțesc pe ștafe- 
tiști pînă departe, în

PORUMBEII

zare. La Frumușani, mesajul și eșarfele 
de purtători ai ștafetei sînt reluate de 
pionierii de aici. După cîteva clipe de 
zăbavă în care președinta unității de 
pionieri din Frumușani înscrie in me
saj realizările lor obținute în cinstea 
Festivalului, ștafeta pornește mai de
parte, pînă in comuna Gruiu, de unde 
alți pionieri o duc pînă la Budești. 
După ce ștafetiștii trec prin Negoiești, 
către seară purtătorii ștafetei ajung la 
Șoldanu.

2 PUNIE. E dis de dimineață. Plouă, 
plouă într-una de mai bine de 3 cea
suri. Cu toate că plecarea ștafetei 
fusese stabilită pentru ora 8 dimineața, 
in fața Sfatului popular din comuna 
de unde avea să se dea plecarea, 
toți cei 10 bicicliști ce aveau să poarte 
mai departe ștafeta „Scînteii pionieru
lui" se aflau încă de la ora 7. Pe o 
ploaie măruntă și deasă, ștafetiștii 
pornesc spre comuna Curcani. Deși 
ploaia continuă să cadă ei sînt întîm- 
pinați de toți copiii din Curcani. 
Aici mesajul ștafetei este preluat de 
Dinică Maria, președinta unității de 
pionieri. La Mitreni ștafetiștii sînt în- 
timpinați de 10 călăreți care pe a- 
ceeași ploaie poartă mesajul ștafetei 
mai departe pînă la Oltenița. La ora 
12, purtătorii ștafetei „Scînteii pionie
rului" au pornit spre Utmeni, Span- 
țov, Kiselet, Mînăstirea.

Mîine o să continuăm însemnările 
în jurnalul nostru. Poate vom avea 
norocul de urf timp frumos. In orjce 
caz, pe orice timp, miercuri vom a- 
iunge la Constanța.

_____ RADU POPA

Ștafeta a pornit

Atențiune, copii!
Ștafeta „Scînteii pionierului", care 

străbate acum regiunea Constanța, 
va trece și pe la voi zilele acestea.

lată traseul ștafetei prin unele re
giuni ale voastre:

In după amiaza zilei de 7 iunie, 
ștafeta va trece prin Galați, Vinători 

și Tulucești, iar a doua zi diminea
ța, la ora 7, ea își va continua dru
mul prin comunele Frumușița, Scol- 
cani, Foltești, Drăculești, Brănești, 
Proșcani, Vlădești șt Oancea. După o 
noapte petrecută la Oancea, ștafeta 
pornește mai departe (9 iunie) prin 
comunele Cavadinești, Gănești, Al- 
dești, Sipote, Mînzîtești, Lupești și 
Popeni. In ziua de 10 iunie, ea va 
trece prin Zorleni, Bîrlad, Banca, 
Sîrbi. Roșiești, iar in 11 iunie va stră
bate comunele Crasna, Secui, Băcă- 
oani, Muntenii de los, Vaslui, Mun
tenii de Sus, Moara Domnească și 
Solești. In ziua de 12 iunie va trece 
mai departe prin Serbotești, Burcelu, 
Poiana, Dumitrești, Ducăi și Poieni, 
In ziua de 13 iunie, după ce va trece 
prin comuna Bucium, ștafeta va 
ajunge la lași, iar de aici, în aceeași 
zi, în continuare pînă la Lețcani. La
14 iunie ștafeta străbate comunele 
Banth Podul Iloaiei, Buda, Bălțați, 
Războieni, pînă la Tg- Frumos, iar la
15 iunie își va continua drumul prin 
Balș, Cotnari, Bădeni, Hîrlău, pînă la 
Bîscoteni. ..

Atențiune ! Nu uitați, ștafeta va fi 
preluată în fiecare sat, în fiecare oraș, 
de către 10 pionieri pe care voi tre
buie să-i alegeți în adunările de uni
tate. In mesajul ștafetei treceți reali
zările voastre obținute în cinstea 
Festivalului.

De mult, porum
belul este socotit 
mesagerul păcii, al 
prieteniei. Imaginea 
lui, avîntîndu-se în 
zbor și purtînd în 
cioc crenguța de 
măslin, o găsim pe 
numeroase ornamen
te. Djn vremuri 
străvechi, la orice 
serbare cu caracter 
prietenesc se lan
sau porumbei și 
însăși emblema Or
ganizației Mondiale 
a Partizanilor Păcii 
•sie un porumbel,
— porumbelul păcii,
— opera marelui 
pictor francez Picas
so.

Oamenii au folosit 
din totdeauna po
rumbeii ca hrană 
pentru carnea lor 
gustoasă, l-au folo
sit și pentru trans
portul la mari dis
tanțe a corespon
denței. Se po
vestește că un dem
nitar egiptean, vrînd 
să facă o surpriză 
unej cunoștințe care 
locuia ui alt oraș, 
i-a trimis printr-un 
stol de 600 de po
rumbei, 1800 de ci
reșe, cîte trej legate 
de gîtul fiecărei pă
sări.

In timp de război, 
porumbeii s-au do
vedit deosebit de fo
lositori, trecînd ști
rile peste liniile 
vrăjmașe. Scriitorii 
latini P 1 i n i u și 
Frontin povestesc 
cum Decimus Bru
tus. asediat în ceta
tea Modena, schim
ba, cu ajutorul po
rumbeilor informații 
cu armata comanda
tă de consulul Hir- 
tus, care încerca să-l 
despresoare.

*
Toate varietățile 

de porumbei se trag 
din porumbelul săl
batic (Columba
aenas). Prin încruci
șări repetate, s-au 
obținut porumbei 
călători de calitate. 
Ei sînt rezjstenți și 
pot parcurge 7-800 
km. pe zi, cu o vi
teză orară de 80-90 
km. Un porumbel 
călător poate zbura 
pînă la 2.000 km. 
într-o zi, performan
ță realizată în anul 
1930. Cu prilejul 
unui concurs, po
rumbelul aparținînd 
crescătorului belgi
an Wilputi a tra
versat Mediterana, 
sosjnd primul din 
cei 5.122 de porum
bei lansați. De-altfel 
Belgia este patria 
porumbelului călă
tor „pur singe".

Antrenarea po

rumbeilor cere
multe cunoștințe și 
foarte multă răbda
re. Metodele folosite 

.. au în vedere instinc- 
* tul propriu tuturor 

păsărilor de a se
întoarce cît mai re
pede la cuib. De
aceea, antrenarea se 
și face fie în epoca 
depunerii ouălor, de
numită a „văduyj- 
tului", fie cînd puii 
sînt gata să iasă 
din găoace — epo

ca clocitului. Porum
beii sînt duși în 
primele zile, în co
șuri de nuiele nu
mite „voliere", la o 
distanța de 40 de 
kilometri, de unde 
se întorc cu ușurin
ță la cuibar. Pe 
măsura antrenării, 
distanța se mărește 
pînă la limita maxi
mă de zbor. Po
rumbeii trăiesc pînă 
ia 30 de ani. Curie
ri nu pot fi însă 
decît de la 3 luni 
pînă la opt ani.

♦

Și în țara noastră 
există o veche tra
diție a creșterii po
rumbeilor. Pe lîngă 
marele număr de 
crescători de porum
bei obișnuiți, avem 
1400 de crescători 
în ale căror voliere 
trăiesc astăzi aproa
pe. 20.000 de „călă
tori". Crescătorii ro- 
mini de porumbei 
călători sînt grupați 
în cinci asociații cu 
sediul în Cap'^'ă 
și 24 de asocia; • 
diferite orașe ale 
țării. Ele au ca for 
conducător „Uniu
nea colombofilă". 
Cu prilejul celui de 
al Vl-lea Festival de 
la Moscova, colom- 
bofilii din R.P.R. vor 
trimite 1000 de po
rumbei albi, care vor 
fi lansați în capitala 
Uniunii Sovietice la 
28 iulie, ziua deschi
derii oficiale a Fes
tivalului. In dimi
neața aceleiași zile, 
un stol de 5000 de 
porumbei călători 
vor fi lansați la 
Kiev. Ei vor fi me
sagerii prieteniei, 
căci, după ce vor 
străbate pînă seara 
distanța de 800 km. 
care desparte capi
tala Ucrainei de 
țara noastră, ei vor 
vesti marele ev- 
ment în toate c 
24 de orașe romî- 
nești în care își au 
cuibarul.

M. ROȘU

Un oraș
Capitala regiunii Ora

dea se ridică pe malu
rile Cașului Repede. 
Aici a fost o veche așe
zare romino-slavă, unde 
și-a avut reședința Me 
ncmorud, unul dintre 
voievozii romini arde
leni dinaintea cuceririi 
maghiare.

în secolul al XV-lea, 
orașul cunoaște o deo
sebită înflorire econo
mică, curmată insă de 
cucerirea turcească din 
lĂsO. care a distrus a- 
proape toate clădirile. 
După eliberarea de sub 
dominația otomană, în 
sec. al XVII-lea, Oradea 
incepe să se refacă.

Orașul are un muzeu 
iaarte interesant, in 
care sînt expuse obiec
te din epoca de bronz, 
din epoca romană, co
lecții de arme foarte 
vechi, mobilă și țesă
turi medievale. De ase
meni, se păstrează Ca- 
sa-muzeu în care a trăit

străvechi
poetul maghiar Ady 
Endre. In imediata a- 
propîere a Oradiei se 
află băile termale 
.Victoria" și .1 Mai", 
cunoscute incă de pe 
vremea romanilor, care 
le botezaseră băile 
„Felix". In lacul format 
de apa termală, înflo
resc nuferi rari, din 
specia lotușilor „Sas- 
talia Termalis", fenomen 
unic in Europa .

In anii puterii popu
lare, Oradea a înflorit 
din punct de vedere in
dustrial, cultural și ar
tistic. Sînt renumite fa
bricile de produse chi
mice și întreprinderile 
poligrafice orădene.

In fotografie: Oradea. 
Pod peste Criș.
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Trcmsmi'em pe 
lungimea de undă 
311 special pentru 
Filip Vasîlica, 
Școala de 7 ani 
Soldanu, clasa a 

Răspundem 
întrebarea: 
se organi- 
informarea

politică in timpul 
vacanței?” Radio
grama ar. 5.

Informarea poli
tică se ține de o- 
bicei, o data pe 
săptămînă. Ea 
coastă in prezen
tarea unor eveni
mente de la noi 
sau din alte țări 
pe care o face to
varășul instructor, 
un tovarăș profe

sor sau un membru din comitetul U.T.M. 
care se ocupă de școala voastră. Puteți 
invita chiar tovarăși de la raionul de par
tid sau U.T.M. In afară de prezentare, e 
bine să vă pregătiți citind și documen- 
tîndu-vă in legătură cu subiectul. Să luăm 
un exemplu: Canalul de Suez. O proble
mă mult dezbătută, care se mai dezbate 
și acum. In țața participanților la informa
re se află un planiglob. Pe planiglob sint 
însemnate două rute: una, cea indicată 
de o panglică roșie, pleacă din sudul 
Franței, străbate Mediterana, Canalul de 
Suez și, trecînd prin Marea Roșie ajunge 
în sudul Asiei Centrale; a doua, însemnată 
cu o panglică albastră, pleacă din același 
loc, trece prin strimtoarea Gibraltar, în
conjură întreaga Africă, ca să ajungă tot 
in sudul Asiei. Ce vor să spună cele două 
itinerarii? Ele arată, in primul rînd, urmă
rile economice, pierderile inutile de timp 
și combustibil pentra transport pricinuite 
de blocarea Canalului de Suez în urma tîl- 
hăreștii agresiuni imperialiste. In timpul 
expunerii, circulă din mină în mină albu
me, fotografii ce înfățișează jalea și ruina 
lăsate de bombardierele agresoare, lupta 
er a poporului egiptean pentru liber
tatea țării lui.

Iată, in telul acesta se poate desfășura 
o informare politică cu orice temă. Harta, 
albumele, documentarea din ziare și revis
te ne ajută să înțelegem mai bine subiec
tul tratat.

In timpul verii, asemenea informări po
litice se pot organiza în tabără, în localul 
școlii sau chiar in timpul unei plimbări 
sau excursii.

Dar informarea nu rezolvă totul. Zi de zi 
se petrec noi fapte și evenimente. Trebuie 
să urmărim evenimentele politice cerce- 
tind paginile ziarelor cotidiene sau ale 
„Scinteii pionierului', care anume pentru 
voi publică articole de informare politică.

Vacanța ne dă timp să cunoaștem și mai 
bine mersul evenimentelor, așa că in pro
gramul de activitate culturai-artistică, pe 
perioada vacanței de vară, nu uitați să 
prevedeți iniormarea politică.

■

I

Cu toate că e foarte grăbit, Gigi 
Sandor, de la Școala medie nr, lli, 
are răbdare pină ci nd semaforul 
serviciului de circulație luminează 
verde. Bravo, Gigi! Așa ar trebui 
să facă toți copiii!

Era în ziua de 27 mai, ora 21,39. 
La intersecția bulevardului Nicolse 
Bălcescu cu bulevarde Republicii, 
pionierul Mișolea Constantin, de la 
Școala mixtă nr. 32, foarte grăbit, 
neținînd seama că toată lumea 
așteapta la stop, dădu să traver
seze bulevardul. Ajuns însă în mij
locul străzii, el fu surprins de 
tramvaiul 5 și mașina 31. Se spe
rie și fu cît pe-aci să dea buzna 
în fața tramvaiului. Dacă manipu- 
lantul și șoferul nu frînau brusc, 
Mișolea Constantin putea fi acci
dentat grav.

Această scenă surprinsă mi-a su
gerat tema anchetei din săptămîna 
aceasta : „Instantanee pe stradă"*.

*

în stația Batiște, Radu Grigoriu, 
de a Școala 49 mixtă, se urcă în 
tramvaiul 14. Fiind locuri libere, 
se așeză și începu să răsfoiască o 
revistă cu fotografii. La stația 
Bălcescu se urcară o mulțime de 
călători. Preocupat de fotografii, 
Radu nici nu băgă de seamă că 
în dreptul scaunului său se afla 
acum un om în vîrstă. Văzîndu-I,

ae sculă imediat:
— Vă rog să mă iertați, n-am 

observat că s-a aglomerat tram
vaiul,.. Poftiți, stați dv.

— Mulțumesc, dragă... 
mese I

...Frumos din partea ta,
*

In fața autoturismului 
oprit pe str. Vasile Alecsandri, se 
adunaseră o mu țime de oameni. 
Ce se întîmplase ? Un accident. 
Pantzer Andrei, domiciliat în str. 
Viișoarei nr. 6, vrînd să traverseze 
strada în fugă, a fost surprins de 
mașină. Cu toate că șoferul a 
pe moment, Andrei a fost 
rănit.

Ai văzut, Andrei, băiete, 
duce neatenția și graba ?

*
Ei, ce părere aveți? Cum t 

să se poarte un pionier pe stradă? 
Ca Radu și ca Gigi, nu-i așa ? 
Cît despre cei doi „viteji" din fo
tografie sau despre Mișolea Cons
tantin nici nu merită să mai lungim 
vorba.

muițu-

Radule I

1288 B,

frînat 
grav

unde

trebuie

celor care

e

Ne pare rău că tramvaiul 24 a 
stat prea puf in în stafie. Am fi 
vrut să aflăm și numele celor doi 
,,viteji". Poate voi, cei din școala 
lor, o să-i recunoașteți și atunci 
vă rugăm să ne comunicați și 
nouă cu cine am avut de-a face.

AL. MIHU 
foto: Gr PREPELIȚĂ

„Ceapa, ridichile și salata 
de pe totul Festivalului au 
crescut mari și au pretenția 
să le ducem la „Aprozar", 
iar porumbul hibrid semănat 
în cuiburi dispuse în pătrat 
și fasolea ne cer a doua pra. 
șilă. Vom căuta să le înde
plinim dorința" ne scrie pio
niera Racheleanu Ana din 
comuna Jijila. raionul Macin

♦
„De mult așteptam ca becul 

electric să-și răspîndească 
lumina în casele noastre, ne 

scrie pionierul Vinătoru Matej 
din satul Boroșteni, comuna 
Peștișani, raion Tg. Jiu.

Acest vis ni s-a înfăptuit. 
De curind. satele Boroșteni 
și Frîncești au fost electrifi
cate. Noi, pionierii și ceilalți 
copii, am ajutat utemiștilor 
la săpatul gropilor, la întin
sul sîrmelor".

*
Cu puțin timp înainte de 

închiderea acestei pagini, am 
primit o scrisoare de la pio
nierul Grasu Petru, din co
muna Buzescu, raionul Ale
xandria, și țin să-i răspund 
pe loc.

DRAGA PETRE,
Nu m-a plictisit nici un pic 

scrisoarea ta. Să-mi fi scris 
nu două pagini, ci douăzeci, 
și tot aș îi citit-o. Cum 
mă plictisesc, cind tu 
scrii că toți pionierii 
bucurat cînd m-au văzut în 
ziar și că toți vor să-mi 
scrie !? Nici gînd sa fiu obo- 
sită, și poți să-i asiguri pe 
prietenii tăi că, dacă îmi vor 
scrie, le voi răspunde tutu
ror și foarte repede. Ii în
credințez totodată pe toți 
pionierii din țară că n-aș 
obosi chiar de-ar fi să pri
mesc de două ori mai multe 
scrisori.

Să știi că peste cîteva zile 
vei avea fotografia Casei 
Scînteii, pe care ne-ai rugat 
să ți-o trimitem. In scrisoare 
o să-ți povestim și despre 
acest măreț centru de cul
tură. Insă și tu să fii băiat 
de cuvînt și să le răspunzi 
ia toți prietenii tăi cei noi. 
Și lui Stănuleț Constantin, și 
lui Busuioc Vasile, și tuturor 
ți-au scris găsindu-ți adresa în gazetă.

Sigur că doresc să-mj trimiți fotografia 
ta! Și să știi că eu te consider pe tino 
unul dintre corespondenții șl prietenii mei. 
Pentru aceasta am să-ți fac o surpriză. în 
amintirea prieteniei dintre noi! Dacă do
rești neapărat să vorbești cu mine, să știi 
că numărul meu de telefon este 7.69.4S și 
mă găsești in fiecare zi.

Ei, și acum cu bine, dragă Petrișor. Te 
las să înveți pentru exemene!

— Vă plac ?
Mioara luă un pantof, îl 

întoarse pe toate fețele, îi 
mingiie pielea, apoi zise:

— Faceți-mi, vă rog, bo
nul...

Peste cîteva clipe. Mioara 
ieșea din magazin cu pache
tul sub braț. Am î.ntîlnit-o în 
drum spre casă, mai veselă 
ca de obicei.

— Știi, mi-a spus ea. i-am 
luat pantofi lui Dorel. O mi
nune, nu alta! Marca ,,Ia>- 
noș Herbak"...

— Bine că fac lucruri fru. 
moașe !

— Ei, în fond, ce e așa 
, mare lucru să faci pantofi!?

In drum spre Cluj, mi-am 
amintit de Mioara și am 
decretat: neapărat am să 
merg pe la „Ianoș Herbak". 
Ajci lucrează cei ce aduc și 
necazuri, șj bucurii purtăto
rilor de încălțăminte.

Prima cunoștință a fost 
Vrornay Eugen, un băiat de 
19 ani, modest, sfios și 
fruntaș în depășirea planu
lui de economii. I-am pri
vit miinile. Dansau pe 
pielea perfect întinsă de pe 
masa de croit. Iar în urma 
fiecărei piruete a mîinii, ti
părea un carîmb, o față de 
pantof, o bareiă. O clipă,

impresia că mumieam avut 
lui Eugen sint vrăjite, con- 
ducind cufitul pe marginile 
tiparului sub imboldul unui 
semn magic. Dar nu!

...Acum cinci ani, Eugen 
era un ține abia ieșit de pe 
băncile școlii profesionale. 
In cap avea o serie întrea
gă de formule, de citate. O 
dată venit la „Ianoș", a dat 
ocol secțiilor, a văzut mun
citorii zorind mașinile să 
bată mai multe cuie, presa 
să ștanțeze mai repede pin
gelele, mașinile să coase In
tr-un timp mai scurt ramele 
la pantofi,.. Totul se petre
cea repede, iar peste citeva 
m'nute, la capătul benzii, 
gata pentru ambalaj, apă
rea încălțămintea. Privind 
toate acestea, Eugen a sim
țit că-l atrage mai mult me
seria de cizmar, 
vedere, un pantof 
fleac: piele, cuie, 
acest ,,fleac" este 
ci lor de operații 
pricepere și cu conștiinciozi
tate de muncitori. Curios; 
fiecare cizmar al zilelor 
noastre este convins că nu 
stăpînește tainele meseriei. 
Mereu se nasc dorințe noi 
la cumpărători, gusturi mai 
alese in ceea ce privește 
par do fii, sandalele l

La prima 
pare un 
ață... Dar 
supus ze- 
facute cu

Eugen a primit cuțitul de 
croit piele ca pe un talis
man. Cu el trebuia să facă 
minuni, să croiască fețe fru
moase, deosebite.

— Știți, mi-a spus el, fie
care pantof poartă în el gra
dul nostru de pricepere, gîn- 
dul nostru pentru purtăto
rul pantofului — dacă am 
lucrat bine, omul ne laudă, 
dacă nu, ne blagoslovește ; 
sîntem mereu în gîndul ce
lor care cumpără încălță
mintea produsă de noi...

L-am privit pe Eugen cum 
lucra. De cinci ani face ace
lași lucru : taie piele ! Cum 
nu s-o fi plictisind ?

L-am întrebat așa, ca să 
nu-l jignesc :

— De cinci ani ești aici ? 
M-a privit surprins.
— Da, de cinci ani f A tă

cut cîteva clipe și, ca și cum 
ar fi ghicit la ce mă gin- 
dese, a continuat:

— Poate vi se pare plic
ticoasă munca noastră ? ! 
Mereu, mereu facem același 
lucru... Dar nu.i așa! In 
fața fusului de piele sau a 
mașinii, noi ne întrebăm: 
,,Cum s-ar putea să lucrăm 
mai mult? ...Să scoatem din 
aceeași bucată de piele mai 
multe fețe ?“ încercăm, ne

lovim de primele eșecuri, 
dar pînă la urmă tot găsim 
ceva, învingem. Ni-e dragă 
meseria. Și, de altfel, mași
nile astea noi, tot mai com
plicate. sint tot mai ușor de 
mînuit; cu ele se produce 
mult mai mult ca acum un 
an și uluitor de mult față 
de trecut... Vă dați seama, 
ne atrag, ne...

Am recunoscut în vorbele 
lui Eugen chemarea către 
meserie. Avea dreptate că 
meseria lui e frumoasă. Era 
inutil să-l întreb de ce s-a 
făcut cizmar și nu doctor. In 
drum spre casă, mă gin- 
deam : bunica lui Eugen a 
lucrat o viață în fabrică, ta
tăl său a lucrat 15 ani. iar 
mama sa a împlinit 26 de 
ani de muncă In „cetatea 
pantofilor "... Și iată acum 
la ruidu-l Eugen, este atît 
de legat de fabrică, iși iu
bește atît meseria.

Voi ce spuneți, dragi pio
nieri? Dar nu, nu-i nevoie 
să spuneți nimic; sfătui- 
ți-vă numai cu voi înșivă, 
vedeți încotro vă îndeamnă 
inima și, dacă cumva vă a- 
*rage meseria de cizmar, a- 
lergați! Să rui pierdeți tre
nul...

LIDIA POPESCU
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Primele cuvinte ale Cristinei, micuța 
moldoveancă din Fălticeni, care cobora 
din acceleratul de Ițeam pe peronul Gării 
de Nord, venind pentru prima oară la 
București, sunară așa :

— Te rog să-mi arăți cele mai frumoa
se locuri din Capitală.

Intre un „Bine te-am găsit” și-o priete
nească strîngere de mină, aceste cuvinte 
li fuseseră adresate lui Mitică, vărul ei, 
bucureștean convins. în etate de 12 ani, 
care o așteptase în gară.

— Ei, las’ pe mandea, că știe el ce 
face I răspunse Mitică, dindu-i a înțelege 
eă-și asumă cu plăcere și mai ales cu pri
cepere rolul de ghid. Intii să te odihnești 
nițel acasă și după aceea, gîrlă !

— Cum vine asta : ,,gîrlă'' ?! se miră 
Cristina. Vrei să mergem la gîrlă ?

— Nu te-ai prins la banc, surise in
dulgent Mitică. Cînd zic „g rlă". înțeleg 
că totul o să meargă strună. înțelegi ? 
Gîrlă 1

— Mda., oftă Cristina.
Cu nici un chip fetița nu pricepea pen

tru ce vorbește atit de pestriț verișorul 
ei, și de aceea se simțea oarecum în in
ferioritate. Care, toți bucureștenii vorbesc 
așa ? Nu cumva o să trebuiască să le 
semene și ea ?

După ce Cristina se odihni, porni îm
preună cu Mitică să viziteze Capitala. Ne
răbdătoare, fetița îi reaminti dorința ei :

— Vreau să văd cele mai frumoase 
locuri și clădiri..

— S-a marcat ! o asigură Mitică. Pen
tru început, o să te duc ea vezi balconul 
cinematografului „Timnurj noi“. De aco
lo poți să arunci coji de semințe în cape
tele ălora de la parter Ei. ce zici ?

Cristina il privi contrariată :
— Altceva nu putem vizita ? t
— Ba da, se înflăcără Mitică. Maida

nul de pe strada noastră ! E celebru în 
tot Bucureștii:!, pe cuvînt I Sub salcîmii 
lui. au loc cele mai grozave meciuri de 
fotbal cu nasturi 1

— Hm... se posomori Cristina ATxeva 
nu mi poți recomanda ? Ce se mai găsește 
în București in afară de balconul cinema
tografului „Timpuri Noi" și de maidanul 
vostru ?

— Multe I o asigură Mitică, argumen- 
tînd : cele două ferăstruicl din peretele 
din spate al fabricii de untdelemn : arunci 
cu putere o piatră înăuntru și-ți cade afa
ră o bucată de turtă de floarea soare
lui ! Apoi, șoseaua Viilor, la capătul dins
pre Șerban Vodă; pe-acolo trec țăranii, 
dimineața, cu căruțele cu marfă către pia
ță și poți șterpeli ce vrei : pepeni, roșii, 
castraveți 1 După aia...

— Dar ceva monumente, edificii cultu
rale, nu cunoști ?

— Ba da, Stadșonul 23 August, Stadio
nul Republicii, Stadionul Dinamo 1 Nu-ti 
aiung toate astea ? se enervă Mitică, ci
tind o inexplicabilă, pentru el, nemulțumi
re pe fa*a Cristinei.

— Nu-nii a jung, ridică ea din umeri. 
Aș vrea să merg la Operă 1

— Care Operă ? se încruntă Mitică.
— Aceea de pe...
Cristina scoase din buzunar un carne

te! cu scoarțe roșii pe care de acum n-a- 
vea să-l mai lase din mină și, continuă, 
după ce citise :

— Aceea de pe malul Dîmboviței ! Se 
ajunge acolo cu tramvaiul patrusprezece 1

— Cu paișpe ? Păi paișpe merge la 
Stadionul 23 August I se miră Mitică.

— Trece și pe 1 ngă Operă, îl asigură, 
energică, Cristina. Hai cu mine !

II luă de mină și porniră către stația 
de tramvai. Mai mu't tîrit de Cristina de- 
cit purtat de propriile-i picioare. Mitică 
judecă adine : ,.Se vede cit de colo că i 
de la țară.. Nu știe ce-i frumos 1“

Odată cobarîți din tramvai. Mitică se 
gîndi că. la urma urmelor, e bărbat și, 
mai mult decît atit, bucureștean. așa că 
nu se cuvenea să se lase cu una, cu două. 
Deci. își reluă rolul de ghid ce-i drept, 
cu mai puțină siguranță :

— Uite, asta cred că-i Opera, spuse el 

arătînd către impunătoarea clădire.
— Crezi sau ești sigur ? îl luă la rost 

Cristina.
— Mda... sînt sigur... se bîlbii Mitică.
— Iți mulțumesc, vai, ce frumoasă e 1 

se entuziasma fata.

Cu toate că nu era spectacol, un om ae 
serviciu, aflind despre ce e vorba, îi invi
tă citeva clipe înăuntru, în foayer și 
chiar in pragul sălii de spectacol. Lui Mi
tică I se tăie răsuflarea văzînd frumusețea 
imensului candelnbru de cristal, suspen
dat in plafon. Vru să zică: „Șmecheri, 
ăia de l-au făcut" dar simți, pentru pri
ma oară în viața lui, că nu poate rosti 
asemenea cuvinte. Totuși, ca să nu tacă 
din gură, făcu pe bine informatul:

— Aici se joacă niște piese de 
teatru grozave !

— Nu piese de teatru, bă
iete, ci opere ! îl corectă 
omul de serviciu. Ei, 
hai nu trebu'e să te 
rușinezi ;mi-am dat 
seama de la în
ceput că vii din 
provincie !

Văzîndu-și veri
șorul la mare 
strîmtoare. Cristi- 

nei i se făcu milă și-l 
scoase din încurcătură : 

— Haj, Mitică, ne-ajunge 
pentru azi. Mîine seară o să 
venim aici la ..Rigoletto". 

Acum, să mergem la Muzeul de Artă ; 
știi unde e ?

Mitică iși țuguie, încurcat, buzele :
— Muzeul de Artă ? E„ este la... la... 
Cristina îl examina șireată cu coada o- 

chiului și citi din carnețel :
— La Palatul Republicii...
— Exact, la Palatn! Republicii! aprobă 

Mitică. Nu ți-am spus eu ?
— Nu prea... rise Cristina.
— Îmi pare rău ! făcu Mitică pe nedrep

tățitul.
Intrind în Palatul Republicii. Mitică a- 

vu din nou ocazia să constate, in fața 
tablourilor lui Grigotescu și Aman. Tonit- 
za și Andreescu că nu poate folosi nici- 
unul dintre cuvintele preferate prin care 
avea îndeobște obiceiul să-și exprime sa
tisfacția. Iar altele, din păcate, nu se 
găseau in repertoriul său. Așa că se 
mulțumi să păstreze o respectuoasă și ad
mirativă tăcere.

La ieșire. Cristina deschise din nou 
carnețelul :

— Ateneul R.P.R... Unde-i Ateneul ? 
Mitică își reluă, de voie, de nevoie, pos

tura de atoateștiutor :
— Simplu : Ate neul e... Ateneul e... 
încearcă să tragă cu coada ochiului 

în carnețelul roșu dar Cristina îl ascunse 
ca din intîmplare. la spate. Mitică simți 
că-l trec sudorile, repetind din ce în ce 
tot mai tare :

— Ateneul e.. Ateneul se găsește... A- 
teneul se află...

— Vis-a-vis, băiețaș 1 îi strigă 
un binevoitor trecător. Fii a- 

tent cum traversezi piața ; ești, desi
gur, venit din provincie...

Făcîndo-se că nu observă surîsul fin al 
Cristinei. Mitică își mușcă buzele de ciu
dă și se prefăcu indiferent, ca și cum nu 
auzise interpelarea trecătorului.

Traversară. Ajunși pe partea cealaltă, o 
oază de reabilitare se ivi în pustiul de 
încurcături în care căzuse Mitică : în fața 
hotelului Athenee Palace,' staționa u'1 lung 
șir de automobile, adunate parcă ame 
pentru a-i da prilejul să-și etaleze cu
noștințele :

— lată, rosti el repede și convingător, 
arătîndu-i în ordine: Skoda, Zis, Tatra, 
Buick, Ford, Chevrolet, Ifa...

—■ Sint foarte frumoase, încuviință Cri
stina. Acum, însă, hai la Ateneu.

Un alt om de serviciu, la fel de bine
voitor ca și cel de Ia Operă, le dădu voie 
să intre înăuntru. Aci. Mitică o păți din 
nou Observînd că scena n-are cortină, 
bănui că e vorba de un cinematograf și 
întrebă ce film rulează după masă. Nu- 
maidecit, amabilul însoțitor îl lămuri asu
pra adevăratului rost al Ateneului și nu 
uită să adauge :

— Probabil că ești nou sosit din pro
vincie...

Era prea mult ; lui Mitică li venea de-a- 
cum să plîngă. Ar fi dat marea cu sarea 
pentru ca totul să nu fie decît un vis. No
roc că verișoara. ostenită de atîta alergă
tură, băgă de seamă :

— S-a făcut seară... E timpul să mer
gem.

In drum spre casă se opriră să zăbo
vească puțin în grădina Cișmig u.

Răsufhnd ușurat — nu-și mal a
picioarele de osteneală — Mitică se lăsă 
greu pe o bancă :

— Uf. ce socotit e aici... Cred că...
— Te-aș ruga să nu mai întrebuințezi 

astfel de cuvinte nepotrivite ! îl luă la 
rost Cristina Vorbește omenește, nu mai 
face pe grozavul 1 _ i

Mitică se gîndi că n-ar strica s-o pună 
la puncț cu un ghiont, dar renunță; nu 
se prea simțea în largul său, nu mai re
cunoștea în Cristina fetița sfioasă și în
crezătoare de azi dimineață, de pe pero
nul Gării de No:d. In fața lui ședea a- 
cum o fată energică, serioasă, care știa 
ce vrea. Așa că Mitică preferă să tacă. 
Ceea ce era. intr-adevăr, lucrul cel mai 
cuminte pentru el în clipa aceea.

de M. STO1AN și BURSCHI



Rezumoiu! canito'ulus precedent
La curtea baronului Karuosi au sosit oaspeți; ba

ronul austriac Von Liibec, viitorul soț al fiicei baro
nului, inipreună cu o suită numeroasă. Oaspeții aduc 
vești rele: Papa Leon a făgăduit libertatea iobagi
lor re vor lua parte la o nouă cruciadă. Curînd. te
merile baronului că țăranii vor părăsi moșia se ade
veriră. Grupuri, grupuri de iobagi pleacă ziin’c către 
cîmpia Pestei unde se adună crucialii. Atunci baro
nul dă ordin slujitorilor să pornească pe urmele ță

ranilor si să-i aducă înapoi.

cruntîi va tortura boierul pe a- 
CEȘri IOBAGI PRIN Si, PURTAȚÎ ACUM 
CĂTRE CURTE.. DAR, ÎN PIEPTURILE

MULȚIMII ASCUNSE ÎN PA- 
DUCE, DORUL RÂZBUNĂRii 
ÎNCEPE ȘA CLOCOTEASCĂ 

amenințător..'
. TEME-TE eOlEL? KĂRDOS.

— MERGI, PATRULE ,Și 
Fii SOLUL NOSTRU LA 
CÎMPlA PESTEi DACĂ 
OAMENII BOIERULUI NE-Og 
ZDROBI, POVESTEȘTE 
CAVALERILOR CRUciATl 
DESPRE NENOROCIREA 
NOASTRĂ, SPUSE 
1ULĂl-BAci 2

s

'■ ÎN TIMPUL UNUI POPAS, OMUL DE PAZĂ 
b. ALÎOBAGiLOR PORNIȚI SĂ DEVINĂ
B Y CRUCIATi ÎN CÎMPIA PESTEI, STRIGĂ:
?? . —UHUUU, FRATiLORrrMiN STRĂZILE
VÎ-J»* ’ BOIERULUI !

— CIINE SATRÎN,TU Al ZMINTIT CAPE- 4 -
TELE IOBAGILOR.' îi STRIGĂ Lui ZULÂi- (4 
BACI CĂPETENIA STRĂZILOR, 
ÎNSÎNGERÎNO cu BiCiuL.
CHiPUL Bunului moșneag., 7

Manifestări cu prilejul 
Zilei Internaționale a Copilului

Nu se știe care sînt 
sau spectatorii....

mai încîntați; dansatorii

In Capitală, pre
cum și în toate ora
șele patriei, 1 Iunie, 
Ziua Internațională 
a Copilului, a fost

sărbătorită cu multă 
dragoste. Minunate 
serbări în aer liber, 
adunări festive, 
jocuri și spectacole

au prilejuit . clipe 
plăcute și celor mici 
.și celor mari.

La Palatul pionie
rilor din București, 
adunarea festivă de 
sîmbătă a fost închi
nată atît zilei de 1 
Iunie cit și unei e- 
moționante aniver
sări ; 7 ani de activi
tate a Palatului/

La festivitate au 
luat parte activiști 
de seamă ai Partidu
lui și ai Uniunii Ti
neretului Muncitor, 
oameni de artă și 
cultură, oaspefi de 
peste hotare. Scriito
rul Marcel Breslașu 
a adus pionierilor 
participanti un căl
duros salut al scrii
torilor din (ara noas
tră.

de ViCTOR
Toamna, pe sub nuci. 
Sau prin lanuri, vara, 
Unde pașii-ți duci, 
Peste tot e {ara.

Țara-i tot ce vezi,
Și a ta e toată.
Brîie de livezi
Cresc în juru-i roată.

— O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR 
BULGARE -

Veska e o fetiță veselă, cu ochii mari, me
reu întrebători și cu o fundă albastră în păr. 
Intre oamenii care merg grăbiți pe străzile 
largi ale Sofiei pare un noduleț. Dar ce cau
tă această fetiță de o șchioapă singură, pe 
străzile acestui mare oraș ?

Foarte s mplu ; a porn t-o de acasă fără 
știrea nimănui și s-a rătăcit.

Luată de valul oamenilor, ajunge întîi pe 
un stadion unde se desfășoară un meci, apoi 
se împrietenește cu un băiat cu care se plim
bă într-un vesel parc de distracții. Dar, deo
dată, fetiței noastre îi fu dat să trăiască o 
nemaipomenită întîmplare. Alergînd fără să 
se uite în jur, nimerește pe o stradă pe care 
trec nesfîrșite șiruri de tancuri încărcate cu 
soldați cu chipuri rele, urîte. Veska privește 
îngrozită. Deodată, vede cum soldații se re
ped la oamenii de pe stradă, îi smucesc. Din 
toate părțile răsună împușcături. Chiar lîngă 
Veska este ucisă o femeie, cu ochii măriți de 

TULBURE
Pînă-n pisc, din șes. 
Drumul nu-l încetini, 
Brazii-n cale-ți ies 
Și îți sînt prieteni.

Nu-i apleacă-n zori 
Vînt sau promoroacă. 
Ești stăpînul lor: 
Ție ți se-apleacă!

O SCENA DIN FILM

spaimă. Veska o ia., la goană. Reușind să sca
pe cu viață, fetița aleargă printre grămezi 
de moloz, printre ziduri dăr'maite. Cine o va 
salva pe Veska ? In ce loc se întîmplă 
Dată scena aceasta de război. Firește că pînă 
fa urmă, v.zionînd filmul, te lămurești. Fără 
să șt e, Veska a nimerit într-un loc unde... 
se filma o scenă de război 1 Intre Lmz 
mama își 'dă seama că fetița ei a dispărut 
de-acasă. Desperată o caută pretutindeni, 
întreaga stradă îi sare în ajutor. Vin și 
pionieri și milițieni și o profesoară.

Și după o seamă de per peții plina de 
neprevăzut, Veska este găsită... Care este 
ide.a de bază a filmului ? întreaga ac
țiune arată cît de neprecupețit este aijutorul 
care și-1_ dau oamenii între ei, clnd este 
vorba să ocrotească un copil. Toate peripe
țiile pr n care trece fetița dezvăluie cit de 
frumoasă este viața nouă din Bulgaria, cît 
de inimoși sînt oamenii. Iar Veska, această 
fetiță atit de veselă. dP drăguță, cu toata 
întîmplările prin care trece amintește de 
datoria fiecărui om cinstit da a lupta pen
tru pace. Multă vreme după ce ai p’ecat dc 
la film îți rămîne întipărit chipul fetiței cu 
ochii mereu întrebători și cu o fundă mare, 
albastră, în păr...

B. CARAGIALE
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... Și unde te-rr-iresoară mai 
dulce și mai treiSarător abu
rul nevăzut al amintirilor, de- 
cit aici, la Copou ? Pe haina 
grădinii, de mătase verde, na
tura grijulie a cusut ici, colo, 
nasturii albi ai florilor. Flori 
sfioase, delicate, de mai. Și 
din fiecare ungher suie în în
serare, pe coama zefirului, o 
mireasmă blinda și nespus de 
amețitoare.

Genele, cînd Ie cobori, țes 
un covor, un covor fermecat 
care te poartă în celălalt veac. 
La fel aromesc teii și aceeași 
liniște stăpînește grădina. Pași 
singuratici străbat aleile și o- 
mul cu ochi de suferință și vis 
trece gînditor pe dinainte-ți. In 
pletele lui negre ning agale 
flori ușoare de tei. De cîte ori 
n-a poposit Eminescu în pacea 
de-aici să-și aline zbuciumai 
izvorî! din nepăsarea și 
tatea puternicilor zilei, din 
zerie și umilință... Și cîte 
hun fără moarte n-a urzit 
răcoarea teiului mintea 
frămîntată și genială...

Copoul era al doilea lăcaș 
de tihnă și visare al poetului. 
Celălalt, modest și fără po
doaba teilor, avea în schimb 
podoaba rară și sfîntă a prie
teniei. Cine din voi nu știe că 
acel al doilea lăcaș al amin- 

- firilor e ...

Bojdeuca lui Creangă

tuturor acestor fapte și 
o simți pretutindeni la 
Fiecare epocă, fiecare 
perioadă și fiecare căr- 

din istoria poporului

născut „Sara pe

momente de mari sule- 
ale poporului nostru, 

în primul război mondial 
noastrd, fdiîmițatd, și-a

de demult

lițele strimte și su
itoare ale Țicăului 
te poartă cu duio
șie pînă la căsuța 
de poveste a hîtru- 
lui unchiaș. .

Cînd pășești în 
ograda mică, pe 
cele cîteva trepte 
tocite, ferestrele cît 
palma ale bojdeu
cii clipesc ostenite

de vreme și în spatele lor ză
rești parcă un chip blajin, cu 
barbă și mustăți. Dar acolo 
înăuntru nu mai e decît fumul 
amintirii și tăcerea. Uite, aici, 
la masa asta scundă, țără
nească, au tăifăsuit cei doi 
lingă cănile de lut cu Cotnar
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dulce, alături e vatra uriașă, 
unde coana Ținea le pregătea 
prînzul. Aștepți parcă să 3ară 
de după cuptor, într-un vîrtej 
de cozi zburlite, mițele cele 
multe pe care Creangă le o- 
blăduia lingă dînsul.

Și, în fund, cerdacul cel 
mare și luminat. Aici, în seri 
lungi de vară, își țesea meș
terul Creangă dragile lui po
vești și Eminescu, cuprinzîn- 
du-și în palme fruntea largă 
și palidă, picura în slove de 
argint dureri și gînduri. Aici 
s-a născut „Sara pe deal” ...

Ciricul își suie spinarea do- 
moală în asfințit. Zvon de tă
lăngi se împletește cu țîrîitul 
greierilor din cerdac. Și o lu
mină roșie învăpăiază feres
trele.

Aici s-a 
deal’ ...

Flăcări
înd te gîndești la 
istoria unui oraș, 
începi cu legende
le care îți poves
tesc despre trecu
tul și viața cetății 
respective. Istoria 
Bucureștiului îți a- 
duce în gînd le
genda ciobanului 
Bucur. Despre Iași 
nu se cunosc prea 

multe legende și de sînt, apoi 
ele de mult nu se med poves
tesc și nimeni n-o să-ți vor
bească de ele. lașul își are re- 
numele nu în legende, ci în 
trăirile de veacuri ale multor 
evenimente și oameni de sea
mă, care au avut întîietate în 
dezvoltarea socială, politică și 
cu deosebire în aceea cultura
lă a neamului nostru. Iar pre
zența 
vieți 
Iași.
mare
tarar
moldovean și-a lăsat înscrisă 
existența în monumentele isto
rice, în așezări, cartiere, în 
denumirea străzilor. în întrea
ga atmosferă a bătrînei ce-

prin 
prin 
cla-

lașul nu ți se impune 
zgomot și aglomerație, 
sunetele sirenelor și ale 
xoanelor de vehicule moder
ne. Orașul n-are clădiri care 
să te strivească prin înălțimea 
lor; respectul de care ești cu
prins atunci cînd pășești pe 
străzile din Iași este respectul 
ce-1 simți față de tof ce e mă
reț prin simplitate și modes
tie, prin gindire și profunzime, 

lașul este monumentul viu 
ce l-au ridicat moldovenii în 
timpuri de suferință, de luptă 
și de izbînzi. Oriunde te-ai 
afla, oriunde ai privi, bătrîna 
așezare îți povestește încet, 
cu glas domol, ca al bunicu
lui din poveste, despre vre
muri de glorie Și faimă, de 
ceasuri de mare cumpănă 
prin care au răzbit moldovenii. 
Pe drumurile acestea ale ora
șului se adunau de multe ori 
oștile Moldovei, cînd 
să înfrunte hoardele
care
sărmanelor 
turi. Erau anii 
vitejiei oștenilor lui 
Voievod trecuse mult peste 
granițele ținuturilor 
Tot pe 
veacuri în urmă, cobora alai 
împărătesc : Petru cel Mare, 
ca semn al prieteniei poporu
lui rus față de moldoveni și 
ca un gest de înaltă prețuire 
ce o avea pentru luminatul 
nostru domnitor și cărturar 
Dimitrie Cantemir, venea să 
viziteze cetatea lașului.

Primele așezări ale culturii 
moldovenești, tiparnițe, ctitorii 
și edificii de artă, rămase de 
pe timpul domniei lui Vasile 
Lupu, sînt și astăzi mărturia 
strădaniei de începuturi pen
tru înălțarea culturală a po
porului moldovean. Biserica 
Trei Ierarhi, zidită pe atunci, 
a rămas neîntrecută în bogă
ția și frumusețea ornamente- 

‘ ’ Trei
mai 
din

se năpusteau 
noastre 

cînd

porneau 
turcești, 
asupra 
pămîn- 

lauda 
Ștefan

noastre.
aceste drumuri, cu

ale

lor ce o împodobesc. 
Ierarhi este una din cele 
strălucitoare podoabe 
tezaurul nostru național.

Clădirile Universității, 
Liceului național. Școala lui 
Asachi, Teatrul Național, sînt 
așezările unde s-au pus ba
zele culturii moldovene. Uni
versitatea din Iași este cea 
mai veche școală de științe 
înalte din țara noastră. Acolo 
au crescut mulți oameni de 
seamă ai învățămîntului, ar
tei, științei din țara noastră.

In timpurile cînd în Princi
patele romîne influența cul
turii străine, importată de bo
ieri, înăbușea orice mugure 
de manifestare a culturii na
ționale, la Iași, la Teatrul Na
țional, se jucau piesele de sa
tiră ascuțită la adresa cosmo- 
poliților și parveniților, piese 
patriotice ale lui Vasile Alec- 
sandri.

în casele acestea bătrînești, 
vechi, de pe Păcurari sau de 
la Copou, s-au purtat discuții 
aprinse, se ducea lupta pentru 
închegarea poporului romîn, 
pentru unirea Principatelor. 
Pe strada Lăpușneanu și azi 
există clădirea în care a avut 
reședința domnească Alexan
dru Ioan Cuza, primul domni
tor al Țării Romîneșfl unite.

în
rințe 
cînd 
țara 
retras și întărit puterile care 
au învins apoi trupele germa
ne, capitala țării se mutase 
tot aici, la Iași.

Și cîte nu-ți mai pot povesti 
și aceste case mici, modeste, 
ale lașului, ascunse în mijlo
cul grădinilor pline de ver
deață, împrejmuite de grila
jul de fier în oare se vede 

rugina timpului... Pe aici, prin 
casele astea se întîlneau 
muncitorii de la Nicolina cu 
cei de la Țesătura, cu stu
denții din facultăți, și învățau 
împreună legile descătușării 
muncitorilor de sub exploata
rea capitalistă, închegau ce
lulele partidului comunist.

Zidurile caselor ieșene, pe 
care se văd încă urmele schi
jelor și ale gloanțelor ultimu
lui război, vorbesc de bătă
liile la care a fost martor la
șul, atunci cînd armatele so
vietice alungau de pe pămîn- 
tul nostru hoardele sălbatice 
ale fascismului.

lașul este asemeni unui ră
boj al poporului nostru, în 
care s-au încrustat în vreme 
evenimente, fapte, idei. Cînd 
vizitezi orașul, nu poți să nu-ți 
închini gîndurile memoriei 
celor care au trăit pe aceste 
locuri, flăcărilor care au ars 
cîndva, puternic, de au lu
minat în întreaga cultură ro- 
mînească.

Orașul e o carte...
rumusețea nu e 
niciodată stridentă, 
iar frumusețea la
șului stă în modes
tia și rîvna cu ca
re locuitorii lașu
lui de astăzi în
scriu noi pagini în 
istoria orașului, în 
liniștea orașului, 
în colinele sale 
domoale de pe ca

re, risipite, casele îți surîd în
totdeauna primitoare.

Astăzi orașul e mai frumos 
și ni-i mai drag ca oricînd. 
Roșul brun al turnului Goliei 
și al vechilor clădiri, cenușiul 
lor, se întîlnește în verdele și 
albastrul peisajului de primă
vară cu roșul proaspăt, ară
miu al noilor construcții.

Da, orașul păstrează în el 
amintirile ca într-o carte uria
șă. Dar în cartea aceasta oa
menii au scris pagini noi și 
bogate, care leagâ armonios 
și plin, pe ieri cu azi. Oamenii 
simpli și cărturarii le scriu a- 
cum laolaltă. Și zidarii de pe 

schele, și savanții din labora
tor, și țesătoarea din uzină, și 
profesorul de la catedra uni
versității.

Pretutindeni, în vechiul oraș, 
străbate zumzetul muncii 
creatoare.

De la fabrica de antibiotice, 
o mîndrie a lașului și a țării 
întregi, pleacă zi și noap'e 
sute și sute de sticluțe cu pra
ful alb, tămăduitor. Oameni 
harnici și destoinici, ca ingi
nerul Ecaterina Grumeza sau 
operatorul Ion Olărașu, poărtă 
de grijă ca șarjele de penici
lină să iasă la timp și de 
bună calitate. In lumina fluo
rescentă a tuburilor cu neon, 
chipurile lor trudite, dar mul
țumite par chipurile unor vraci 
cu puteri nemaivăzute. Apa
ratele gigantice și complicate 
li se supun ascultătoare.

De la „Tehnica confecției", 
țesătoarele au pornit în 
grup spre casă. Sînt și ele 
mulțumite : în primele zile ale 
lunii mai au realizat peste 
plan 280 metri de pînzeturi.

La „Țesătura" războaiele 
își deapănă neadormite cîn- 
tecul. E tîrziu, după miezul 
nopții. Brigada utemistă a 
V-a e la post. Grija lor de că
petenie e una ; schimbul de 
noapte să dea pînzeturi la fel 
de multe și bune ca schimbul 
de zi.

La Nicolina, bravii ceferiști, 
urmașii celor care i-au ajutat 
pe răsculații din 1907 și ai ce
lor care au luptat alături de 
Ilie Pintilie, își șterg frunțile 
de sudoare ; au mai isprăvit 
reparația unei locomotive. 
Mîine ea va chiui pe șine.

La teatrul de păpuși, actorii 
au stat pînă tîrziu la repeti
ție. La începutul lui iunie tre
buie să aibă loc premiera 
„Poamele vrăjite". Micii spec
tatori o așteaptă cu nerăb
dare.

Un reflector s-a aprins pe 
schelele unei clădiri 
strucție. Se lucrează 
tea.

E lașul șantierelor,

MARIA

în con- 
și noap-

acesta.

RUSU
VASILE MANUCEAN4J
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FLORI FARA
SOARE
— „De la stele la stele"
— 100.000 de copii părăsiți
— 0 fetiță costă mai puțin 

decît o pisică
O pictoriță franceză, Mireille Miailhe, a vizi

tat Algeria. O veți invidia desigur pentru 
minunatele priveliști pe care le-a întîlnit : pal
mieri, dune de nisip, caravane... Dar, dacă ați 
putea privi desenele lucrate de ea acolo, v-ați 
cutremura. Ele înfățișează copii. Copii în zdren
țe, cu picioarele goale in noroi. Copii cerșind. 
Copii scormonind în lăzile de gunoi ale orașe
lor. Acestea sînt „minunatele priveliști** alge
riene...

Fiindcă, oricît de albastru ar fi cerul și ori- 
cîte frumuseți ar avea pămîntul acela, ochii 
oricărui om cinstit nu le pot vedea. Mizeria le 
învăluie ca într-o ceață. Iar copiii algerieni sînt 
întruchiparea vie a mizeriei. La fiecare copii ce 
învață la școală, sînt alți zece care vagabon
dează. Caută resturi de mîncare, cerșesc. Puțini 
află de lucru. Pentru 6 plată de nimic, mun
cesc dinainte de ivirea zorilor, pînă se face 
noapte. „De la stele la stele", cum spun ei.

Pictorița franceză povestește: „Am întîlnit 
pe șosea un băiețel bolnav, de vreo 10 ani. 
Mergea la spitalul din oraș. Făcuse peste 60 
de kilometri pe jos, din satul lui. Două zile mai 
tîrziu l-am regăsit pe străzile orașului. La spi
tal nu fusese loc pentru el, așa că se alăturase 
celorlalți copii care cerșeau".

Și copiii algerieni au mii și mii de frați care

trăiesc Ia fel pe planeta noastră.
Rinduieliie neomenești ale capitalismului în

tunecă soarele copilăriei. Graiul sec al cifrelor 
ascunde în el o lume de dureri, de tragedii. Cu 
inima grea, întorci filele întunecatei cărți din 
care te privesc, printre rînduri, chipuri palide 
și supte.

...In Turcia, spun comunicatele oficiale, există 
100.000 de copii părăsiți. Ce poate împinge o 
mamă la acest act de desperare, de suprem 
sacrificiu, decît mizeria și licărul de nădejde 
că, poate, copilul va găsi un ocrotitor care să 
aibă cu ce-I hrăni.

...De curind, poliția din Hokkaido (Japonia) 
a arestat un grup de negustori de sclavi, care 
se îmbogățiseră de pe urma acestor „afaceri". 
Cu asta însă nu s-a rezolvat nimic. Tîrgul de 
copii se practică pe scară largă în Japonia. 
Un ciine costă acolo 50 de dolari o pisică 30 
de dolari, iar o fetiță 22 de dolari... Statele 
Unite fac o vie concurență negustorilor japo
nezi : in ultimii ani, în S.U.A. au fost vînduți 
peste 150.000 de copii.

Datorită literaturii deșănțate, otrăvite, cu 
care se face „educația" copiilor din Apus, in 
Bavaria (Germania Occidentală) bandele de 
delicvenți minori au săvîrșit, într-un an 3482 
furturi, 498 hoții de buzunare și 288 atacuri ar
mate. închisoarea e limanul acestor copii nefe
riciți. Iar pentru ceilalți, care găsesc cite un 
patron „milostiv" care să le stoarcă vlaga fi
ravă, uzina e tot un fel de închisoare, de anti
cameră a morții. La Miinchen, ucenicii lucrea
ză cîte 12 ore pe zi. In Spania, copii între 8 și 
14 ani îndeplinesc o muncă brută, peste puterile 
lor. In Brazilia, la fabricile de textile din San- 
Paolo, sute de copii sub 14 ani muncesc 10 ore 
pe zi, în condiții de igienă cu totul nesatistă- 
cătoare.

Dar lumina binecuvîntată a cărții ? Puțini au 
parte de ea. In 1956, în America Latină, 14 mi
lioane de copii n-au putut urma la școală. In 
Italia, 2 milioane de copii nu frecventează 
cursurile din pricina lipsei de clase. In Franța, 
lipsesc 20.000 de învățători.

Și nesfîrșită e cartea aceasta a mizeriei, a 
florilor fără soare...

Oamenii simpli, oameni cinstiți de pretutin
deni, luptă însă din răsputeri ca această carte 
să aibă cît mai degrabă un sfîrșit.

Pînă la seceriș mai e, dar harnicii și chibzuita me
canizatori de la S.M.T. Săruiești ■ (regiunea Bucu
rești), s-au pregătit din vreme. De curind ei au 

terminat reparația ultimei batoze.

Noul autocamion
vor livra de asemeni 40 de porci 
grași, în greutate de 140 kg fie
care.

Un nou autocamion a intrat, 
strălucitor și zgomotos, în 
curtea gospodăriei colective din 
Lenauhaim (reg. Timișoara). 
Stăpinii lui, colectiviștii, l-au 
înconjurat veseli. II cîștigaseră 
pe merit... Fiindcă, dacă vreți 
să știți cîte ceva despre hărni
cia și patriotismul lor, aflați că 
ei au contractat pînă acum cu 
statul 100.000 kg griu, 100.000 
kg porumb, 10.000 kg floarea- 
soarelui, 555 kg lină merinos și 
6000 de ouă. In luna iunie, ei

| Radiogramă |

Atențiune, transmitem din 
Mogoșeștii Pașcanilor: Mem
brii gospodăriei agricole co
lective „9 Mai" au terminat 
prășitul celor 10 ha cu sfeclă 
de zahăr. (Bucurați-vă amatori 
de dulciuri!). Printre cei mai 
harnici la prașilă s-au dovedit 
a fi colectiviștii Vasite Cimpoi 
și Irimia Lungu. Surpriza a-n 
rezervat-o pentru la urmă: 
G.A.C. „9 Mai" a ciștigat dra
pelul de gospodărie fruntașă pe 
raion.

IN SLUJBA SĂNĂTĂȚII COPIILOR

300.000...

de centre spe
ciale pentru ascul
tarea in colectiv a 
emisiunilor de ra
dio au fost amena
jate pină acum în 
R.P. Chineză.

O

LA LONDRA...

se duc tratative 
intre ministerul en
glez al coloniilor 
fi o delegație de 
fruntași politici ai 
Nigeriei, pentru a- 
cordarea indepen
denței acestei țări 
africane.

O

DOAMNA...

străzile orașelor a- 
mericane.

O

IN S.U.A....

după declarațiile 
lui Thomas Ken
nedy, președintele 
sindicatului unii al 
minerilor, se află 
In prezent 175.000 
de mineri șomeri.

O

POTRIVIT-

unui ziar aus
triac, din anul 
1914 la Viena nu 
s-a mai construit 
nici o școală. Sînt 
43 de ani de-a- 
tund...

Cînd fetița s-a întors de 
la școală, mama a observat 
că obrajii îi sînt mai îmbu
jorați ca de obicei. A presu
pus că e de vină jocul. Pen
tru aitîtai lucru nu trebuie 
chemat doctorul. Un purga
tiv și o fricțiune cu alcool

sînt leacuri care nu dau 
greș...

După ce, totuși, a fost ne
voie de prezența lui, medi
cul a stabilit un caz de sep
ticemie stafilococică gravă, 
cu complicații. Boală grea, 
în caire vindecările sînt so
cotite adevărate minuni. Me
dicul nu crede însă decît în 
puterea științei. De aceea 
nu și-e pierdut nădejdea, cu 
toate că trecuse multă vre
me de cînd pacienta se zba
tea în ghearele morții. Zile 
nesfîrșite de lungi, persona
lul sanitar nu s-a îndepărtat 
de la căpătîiul ei. Conștient 
de răspunderea sa, medicul 
prescria noi tratamente și 
mai găsea putere să risi
pească îngrijorarea părinți
lor. Incepînd cu medicul și 
terminînd cu mecanicul de

la aparatul cu oxigen, întreg 
personalul spitalului a lup
tat eroic cu boala.

Intr-un tîrziu, microbul 
care infectase sîngele a fost 
înfrint. Viața e început să 
pulseze din nou în trupul 
măcinat de boală. Fetița s-a 
putut întoarce în mijlocul 
familiei, al colegilor.

Toate acestea le-am aflat 
de la medicul Emanuel Titu 
Manicatide, șef de secție la 
Spitalul Unificat de Copii 
„Grigore Alexandrescu". Ni 
le-a povestit 6implu, ca un 
fapt din sutele obișnuite în 
acest spital insistînd asupra 
trăiniciei care unește colecti
vul lucrătorilor din această 
instituție sanitară ; acest co
lectiv formează o echipă ho- 
tărîtă, în slujba ocrotirii 
sănătății copiilor.

Răspuns la radiogramă : Vă 
felicităm, dragi tovarăși din 
Mogoșești!

Ajutoare neașteptate

Culturile de toamnă ale co
lectiviștilor din Călimănești (ra
ionul Bîrlad). au crescut mari 
și frumoase Dar afurisitele de 
buruieni s-au grăbit și ele să-și 
arate frunzele în tarla. Colecti
viștii luptau cu înverșunare îm
potriva lor, ds r nu reușeau să 
le stîrpească pe toate. Atunci, 
elevii Școlii de 7 ani din Lă- 
lești au sărit să-i ajute. Și ne
așteptatele ajutoare au făcut 
treabg bună : 10 hectare de orz 
au fost salvate.

Ruth Maurer din 
Reading (S.U.A), 
care a încetat de 
curind din viață, a 
lăs.at întreaga sa 
avere, în valoare 
de 213.000 mărci 
germane, c.inelui 
său. Bietul animal, 
devenit „cei mai 
bogat cîine din lu
me", n-are de unde 
ști că mii de copii 
mor de foame pe

O

LA PRAGA...

au sosit pe a- 
dresa Comitetului 
cehoslovac al par
tizanilor păcii
18.000 de rezoluții 
în care se cere in
terzicerea expe
riențelor cu arma 
atomică.

Artiștii din Șanhai repetă un dans cu măști pe care-l vor prezenta la Festival. 
,‘,Sîntem gata pentru Festival!“ spun parcă aceste simpatice păpuși, lucrate

de studenții Institutului Energetic din Moscova, ca daruri pentru oaspeți.
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Fluieraș frumos.
Mult zici tu duios,
Fluieraș de fag.
Mult zici tu cu drag.

Dragă fluieraș,
Mult zici drăgălaș.
Zi cu glasul tău.
Zi pe gîndul meu
Viersul cel cu foc 
Ce-aduce noroc (bis).
Zi cu glasul tău.
Zi pe gîndul meu,
Viersul cel cu foc 
Ce-aduce noroc.

Ascultați acest ctatec 
la radio, luni, 10 iunie, 
orele 6,45. pe programul 
I, în cadrul emisiunii 
„Copiii c"ntă“.

ORIZONTAL:
1. Navigator englez care a descoperit pe

ninsula Labrador — Arbore din America tro
picală și Africa: 2. Două., catarge I Bău
tură preferată de marinari — .... de foc" sau 
„Arhipelagul lui Magellan" ; 3 Nu lipsește
din nici o navă ieșită în largul mării — Drug 
de fier: 4. Navigator portughez, țâre a 
descoperit „Capul Bunei Speranțe" — 
Alt , portughez; el a reușit primul să 
ajungă pe apă din Europa în Indii ; 5. 
Lac în Africa — In acest oraș s a născut 
Cristofor Columb ; 6 Observatorul de coasta 
— .....pe apă", sau navigator venețian — Di
viziune administrativă daneză . 7 Împins de 
vînt spre coastele Braziliei acest navigator 
portughez a reușit s-o descopere — Nume 
de tînără rusoaică ; 8 Verb de care se feresc

SPORT

Două bucurii
Ne aflăm la inceputul anului 

școlar... In sala de sport, 
vreo 50 de pionieri de la 
Școala medie nr. I „M. Sa- 
doveanu" din lași fac pri
mele antrenamente la gim
nastică. Se pregătesc pentru 
a obține insigna F. G. M. A. 
Iată însă că un băiat mic de 
statură rămîne puțin în urmă.

— Vezi, Dane, dacă nu ești 
atent îl mustră tovară
șul profesor... îndoaie picio
rul mai mult cînd faci fan- 
darea

Cele două ore de antrena
ment se terminară. Copiii pă
răsiră sala. Numai Dan ră
mase puțin în urmă. Privi 
cu atenție aparatele. ,,Ce mi
nunat să poți ..lucra" la ele“-

Și deodată, așa... nici el nu 
știe cum... început iarăși ex
ercițiul de gimnastică — să 
ridice mîinile în sus ; să le 
coboare și să se plece în față, 
ritmic. începu chiar să nu
mere, așa cum făcea profe
sorul.

Și așa, de fiecare dată. Dan 
mai rămînea după orele de 
sport sau de antrenament în 
sală și repeta cu sîrg toate 
exercițiile.

★

SPORT

O adunare furtunoasa
Imaginați-vă o sală mare. In care 

s-au adunat reprezentanți ai tuturor 
școlilor din Huși, pentru a discuta un 
lucru foarte „serios": cui li revine 
sarcina să repare bîrna de la cursa cu 
obstacole.

Trebuie să știți că, din cauza aces
tei birne, nici un pionier de la cele 
șapte școli din localitate nu a trecut 
normele F.G.M.A.

Adunarea este condusă de un repre
zentant al Școlii medii nr. 1. La pro
punerea lui, se declară ședința des
chisă- și se dă cuvintul reprezentanți
lor.

— Tovarăși, începu reprezentantul 
Școlii de 7 ani nr. I, eu cred că repa
rația bîrnei cade în sarcina colegilor 
noștri de la „nr. 5“, care sint mai 
aproape de stadion...

— Mă opun, mă opun, îl întrerupse 
reprezentantul școlii vizate. De ce 
tocmai noi ?... Noi care nici măcar 
n-am început pregătirile?. S-o repare 
alții. ...Sala începe să freamăte. De 
peste tot vin propuneri.

— S-o repare cei de la „medie nr. 
1".

— Ba cei de la „elementară nr. 3".
— De ce nu cei de la „elementară 

nr. 4“ ?!...
Președintele adunării se ridică Și-i 

rugă pe participanți să se potolească.

— Văd că în felul acesta nu ajungem 
la nici un rezultat... (cade pe glnduri). 
Și totuși trebuie să facem ceva... Niște 
propuneri... — Tovarăși, se ridică un 
„delegat", eu propun să facem noi, 
cei prezenți la această adunare un 
memoriu către C.C.F S., In care să 
cerem să ne repare și bîrna.

— Eu zic — adăugă altul — că ar 
fi mai bine să propunem tot C.C.F.S.- 
ului ca insigna F.G.M.A. să fie acor
dată tuturor celor ce s-au antrenat, 
dar care din „cauze obiective", nu au 
putut trece oficial normele.

— E bună, e bună propunerea. a- 
probară c țiva.

— F. bună, sigur că e bună — întări 
unul bondoc — insă eu am una și mai 
și...

— S-o auzim t S-o auzim!
— Eu. tovarăși, cred că ar trebui si 

propunem ca normele in vigoare să 
sufere o „mică" modificare: să fie 
scoasă cursa cu obstacole din pro
gramul normelor obligatorii!...

★
Discuțiile au continuat așa vreme 

îndelungată. Și ele poate mai conti
nuă și astăzi, căci situația a rămas 
neschimbată : zero purtători ai insig
nei F.G.M.A. in orașul Huși.

Un nou antrenament... De 
astădată la săritura în înăl
țime. Surpriză : Dan trece «cu 
multă ușurință ștacheta ridi
cată la 0.90 m., I m.,... 1,15... 
La 1.25 m. rămăsese singur. 
Un efort și... trecu în partea 
cealaltă fără să atingă șta
cheta.

Au urmat și alte probe : 
aruncarea grenadei, cursa cu 
obstacole... Pe toate le-a tre
cut.

In urmă cu puțin timp, 
Dan a avut o mare bucurie : 
a primit mult rîvnitul brevet 
de aspirant.

D. EMIL

COLEGIUL DE
REDACȚIE : Albinescu 
Elena: Bistrițeanu A- 
texandru: M. Bres'a- 
șu; B. Caragiale; Călin 
Marin; B. Grigoriu ; 
Iliescu Constan in : 1.

Lessen ; Vaier No; acu; 
Octav Pancu-lay: Ru
sii Maria: STbu Ște
fan : A. Weiss; N. 
Zamfir.

i

(sec XVI) ; 9. Capul Americii — Una din 
țările din care au pornit navigatori celebri 
în Evul Mediu — Noroi ; 10. Loc de baști
nă — Cînd o fac marinarii, e veselie, nu 
glumă 1; 11. Port spaniol de unde plecau va
sele spre „lumea nouă" în Evul Mediu —• 
Țară prin care a trecut marele călător rus, 
negustorul dm Tver, Afanasii N.chitin.

VERTICAL :
1. Lac în Sudan, vizitat de exploratorul en

glez Denham — E mare, are apă și e și Pa
cific I ; 2 „Curent primejdios" în vocabula
rul marinarilor francez; — Locuitor a cărui 
țară a fost cucerită de aventurierul spaniol 
Pizzaro — E și la busolă; 3. Navigator por
tughez care a descoperit . estuarul fluviului 
Congo—Cuvînt unic; 4 Nume maghiar—-Ceea 
ce au lăsat în urmă imperialiștii în Egipt; 
5. Scoarță — Colonie portugheză în India — 
Nume turcesc; 6. Navigator portughez a că
rui expediție a făcut pentru prima oară oco
lul lumii; 7. Navigator, spaniol, locotenent 
al lui Magellan — Nicolaie . 8. Cal dobro
gean — Molibden — Lungi și grăsuți I 9. 
Corăbiile lui Columb — Cel mai mic teren 
agricol I 10. Papagal american — A primit 
numele după al lui Amerigo Vespuci. 11 Sînt 
înconjurate de palmieri și-s refugii în pustiu 
— Navigator olandez care a făcut cîteva 
descoperiri în Oceania.

Cuvinte rare: AI — EMT — RAZ — IM.
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