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Proletari din toate fdrde, unifi-vâ /
La luptăpentru cauza Partidului Muncitoresc Pomîn fii gafa t
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...Acum, la sfirșit de an, ne-am gîndit că 
vedem care-s rezultatele la examene ale 
poposit cîndva în paginile gazetei noastre, 
puțin plăcut. Să aflăm cum s-au comportat 
dacă, în răstimpul de cînd am scris despre 
dreptat ori ba. __ ____ _SURPRIZA

ar fi interesant să 
cîtorva din eroii care au 

în chip plăcut sau... mai 
ei în sala de examinare și, 
ei, s-au lăudat, s-au în-

Mă așteptam s-o aflu pe Corina Măntescu la fel cum o știam 
acum cîteva luni. Adică la fel de îngîmfată, tot fără crayată, îndă
rătnică în răspunsuri și slabă la învățătură. Surpriză însă: Corina 
s-a schimbat mult, mult de tot. Răspunde repede și inteligent cînd o 

V întrebi ceva și a reușit să învețe bine. Ceva mai mult — se spune 
1 despre dînsa că e o elevă, bună. Acum stă mai mult de vorbă și cu 
jjcolegii. Și ciudat 1 Nu ș-a urîțit deloc, e la fel de frumoasă ca și a'

acum cîteva Juni. Adică la fel de îngîmfată, tot fără crayată,

tunci, ba parcă e și mai și. -
Unii colegi spun că asta s-ar datora faptului că pe lingă, chip 

drăguț, acum are și un caracter mai prietenos, mai deschis.
M-am luat cu vorba însă. Voiam să vă spun că prietena Corjna, 

la primul ei examen — cel de limba romînă scris — a reușit sa tr*a- 
teze bine subiectul. Corina s-ar părea că va căpăta nota 4 1 Ei, pen*
țrtt început nu-1 chiar atît de rău. Să-i torirn, asa ilar ,șucce%£ ‘TURTURICA NOASTRĂS; r. si :ej

• ••

La începutul lui martie, anul acesta, intr-un articol intitulat „Jur
nalul detașamentului", reporterul nostru scria: „...am cunoscut-o pe
Constantina Turturică, fruntașa clasei a IV-a, care are numai note 5...'

M am gîndit că din martie pină în iunie, e ceva timp ; cine Știe 
cum o ii invățînd Constantina acum, sau cum s-o fi purtînd ?1 Poate 

Os-a dat cu leneșii, mai știi?
Așa că am luat trenul și ială-mâ la Sinaia, la Casa de copii 

„30 Decembrie". Aci locuiește și învață Constantina. Bineînțeles, am 
găsit-o îndată, dar... Constantina ne-a lăsat pe coridor și a intrat în 
clasă, la ultimul ei examen — cel de matematici.

Nu vă mai spun că, atunci cînd a ieșit la tablă, rezolvarea pro
blemei a fost de ordinul zecilor de secunde ...

La ieșirea din sală, după cum vedeți în fotografie, directorul 
Casei de copii, tovarășul Paraschiv, s-a grăbit s-o felicite. Avea și de 
ce : Constantina („turturica noastră", cum o numesc colegele) a obținut 
la toate examenele nota ... 5 ! șt. z.

Iepurașul dm numărul trecut se afla în dilemă: „Vacanță dar și exa
mene"... O veche cunoștință a gazetei noastre, Gabriel Mocanu, de la Școala 
medie mixtă nr. 16, București, se află In aceeași dilemă: așteaptă cu nerăb
dare vacanța, dar in același timp se pregătește sîrguincios pentru exame- 

Cne. Pe Gabriel Mocanu, îl cunoașteți din paginile gazetei ca pe un băiat 
. care nu lasă să treacă o zi fără să facă o șotie, sau să nu ia o notă proastă 
4 in catalog.

''i De atunci au trecut multe zile și astăzi despre Gabriel nu se mai pot 
“ auzi aceleași lucruri. De ce ? Pentru că prietenul nostru s-a îndreptat.

Ajutorul părinților și al colegilor a contribuit mult la schimbarea atitu
dinilor necuviincioase și impulsive pe care le avea Gabriel. Gabriel, e un 
băiat inteligent și mîndru. In ultimul timp a devenit și perseverent. Mun
cește cu rivnă pentru examene. De c'.teva zile în inima lui Gabriel s-au stre- 

. curat modeste simțăminte de bucurie: limba romînă, primul examen, prima 
notă bună. Dorim ca și la celelalte examene să obții numai 5!

NINA VINTILA 

DOUA REZULTATE 
ÎMBUCURĂTOARE

i

— Poftim, trage și tu biletul, Cichi! spuse un tovarăș din comisii’ 
de examinare.

Cichi se opri în fața biletelor, iscodindu-le. Pe care să-l tragă? Și, 
hotărîtă, alese unul. II .desfăcu și îl citi încordată. Apoi, fața i se lumina. 
După ce-și pregăti răspunsurile începu :

„Vorbirea directă este forma prin care...; Bunicul, ca parte de cuvtnt 
ieste...; Din povestirea „Covorul albastru" noi desprindem învățămintele: 
J să fii curajos, bun...

— Destul, Cichi! Ei, vezi că știi și n-avea de ce să-ți fie telmă? 
Bine! Acum poți să pleci și anunță să se pregătească seria a ll-a.

In sfirșit, începu examenul și pentru seria a Il-a, Ii veni rindul pionie
rei Pușcaș Aurelia. Cînd răspunsurile au fost gata pe hîrtie, Pușcaș ceru 
voie să vorbească:

„Propoziția este o gîndire spusă sau...; Din punct de vedere sintactic 
grădina este...** _ ;

— Bine, Pușcaș ! Dar lasă-ți degetul în pace, că ai să-l rupi tot răsu-
cindu-I atita, interveni tovarășul învățător al clasei a lV-a.

După ce termină, Pușcaș nu mai putea de bucurie. Examenul la limba
romînă îl luase cu media 4, iar la aritmetică cu 3. Dar de rezultatele ei
cit și de ale lui Cichi Letiția, care a terminat examenele cu bine, s-a bucu
rat toată clasa și în special pionierii care le-au ajutat ca din eleve slăbuțe 
să devină bune ia învățătură.

D. 1RAISIAKU



Concursul a încenut. In
fiecare dimineață cînd so
sesc U redacție, n;obo:Jtul 
nostru poștaș mă așteaptă 
in prag și-mj dă un mal ’ăr 
de scrisori Sint jcrisori 
pentru concurs. încep să le 
citesc. Dar mai bine hai să 
discutăm împreună să d s- 
cutăm ca între prieteni, ce 
rost are acest concurs’ Și, 
pentru că sînteți la de ăr- 
tare, am să vă răspund t>t 
eu; ca să scrieți mai fru
mos. mai bine, ca ceea ce 
ați făcut interesant în deta
șamentul vostru să ti-, cum 
se spune, gene-afizat Dar,
pentru ca toate acestea să se întîmple. ar trebui 
să scrieți mai atent să-mi povestiți ce e nou în 
școala voastră, să întrebuințați toate formele — 
reportaj, poezie, desene, lată. Fetea Petre, din 
comuna Cacuciu Romînesc, din raionul Aieșd- 
Oradea, mi-a scris cum au „petrecut" cei din clasa

De vorbă cu cititorii

lui ultima zi de școală El 
a observat că această zj >e 
deosebește de celelalte, că 
are ceva nou. Și tocmai pe 
acest ceva nou a pus e| ac
centul în scrisoare. Zamfir 
Domnița, din comuna Raco- 
vițeni, raionul Beveni-Plo
iești, îmi povestește intr-o 
scrisoare ce planuri are ea 
pentru vacanța mare. Și 
pentru că vacanța e „mare", 
și planurile sînt mari — un 
ierbar, un insectar și ex
cursii B ne, veți spune voi, 
dar ce e nou într-o excursie? 
Noul la Domnița e scopul

excursiei. Fiecare excursie urmărește altceva: 
cercetarea drumu’ui parcurs de rîul din comuna 
lor, păsările pădurii, irigația in G.A.C. etc.

Și cite lucruri noi nu se întîmplă in școala 
voastră. Un bun corespondent trebuie să le 
vadă și... să ie aștearnă pe hirtie. pentru 
redacție.

MARIUCA

Dragă Măriuca, ' Numai note 5
Și eu, ca și o paiie din prietenii tăi, 

eiam cam nedumerită, deoarece, cînd ve
neau scrisorile de la redacție, la sfîrșitul 
lor vedeam mereu aceeași iscălitură : 
„Măriuca". Dar acum cîteva zile mi-a dis
părut această nedumerire. Ți-am văzut 
chipul în gazetă. Ești o fetiță drăguță.

Mai ieri am primit de la tine o scrisoa
re care mi-a făcut mare plăcere. Acum 
să-ți răspund ; Să nu crezi că noi, fetele, 
nu vrem să fim prietene cu băieții, dar, 
nu știm de ce ei sini foarte egoiști. Ca 
să te convingi, îți dau un exemplu :

Fiindcă a venit vara și timpul e fiumos, 
în recreație ieșim în curtea școlii, unde 
jocul nostru preferat este ping-pongul. Cînd 
sînt locuri, jucăm și cu băieții, cînd nu 
sint, ne prind mingea și dau cu piciorul 
în ea și pas de-o mai ia 1 Și oi ' așa ne 
trece toată recreația, uitîndu-ne după 
biata noastră minge. De, spune și tu, 
dragă Măriuca, ce zici de așa colegi ?

MARIANA PASCU
cl. a VH-a 

Școala medie mixtă nr. 2, 
Cîmpuiung-Muscel.

— Melha Ma
ria cl. a 11-a C 
Șc. de 7 ani nr. 1 
Petroșani are nu
mai note de 5,

— Meteș Ve
ronica — cl. a 
lV-a Șc. de 7 ani 
nr. 1 Petroșani are 
notte i mm nai de 5.

— Sandner 
Eîisabeta — cl. 
ai Vl-a A, Șc. ma
ghiară are note 
numai de 5.

Sînt corespondent
M-am bucurat mult cînd am văzut că ai pu

blicat scrisoarea in gazetă. Mă gindeam că va 
citi și președintele cooperativei din comună ma
terialul și poate ne va aduce rechizitele de care 
avem nevoie. M-am înșelat insă. De citit l-a citit, 
dar in loc să aducă rechizite m-a certat cu un 
ton destul de ridicat și mi-a 
să nu-l mai jac de rîs, că sii 
mucos. Eu însă cu toate că-s 
sint corespondent de presă 
mindresc cu asta.

IONESCU NICOLAE
d. a IV-a, 

comuna Mălaia. satul 
Săliște. raionul Rîmmcu- 
Vîlcea, regiunea Pitești.

Noi prieteni 
ai gazetei

• Crioșteanu I. Dumitru, din cl. a Vl-a, corn. 
Bulbucata, spune: „Am văzut răspunsurile tri
mise de redacție prietenului meu și vreau să 
devin și eu prietemt) gazetei".

• Vintilă C. Gabriel, din cl. a H a, satul Dol-
hăuți, raionul Focșani, citește mai de mult ga
zeta, dar n-a îndrăznit să ne scrie. Acum și a 
învins timiditatea și ne-a împărtășit o mare bu
curie : a fost făcut pionier. ,

• Deși este în clasa a Vil a și poate peste 
cîteva luni va fi utemistă. Andrei Nela, din co
muna Dracea, raionul Tr. Măgurele, s-a hotărît. 
să ne scrie pentru a ne cere sfatul în privința 
profesiei pe care să și-o aleagă.

• Joia Violeta, din cl. a IV-a, de la Școala nr. 
1 Băicoi, raionul Cîmpina. este o bună desena
toare și, odată cu prima scrisoare, ne-a trimis și 
desenul care reprezintă strada pe care locuiește.

Cue cltteila, Jd/dcwd/td /ppu/mpm,, cidud fcifakcLdu, idt/tec- 
jttâtotene cuc Wd&t detyvie cenacA'ju/mccidzt 
ce da, ne ad&jettt, meu îtdîL /fyrzâ uIduo, twtun, fafafoct -fee /dtajto/tdi.-
cetit. a cle^etn, Și Mefad de Măfade

ftMlde cu mute de,
jfeWitede did zPtmdd & nedte ne udetyem foaMe.
■fade, & o/aur cctteaTOtz, degtyeto de wă&de da,

dak Umi, cu deamâ, a wdedi du ftade d&dlcdddlc dedidtL-
Mdtufadki*d eudiiutaÂ de tio.

c&Ua a. W-a- 
Gmt. (Mcu,$eg. fâjfede

ÎNTRECERI
De curind am avut un concurs spor

tiv cu școala din Valea Călugărească 
la: IOV m viteză băieți, 40 m viteză 
fete, aruncarea grenadei băieți, handbal 

fete, fotbal băieți.
Nouă, celor din Bucov, ne-a revenit 

proba de 40 m viteză, care a fost ciști- 
gată de pioniera Popescu lulia. La a- 
runcarea grenadei am terminat la ega
litate, iar la handbal și fotbal am fost 
învinși de cei din Valea Călugărească, 
a căror echipă a avut un joc mult su
perior.

Pe viitor vom căuta să ne antrenăm 
cu mai multă atenție și la alte Intîlniri 
să terminăm învingători.

La
cola

1400
Grija față de oame

nii muncii este în țara 
noastră o preocupare 
de căpetenie. Regimul 
nostru a pus la dispo
ziția muncitorilor care 
vin să-și petreacă zile 
frumoase în munți 
„Hotelul turistic cota 
1400“, instalat într-un 
peisaj minunat al Bu- 
cegilor și înzestrat cu 
cele mai moderne in
stalații.

FRUMOASA EȘTI PATRIA MEA

Buni colegi
Cum a pierdut Lenuța cei 65 

de lei este de neînțeles Și, dacă 
banii ar fi fost ai ei, treacă- 
meargă. Dar erau ai clasei, adu
nați leu cu leu pentru micile ne
voi ale detașamentului. Să spună 
acasă ? Ar fi spus, dar n-avea 
curaj. Părinții doar nu aruncau 
nici ei cu bani în dreapta și-n 
stingă.

Atunci a intervenit Macovei 
Gheorghe.

— Lenuța, nu plînge... Hai c-o 
scoatem noi la căpătîi într-un fel.

In recreație, sfat mare. Se 
adunaseră toți : Preda Mihai, 
Popescu Ștefan, Anghel Eugen, 
Vasiliu Rodica și Gîrlă Maria.

— Ce facem ? Adunăm din nou 
bani ?

Ușor de zis, dar fiecare avea 
suma lui de la părinți. Atunci 
a venit și Strat Gheorghe ; s-a 
vîrit și el printre ceilalți, iar 
după ce s-a dumirit despre ce 
e vorba, a exclamat : „Am o 
idee !“

Treaba s-a organizat repede. 
In frunte cu Strat, au pornit cu 
toții către locul unde acesta o- 
chise niște fier vechi.

— Aici e ! — spuse Strat.
Se apucară de lucru. Șina, 

bine înfiptă în pămînt, nu voia 
să cedeze. Trebuiră să sape cam 
un metru în jurul ei, ca s-o scoa
tă la iveală.

In sfîrșit, după multă trudă, 
șina fu instalată in căruț. In 
timp ce o dezgropau, mai găsise
ră o poartă grea de metal și un 
drug.

— Ei, acum am scos banii Le- 
nuței, răsuflă ușurat întreg gru
pul.

Intr-adevăr» pe fierul vîndut la 
1. C. M. (întreprinderea de co
lectare a metalelor) luară 54 de 
lei. 11 lei a mai pus și mama 
Lenuței și toate s-au sfîrșit cu 
bine

Trebuie să recunoaștem ca Bui- 
cliu Elena, adică Lenuța din po
vestirea de mai sus, are colegi 
buni, în clasa a Vl-a A, de Ia 
Școala de 7 ani mixtă nr. 4 din 
Galați, unde învață ea. Oricum 
însă, pe viitor trebuie să fie mai 
atentă cu banii colectivului.

A. ALBU



Ancheta săptămânii

EI DESPRE EI
DRAG CITITOR,

Te sfătuiesc să tragi storurile la gea
muri, să închizi aparatul de radio și 
să-ți bagi vată în urechi. In felul a_ 
cesta, concentrîndu-ți atenția, ai să 
reușești să pricepi ceva din cele ce 
urmează. Ca prim detaliu, te informez 
că totul s-a petrecut aievea, la Școala 
de 7 ani nr. 4 din Galați, iar părerile 
ce ie vei găsi aci au fost exprimate în- 
tr-o adunare a detașamentului clasei a 
V-a A.

APOSTOL DESPRE FILIPESCU.
Tovarășă instructoare, să vedeți, 

Filipescu a luat haina lui Șușnea, 
și eu am vrut să iau haina lui 
Șușnea de la Filipescu și am tras 
(nu de Filipescu, ci de haină) și 
atunci Filipescu mi-a dat una pes
te ceafă. E un bă 
instructoare.

FILIPESCU DESPRE APOSTOL, 
Minte, tovarășă instructoare, el 

a luat haina iui Șușnea și a în
ceput s-o trântească de pămînt. 
Eu am vrut s-o iau și el a sărit 
la bătaie. E un băiat rău, tova
rășă instructoare, credeți-mă.

rau, tovarașa

BRAUNSTEIN DESPRE APOSTOL
Da, tovarășă instructoare. Apos

tol ăsta se duce în recreație în 
fund și se bate, tovarășă instruc. 
toare. E un băiat rău și indisci- 
plinat.

DINU DUMITRA DESPRE 
BRAUNSTEIN

Mă mir că Braunstein mai are 
nas să spuie ceva, el, care bate 
fetele, care a spart trei ghivece 
cu flori, care a spart geamuri cu 
nemiluita. E un băiat rău, tova
rășă instructoare, și pe mine m-a 
lovit.

BRAUNSTEIN DESPRE 
DINU DUMITRA

Tovarășă instructoare, da’ ea nu 
dă în mine ? întrebați, tovarășă 
instructoare, să vedeți dacă vă 
mint. Dinu e bătăușă, e o fată 
rea.

ONOFREI ADRIANA DESPRE 
BRAUNSTEIN

Pe mine Braunstein mă face 
„baletistâ*1, in bătaie de joc. îmi 
spune „fițoasă". adică fac „fițe“. 
E un obraznic fără pereche. Ar 
merita să fie pedepsit.

CODREANU, PREȘEDINTELE 
DETAȘAMENTULUI, DESPRE 

ONOFREI ADRIANA
Adriana își scoate panglica din 

cap cum are prilejul. Nu-i place 
să arate a școlăriță. Mereu se 
alintă, face grații. De-aia îi spune 
Braunstein „fițoasă".

NOI DESPRE EI
Halal clasă, halal detașament, 

halal colectiv de conducere!

A. WEISS

țr.

l

Fotbal
s-a• Duminică

desfășurat la Alena 
intilnirea intre repre
zentativa noastră și 
a Greciei, din cadrul 
campionatului mondial 
de fotbal. In minutul 
15, Ene înscrie pri
mul gol: 1—0 pentru 
R.P.R. Echipa Gre
ciei însă, prin Pana- 
kis, aduce egalarea in 
minutul 29. Cu 12
minute înainte de
sfirșitu! meciului, 
Ozon, aflat la 6 m. 
în fufa porții tui Ta- 
naktis, înscrie insă 
golul victoriei. Me
ciul se termină cu 
2—I pentru repre
zentativa noastră.

• La București, 
intilnirea dintre re
prezentativele secun
de ale R.P.R. și Gre
ciei se termină tot 
prin victoria echipei 
noastre. Rezultatul fi
nal: 4—2.

• Tot duminică, pe 
stadionul 23 August,

DRUMUL LA MINA
Trenul s-a oprit în gara Lu- 

peni. Ca întotdeauna — forfotă. 
Pasagerii coboară grăbiți. Un 
băiețandru puțintel la trup, tî- 
rînd după el un geamantan, a- 
leargă să prindă grupul din 
fată :

— Nene, drumul ăsta duce la 
mină ?

— Da’ ce ai tu, țîncule. cu 
mina ? Ii duci lui tată-tu schim
buri sau te grăbești să intri în 
șut ?

Cîteva clipe, băiatul se fîstîci 
și nu dădu nici un răspuns. în
ghiți o dată, se îmbuioră și răs
punse plin de sine :

— Mă duc să mă angajez la 
mină. Vreau să mă tac mineri"

Drumeții prinseră a rîde pe 
furiș, văzînd figura gravă a 
băiatului. Curând însă s-au îm
prietenit.

Cînd a pornit să învețe mi 
seria de miner. Alexandru Furo 
nu avea decît 16 ani. Părinții 
ar fi vrut să-l facă tăbaoar. A 
fost trei ani ucenic la o tăbăcă- 
rie, însă după aceea, în 1948 s a 
întors acasă. Nu avea nici o 
tintă. Se găsea la o răscruce. 
Apoi a început să se gîndească : 
Ce meserie să-și aleagă în via
tă ? Era mînat de dorul de a 
face o muncă folositoare, fru
moasă...

Intr-o zi. ieșind prin sat, se 
întîlni cu minerul Iosif Macroi, 
venit în concediu. Alexandru a 
stat mult de vorbă cu el. L-a în
trebat despre felul cum se mun
cește în mină, despre felul de 
viată- al minerilor, despre califi
care. despre cîștig. despre tot 
ceea ce i-a venit în minte.

Deodată, Alexandru tresări. 
Se măsură din oap pînă în pi
cioare și se uită întrebător la 
chipeșul miner.

— Nene, adevărat că mineri 
pot fi numai oamenii voinici, 
înalti, cu spate lat si mîini vîn 
ioase ? 1

Macroi prinse a râde :
— Da’ oe-ți veni, măi Ale

xandre ?

— Știi ce ? M-am hotărât să 
mă fac... miner 1

— Si— ce te împiedică ? Nu 
te uita că ești încă mic. Ai să 
mai crești Poți deveni un bun 
miner E destul să fii sănătos, 
să ai voință și — mai ales 1 — 
dorința de a tnunci.că meseria 
se învață. La noi în Valea Jiu
lui. sînt multi tineri ca tine, 
care au îndrăgit meseria de mi
ner. Ei au urmat scoli de spe
cialitate. iar astăzi sînt mineri 
destoinici. Prin mîinile lor trec 
zilnic tone de cărbune !...

Alexandru n-a stat mult pe 
gînduri. S-a sfătuit cu părinții, 
i-a convins de importanta și fru
musețea muncii pe care o îndră
gise și a plecat în Valea Jiului. 
La mina Lupeni s-a angajat si, 
timp de vreo două luni, a lucrat 
la suprafață, ta depozitul de 
lemne Acest lucru nu-l mulțu
mea. Venise aici mînat de dorin
ța de a deveni miner, si cîrid 
colo...

N-a mai putut răbda. S-a dus 
la conducerea minei și a cerut 
să-1 lase să lucreze în abataj. 
La început, directorul nu primi. 
I se părea că-i prea tînăr. Mun
ca în mină nu-i ușoară 1 Nu-î 
ușor să scormonești adîncurile 1 
Dar tînărul promitea că va de
veni un muncitor de nădejde și 
de aceea conducerea minei îl 
trimise să lucreze în brigada 
minerului fruntaș Ion Duli.

Era cel mai tînăr din echipă. 
Ortacii lui Duli l-au primit cu 
încredere si s-au ocupat pe rînd 
de calificarea lui. Sîrguinta cu 
care si însușea și aplica cele în
vățate, atît pe locul de muncă, 
cît și la școala de calificare, t-a 
ajutat să devină miner.

★
Stiff cine este astăzi Alexan

dru Furo? Dintr-un tînc. a cres
cut unul din cei mai buni mi
neri Conduce o brigadă de ti
neret si cîstigă în medie, peste 
2.0(K) de lei lunar...

CORNELIA MIHAI

*

*

*

Pionierii și școlarii ctase- 
lw a TV-a din comuna Bu
ze seu. raionul Alexandria, au 
trecut cu bine examenele de 
sfîrșit de an. Printre cei care 
au obținut medii 5 se află : 
Lungu Elena, Geambașu I., 
Mircea P., Ciorbagiu Stanca 
și alții.

In comuna Almaș, raionul 
Gurahonț, a luat ființă de 
curind o întovărășire agrico
lă și, ca urmare a acestui 
lucru, s-a hotărit radîofica- 
rea întregii comune. La lu
crările de radioficare au dat 
un prețios ajutor și pionierii, 
prin pichetarea străzilor 
facerea gropilor.

în zilele însorite ale vacan
ței, pionierii din comuna Fră- 
tăuții Noi, raionul Rădăuți, 
ajută părinților ia munca 
cimpului, strâng fier vechi și 
plante medicinale. Pescarii 
așteaptă răbdători pe malul 
Sucevei, pînă ce peștele muș
că momeala pusă în undiță.

Pînă cînd colegii lor vor 
termina examenele, pionierii 
și școlarii de la Școala me
die nr. 8 din Cluj fac dife
rite lucrări pe lotul școlar 
Zilnic ei merg la plivit in 
grădina de zarzavat a gos
podăriei colective care 
află la marginea orașului.

echipa de surdo-muțt 
a R.P. Romine a în
trecut reprezentativa 
de surdo-muți a Ce
hoslovaciei cu 3—1. 
Intilnirea dintre se
lecționatele de tineret 
ale tării noastre și 
Suediei s-a terminat 
prin scor alb ■ 0—0.

Tir
La Torino, in Ita

lia, a început compe
tiția de tir dotată cu 
,,Cupa țărilor latine", 
care reunește pe cei 
mai buni trăgători din 
Franța, Romînia, Por
tugalia, Spania. Mo
naco, Italia. Trăgăto
rii noștri au cucerit 
locul I la toate probe
le la care au partici
pat. Iosif Sîrbu a ciș- 
tigat proba de armă 
liberă, calibru redus, 
iar Gh Lykiardopol a 
cîștigat proba 
toi viteză.
Ciclism

Duminică la 
din parcul

,,Dinamo" s-a dat 
startul in cea de-a 
treia edifie a „Cursei 
Munților". Prima eta
pă București Or. Sta. 
tin, care a marcat 170 
km, a fost cîștigată de 

Constantin Dumitres
cu în 4h 42' 35". Lo
cul I! a fost ocupat 
de St. Poreceanu, cu 
același timp.

In etapa a If-a 
Insă, tricoul galben a 
fost îmbrăcat 
Moiceanu de 
infa.

1, pe națiuni a reve
nit canotorilor ro- 
mini. Așa că după cum 
vedefi in urma primei 
ed fii, Cupa ..Regatei 
Snagov" a rămas la 
noi în țară.

Atletism

de pis-

prânz, 
sportiv

de 
la

Cl.
Vo-

1
la
12 
a 

re-
Canotaj'

De curind, 
gov, s-a 
prima edifie a ge
tei Snagov" la care
au participat cele mai 
valoroase echipe din 
R. P. Ungară, R. D. 
Germană, R. P. Po
lonă. R .Cehoslovacă 
și de la care desigur 
n-aa lipsit nici cano
torii noștri.

După cîteva zile de 
lupte indîrjite, locul

Sna-. la 
desfășurat

Pe stadionul Arma
tei din Praga, în ca
drul tradiționalului 
,.Memorial Rosicki" 
care au participat 
fări. Aurel Raica 
înregistrat un nou
cord la aruncarea 
greutății (16,58m), iac 
lolanda Balaș a cîș
tigat cu ușurință pro
ba de înălțime femei.
Tenis

In urma 
pute dîrze 
concursului 
fional de
R.P. Romîne, Gh. Vi
zir« a cîștigat titlul de 
campion la simplu 
bărbați.

unei dis- 
în cadrul 

interna- 
tenis al

f

Port săsesc de sărbătoare 
din corn. lad-raionul Bistriț» 

— regiunea Cluj----



Pag. <

iau un 
interviu 

reporterilor 
noștri

Zilele trecute, un crup nume
ros de copii răsări pe neaștepta
te în încăperea secretariatului 
nostru de redacție. Cei cîțiva 
reporteri ai noștri care, de-abia 
întorși de pe teren, iși istori
seau gălăgioși noutățile, ii în
trebară pe oaspeți:

— Ce vînt vă aduce pe ia 
noi ?

Copiii se priviră o clipă între 
ei și, în cele din urmă, răspunse 
o fetiță înarmată, ca de altfel 
toți ceilalți, cu un uriaș bloc
notes :

— Tovarăși reporteri, am ve
nit să vă luăm un interviu ! în
trebarea pe care v-o adresăm e: 
„Ce ați aflat mai interesant în 
școlile noastre, cutreierînd țara 
în anul școlar 1956—1957?"

Un timp, reporterii noștri se 
codiră; nu erau obișnuiți să li 
se ia interviuri...

— Haideți, îndrăzniți! îi 
tncurajă fetița cea dezghețată. 
Să începem în ordinea aflabe- 
tică... Are cuvîntul tovarășa 
ELENA DRAGOȘ!

— Cu plăcere. Vă voi povesti 
despre...

MÎINI CARE 
STiRNESC ADMIRAȚIA

In călătoriile mele prin țară, am Tn- 
tîlnit nenumărați copii de care o să-mi 
amintesc întotdeauna cu plăcere. Adese
ori îmi ■ vin în minte chipul zîmbitor al 
Sabinei, de la Școala din Hălmagiu, 
statura zveltă și ochii neastîmpărati ai 
lui Ion Kișbora din Oradea, figurile fe
lurite ale sumedeniei de băieți și fete că
rora le-am uitat numele. Pe toți acești 
băieți și fete I-am asemuit întotdeauna 
cu nemuritoarele personaje ale lui Gai

dar. Ei știu sâ Se Joace, să-și ajute pă
rinții și, fără îndoială, vor fi de folos 
la nevoie patriei. Nu de mult am mai cu
noscut încă un băiat pe care nu-1 voi 
uita. Este pionierul Constantin Vasile, 
din comuna 23 August, regiunea Iași.

Vasile este abia în clasa a IV-a. Dar 
el se socotește mare, deși nu are mai 
mult de 10 ani. Se socotește mare, pen
tru că are un frate și-trei surori mai 
mici decît el și ei sînt lăsați adesea în 
grija lui, cînd părinții pleacă la lucru. 
Tatăl lui este fierar. Cu toate că Vasilică 
nu vrea să îmbrățișeze această meserie 
(vrea să devină șofer), este nelipsit din 
atelierul de fierărie. Aproape zilnic se 
duce aco’.o, să dea o mînă de ajutor lui 
taică-său. La Gărvan, un sat la o depăr
tare de 14 km de comuna 23 August, lo
cuiește bun'ca lui Vasilică, bătrînă și 
bolnavă. Astă iarnă, a fost nevoită^ să 
șadă mai tot timpul în pat. Vasilică ve
nea Ia ea, îi tăia lemne, îi făcea ceai și 
mătura prin casă. Am privit mîinile bă
iatului. Erau mîini de copil, mîini obiș
nuite să se joace, dar și să muncească. 
Nu este n'mic trist în asia, nimic care 
să poată stîrni compătimire, ci numai 
o admirație nemărginită.

ÎNSEMNĂRI despre 
DOI BRIGADIERI

— Eu, veni la rînd tovarășa reporter 
N. SCHIBINSCHI, vă voi citi din car
netul meu de notițe.

Pe Elena Andrioaia și pe Gheorghe 
Popescu i-am cunoscut la Bicaz. Lucrau 
pe șantierul hidrocentralei V.I. Lenin, la 
sectorul Tunel-ieșire.

Elena Andrioaia lucrează la fabrica de 
beton a șantierului, unde reglează ope
rațiile de cîntărire și basculare a beto
nului. iar Gheorghe Popescu lucrează tot 
la fabrica de beton, la laborator, unde 
urmărește calitatea betonului și marchea
ză temperaturile.

De ce însemn acum aceste rînduri des
pre ei? Cine sînt ei? Ei bine, vă voi 
spune și vouă.

Anul 1949, în satul Șoimărești din ra
ionul Tg. Neamț. O fetiță blondă, în 
vîrstă de 13 ani, poartă la gît cravată 
roșie. Este toboșara unității de pionieri 
a școlii din sat. Se gintește de pe acum 
ce meserie o să-și a’eagă.

După terminarea celor șapte clase ele
mentare, a mers mai departe la studii. 
S-a înscris la Școala medie de mecani
zare a agriculturii, din localitate. Dar 
prin ziare au apărut știri despre șantiere, 
despre tinerelul de acolo. Fosta pionieră 
devenise utem'stă și ardea de curiozitate; 
voia să știe cum e viața pe un șantier 1 
Ce-i acela șantier ? Cum se muncește 
acolo ? După terminarea școlii, zor-ne- 
voie a plecat de acasă pe șantier (deși 
nu-i ușor să-j convingi pe părinți să-și 
lase fata printre străini). In aprilie 1955, 
Ileana ajunge pe șantier la Ozana-Crâ- 
cău, unde lucrează ca brigadieră la sec
torul nr. 2, la linia ferată. Așa a început 
viața ei pe șan'ier De acolo a venit la 
Bicaz. Aici a lucrat în mai multe sec
toare. Peste tot a fbst apreciată ca o 
bună brigadieră. A primit și titlul de 
fruntașă în producție, $i nu o dată !

Cu Gheorghe Popescu se cunoaște tot 
de atunci, cînd s-au întîlnit la Ozana- 
Cracău, Gheorghe venea din. comuna 
Nenciulești, regiunea Craiova’. Era sin
gurul copil la părinți. Și Gheorghe a 
fost pionier. A fost președinte de unitate, 
apoi instructor de detașament. A lucrat 
ca vagonetar în tunel, a lucrat la taluza- 
rea castelului de echilibru. Și, tot pe șan
tier, a fost trimis la școala de speciali
zare pentru laboranțj. A fost comandant 
de brigadă, iar acum. împreună cu Ilea
na, face parte din comitetul U.T.M. al 
șantierului, sectorul Tunel-ieșire

,,După, ce vom termina hidrocentrala 
de aici, vom merge și în Oltenia, să 

facem șl acolo o hidrocentrală. Tn flecare 
colț al țării o să facem cîte o hidrocen
trală"’

Așa visează Gheorghe Popescu. Așa 
visează Ileana. Așa visează toți tinerii 
de pe șantier.

Șantierul te leagă de oamenii cu care 
lucrezi. Viața de acolo, oamenii, munca 
îi fac pe acești tineri oameni adevăr ați.

Ileana și Gheorghe au crescut, s-au 
maturizat. Din pionierii de ieri au deve
nit candidații de partid de azi.

Oameni adevărați...

COCORI!
— Mi se pare că e’rîndul meu acum, 

începu tovarășul AUREL WE1SS. Mă 
bucur. Mă bucur, pentru că am ocazia 
să vă povestesc despre niște vechi prie
teni ai mei.

Cea mai frumoasă surpriză din anul 
acesta am avut-o în ziua de 4 iunie. 
Lucrurile s-au petrecut astfel : De 3 zile 
însoțeam ștafeta „Scînteii pionierului" în 
prima etapă. Pe la ora 11, am depășit 
hotarul regiunii București și am intrat 
în comuna Socariciu... Și iată că, în timp 
ce ștafeta preda însemnările ei celor din 
Socariciu, între noii purtători ai ștafe
tei mi s-a părut că zăresc chipuri cunos
cute. Cîtva timp m-am căznit să-mi aduc 
aminte unde le-am mai văzut. Apoi, din- 
tr-odată, mi-am amintit.

Intr-o zi călduroasă din vara trecută 
am pornit-o din Fetești, pe jos, din co
mună în comună, către G.A.S. Pietroiu. 
Căutam secția legumicolă a gospodăriei, 
unde auzisem că există o tabără de 
muncă voluntară la care participau și 
pionieri. După multe peripeții, am ajuns, 
către seară, la locul cu pricina. Nu mă 
înșelasem. In tabără se aflau și pionieri. 
Se vorbea despre o brigadă a pionierilor 
din Socariciu, care muncea strașnic. Toa
tă lumea le spunea „cocorii", din cauză 
că lucrau totdeauna într-o anumită for
mație. Astfel s-a născut articolul „Co
corii", care a apărut vara trecută în 
ziarul nostru.

...Și iată că mă reîntîlniscm, după 
atîta amar de vreme, cu 4 dintre „co
cori" : Rădulescu Eugen, Știrbu Mircea 
Mița Aurelia și Iosif Costică. M-am in
teresat și de soarta celorlalți, Prejeanu 
Cornelia, Popescu Constanța, Teodores- 
cu Maria și Cojocaru Elena sînt ute- 
miste. Cu toții au lucrat pe lotul Festiva
lului în aceeași formație. Brigada s-a 
păstrat. Abia așteaptă să se deschidă o 
nouă tabără de muncă, și „cocorii" vor 
apărea din nou.

— Dacă-mi permiteți. încheie ..pluto
nul" tovarășul AL. OVIDIU ZOTTA, vă 
voi povesti despre o

CHEIȚĂ DE AUR
Cel mai interesant lucru aflat în dru

murile mele prin școli? E greu de ales... 

...De fapt, interviul nu era terminat. Foto-reporterul nostru a fost ți el solicitat 
ți rezultatul, iată-l: Un aspect de la cercul de cusături ți țesături nafionale al 

Casei pionierilor din Galafi.

In școlile noastre se petrec atîtea întîm- 
plări frumoase, emoționante... Totuși, d n 
noianul de chipuri, îmi apare figura oa
cheșă și zîmbitoare a unui băiat în tri
cou sportiv, care-mi spune:

— Despre mine ar trebui să scrii 1 E 
o datorie mai veche a dumitale...

E, într-adevăr, o datorie mai veche a 
mea. Timpul și treburile nu mi-au îngă
duit încă să scriu despre băiat, care se 
numește Aurel Roman și învață în clasa 
a Vl-a (acum trece într-a VlI-a) a Șco
lii mixte de 7 ani nr. 10 din Arad.

Cînd, intrînd în clasă, l-am văzut pen
tru prima oară, stînd în bancă posomo
rit și încruntat, mi s-a părut un băiat 
destul de neinteresant.. O fată, nu mai 
știu care, mi-a șoptit: „E un băiat mo
rocănos, ciudat. Nimeni nu poate sta de 
vorbă cu el". Ani clătinat mirat dini 'căp 
și, cu prima ocazie, am intrat în vorbă 
cu Roman. La început, s-a arătat închis, 
țepos. L-am întrebat cum învață și a 
ridicat, încurcat, din umeri. Inchipun- 
du-mi-1 codaș, l-am întrebat cîte cori
gente are. A clipit jignit; n-avea nici o 
corigență. Atunci m-am mirat în sine-mi 
pentru ce e atît de mohorît. Am conti
nuat discuția și, cînd am ajuns la sport, 
mai bine zis la fotbal, ei bine, atunci pe 
fața lui Roman a răsărit soarele 1 S-a 
înviorat, a început să zîmbească, să 
vorbească repede, să gesticuleze, să nu-și 
mai găsească astîmpăr. Cinci minute mai 
tîrziu știam că e centru înaintaș în echi
pa de pitici a „Flamurei Roșii — U.T.A." 
că, după el, jocul de fotbal e cea de a 
opta minune a lumii și că expresia „raiul 
pe pămînt" nu-i o simplă metaforă, ci 
definiția cuvîntului stadion. Intr-o ava
lanșă de vorbe pasionate, luminată de 
zîmbete, mi-a vorbit despre echipa lor, 
despre colegii de echipă, despre antre
nor (tovarășul Nicu Dumitrescu, fosta 
extremă stingă a „Flamurii Roșii"), de
spre înfrîngeri, despre victorii. Rotindu- 
mi privirile în jur, am văzut pe chipu
rile copiilor care ascultau discuția noa
stră o nemaipomenită uimire: Roman era 
vesel. Roman vorbea nesilit! Iși dădeau 
seama, de-abia acum, colegii lui Roman 
că sufletul fiecărui om are o cheiță dc 
aur, pe care dacă o găsești ți-1 faci prie
ten pentru totdeauna. Uimirea colegiJoA 
luminată de bucurie, era firească : găsD 
seră această cheiță. O cunoșteau, ce-i 
drept, de multă vreme, dar de-abia acum 
își dădeau seama de puterea ei. Iar fap
tul că, o săptăm'nă mai tîrziu, în școală 
s-a înființat o echipă de fotbal al că
rei căpitan fu numit Roman, dovedește 
că eticheta „Aurel e un băiat morocă
nos, cîudat, rupt de colegi" și-a înche
iat cariera.

•7C

...Originalul interviu s-a terminat. Nu 
ne mai-rămîne decît să-i felicităm, pen
tru inițiativa lor, pe gazetarii de un 
sfert de ceas.



Inedită pentru copii de George Enescu

In anul 1928, profesorul Nelu Io- 
nescu publica în „Revista muzicală" 
un interesant interviu cu maestrul 
George Enescu. Printre altele, ge
nialul muzician a fost întrebat .Cum 
trebuie dezvoltată la copii necesi
tatea de a gusta și aprecia muzi
ca ?' Cuvintele cu coto a răspuns 
Enescu au o semnificație deosebită: 
„La copii, sentimentul muzicii e 
înnăscut. Copilul trebuie îndrumat 
spre o muzică aleasă. Să-l ținem 
departe de influența muzicii de 
cafâ-chantant, (cafenea, n.r.), care îl 
strică. Să i ținem departe de muzi
ca trivială. Pe acest tărîm e mult de 
făcut. Să-l- îndrumăm spre noblețe".

Din aceste înălțătoare gînduri se 

pare că a îzvorît, în vara anului 
1946, cîntecul pentru S voci egale 
.Liniște*. Manuscrisul muzical, scris 
în cerneală, pe o singură pagină, de 
George Enescu, de o caligrafie im
pecabilă, este un pastel de o rară 
frumusețe, pe versurile lui Al. T. Sta- 
matiad :

„Tainic noaptea se coboară 
Peste văi și peste dealuri, 
Iar tăcerea crește-ntr-una 
Se revarsă valuri, valuri.. .*

Cum s-a născut cîntecul ? Simplu, 
și din toată inima atît de generoasă 
a maestrului. O scrisoare a profe
sorului de muzică Nelu lonescu, îl 
anunța pe Enescu că, în manualul 
de cl. I și a Il-a secundară, dorește 

să includă o lucrare 
corală a „celui mai 
înzestrat și reprezen
tativ compozitor și in
terpret al nostru*. In 
acest scop, j-a cerut 
co'.aborarea, trimițin- 
du-i poezii de Gh. 
Coșbuc, St. O. Iosif 
și Al. T. Stamatiad. 
Seninătatea poeziei 
„Liniște", atît de mult 
dorită de omenire în 
acea vreme în care 
rănile războiului încă 
nu se vindecaseră, a 
inspirat măiastră pa
nă a lui Enescu. La 
8 iulie 1946, în Țețca- 
nii Moldovei, a ter
minat cîntecul și a- 
poi, cu rara-î modes
tie, a bătut la ușa 
profesorului Nelu lo
nescu, pe neanunțate. 
„Să ți-1 cînt", i-a spus, 
încă din prag. Intona
țiile populare s-au 
revărsat cu dărnicie

din clapele pianului. „Dacă-ți place, 
publică-1* a încheiat maestrul.

Valoarea excepțională a celui 
dinții cor cunoscut pînă acum în 
creația lui George Enescu l-a de
terminat pe profesorul Nelu lonescu 
să-I rețină pentru o antologie mu
zicală pentru copil, care, din neferi
cire, nu a apărut. Sperăm că, în cu- 
rînd, cîntecul „Liniște" de George 
Enescu va fi tipărit, spre a intra in 
repertoriul corurilor noastre școlare. 
Veți putea astfel învăța minunata 
compoziție, neuitînd îndemnul maes
trului : „Copilul trebuie îndrumat 
spre o muzică aleasă !"

VIOREL COSMA

/. „Porumbelul păcii", pictură în diet 
de Cringu Viorel de la Cercul de Artă 
Plastică al Casei pionierilor din Pi' 
tești. y ■

2. De curînd s-a deschis tn sdtn 
clădirii I.C.A.B. din Parcul de fcaZ- 
tură și odihnă I.V. Stalin din Capi
tală o expoztfie a darurilor penira 
Festival. In fotografie o parte din 
obiectele expuse. “ ’

Rezumatul capitolului precedent
Bătrînul Iulai-baci este prins de oa

menii baronului, în timp ce încerca să 
ajungă la Pesta în fruntea unui grup 
de iobagi. In timpul supliciului la care 
îl supune baronul o săgeată misterioa
să îi curmă suferințele.
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TRASEUL ȘTAFETEI
28 iunie. Cărei, Pișcolț, Valea Iui 

Mihai; 29 iunie: Valea lui Mihai, Epis
copia Bihorului, Oradea, Nojorid, Leș ; 
30 iunie: Leș Gepiu, Inand. Mădăraș. 
Salonta. Ciumegiu: / iulie: Ciumegiu, 
Zerind. Cnișineu-Criș. Năbad. Simand ;
2 iulie: Simand. Zimand, Arad, Sagu ;
3 iulie : Sagu. Vinga, Orțișoara, Jădani, 
S mandrei; 4 iulie: Sîntandrei, Timi
șoara. Ch.șoda. Sag, Pădureni, Jebel; 
5 iulie: Jebel. Voitea, Deta, Opatița, 
Birda, Scuiia, Gătaia; 6 iulie: Gătaia, 
Mocitfeld, Berezovia, Bocșa Romîr.ă, 
Bocșa Montană; 7 iulie: Bocșa Mon
tană, Cîlnic. Recița, Doman. Ner. 
ment. Carașova; 8 iulie: Canașova. 
Sacundorf-Anina, Oravița, Bozovici; 9 
iulie: Bozovici. Pabasca, Lăpușnicel, 
lablanița; 10 iulie: Iablanița. Mehadta. 
Bîrza. Orșova.

Din fiecare locali, 
tate unde înoptează 
ștafeta, plecarea are 
ioc a doua Zi la o- 
rele 8 dimineața.

9 iunie. Astăzi avem o zi frumoasă. 
Mergem de aproape 4 ore pe margi
nea Prutului. La numai 200 m de șo
sea se întinde Uniunea Sovietică. Co
munele Foltești, Brănești și Vlădești 
rătnin în urmă. Ajungem la Oancea. 
Aceeași primire călduroasă. După pre
darea ștafetei, purtătorii mesajului sint 
invitați să viziteze expoziția cu cadouri 
pentru Festival și lotul școlar, model 
pe raion...

10 iunie. La orele 12,16 am intrat 
în regiunea Iași. După mai bine de 
două ore, ajungem la Murgeni. întrea
ga comună este în sărbătoare. Pornim 
pe drumul împodobit cu ghirlande, ste- 
gulețe și flori. Curind ajungem la sta

dion. Ștafeta este așteptată de o mul
țime de pionieri. Meciurile de volei se 
opresc pentru un moment. Pionierii 
din Mălușteni predau ștafeta pionieri
lor din Murgeni... Apoi întrecerile 
continuă. Cele două fanfare cîntă...

Ajunsesem în toiul festivalului raio
nal al tineretului...

13 iunie. Aseară am poposit la Po
ieni. Toți pionierii de aici ne-au ieșit 
în întîmpinare cu buchete de flori. Azi 
însă, la orele 8,30, am poînît mai de
parte spre Iași. Pină la Bucium ștafe
ta a fost purtată din kilometru în ki
lometru de cite doi ștafetiști. Coborîm 
dealul Repede... apar primele clădiri 
ale lașului. Sîntem la al 716-lea km

de la plecare. Pe străzile orașului mii 
de oameni se opresc și aplaudă cu căl
dură trecerea ștafetei. După un scurt 
popas, ne îndreptăm spre comuna Leț- 
canî, unde vom înnopta.

15 iunie. Spre seară, am ajuns la 
Tg. Neamț. Aceiași primire călduroa
sa ca la Pașcani, Cristești... Pionierii 
de aici ne-au întimpinat cu fiori, 
multe flori. Apoi am pornit spre corn. 
Stînca. Mîine ne vom continua dru
mul spre Poiana Teiului, Bistricioara 
va fi ultima zi prin reg. Bacău. Poi- 
mîine dimineața mesajul ștafetei va 
fi predat pionierilor din regiunea Au
tonomă Maghiară...

EMIL DOBRESCU

C'-

Ne-am așezat amîndoi. Eu, pe marginea 
unei lăzi care purta urme de mortar uscat; 
Chiroșcă Mihai direct pe un morman de ni_ 
sip. L-am privit cîteva clipe cu atenție. Un 
tinăr brunet, cu fața nici veselă, nici tristă. 
Numai cînd zîmbește se luminează cu totul, 
iar ochii lui reamintesc licăririle jucăușe ale 
copilăriei. Mihai nu e prea bătrîn. lnchipui- 
ți-vă că a apucat 3 ani de pionierat. Poate 
de aceea s-a hotărît atît de repede să-și lase 
un înlocuitor și să stea de vorbă cu un re
porter al „Scinteii pionierului" Cu toate ace
stea nu scapă din ochi echipa (Mihai e șef 
de echipă) și, din cînd în cînd, mai repede 
cite o comandă scurtă : „Grăbiți încărca
tul !“... Iar lopețile, ascultătoare, își înte
țesc ritmul. In cîteva minute, vagonetul în
cărcat e tras de odgoane groase de metal 
sus pe schelă, unde se construiește cu înfri
gurare.

— Iată, pe aci, peste tot, au fost numai 
ruine — îmi explică Mihai. Cînd au fugit, 
fasciștii au minat fiecare colțișor. Noul car
tier de locuințe se va întinde pînă acolo, la 
Dunăre... Galațiul va fi cu mult mai fru
mos ca înainte. Către Dunăre vor coborî 
trepte albe de marmură. Pe margini vor fi 
sculpturi...

Mihai scoate o țigară, o frămîntă cîteva 
clipe între degete, apoi o aprinde și zîm
bește : „Ce ați vrea să aflați de la mine ?“

— Multe. De pildă, cum ai ajuns aici, briga
dier. pe șantierul național Galați ?

— Cum am ajuns aci? E o poveste mai 
lungă. De fapt, eu sînt electrician. Am urmat

tului Central U.T.M. 
M-am gîndit mult. În
drăgisem fabrica. Dar 
pînă la urmă am venit 
aci, la Galați, ca briga
dier. Cînd colo, ce să 
vezi ? Aici era nevoie 
de constructori. Firește, 
ce era să facă un elec
trician cînd abia se lu
crau fundațiile ? Iar 
m-am gîndit. Să las 
meseria și să mă fac 
constructor ?

Cauciucul — pro
dus industria! ela
stic și rezistent, fa
bricat dintr-o mate
rie primă extrasă în 
formă de suc din 
trunchiul arborelui 
heweia. Băștinașii 
din Brazilia numeau 
„cauciu" produsul 
pe care-1 obțineau 
din arborele heweia. 
ce c r e ș t e pe ma
lurile Amazonului. 
Termenul „cauciu" 
își arată clar ori. 
ginea sa. „Cauciu" 
vine de la cuvîntul 
„cau“ — copac, și 
„uciu" — a curge, a 

p 1 î n g e. Săpăturile 
arheologice făcute în 
Honduras au arătat 
că încă în secolul al 
XI-iea e. n. cauciu
cul a fost întrebuin
țat de băștinași la 
fabricarea de diferi
te obiecte.

Far. — In secolul 
al lll-lea din era 
noastră, pe mica in
sulă Faros (în 1. 
greacă înseamnă 
pînză), ale cărei țăr
muri semănau din 
depărtare cu pînzele 
unei galere și care 
străjuia parcă intra
rea în rada portu
lui Alexandria, a 
fost construit un far 
înalt de 180 m. Lim
bile de foc ale fa
rului erau zărite de 
marinari la mari 
depărtări și în scurt 
timp construcția a 
început să fie soco
tită printre cele șap
te minuni ale lumii. 
In cele mai înde
părtate colțuri ale 
globului, diferite po
poare au început să 
numească .,Faros" 
turnurile în vîrful 
cărora ardeau lu
mini ce arătau ca
lea navigatorilor. 
Cuvîntul grecesc 
„Fa ros" fiind îm
prumutat de diferite 
limbi și-a schimbat 
însă cu timpul, în- 
tr-o oarecare măsu
ră. forma. Totuși el 
poate fi recunoscut 
cu ușurință și as
tăzi. Astfel, în limba

portugheză „Pha- 
rol" și în limba en
gleză „feiro" în
seamnă tot far ma
ritim. In 1. tranceză 
„fare" și în I. rusă 
„far" se întrebuin
țează pentru denu
mirea farului de au
tomobil. In spa
niolă orice felinar 
se numește „faro- 
lea". Vechiul cuvînt 
de origine greacă e- 
xistă și în vocabu
larul limbii noastre. 
Flacăra de pe insula 
Faros s-a stins de 
mult, turnul semeț, 
mîndria de altădată 
a omenirii, s-a dărî- 
mat și chiar pietrele 
construcției au fost 
roase de vreme și au 
dispărut. Dar cuvîn
tul — denumirea — 
a supraviețuit, a cu
cerit secolele și tră
iește după aproape 
1700 de ani.

Gaz — cuvîntul 
„gaz" a fost inven
tat în secolul al 
XVI 1-lea de fizicia
nul flamand Van- 
Helmont. In acest 
secol fizica a luat 
un mare avînt și 
pentru prima oară 
oamenii au înțeles 
că, în afară de cor
puri lichide și so
lide mai există 
unele, asemănătoa
re aerului, dar 
care se deosebesc de 
el prin proprietățile 
lor. Aceste corpuri 
n e f i i n d cunoscute 
pînă atunci de ni
meni nu aveau nici 
o denumire Van- 
Helmont a rezolvat 
această problemă 
găsind termenul 
gaz, dar n-a lăsat 
nimic în scris din 
care să rezulte ce 
l-a determinat să 
numească în felul a- 
cesta noul corp. Ter
menul gaz a intrat 
în foarte multe 
limbi. Astfel tri lim
ba turcă, rusă, ro- 
mînă etc. cuvîntul 
„GAZ" a rămas ne
schimbat. Chiar si 
în I. japoneză gazu
lui i se spune 
„gasu“.

Școala de energie electrică, chiar aci. în Ga
lați. La școala asta m-au atras doi prieteni, 
vecini ai mei : Bucur Necuiai și Bucur Ion. 
Și ei au fost pionieri. Eu voiam să urmez 
școala militară. Mă tot îmbiau : „Hai la ener
gie electrică, Mihai. Zău. Să vezi c-o să-ți 
placă". M-a dus și într-adevăr mi-a plăcut. 
Am lucrat după aceea la „Oțelul Roșu", lingă 
Timișoara.

In clipa aceea sună toaca de prînz.
— Gata, la masă, băieți ! — le strigă Mihai.
— Mi se pare că te rețin...
— Am timp destul. Pauza de masă e 

mare...
— Vasăzică ai lucrat la „Oțelul Roșu".
— ...Da... Apoi a venit chemarea Comite

— ...Și pînă la urmă
tot constructor te-ai făcut

— După cum se vede. Cînd or fi gata 
locurile și o să fie nevoie de electricieni,

nia apuc iar de meserie.
Aș vrea să te mai întreb ceva... știi 

doar că noi sîntem gazetă pentru copii. Ce 
amintiri frumoase ți-au rămas din viata de 
pionier ?

— Multe amintiri am din viața pionierea
sca... Dar ce n-am să uit niciodată sînt ex
cursiile. Este o pădure pe lîngă comuna Tu
dor Vladimirescu, de unde sînt eu... Nu era 
saptămînă în care tovarășul Roiniță să nu 
ne ducă în excursie acolo...

— Cine-i tovarășul Roiniță ?
— Era instructorul nostru... || țin minte 

și pe președintele de grupă. 41 chema Se- 
cereanu Ion... un băiat și jumătate.

•••$* acum, te rog... cîteva cuvinte pen
tru cititorii noștri.

Ce să le spun !?... N-am să uit niciodată 
c-am fost pionier, de asta puteți fi siguri. 
Apoi despre munca mea... ce poate fi mai 
frumos decît să muncești pentru patrie... să 
construiești pentru oameni !

AL. MIHU

AH uni
PIONIERI Șl ȘCOLARI
In curind va apărea pen

tru voi colecția „Tînărut 
constructor", editată de re
vista „Știință și Tehnică", 
care va cuprinde diferite 
construcții de modele, cum 
ar fi: automacara, avion cu 
reacție, vapor, tractor etc.

Construind modelele pu
blicate în această colecție, 
căpătați bogate cunoștințe 
tehnice și realizați jucării 
de toată frumusețea.

Roșii de California și cartofi... cu etaj!
Ploile care au căzut în ulti

ma, vreme au făcut ca buruie
nile din grădina școlii noastre 
să se înmulțească și să crească 
mari. Noi însă, nu le-am dat 
pace. Fiecare grupă a început 
munca pe parcela ei. Grupa l-a 
a plivit pepiniera, unde încă 
din iarnă semănasem sîmburi 
de meri, peri și oaiiși, și parce
la cu rădăcinoase. Grădinarii 
din grupa a Il-a au prășit po
rumbul și cartofii semănați în 
cuiburi dispuse în pătrat. La 
mai multe cuiburi de cartofi 
grădinarii din grupa a Il-a 
însă au aplicat metoda etajării, 
adică, au acoperit cuiburile de 
cartofi cu un strat de pămînt 
gros de 10 om. Atît ei cît și

Pionierii din corn, Hotarele reg, Huettreșli lucrind in grădinii.

noi to[i ceilalți sîntem curioși 
să vedem cu oît vai fi mai mare 
producția de cartofi din cuibu
rile etajate față de celelalte 
cuiburi. Pînă atunci însă mai 
avem... Acum să vă s>pun cîteva 
cuvinte și despre grădinarii 
din grupa a IlI-a. Și ei fac 
experiențe cu trei soiuri re ro
șii ; cu roșii timpurii de Califor
nia, cu roșii timpurii de Aurora, 
și cu roșii tîrzfl <Te Tulcea. De 
acum răsadurile de roșii sînt 
mari, iar cei din grupa a IlI-a 
le-au pus deja araci ca 6ă se 
poată susține.

In grădină, în afară de le
gume, noi facem unele expe
riențe cu diferite plante care nu 
se cultivau la noi, ca muștar.

hrișcă, ricin, precum și cu di
ferite specii de g,nki și orz, 
primite de la Institutul Agro
nomic din Cluj.

In fiecare zi după ce termi
năm munca în grădină noi ne 
facem diferite însemnări și 
observații eu privire la dezvol
tarea plantelor, la metodele și 
Ie experiențele pe oare le apli
căm.

Cînd o să veniți pe la noi o 
să vă arStăm și jurnalul tână
rului grădinar. O să aveți ce 
vedea în el.

MONICA MICLAUȘ
Școala de 7 ani nr. 1 

Șomcufa Mare 
reg. Baia Mare
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tul lor fierbinte lucrărilor sesiunii. De Silva, delegat al 
Ceylonului în Consiliul Mondial al păcii, a arătat însemnă
tatea faptului că lucrările sesiunii se țin în Asia, continent 
ale cărui țări au fost pînă nu de mult înrobite de colonia
liști, dar care azi s-au eliberat sau sînt pe cale să se elibe
reze. Emoționant a fost cuvîntul delegatului japonez Kaoru 
lasui. Profesorul lasui a adus mesajul plin de speranțe al 
oamenilor simpli din Japonia, care au cunoscut din plin 
grozăviile războiului atomic.

Delegații au întîmpinat cu vii aplauze cuvîntarea șefului 
delegației R.P. Chineze. Go Mo-jo. In cuvîntarea sa primită 
cu ovații prelungite, șeful delegației sovietice, scriitorul 
A. E. Korneiciuk, a vorbit despre politica de pace a Uniu
nii Sovietice, care urmărește stabilirea unor legături paș
nice între popoare și interzicerea armelor de exterminare 
în masă. Mulți din delegații care au luat apoi cuvîntul au 
subliniat în dese rinduri însemnătatea acțiunilor P«ntru 
pace întreprinse de Uniunea Sovietică, înfierînd încercările 
criminale ale imperialiștilor de a împinge omenirea în bra
țele unui nou măcel. Acad. Dr. V. Mîrza, șeful delegației 
romîne. a arătat năzuințele și lupta necurmată a poporului 
nostru pentru făurirea unui viitor pașnic.

Zile la rînd, din cuvintele zecilor de delegați din toate 
colțurile lumii, s-a răsfrint voința de nestăvilit a popoare
lor de a nu mai îngădui războaie și distrugeri.

In ziua de 17 iunie, lucrările sesiunii s-au încheiat, în- 
tr-o atmosferă emoționantă. Sesiunea a adoptat un Apel 
către toate guvernele de a înceta imediat experiențele nu
cleare și de asemenea o ,>Declarație cu privire la armisti
țiul nuclear și la dezarmare".

Lucrările de la Colombo au fost o manifestare vie a 
uriașelor forțe ale păcii, și ele au o mare importanță pen
tru viitorul omenirii.

LA COLOMBO

Nord apa caldă

F.1ONESCU

Malaiei, a

stăpînit Ma- 
(portughezii 
1641 și en- 
gîndit decît

sud-estul 
„Cherso-

tehnică, 
englezi 
eroică a 
de libertate, 
fuge de sub

Pacea este bunul cel mai de preț al omenirii. Fără pace 
nu se poate construi, nu se poate crea, progresul nu e cu 
putință. Oamenii știu bine lucrul acesta. Dar o mină de 
fabricanți de arme și bancheri din S.U.A. și alte țări apu
sene, înfometați de averi nemăsurate și întorcind spatele 
celor mai scumpe năzuințe ale lumii, fabrică fără încetare 
tunuri și bombe, fac tot posibilul să învrăjbească țările 
pentru a dezlănțui un nou măcel mondial. Omenirea însă 
nu stă cu mîinile încrucișate. Din toate colțurile lumii por
nesc proteste, se organizează acțiuni pentru înlăturarea 
primejdiei unui nou război. Un rol de seamă în aceste ac
țiuni îl are Consiliul Mondial al Păcii, organizație inter
națională care-i întrunește pe partizanii păcii din lumea 
întreagă. In acest an, sesiunea Consiliului Mondial al Pă
cii, sesiune menită să contribuie la dobindirea de noi suc
cese pe drumul slăbirii încordării internaționale, s-a ținut 
la Colombo, capitala Ceylonului.

Acolo, pe insula îmbrățișată de apele verzi ale oceanu
lui Indian, s-au adunat în ziua de 10 iunie 500 de delegați 
din 70 de țări. Frederic Joliot-Curie, generalul Lazaro Car
denas, fost președinte al Mexicului, savantul Albert 
Schweitzer și multe personalități ale lumii au trimis salu-

,,Aict Y. O. 2 K.A.C.." Stația de radio-amatori a 
Palatului pionierilor din Timișoara are doi ani de 
existență. In acest timp pionierii timișoreni au întreți
nut peste 1800 de convorbiri cu radio-amatori din dife- 
ile colțuri ale lumii. In fotografie: pionierii Uheorghe 

Drăgulescu, Silvia Sihleanu și Dorel Neaeșu.

SM AL AI
Peninsula Malacca, din 

Asiei, numită de Ptolemeu 
nesul de aur" (Chersonnesos, în 1. 
greacă = peninsulă) înaintează în 
largul mării ca o lance, dorind par
că să închidă calea maritimă cea 
mai scurtă între Oceanul Indian și 
cel Pacific In vîrful lăncii bătrînu- 
lui Chersones, se aștern plaiurile 
Malaiei, pe o suprafață de 151.000 
km2, adică ceva mai întinse decît 
cele ale Belgiei. Olandei și Dane
marcei la un loc. Numele Malaiei 
provine de la cuvîntul hindus .Ma
leola" = țară muntoasă. Intr-adevăr, 
în partea centrală a peninsulei se 
întinde un podiș cu vîrfurî înalte 
pînă la 2190 m. Datorită climei cal
de și umede, vegetația Malaiei este 
extrem de bogată. Numărul speciilor 
de plante trece de 6.000. Pădurile 
ecuatoriale ocupă 72% din suprafața 
țării. In desișurile de nepătruns mur

Televiziune
la Constanța!

Nu-i așa că vi se pare... o 
glumă ? Fiindcă cei ce urmă
resc realizările tehnice de la 
noi știu că. deocamdată de 
această minunată invenție a 
televiziunii se pot bucura doar 
locuitorii Capitalei.

Și totuși Constanța are te
leviziune I Pe acoperișul unui 
bloc din centrul orașului, ori
cine poate vedea o antenă 
ciudată : o rețea de vergele 
așezate în toate direcțiile si 
susținute de un catarg uriaș. 
In această casă locuiește tî- 
nărul radio - amator Mircea 
Liesning. De curînd cu aju
torul unui adevărat arsenal 
tehnic (bobine, amplificatori 
de antenă, lămpi, transfor
matori etc.) și mai ales cu 
multă stăruință a reușit să-și 
construiască un televizor pu
ternic. De la jumătatea lu
nii mai el a recepționat, în 
condiții destul de bune, po
sturile sovietice, italiene, ger
mane și cehoslovace. Tovi- 
rășul Liesning lucrează acum 
la perfecționarea aparatului, 
pe care-1 va pune apoi la 
dispoziția publicului constăn- 
țean. Și fără îndoială că pio
nierii vor avea întîietatea la 
emisiuni 1

ALECU ȘTEFAN
corespondent

„Prietenie" este tit
lul acestui minunat 
tablou, pe care iină- 
rul pictor chinez Lun 
I-Lan îl va trimite la 
expoziția internațio
nală de arte plastice 
a Festivalului 
Moscova

Tușino, 
prilejul zilei avia
ției U.R.S.S., va fi 
lansat noul avion 
sovietic cu reacție 
„TU-110". Noul a- 
parat, înzestrat cu 
4 motoare, poate 
transporta 100 de 
persoane și depă
șește pe „TU-104“ 
in ce privește raza 
de acțiune și capa
citatea de încărcare.

O
In mai puțin de o 

lună, bandele de 
rasiști din orașul 
Chicago (S.U.A.) au 
ucis doi tineri negri:

Alvin Palmer 
Curtis Bevans. Pri. 
mul a fost răpus cu 
lovituri de ciocan, 
iar celălalt cu un 
foc de revolver tras 
din mașină. Oame. 
nii cinstiți din Ame
rica protestează cu 
indignare împotri
va acestor ticăloșii.

O
La 14 iunie, un 

detașament francez 
motorizat, cu spri
jinul a două avioa
ne, a atacat un post 
militar de la grani
ța de sud a Tunisu
lui, omorind mai

mulfi soldați tuni- 
sieni. Aceasta nu e 
prima provocare pe 
care colonialiștii 
francezi o întreprind 
împotriva Tunisului.

O
Savantii sovietici 

prevăd ca in viitor 
să se construiască 
în marea Bering un 
stăvilar cu pompe 
gigantice, acționat 
de centrale atomice. 
Ele vor pompa în
Oceanul 'înghețat de 

a 
Oceanului Pacific, și 
vor crea un nou cu
rent, egal ca mări, 
me cu Gulfstreamul.

mură pîraiele de munte, iar pe ma
lurile lor înfloresc luxuriant orhide
ele. Arborii își împreună coroanele 
în chip de bolți, lianele se agață de 
trunchiurile copacilor, iar bambusul 
atinge peste 20 m. înălțime. Pe coas
tele munților cresc, teclul, înalt pînă 
la 40 m., stejari verzi în tot timpul 
anului, aracee și rododendroni — 
ale căror frunze aromate servesc 
populației la prepararea bucatelor, 
iar fructele, la obținerea unor ule
iuri medicinale. Fauna Malaiei este 
de asemeni extrem de bogată. Aici 
trăiesc maimuțe antropoide, lemu- 
riene, malcacul, rinoceri cu două 
coarne, elefanți, topiri, urși, cîini 
sălbatici, jderi etc. In rîurile scurte, 
dar bogate în apă și în mările veci
ne, populația Malaiei pescuiește pi
sici de mare, pești, caracatițe, holo- 
turii și sepii. Pescuitul constituie 
de altfel principalul mijloc de hrană

al malaiezilor. In subsolul țării se 
ascund adevărate comori. Malaia este 
cea mai mare producătoare de co
sitor din lume. în afară de aceasta, 
se mai extrag din subsol wolfram, 
aur, plumb, aramă, arsen etc. Mala
ia mai ocupă primul lac în lume și în 
ceea ce privește producția de cau
ciuc Dar, cu toate bogățiile natu
rale, populația Malaiei — aproape 
6.oo«mo'oo de oameni — formată din 
44,8% chinezi, 43,8% malaiezi, 10% 
indieni, iar restul alte naționalități, 
suferă din cauza mizeriei, foamei și 
lipsei de drepturi.

Colonialiștii, care au 
laia secole de-a rîndul 
din 1511, olandezii din 
glezii din 1824) nu s-au 
la stoarcerea de profituri fabuloase. 
Populația tării a rămas aproape în 
întregime analfabetă. Astăzi numai 
5% din copii frecventează școlile. 
Ați auzit de „Mi-țai"? Așa se nu
mesc fetițele mici folosite ca servi
toare fără plată, pe care le vînd fa
miliile ajunse la desperare din cau
za lipsurilor.

Popoarele Malaiei nu s-au^mpă- 
cat însă niciodată cu colonialiștii. 
Astfel, în anul 1942, sub conducerea

Partidului Comunist al 
fost creată armata antijaponeză a 
Malaiei, care a luptat împotriva 
ocupației. După izgonirea japonezi
lor, au luat ființă organizații demo
cratice, ca Liga Tineretului, Federa
ția Sindicală și altele. Odată însă cu 
întoarcerea englezilor, ele au fost 
desființate. Pentru a-și consolida dp- 
minația, englezii au creat, în anul 
1948, Federația Malaieză, compusă 
din Principate, cu capitala la Cu- 
dla-Lumpur. De fapt însă, Malaia ct 
rămas tot o colonie. In același an, 
popoarele Malaiei au organizat de
tașamente de partizani, care, spre 
sfîrșitul anului 1949, au format o 
mare armată de eliberare. Deși 
perioară ca număr și 
mata colonialiștilor 
reușit să înfrîngă lupta 
porului malaiez, dornic 
Văzînd că pămîntul le 
picioare englezii au înțeles că tre
buie să acorde independență Fede
rației Malaieze. Acest lucru se va 
întîmpla în luna august 1957. Pe 
harta lumii va apărea un stat nou, 
care și-a scuturat lanțurile seculare 
ale robiei.
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— Poftiți Ia încercarea poterii ! X 
canul miraculos ! Cine dă cu acest cioc 
e puternic ca Tarzan !' Grăbiți-vă 
scăpați ocazia ! strigă din răsputeri om 
de la „încercarea puterii".

Construcția aparatului respective 
simplă: pe un suport se află ridice 
o prăjină de vreo 8 metri, brăzdată* 
lung de un șănțuleț. Izbești cu 
baros enorm capătul unei pîrghii de
șii port și pîrghia proiectează pe șăni 

un dop metalic cu o capsă în vi 
In caz că izbitura a fost de-ajojs* 
gd^ernică, dopul ajunge în capătul »i 

isa exploadează și. Stățrîpul ap 
itrigă grozav, aratl<)rin-te >el 
r : „Priviți-1, e p^erniț.ca Ti

puștiului un ajutor discret și Neașteptat, 
scoțîndu-1 din încurcătura^ Noi n-am 
văzut nimic, nu știm,

râtului 
dimpreji

Laț,restaurantele,1 improvizate, cu um
brare de pînză șf verdeață, fumegă m»_ 
reu grătare! prfcu mititei și fripturi. Sînt 
mulți or •ășeni la mese, dar sînt și mulți 

>? sbtthi. Majoritatea iwlectiviști din sa
tele învecinate. Au adus la Tîrgul Mo
șilor mîndrețea de produse ale gospodări
ilor lor. Movilele uriașe de legume Și 
zarzavaturi, din care s-au vîndut ziua 
mii de kilograme, stau acum cumjntL 
învelite în rogojini. Alături, alte movile, 
cu văsărie de lut, își sclipesc smalțul 
înflorit în bătaia lămpilor. Harnici și 
pricepuți sînt țăranii noștri muncitori, 
iar rodul trudei lor e îmbelșugat. Mulți 
din ei și-au adus și copii la tîrg, ca să se 
înveselească. In carusel se întretaie n- 
sete și țipete de bucurie.

Diadema de lumini a Tîrgului se în
trece

Dar cîte lucrur^nu sîbț la moși... Nu
mai neuitatul Carăgiale a știut să le 
spună pe toate, cu măiestrie/^ adevărat, 
de atuncj s-au schimbat multe, Dar a- 
tracțiile principale au rămas. S,

Din menajerie, cu toată'- larma, șiră- 
bat răcnetele leilor bengalezi, care „cu 
o singură labă doboară un botKL Sub 
cupola circului evoluează o acrobată în 
costuri!1 strălucitor de paiete. Clovni în 
papuci ^uriași și cu veșminte pestrițe fac 
tumpe în arenă. Scamatorii scot ouă de 
lemn și ceasuri deșteptătoare din buzu- 
narele i^jpctatorilor... Tot la Moși ai să 
Leșești și țcel mai mic circ din lume, ai 
jărui ațțișțj sînt cu toții pitici. Pe „Zi- 
dul curați;Iții" și „Globul curajului** mo- 
t„c'.cleteie ? temerarilor artiști descriu 
curbe periculoase care/te fac să-ți ții 
^Suflarea. La aparatele optice ale 
slm paticuîid NeayMitică' 
jciMiiftwduHn/nsirși, ] 

Tokij

Dar fiul n-a pățit nimic. Iar dacă 
plînge, plînge pentru nereușită, pentru 
faptul că nu-i puternic ca Tarzan. Mama 
îl domolește :

— Vezi ce pățești dacă nu vrei să 
iei untură de pește ? Ți-am mai spus 
eu...

— Sigur că da ! întărește omul de la 
ciocan. Ia te uită, puștiule, — și-i arată 
un butoi de tablă gol — ăsta a fost bu
toiul cu untură de pește al lui Tarzan.

Onoarea de țințaș
— Aîa din dreapta ?
— Nu, cea de sus de t of, pt care .fi 

scrie „Unde e Scufița Roșie?*1,
Discuția se desfășoară în fața’îA unei 

barăci de tir, între un băiat '• vfeț», 
12 ani și o fetiță de vreo 8. Gu^iguraațil 
frați. Seamănă ca două boabe de ma
zăre. Băiatul, mjndru ca un Șef india»,' 
a cerut o pușcă și se pregătește să tra-fp, 
gă. In fața surioarei mai I nrtcț/ține <3 
să-și încununeze gloria băiețească cu o J 
ispravă uluitoare de țintaș5 -wWOgra,-- 
și-a exprimat dorința: cea m'aj de' sus 
-țintă, pe care e zugrăvit., un ldp fioros. 
Btnfrnui țintei e mic tft un pasture... 
Băiatul ochește gbavrșf'ffidelung. Trage. 
Nimic 1 Iși mușcă ,buzele. Apoi, cu ochi 

„Asta 
se dă.„

de cunoscătoi
e decalibrată,,, ...
Ochește din ițiou, înccțfdat, asudat. Și 
deodată, pocH Litptrl.cel fioros se dă 
peste cap și într-opoiană smălțuită cu 
flori apare voioasă Scufița Roșie. Tri
umfător, țintașul privește cu coada ochiu
lui spre surioara fericită de uimire și ad
mirație.

Alături, rezemat de balustrada barăcii 
de tir, cu altă armă subțioară, un mili
țian își aprinde țigara zîmbind misterios. 
Poate că arma lui nu e străină de apa
riția Scufiței Roșii. Poate că i-a dat

Ne întîmpină chiar de la intrare un 
prieten vechi al copilăriei: caruselul. 
Acela cu căluți de lemn. Căluții au cele 
mai neverosimile culori: albaștri, por
tocalii, verzi. Printre ei s-au rătăcit 
două zebre sperioase. Un mecanism in
genios al caruselului face să răpăie 
tobe, să sune trîmbițe, flaute, și chiar 
o orgă în miniatură. Iar căluții copi-

; — MBmăf mămico, vreau să dau și eu 
cu «ficanul...

N-ai să-l poți ridica, îl previne 
tnama, nu atit îngrijorată de asta, cît 
de portofelul ei, care a trebuit să ffea.ț 
eroic, față pînă acum la aparatele we 
tjr, la gogoși înfuriate, la roțile cu c&. 
llișei, la bărci, Ta...
a Dar insistențele fiului obțin o nouă in
vestiție din bugetul familiei. Iată-1 ridi- 
cînd ciocantrigreu... Se încordează, ic- 
nește, și buf, cade j)£_.epate cu 
cu tot. Mama se sperie :

"ira ? se miră 
în’bQrdarța ce-i < 
luarea unei mari

lărief se.învîrtesc grațios, în ritmul! 
unui vals de demult. Ispita e prea Anare., 
Dăcă am putea, ne-am ascunde rtiustă-i 
țde î|t buzunar. Dar, la urma urmei, 
sînt/atîția părinți care își insoțjesc o- 
drtuflele în veselul vîrtej al caruselului. 
Deci, la o parte sfiala... Și pestei’cîteva 
Cppe, doi ziariști, pe două supefbe ze
bre africane, au pornit în cea piai te- 
'ribilă expediție a lumii...

La coborîre, cerul se învîrteștej poznaș 
de cîteva ori, apoi își regăsești echili
brul.-Sau pămîntul s-a învîrtit, inu știm 
precis... Pentru a afla, a fost nevoie să 
,'mceîcirii și caruselul cu avioane și lan- 
țurtfgși suplele bărci care ta înalță 

;#us, sus pe apa văzduhului, dîndu-ți mii 
<fe fiori.

cum se re
vedea priveliști 

Marsilia, Roma, 
is, șiy1' Huși.

Dar cît‘ lucruri nu sînt la Moși...
Belșug și veselie

mahalagiilor, care erau obligațr-să astu- 
pe spărturile și băttoacele „cu cenușă, 
praf, paie, și alte sfărîmături^.

In sfîrșit, multe fapte ale trecutului 
se leagă de acest tîrg. Cercetînd croni
cile colbuite, ai găsi o mie și una. Noi 
însă ne-am propus să facem doar o 
plimbare prin Moșii de azi.

țfirgul Moșilor... Cine n-/ auzit de 
el ? Tradiția aceasta, nfină de farmec 
și pitoresc, dăinuiește de multe 
și a încîntat copilării atîtor generații. 
Puțini însă cunosc istoricul și obîrșia 
vechiului tîrg. Unii cronicari atribuie 
înființarea lirgclui Moșilor lui Mircea 
cel Bătrin. .Voievodul, zice-se, l-a înțes 

meiat ca spmnJfle pioasă pomenire vite
jilor săț. căzuți in bătălii. Alte hrisoave 
spun./lltfeț. Fapt este însă că, încă/din 
atolul ptvl, se amintește de un pod 
(drum) care ducea la Tîrgul de Afară 
(Wșii de azi) porirtml df pe pftlina bi
sericii Sf. Gheorghe vechi și ocolind 
curțile domnești. lr»-^feJe_de Aîrg (mari- 
iunie) toată inuițimea pestriță a Bucu- 
reștiului se revărsa printre barăcii? cp 

medii** .și ti rguWi - 
cu.negustorii de
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