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se mal 
„netunse". 
de smuls

Manole Marin 
din Fetești sat 
Manole, împreună cu | 

cei din tabăra de la ' 
Fetești, a pornit la 
strîns spice. In afară 
de cele căzute în urma 
secerătorilor 
aflau fire 
Cam greu
asemenea fire cu mina 
goală, pentru că slut 
foarte rezistente și tă
ioase. Dar Manole pen
tru ce are briceag?... 
Și uite așa, fir cu fir, 
Manole a reușit să 
strîngă singur trei 
snopi de spice.

• au fo (200 1(9 de spice
.* fost culf'QA a

’din ^ă£i

Pionieri^Bodeaau fosf 
dulescu Victor
Elena. or 51 Pinturf
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3 ZIC

Săritura de pe trambulina nu este prevăzută în normele 
„Cupei Scînteii pionierului1*. Cu toate acestea. Stern Mariana 
de la Școala medie nr. 22 din București a introdus în antre
namentul ei și săritura de pe trambulina mică.

□ o□D□

Dragă 
prietenă,

tartă-mă că nu ți-am scris 
mai degrabă. De cind sînt In 
tabără n-am avut o clipă de 
răgaz: ne jucăm, facem ex
cursii, ascultăm povești, citim, 
mîncăm și dormim obligato
riu. Astăzi detașamentul nos- 
tru este de serviciu pe întrea
ga tabără. Eu sînt de planton 
la poartă și, pentru că nu fac 
de serviciu singură ci împreu
nă cu Marioara Bălan, o fată 
din lași, o rog să fie cu bă
gare de seamă și pentru mine 
ța să-fi pot scrie.

Fac parte din detașamen
tul nr. 1 și. să știi, în detașa
mentul nostru sînt o mulfime 
de fete bune. Noi, detașamen
tul nr. 1, avem un necaz: 
Pină acum n-am reușit să fim 
detașament fruntaș. Detașa-

mentul nr. 3 a cîștigat de 
multe ori întrecerea — dar eu 
zic că nu întotdeauna a me
ritat. Cineva din detașamentul 
3 ne-a spus că fetele din acel

CARTE POȘTALA

clteva zile mai toți și-au cum
părat de la un făran niște 
fluiere de lemn și suflă-n ele 
toată ziua. Măcar de-ar știi 
să cîntel

Mie-mi place un
ietas din Timișoara, Se- 
rioia Druker pe nume. 
N-are decît 8 ani și e 
responsabil de dormi
tor. El îi învață pe puș
tii din dormitorul Iul 
să fie ordonați, îi înva
ță să-si facă patul, 
să-și curețe singuri pan
tofii.

, . , , De la el ar putea să
detașament, in loc^sa se culce* învețe multi dintre noi, pio- 

închei scrisoarea, că am de 
I sară 

gardul și știi, nu e voie, pen
tru că prin fața taberei trec 
mașini.

Cu drag, prietena ta. 
P.S. Scrie-mi ce mai e prin 

Lugojul nostru.
MARIANA CIMPONERIU

Tabăra M.A.I. Sinaia

după amiază cind trebuie să 
se doarmă obligatoriu, fac 
gălăgie, rid și povestesc. In lucru. Doi puști vor să 
acest timp, una face de plan- ■ 1 • 
ton la gaura cheii și cind 
vede că se apropie vreo in
structoare. strigă „șase', și 
toată lumea se vîră-n pat...

Cu băieții ne împăcăm bi
ne. Sini prietenoși și se poar
tă frumos cu noi dar acum

bă-

i

\
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DRAGA VIRGINIA,

DOUĂ PRIETENE 
1ȘI SCRIU

DRAGĂ BARBARA,

C0NSTRUIȚ1-VA
0 STAȚIUNE METEOROLOGICA

Am primit astăzi 
scrisoarea ta, care 
mi~a făcut multă plă
cere. Pentru că nu 
cunosc aproape deloc 
limba romină te-aș

ruga să-mi scrii în limba rusă. Cred că și voi 
învățați această limbă.

Eu termin clasa a Vll-a și după examenul 
de admitere voi merge la școala medie. Vreau 
să devin mcdi_c veterinar pentru că iubesc mult 
animalele si îmi place să le îngrijesc.

Tu ce dorești să devii după ce vei termina 
examenele? Salută'i călduroase de la priete
na ta.

Nici eu nu mă 
descurc vrea bine cu 
limba germană, așa 
că de acum îți voi 
scrie în limba rusă. 
Mai ales că este o ,
limbă pe care o cunoști și iu. Asta pînă and 
voi reuși să învăț limba germană. De aceea 
sini nerăbdătoare să-mi trimiți dicționarul pro
mis, cravata și insigna pionierilor germani. Ce 
voi face eu după ce voi da examenele? Nu 
m-am gîridit încă, dar mă voi gindi in vacanță.

Pentru început e bine să 
construiți o stație mică, cu 
un număr redus de apa
rate și dacă veți vedea că 
lucru] merge bine, măriți 
treptat numărul lor astfel 
veți putea lărgi și progra
mul observațiilor. •

lată cum se construiesc 
cîteva din principalele in
strumente ale stațiunii.

Adăpostul meteorologic, 
se compune dintr-un sche
let, patru pereți cu două

BARBARA PYKA
Berlin nr. 59

Zehrbubliner nr. 22 
R.D. Germană

VIRGINIA PUȘCAȘ
Școala medie Făget 

reg. Timișoara R.P.R

La 14 ani nu poți descoperi
Polul Sud dar...

Dimineața condusesem la gară 
un grup de prieteni cu cravate 
roșii, care plecau in tabără. Iar 
acum... acum, in încăperea albă 
și simplă de la etaj, frunzăream 
în tăcere niște pagini bătute mă
runt la mașină. Omul in unifor
mă din fața mea îmi istorisea 
ceva, cu un glas obișnuit, dar in 
care ghiceam amărăciunea. La 
un moment dat am pierdut firul 
istorisirii. îmi jucau in fata o- 
chilor numele bătute la mașină : 
Alexandrescu Cristian, cl. Vl-a, 
Ștefan Constantin, cl. Vl-a, An
dreescu Mihai, cf. Vll-a, Tafian 
Eugen, cl. V-a... Și vedeam in în
chipuire clădirea severă a tribu
nalului, fețele palide și rușinate 
din boxa acuzaților, creștetul cu 
fire argintii al unei mame, ochii 
ei îndurerați, plinși. Apoi alte 
imagini fluturau sub pleoape, 
stăruitoare : o poiană in munți, 
seara, flăcări jucăușe, copii cîn- 
tînd sub cerul înstelat, un pă
rinte în gară, imbrățișindu-și cu 
zimbet fiul bronzat și voinic...

Și mi-am mușcat buzele să nu 
strig : de ce Alexandrescule, de 
ce Ștefane, de ce, de ce ?

„Au furat"
Faptele sînt consemnate amă

nunțit în dosarul serviciului judi
ciar al Capitalei. Dar se desprind 
din toate, ca o pecete rușinoasa 
și arzătoare, două cuvinte: au 
furat. La anii visurilor îndrăzne
țe și minunate, ai cîntecului și ai 
inimii deschise spre viață, acești 
băieți au furat. Sfidind tot ceea 
ce fac bun, frumos și curat miile 
de copii ai patriei, aceștia patru 
și-au însușit bunul altuia, pătîn- 
du-și cinstea, umbrind numele 
părinților și al școlii lor.

Alexandrescu Cristian și Ște
fan Constantin au săvîrșit fur
turi la un magazin de stilouri și 
la o ceasornicărie. Andreescu

Mihai a furat de la un debit de 
tutun. Tafian a spart un șifonier 
și și-a însușit bani străini. Între
barea stăruie ca un ghimpe : de 
ce, prieteni, de ce ? Fiindcă în 
ciuda faptelor voastre, eu am să 
vă spun tot așa : prieteni. Știu, 
și nimic nu-mi poate clinti con
vingerea că in sufletul vostru 
nu s-au stins — și va deveni 
flacără cîndva — scinteia care 
înalță și mobilează.

...Ascultînd mai departe cu
vintele omului in uniformă, în
țeleg totul.

Mirajul depărtărilor
Capătul firului duce cu 2—3 

ani in urmă, in cala unui vapor 
ce urma să părăsească Constan
ța. Acolo, marinarii au descope
rit un mic pasager clandestin : 
Andreescu Mihai. L-au debarcat, 
firește. Iar setea de aventuri ex
traordinare a lui Mihai a rămas 
nesatisfăcută. La a doua fugă 
de acasă, avînd de-acum, „ex
periența" lipsurilor îndurate pe 
drum, hotărăște să facă rost de 
bani. Și cum nu avea alt mijloc, 
fură...

Povestea celorlalți trei e ase
mănătoare. După repetate dispa
riții de acasă, atrași de mirajul 
călătoriilor și aventurii, miliția 
îi găsește aciuați intr-un vagon 
etuvă, la Constanța. Cheltuiseră 
banii furați, erau murdari și flă- 
mînzi.

Iată dar un punct comun : se
tea de peripeții, de necunoscut.

Două drumuri
Dorul acesta de aventură e 

deci ceva condamnabil ? Nu, 
nicidecum. Pasiunea necunoscu
tului e mugurele din care se 
nasc fapte mari. Dar voi, prie
tenii mei, ați ales drumul cel rău, 
drum lăturalnic și de unul sin
gur, care duce la dezonoare. In 
jurul vostru, mii de băieți și fete 
visează la lucruri mari: să de
vină navigatori, piloți, descope
ritori de seamă. Oricui vrea, 
căile acestea îi sînt deschise. Iar 
ei nu se mulțumesc numai să vi
seze: se pregătesc pentru asta. 
Nu insă cum ați făcut-o voi. La 
14 ani nu poți descoperi Polul 
Sud. Dar la 14 ani poți învăța 
cu sîrguință, îmbogățindu-ți 
mintea cu fel de fel de cunoștin
țe, îți poți oțeli mușchii, prin 
sport și muncă, îți călești carac
terul, invățind ce e aceea cinste, 
curaj, dîrzenie. Și vei deveni cu 
siguranță un om de seamă, Cfim 
dorești tu.

Uite, din cărțile dragi pe care 
le-ați părăsit, vă mustră chipu
rile atîtor călători și savanți 
vestiți. Au și de ce. Ei au în
fruntat vremuri vitrege, alcătui
rea strîmbă a vechii societăți, 
dar nu și-au pătat cinstea, au 
muncit cu rîvnă neostenită și 
și-au atins țelul minunat al vieții 
lor.

Vouă azi vă sînt deschise toate 
drumurile către înălțimi, dar voi 
ați ales necinstea...

★
Viața v-a dat o lecție aspră. 

Dar scinteia bună a dragostei 
de muncă trăiește în voi și va 
birui. Peste ani ne vom mai în- 
tîlni și atunci am să fiu mîndru 
de voi. Știu asta.

VASILE MANUCEANU

rtnduri de jaluzele (șipci), 
o parte inferioară compu
să din trei scînduri, din 
tavan si acoperiș, (fig. 1) 

Scheletul adăpostului se 
compune din 12 șipci cu 
secțiunea <de 4X4 cm ; 
dintre acestea două cu 
lungimea de 72 cm. două 
de 70 cm, petru de 37 cm, 
și ultimele petru de 54 cm. 
Pereții adăpostului se
compun dintr-o ramă 
dreptunghiulară, cu două 
șiruri de jaluzele care se 
fixează de grinzile schele
tului. Rama se compune 
din patru șipci prevăzute 
cu suporți pentru fixarea 
jaluzelelor, letă dimensi
unile jaluzelelor ; lungi
mea de 46 cm. (lungimea 
jaluzelelor din părțile late
rale este de numai 29 cm.) 
lățimea de 3,5 cm, și gro
simea de 0,6 cm. Scobitu
rile din suporți, în care se 
fixează jaluzelele, trebuiesc 
făcute în așa fel ca să for
meze un unghi de 450 față 
de verticală, iar distanța 
dintre scobituri să fie de 
2,5 cm. Fiecare ramă tre
buie să aibă în exterior 
cîte 20 jaluzele și în inte
rior cîte 21. Fundul adă
postului se face din trei 
scînduri late de 10 cm. și 
groase de 1,2 om.

Două scînduri se fixea
ză la o distanță de 2 cm, 
de marginea ramei schele
tului iar cea de a treia se 
fixează transversal, deasu
pra acestora.

Acoperișul adăpostului se 
compune din partea interi
oară (plafonul) formată din 
scînduri de 72/56 cm. Gro
simea scîndurilor este de 
1.2 cm. Acoperișul este 
fixat de scheletul adăpos
tului sub un unghi oare
care. formînd o pantă spre 
peretele din spate. Pentru 
aceasta, grinzile verticale 
din spatele scheletului 
adăpostului sînt mai scurte 
eu 2 cm, ca cele din față.

Adăpostul trebuie neapă
rat vopsit cu o vopsea 
albă de ulei pentru a se 
încălzi cît mai puțin la

soare și apoi așezat pe 
un suport de lemn cu pa
tru picioare înalt de 2 m. 
In fața adăpostului trebuie 
să aveți și o scăriță-scaun 
pentru a vă putea sui la 
citirea termometrelor.

Girueta, determină vi
teza și direcția vîntului și 
de aceea trebuie instalată 
pe stîlpi înalți de 3-4 m. 
Cea mai simplă giruetă pe 
care o puteți construi voi 

ea de campanie (fig.
2) Ea se va compu
ne din cinci părți : 
rama (a), ampena- 
jul (b). placa de 
tablă pentru viteză
(c) , axul vertical
(d) și indicatorul 

cu, roza vînturilor
(e) . Toată construc
ția o puteți face 
din sîrmă și tablă 
subțire. Rama drep
tunghiulară de
11 X 14 cm. se face 
din -sîrmă de 3 mm. 
grosime. In partea 
superioară a ramei 
se lipește ”n con pe

care se sprijină capătul 
ascuțit al axului, iar în 
-dreapta și-n stînga sînt 
prinse cîte două cîrlige 
din sîrmă ca în fig. 2. 
Capetele sîrmei din care 
este făcută rama se în
doaie m jos și apoi într-o 
parte, perpendicular pe 
suprafața ramei și se în
fășoară cu sîrmă subțire 
pînă cînd ia forma unui 
fus. Greutatea totală a 
sîrmei trebuie să fie egală 
cu greutatea ampenajului 
giruetei oare este lipit în 
partea opusă. Ampenajtil 
se face din tablă groasă 
sau din aluminiu. Pe am
bele fețe ale ampenajului 
se trasează linii cu vopsea 
neagră. Ampenajul se 
prinde de axul vertical 
printr-un . inel lipit sau 
nituit de ampenaj și care 
se face dintr-o fîșie de 
tablă de 3 X 6 cm. Diame
trul acestui inel trebuie să- 
fie cu 2-3 mm mai mare ca

grosimea axului vertical 
pentru ca acesta să frece 
ușor interiorul inelului.

Placa ce servește la 
măsurarea vitezei vîntului 
se taie din tablă subțire 
de 10 X 12 cm și 16 gr. 
greutate. Apoi se atîrnă 
de cîrligele prinse de ramă.

Axul giruetei se face 
dintr-o vergea de fier de 
5-6 cm. grosime ascuțit 
pentru a putea intra în 
oonul sudat pe ramă.

(Va urma)

ORAȘUL
La poalele muntelui 

Tîmpa se întinde ora
șul înființat în anul 
1211 de cavalerii teu
toni. Pe înălțimi se văd 
ruinele cetății Brașo- 
vla, zidită odinioară de 
acești cavaleri. Orașul 
păstrează în arhitectu
ra sa puternice trăsă
turi medievale care îi 
dau un farmec deose
bit.

In anul 1689, orașul 
este atacat de armatele 
imperiale austriace și 
cu acest prilej cad pra
dă focului clădiri pu
blice și străzi întregi. 
Impunătoarea biserică 
evanghelică incendiată 
a rămas de atunci cu 
zidurile înegrite și a 
primit denumirea de 
„Biserica Neagră", fiind 
împreună cu vechea 
primărie și cu biserica 
Bartolomeu, cel mai im
portant monument isto
ric al orașului. Cons
truirea ei, care a durat

STALIN
100 de ani, a fost în
cepută în 1385.

Alături de vechile 
clădiri medievale, s-au 
înălțat construcțiile 
noi, ale căror linii im
primă orașului pecetea 
progresului și a dez
voltării sale neconteni
te. Uzine impunătoare, 
cu mii de muncitori, 
cum sînt uzinele de 
tractoare „Ernst Thăl- 
man" sau uzina de au
tocamioane „Steagul 
Roșu", dau orașului ca
racterul unui puternic 
centru industrial.

In anii regimului de
mocrat popular s-au 
construit cartiere noi de 
locuințe muncitorești, 
elegante și confortabi
le. Orașul Stalin este 
unul din marile centre 
sportive ale țării. De 
aci pornesc drumurile 
de munte și pîrtiile de 
sky din Poiana, Pos
tăvarul și Cristianul 
Mare.

RADU DRAGOMIR FRUMOASA PATRIA MEA



Pag. 3 •

arcuri, săgeți și su-

lor.

AL. MIHU

R. Cehoslovacă

R.P. Polonă

au avut loc 
In pădurea

iscoade reu- 
Cealaltă

toate 
Mo£O~ 
și Yu- 

ta- 
din

urmat apoi? Cam 
presupus după toată 
povestire. Cum să-i

gîndit, pînă au

se îndreaptă spre... 
i (???) și o pornesc 

către casele

doi rămîn
același timp se 
„Ce să-i ducem

de un ochi

PRIETENELE 
DIN SEINI

Vacanța începuse de cîte- 
va zile, însă cele două prie
tene nedespărțite se vedeau 
în fiecare zi, făceau pla
nuri pentru excursii, discu
tau despre felul cum își vor 
petrece vacanța și despre 
cîte și mai cîte 1 Intr-o zi, 
Eotvos Marika îi zise lui 
Albi Anamaria pe un ton 
tainic :

— Știi, că H'olczli Marga
reta își serbează duminică 
ziua de naștere ?

— Bineînțeles, răspunse 
Anamaria — doar m-a in
vitat și pe mine. Apoi se 
uitară una la cealaltă și a- 
proape în 
întrebară 
în dar ?

S-au tot
ajuns la hotărîrea că-i vor 
duce un tort făcut de ele 1

R.P. Bulgaria

A doua zi Marika duse tămă, oua, 
zahăr, acasă la Anamaria fiindcă aci 
se înțeleseseră să prepare tortul. Se 
prea poate să se ii înțeles astfel 
fiindcă mama Anamariei tocmai era 
acasă și o mînă de ajutor nu stri
că... Pînă la urmă tortul a reușit și 
prietenele l-au dus încîntate Marga
retei, care la rîndul ei a primit 
multă bucurie daruL

După o petrecere minunată, 
cîntece. cu joacă, fetele au hotărît 
în unanimitate să facă o excursie pe 
un deal din apropiere.

Zis și făcut. A doua zi se 
întîlniră la locul stabilit și 
o porniră voioase printre 
brazi. Purtau sacoșe cu 
de-ale mîncării, jocuri de 
domino, cărți cu povești, 
caiete și creioane. Strenzel 
Agi și Eotvos Marika găsi
ră un loc plin de ciuperci. 
Tot ele au descoperit și 
fragi. Mai tîrziu au citit po
vești din „O mie și una de 
nopți', s-au jucat, iar spre 
seară au prăjit slănină. Du
pă cum ați remarcat, celor 
două fete li s-au mai ală
turat șl altele. Ele s-au în
țeles să mal facă excursii, 
să meargă împreună la ci
nematograf, să se întîlneas- 
că cît mai des, intr-un cu- 
vînt să și alcătuiască îm
preună un program cît mai 
frumos în timpul vacanței 
de vară.

Tribul a încins un dans războinic!

ECATERINA REDEI

Oare m-a înșelat auzul ? 
In tufișul din dreapta nu se 
întîmplă ceva deosebit ? S au 
mișcat cîteva frunze și două 
perechi de ochi se rotesc 
iscoditori. Atențiune! Ramu
ra revine în poziția ei ini
țială legănîndu-se ușor. Pe 
partea cealaltă au apărut 
două sulițe. Piei roșii, 
fără îndoială. Deși merg cu 
prudență, pot®»fi totuși ușor 
descoperiți chiar 
mai puțin ager. Un orăcăit 
de broască. Cei doi rămîn 
nemișcați. Apoi, încă un oră
căit și deodată tufișurile în
vie. Oameni cu pielea arămie, 
înarmați cu arcuri și săgeți, 
înconjoară într-o clipă pe cele 
două iscoade. O luptă scur
tă și una din 
șește să scape.

Dragi copii.
Această acțiune a ta

berei de Ia Școala nr. 
112 a fost organizată 
în cadrul întrecerii pe 
care tabăra de mai 
sus a început-o cu o 
altă tabără de la Școa
la medie nr. 19 tot 
din București.

In numerele noas
tre viitoare, vom po
vesti despre acțiunea 
ce o întreprinde tabă
ra concurentă. Iar vot 
veți aprecia care din 
aceste două tabere va 
organiza cele mai fru
moase acțiuni în a- 
ceastă vacanță.

PE LOCURI DRAGI
Trei zile am călătorit... A fost foarte cald, to

tuși ne-am simțit bine. Am vizitat satul Dimovo, 
unde ne-am întîlnit cu comandantul fostului deta
șament de partizani „Gheorghi Benkovski". L-am 
cunoscut și pe tovarășul Filip, care a condus ac
țiunea de partizani din satele Dimovo și Rabișa. 
După ce ne-am odihnit, am continuat călătoria 
spre eroicul sat Makreș. Tovarășul Bonciuk ne-a 
condus prin locurile luptelor de partizani și ne-a 
povestit mult despre aceste lupte. Am vizitat apoi 
peștera „Mociurata", de la marginea satului 
Rabișa.

Ultimul popas l-am făcut la Belogradcik, unde 
am vizitat cetatea Kaleto și am făcut cunoștință 
cu o nouă pagină din lupta poporului bulgar îm
potriva asupritorilor turci.

GREBRA BLAGOEVA 
grupa turistică de la Casa 

pionierilor din Lom

CU MIJLOACE PROPRII!
In școală Ia noi există un cerc de dansuri și 

unul de educație fizică. Ambele cercuri au orga
nizat citeva reprezentații, iar cu banii strinși 
școala va organiza o tabără de vară. In tabără vor 
pleca elevii cei mai buni.

BOZENA SNELEROVA
cl. a Vl-a Byztrany-u Toplic

FILM DESPRE PIONIERI.
Tn tabăra de pionieri „Starowka", de pe malul 

lacului Augustowsk, se va turna în cursul lunii 
iulie primul film polonez despre pionieri. Creatorii
filmului vor fi doi regizori tineri ai studioului de 
filme documentare: Wladzimierz Pomianowski și 
Wl'adyslaw Slesicki (merită să amintim că amîn- 
doi au fost pionieri...).

Cine va juca în film ? De fapt, întreaga tabără. 
Actorii principali sînt șapte băieți care vor fi aleși 
pe loc.

Săgeată Albastră la lucru..

gată fedeleș, este purtată de 
grupul atacator către inima 
pădurii.

Un tam-tam ciudat răsună 
acolo, printre copaci. Săgea
tă Albastră, șeful tribului 
Apașilor tresare. Bătaia rit
mică vestește ceva deosebit. 
Bătrînii tribului se adună de 
grabă la sfat.

— Venerabile Săgeată Al
bastră, iscoadele noastre au 
prins iscoade dușmane. Yu- 
mașii și-au înălțat corturile 
prin apropiere. Albii cotropi
tori i-au înarmat cu puști 
ca să-i ucidă pe frații lor.

Curînd prizonierul este 
adus în fața lui Săgeată Al
bastră.

— Cum te cheamă ?
— Plisc de Uliu, răspunde 

prizonierul trufaș
Spune-mi ce gînduri are 

Yuma-Setar, șeful tribului 
vostru ?

— De la mine nu veți afla 
nimic.

— Să fie pus la stil pul de 
tortură 1 — poruncește Să
geată Albastră Toți război
nicii să se-narmeze.

Yumașii înaintau cu băgare 
de seamă, ascunzîndu-se 
după fiecare pom, după orice 
ridicătură. Dar pădurea pă
rea pustie. Iată corturile pă
răsite ale Apașilor, iar în 
mijlocul lagărului, legată fe
deleș. cu un căluș în gură, 
se află iscoada Yumașilor, 
prinsă în pădure.

— Ah, pui de șacal, bleste
mă bătrînul și crudul Yuma- 
Setar, repezindu-se în frun
tea oamenilor săi ca să-l eli
bereze pe prizonier I

Iată o lipsă de prudență 
care îl va costa scump. Din 
toate părțile, scoțînd strigă
tul lor de luptă „Orarul Ora
rul" se năpusteau războinicii 
tribului Apașilor. Luat prin 
surprindere Yuma-Setar fu 
nevoit să fugă, cu toate că 
oamenii lui erau înarmați cu 
arme de foc iar Apașii nu
mai cu 
lițe.

Ce a 
greu de 
această 
zicem? O petrecere pe cinste 
E bine? Dansuri și jocuri în 
jurul focului de tabără in
tr-un colț zac niște obiecte 
curioase: arcuri, săgeți,
coifuri de pene, puști de lemn 
și altele. Armele „Apașilor" 
amestecate cu armele „Yuma
șilor". Cele două triburi pare 
că s-au împăcat, căci, spre 
seară t 
tramvai 
frumușel

Unde 
acestea? 
șoaia. Atît Apașii cît 
mașii sînt pionieri din 
băra de la Școala 112 
București, care și-au organi
zat acest joc. într-o zi de va
canță.

Vestea a căzut ca 
un trăznet : clasele 

mari vor tre
să îngrijească 
mica grădiniță 
fața școlii! A- 
și nimic mai 

mult.
Pionierii au sărit 

tn sus de bucurie: 
in sfîrșit, va avea și 
școala lor o însăr
cinare obștească, 
vor avea și ei po
sibilitatea — oficia
lă — de a arăta 
intr-un fel sau al
tul, că sint cetă. 
țeni, buzoieni in 
toată puterea cu- 
vintului, ce mai I

— Chestia e, cine 
va ocupa, in 

td concret, de 
treaba aceasta 2 
Care clase ? — în
cepuseră a se fră- 
mînta. cei din co
lectivul de condu
cere al unității.

— Păi, clar;

clasele mari ! Adică 
cei dintr-a... VI /.a / 
propuse . cineva.

— Ce face, mă 2 
se simți „șifonat" u- 
nul dintre membrii 
colectivului. Noi 2 
Păi de ce noi ?... 
Așa, pentru că vrei 
tu 2 Ha-ha ! Mai 
bine ocupați-vă voi, 
cei de-a VI-al...

Pînă aci. se mai 
păstrase puțină or
dine în discuții. Dar 
auzindu-se propuși 
pentru o ,,aseme
nea" sarcină, 
dintr-a Vl-a se 
țiră obligați să 
testeze :.

— Sigur, „ăi 
VI-a f“ Păi, se 
te să se facă 
în școala asta, fără 
ajutorul lor ? — 
bucni unul din 
Ei bine, nu ' 
data asta, clasa 
VI-a a murit.

nu vă

cei 
sim- 
pro.

de-a 
noa. 
ceva

ochii la mine: Cla
sa a Vl-a a mu
rit pentru voi!

Șl, uite așa, tot 
într-o ceartă, pînă 

din urmă, 
să se 
treaba 

.„clasa

o- 
a- 
a

în cele 
hotăriră. 
cupe de 
ceasta. 
V-a !

— Dacă te gîn- 
dești bine, și ei sint 
,,clasă mare" — că 
doar fac parte din 
ciclul doi! Și-apoi. 
au trecut de-acum 
intr-a Vl-a!... —
argumentă cineva 
„justețea" hotărl- 
rii luate.

— Șr o să-i aju
tăm și noi. Nu prea 
mult, dar o să-i a- 
jutâm ! Se lăuda- 
ră cei de-a VIl-a.
Reprezentantul cla. 

sei a V-a, încolțit, 
trebui să primească 
„propunerea" Mai 
ales că aveau să 
primească și aju
tor !...

— Dar, concret 
— rostiră cei de-a 
V-a — ce trebuie 
să facem noi 2

— Ia, mai nimi
ca toată : să rupeți 
buruiana in grădi
nița din fața noas
tră. și a Casei pio
nierilor. . De fapt, 
toată suprafața gră
diniței, dacă e de... 
vreo 160 m.p. Vezi, 
treabă ușoară, o 
nimica toată! tl 
incurajă președln. 
tele unității.

Dar zitele treceau 
și nimănui nu-i ve
nea In cap să se 
mai ocupe de gră. 
diniță. Trecu o zi, 
două... douăspre
zece. dar nimic. Și 
intr-o dimineață,
copiii observară tn 
grădinița lor un 
grup de oameni 
maturi, care rupeau 
buruiana. Veniseră 

se vede treaba 
lucreze

ti îndepăr-

ceea ce copiii 
fuseseră in stare.

Rușinați, pionie
rii crezură că e 
momentul să „aju
te*1 și ei, dar oa
menii, foarte politi- 
coși, 
tară.

Bineînțeles. au 
plecat supărați, ne
mulțumiți. „De ce 
nu ne or fi lăsat șl 
pe noi 2“ se intre, 
bau ei.

M-au întrebat șl 
pe mine, dar le-am 
spus că nu știu. 
Dar poate Știi tu, 
cititorule. Dacă 
atunci scrie-le 
lor, nu-i lăsa 
mustre cugetul.

Șc. de 7 ani 
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Un de Zo-ia mai de inuttascuH-dâ

Un • de 
P?
Sa

mai de multa ștat 
mes - tea-ca-nul bă trîr» 
o-n - ve- se-iești pu • lin

ș ri ■■ *
Mergi la școală să »exr banca

Aminteșffe-|I 
<Iv Zoia

Muzica: VASILE TIMIȘ 
Versuri: ILEANA DRAGOȘ

Du-te mai întîi si-ngenuncitiază 
La mormintul ei de flori uegkiat, 
Mersi la scoală să vezi banca scundă 
Unde Zoia mai demult a stat.

Pașii de te-or duce-n parcul unde 
E parfum de trandafiri și fin 
Roagă-t despre Zoia sădi vorbească 
Pe mesteacănul cel mai bălrîn.

Știu, s-o tulbura de nouri negri 
Ceru! sufletului tău senin.
Dar de mergi si pe la mama Zoiei 
Sad vorbești, s-o-nveselești pufin.

Acest cîntec a obținui premiul 
II fa Concursul de creație lite
rară și muzicală organizat in 
c'nstea celui de-al V 1-lea 
.-estival Mondial.

De ce cîntă cocoșii în zori ?
— FABULA —

De mult îl munceau pe cocoș ginduri 
de mărire. Și odată născoci șiretlicul prin 
care să-și poată implini visul. Pindi o 
noapte intreagă apropierea zorilor și 
cînd socoti că-i clipa potrivită, incepu să 
strige cit il ținea gușa -:

— Vai, vai, soarele a adormit buștean! 
Răminem fără lumină și fără căldură! 
Auziți-I numai cum 
dacă se va mai trezi

Și pină să se de 
de

forăie! Cine știe 
ată...
scă bine cei 
cintînd către

cu

pe

» , n-auzi ? Cu-

MIHAIL STOIAN

maidedît

ogradă. în afit

oiîtul se înroși, 
și in 
ă nu- 
itoru- 

în

cread 
în fii

Ș
. ir ...

răsă.ri*ț>e acest pămînt.

căci
,1 să 

?uctffng'a 
r^_ mai

SANDA DOINIS

Fusese botezată creștinește, cu ani 
în urmă, într-o vară de pomină cînd 
arșița pîrjolise cîmpurile atît de cum
plit, că se uscaseră pînă și rădăcinile 
în pămîntul crăpat de un lat de pal
mă, Cînd preotul o cufundase în ca
zacul cu apă, fetița țipase ascuțit și

femeile se închinaseră și bătuseră mă
tănii cu fruntea de pămînt. Ii dădu
seră numele acelei sfinte de la care 
oamenii așteptau dezlegarea ploilor și 
roade cîmpurilor arse: Paraschiva. 
Nașa fetiței — bunică-sa — o primise 
în brațe udă și vînătă de plîns, iar 
maică-sa, care se ținea după datină 
în tinda bisericii, privise lung, cu o 
umbră de nădejde în ochi, murmu- 
rînd ca pentru sine: „Numai de-ar da 
Dumnezeu”. Și în gînd făcu un le- 
gămînt.

Acum, după doisprezece ani, să fi 
bătut satul în lung și în lat abia ai 
fi găsit ici și colo vreun om care 
să-și amintească adevăratul nume al 
fetiții. Cînd trecea pe uliță cu pas mă
runt și așezat, strîngîndu-și băsmălu- 
ța cenușie sub bărbie, femeile o pe
treceau cu privirea și clătinau din 
cap: „Tot prăpădită Sfîntuța lu’ Di- 

îmbia din 
nevoiași și 

„Sfîntuțo, 
ouă 1“ Fe-

ma, săraca 1“ Cîte una o 
poartă, că-i știa pe ai ei 
cu îmbucătura numărată i 
hai încoa să-ți dau niște 
tița se oprea cu o mișcare ferită ca- 
re-i împingea umerii puțin 
„Nu se poate. Acuși e post“. 
ca mai departe, cu același pas 
și așezat.

Se deprinsese într atît cu 
acesta — Sfîntuța — că în 
care învățătoarea cea nouă - o stri
gase la lecție — „Să spună Dima Pa- 
raschiva 1“ — fetița tresărise și se în
roșise ca focul. Apoi învățătoarea con
tinuase s-o strige așa ca și cum fe
tița ar fi avut două nume: unul pen
tru toate zilele, celălalt pentru școală.

Tntr-una din zile, la amiază, fetița 
venise acasă și-i ținuse calea maică-si, 
în curte.

— Știi, iar mi-a zis la școală Pa- 
raschiva. Doamna a nouă mi-a zis— 
Și pe drum, Trică mi a spus că-i mai 
frumos numele ăsta decît— (fetița șo
văise și coborîse glasul) decît Sfîn
tuța.

Maică-sa nu-i răspunse de-a drep
tul. Strînsese doar buzele, subțiindu-le 
a scîrbă și o privise dintr-o parte:

— Păcătoasă școală și tu, mai pă
cătoasă că te iei după vorbele unuia 
care nici măcar nume de creștin nu 
are.

Și-și văzuse mai departe de trea
bă. Frămînta într-o teică tărîțele pen
tru porc și după 
întrebarea fetiții. 
aducă aminte de 
își închipuise. In 
ivise capul unui 
sărit decît uluca.

— Paraschivo,
Femeia se îndreptase din șale 

fulgerase cu o privire dușmănoasă.
— Ce vrei cu ea ? Ai uitat cum o 

cheamă ?
— Să vie mîine dimineață la școa

lă. Avem adunare pentru serbarea de 
sfîrșit de an... Că o să facem serbare.

— Faceți ce o-ți vrea. Da’ mîine 
Sfîntuța merge la slujbă. N-are ce 
căta la școală în zi de duminică.

— Nici după biserică ? se încume
tase băiatul.

— Nici 1
Și în urma băiatului, care se des- 

lipise parcă cu părere de .rău de 
gard, femeia scuipase-n cruce în ju
rul ei : „Pînă-n tindă ți se vîră păca
tul. doamne iartă-mă l“.

De la geamul odăii. Sfîntuța îl pe
trecuse cu ochii pe Trică pînă se pier
duse după colțul ogrăzii. Auzise vor
bele maică-si și nu cutezase să se 
arate în tindă. După o vreme își sco
sese din săculeț 
harta la geografie 
așa. multă vreme 
ietului, urmărind 
creionului drumul 
îngroșînd liniile munților. Trică o în
vățase să coloreze hărțile întocmai 
ca în carte și îmnărțise cu ea cutia 
lui de creioane colorate. Și dacă-și 
pusese el 
de sfîrșit 
de o să 
bine ar fi

cîteva clipe uită de 
Dar îi fu dat să-și 
ea mai repede decit 
poarta deschisă 
băiat, abia mai

se 
ră-

ești acasă ?
și-1

o carte să-și facă 
pe a doua zi. Stătu 
aplecată asupra ca- 
cu dîra subțire a 
cotit al apelor, sau

în cap să facă o serbare 
de an. o să iasă o serbare 
se minuneze tot satul. Ce 
fost dacă ar fi lăsat-o mai-

înainte : 
Si Ple- 
mărunt

numele 
ziua în

— FRAGMENTE DIN POVESTIREA CU ACELAȘI
că.sa și pe ea, după biserică. Sau poate, 
chiar să lipsească de la slujbă. La 
gîndul ăsta fetița tresări ca scuturată 
de o spaimă, se uită în jur, își făcu 
iute o cruce și începu să urmărească 
cu glas tare drumul apelor și al cre
ionului : 
munții 
tare și 
șui...”

Trică i.
bălăngănindu-și
înainte și înapoi alene, ca 
un om care încă nu s-a ho- 
tărît dacă legănatul picioa- 
re’or este sau nu o ocupație 
interesantă. Se uita la mai. 
că-sa care corecta pe un colț 
al mesei 
romînă.

— Iar
spuse ea, 
caiet. Și iar încurci substan
tivele comune cu cele pro
prii. O să mă faci de rîs 
ți-am spus. Ce o să zică 
lumea ? Băiatul învățătoarei 
și foaia pictată cu roșu. Tu 
m.asculți, Trică ?

— Te ascult...
— Ai un caiet plin de greșeli, 

ta-ți spuneam. Măcar de m-ai întreba 
cînd îți faci lecțiile. Dar tu...

Trică se uita la caietul din mîna 
maică-si: ar fi 
rău din pricina 
dar nu izbutea, 
parte.

— Ai vorbit
întrebă el după cîteva clipe.

— Am vorbit.
— Și ce spune ?
Maică-sa începu să strîngă caietele, 

ferindu se parcă să-I privească-n ochi.
— Zice că asta vrea, asta face. 
Picioarele băiatului se opriră, moi, 

din legănat, de parcă cineva l-ar fi lo
vit brusc
- N-o 

bare ?
- Nu. 

hram. Și 
ziua hramului.

— I-ai spus de premiu?
— I-am spus, dar ce folosi Puțin 

îi pasă ei de premiu. îi tot dă zor 
înainte că-i o deșărtăciune 
celelalte... N-o știi ?

Băiatul făcu un gest cu 
cuviințînd.

— Și tu ce ai spus ?
— Eu ? Ce pot să spun 

dăscălit-o și iar am dăscălit-o. Dar 
mai degrabă aș fi vorbit la pereți, că 
poate îi înduplecam. Ea o ține una și 
bună. O duce. Așa că am Iăsat-o.„

— Ai lăsat-o I 
Băiatul deschise ochii mari: parcă 

nu-i venea să creadă ! Privi pe mal- 
că sa cu un fel de nedumerire copilă
rească amestecată cu ciudă.

— Ai lăsat-o ? I mai 
tă. ca și cum vorbele 
seră rostite într-o altă 
anevoie de priceput.

■„cotește la dreapta, străbate 
cutare, trece prin pasul cu- 
o pornește în jos, spre ora-

ședea pe marginea 
picioarele

caietele la limba

sctii halandala — 
inchizînd ultimul

vrut să-i pară foarte 
filei pictate cu roșu. 

Era cu gîndul în altă

TITLU —
— Ce ai fi vrut să fac ? se revoltă 

maică-sa. Te uiți la mine ca și cum 
am vorbit întîia oară despre asta. Nu 
pot să fac nimic. Nu pot să mă ames
tec. Pot să o sfătuiesc, pot să-i arăt 
ce-i bine și ce nu pentru fetiță, dar de 
silit, n-o pot sili. Nici n-am dreptul. 
Vrei să huiască satul că învățătoarea 
cea nouă.................... .

patului,

ii depărtează pe copii de la

Măcar că și eu, și tu, și

cu mama Sfîntuței ?

peste genunchi.
lasă nici măcar pînă la ser-

Cică serbarea cade după 
ea vrea s-o ducă chiar în

ca toate

mîna, în-

eu ? Am

întrebă el oda- 
maică-si fuse- 
limbă, străină.

credința lor ?
toată lumea știm că nu despre asta e 
vorba. Dar ce pot să fac. Dacă nu-i 
e milă ei să se despartă de copil, că-i 
mamă... vorba ceea, ce i-a intrat omu
lui în cap, nu poți să-i scoți cu ciu
tura.

Trică tăcea. Stătea cu ochii ațin
tiți la maică-sa, cu gura strînsă, cu 
palmele desfăcute și proptite pe ge
nunchi.

— îmi pâre rău că te necăjești... 
Maică-sa încercă să surîdă, ca să alun
ge într-un fel tristețea de pe chipul 
băiatului. Uite — îi arătă ea un caiet 
— știu că n-am voie să spun pînă mîi- 
ne, în c’asă dar îți spun. I-am dat 
cinci Sfîntuței. Foarte frumoasă lu
crarea ei.

Trică nu se clinti. Abia după cîtăva 
vreme spuse cu glas atît de liniștit 
că maică sa. auzindu 1, simți un fel de 
greutate în coșul pieptului.

— Poți să spui pînă mîine că n-ai 
ce să faci, că n-ai cum să te amesteci. 
Eu tot n-o să te cred. S-o furi pe 
Sfîntuța de acolo și s-o aduci la noi. 
Sau să fugim cu ea în altă parte, la 
tata pe șantier, sau oriunde. Cum 
poți să rabzi, cum poți ?

— Vorbești prostii, Trică I — spuse 
maică-sa. Dar sub privirea băiatului 
își feri din nou obrazul într-o parte. 
Și vorbești și urî», pe deasupra..

.Și dacă tu poți să rabzi, eu 
să știi. Am să plec pe 
la București, la Duni- 

și am să scriu ta ziar, 
șantier, și lui unchiu

n-am să rabd, 
jos la raion, 
nezeu din cer 
și lui tata pe , 
Costin și la toată lumea. Și dacă se 
întîmplă asta, am să 
murile la școală și 
acolo, și praf am să 
și caietele—

sparg toate gea- 
nu mai calc pe 
fac toate cărțile

(Va urma)



Rezumatul capitolului precedent
A doua zi după cele intimplate in pădure și in de

fileu, Gyorgv vine in vizită la prietenul său Darie. 
Cu uimire. Gvorgv constată că in coliba lui Darie 
se află un om rănit. Darie nu vrea să-i dea nici o 
explicație. în schimb îi cere să-l ajute cu hrană și 
ob^ojeii pentru rănit. Gvorgv ia îngrijirea, rănitului 
asupra sa. Intre timp, se fac mari pregătiri pentru 
jocurile cavalerești ce urmau să aibă loc în cinstea 
logodnei ficei lui Kardoș cu baronul austriac Von 
Liîbek. Printre nobilii și cavalerii veniti să ia parte 
Ia aceste jocuri se găsește și un mic nobil bețiv.care 
era disprețuit de toată lumea pentru viciile și inca
pacitatea sa.

-TOTUȘI S-fi G*MT CINEVA, 
•.cure t?

_ NA, HA .CAVALERUL CCI «TIV 
. IA UITAȚI-VĂ/Șl» LEGAT UN 
soi pelte armura/ sâ-l 
APERE DE DUHURI !

_SE PARC CĂ MUSAFIRILOR. LE A CAM TRECUT 
CWFUL. _ „ _
_U«OELÎNGROAPĂ PE VON LUBEK ?

_LA VlENA CU CORTEGIUL MORTUAR A 
PtECfiT 51 PATA LVI KĂRDOS

CIUDATUL CAVALER ÎNVINGĂTOR SE DEPARTĂ 

VRE O Sută de pași si.întorcîhdu-șe cu 
FATA SPRE TRIBUNĂ,ÎSI SMULSE ȘALUL 
CE-I ACOPEREA PIEPTUL.
TOTi CEI DIN TRIBUNĂ CIȚIRft DISTINCT: 

ARCRSUL NU IARTĂ’/

-TRĂIASCĂ von LUBCK.TRĂIIISlĂÎK»IH6iTO*ULZ-S£ 
WTM J1B16IM sm TRIBUNE ,ÎN TIMP CE AUSTRIACUL 

IȘI aorea MtNBR» privirea h Ciutul m bătaie. 
_ HOTARIT, NIMENI NU MAI ÎNDRĂSNESTE JÂ-L 

PROVOACE LA luptă/

LA A DOUA ” 
CiOCNiRE, BEȚIVANUL, 

CU O LOVITURA FORMIDABILĂ 
STRĂPUNSE PE VON LU0EK 
Și-L TRÎNTi OOS 06 P6 CAL. 
UN STR'GÂT DE GROAZA SE 
RiOiCĂ Di NI TRIBUNE.

Pe adevăratul bețivani
ÎL GĂSIRĂ LEGAT 

FEDELEȘ ÎH ODAIA LUI.

By* "Mi 

y ZADARNIC,
' CAVALERUL ÎH 

NEGRU N-A MS 
PUTUT FI PRIHi

-L-A UCIS / L-A UCIS/ 

moartea lui von lubek însemna 
năruirea tuturor speranțelor. 
LUI KAP.DOS

■ -ZENOBIE,TE VEI STRECURA
jgfrAȚg \ ÎN TÂRÂRII IOBAGILOR...

4r' trebui să descoperi cine i | 
CONDUCE ... 5> DACĂ ARCAȘUL NCGW 

St GĂSCSTf PRINTRE £1, MĂ ÎNȚELEGI .TREBUR 
să ani cmc t1 ♦ |

*>V> K *1 l.*<^wXÎ<W« .O——........ ,

BEȚIVANUL I A ATINS PAVĂZA CUVÎRFUL LANCEI 
ASTA ÎNSEAMNĂ LUPTĂ PE VIATĂ SI PE MOARTE. | 
NU TE BATE CU El / E 6EAT/-STRIGĂ KĂRAOS. 
LAS-PE MINE-SCRÎSNI VON LUBEK JIGNIT.

1

ce e ut făcut?
DOAMNE,RÂU MAI PEDEP5ITÎ BAR 
CE-AR Fl DACĂ...?

" - NEMAIPOMENIT/O ESCHIVA
ÎNTt ADEVĂR MĂIASTRĂ!

IAR VON LUBEK, AUZI DISTINCT O VOCE DIN' 
SPATELE VIZIEREI.CARE îl STRIGĂ
„IR ȘEANA BAROANE.AN SĂ TE UCID.'
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Vitejii mărilor

La 14 iulie, Leningradul, orașul străvechi, a îm
brăcat iarăși strai sărbătoresc. Era sărbătoarea vi
tejilor mării, sărbătoarea celor ce străjuiesc pe în
tinsul apelor patria sovietică: Ziua Flotei Mari
time Militare a U.R.S.S. întreg poporul sovietic 
aducea un salut fierbinte neînfricaților marinari. Mii 
de oameni se adunaseră din vreme în port, spre 
a lua parte la emoționanta manifestație.

...Și de lîngă crucișătorul „Aurora" — vasul erou 
de pe care au bubuit primele salve ale Revoluției 
din Octombrie — s-a desprins vedeta cu motor 
„Albatros", pe al cărui bord se afla mareșalul Ju- 
kov. Ministrul Apărării al U.R.S.S. După ce a feli
citat echipajele crucișătoarelor, torpiloarelor și sub
marinelor aliniate pe Neva, mareșalul Jukov a ur
cat pe vasul amiral „Orjonikidze", unde se aflau 
reprezentanții oamenilor muncii din Leningrad și 
delegații navale și militare din străinătate. Tova
rășul Jukov a rostiț o caldă cuvîntare, vorbind de
spre eroica istorie și minunatele tradiții revoluțio
nare ale Flotei Maritime Militare a U.R.S.S.

...Alături de poporul sovietic, oamenii muncii din 
patria noastră trimit un gînd de adîncă dragoste 
și prețuire vitejilor ostași și ofițeri din Flota Ma
ritimă a U.R.S.S., care veghiază zi și noapte pe 
ape, neobosiți, înfruntînd furtuni și primejdii. Pe 
doi dintre acești viteji îi puteți vedea în fotografia 
de mai sus. Mereu veseli, ei cuceresc imediat, în 
orice port, prietenia copiilor.

Modești și exacți, copiii din loourile 
în oare poposește ,,Ștafeta Scînteii 
pionierului" se folosesc de cuvinte pu
ține și mai cu seamă de cifre pentru 
a-și înscrie în mesajul ștafetei reali
zările înfăptuite în cinstea Festivalu
lui de la Moscova : atîtea kg. de fier 
vechi strîns, atîtea serbări și progra
me artistice, atîtea ore de muncă^ vo
luntară la construcția outărui cămin 
cultural ori a cutărei școli... Dar per
sonal despre ei, ștafetiștîi nu consem
nează nimic. Și cîte n-ar fi de spus 
despre sumedenia de băieți și fete 
■care se încing pe rînd cu eșarfele șta
fetei pentru a o pLTta din etapă în 
etapă. îmi amintesc, de pildă, cu sin
ceră stimă, de ștafetiștîi care au stră
bătut pe jos, în marș forțat, cei opt- 
nouă km. ai etapei Recița-Doman, pe 
una dintre cumplitele călduri cu care 
ne-a surprins vara aceasta ! Nu pot, 
amintindu-mi mai departe, să nu sirid 
cu gîndul la Virgfl Udmaș din co
muna Berezovia, Etapa Berezovia-Bocșa 
Pomină trebuia să fie străbătută pe 
bicicletă. Virgil a fost unul dirrtrecei 

ORSOVA-CRAIOVA-TUnNU MĂGURELE
aleși să facă parte din rîndurile Șta- 
fetiștilor. Emoționat de încrederea pe 
care i-o acordau colegii. Virgil a sim
țit că nu poate să-i informeze că el 
nu prea știe să... meargă pe bicicletă. 
Dimpotrivă ; a sărit în șea și... înain
te I Ce-a urmat e lesne de ghicit : ge
nunchi juliți, coate zgîriate. Dar Vir
gil nu s-a lăsat ; a ajuns falnic la 
Bocșa-Romînă, călărind pe cele două 
roate ca Alexandru Macedon pe Du- 
cipalul său I Mergînd cu amintirea mai 
departe, mă gîndesc la Giureasa Ana, 
șefa ștafetiștilor din comuna Carașova. 
A fost atît de emoționată în clipa cînd 
a predat ștafeta copiilor din Oravița, 
încît a simțit nevoia să le facă un 
dar, un dar cît mai frumos din par
tea ei — și le-a cîntat cu vocea ei 
excepțională (cred că are talent) unul 
dintre minunatele cîntece populare 
sîrbești din comuna sa.

Simt că-i timpul să surîd din nou ;

mi-l amintesc pe Vincze Walter, unul 
dintre cei care au dus ștafeta de la 
Oravița la Bozovici. Isteț băiat și de 
treabă. Iute ca argintul viu și spiri
tual ca un cavaler francez nu mai 
contenea pe drum cu anecdotele (de 
unde o fi știind atîtea ?) și cu- ironiile 
la adresa fetelor care făceau parte 
dintre ștafetiști. (Una cred că-i plă
cea în mod deosebit ; nu-i dau nu
mele, discreția înainte de toate). Deși 
nu contenea cu „împunsăturile". Wal
ter nu uita să-și servească la fiecare 
popas colegele cu apă rece, cu fructe... 
O făcea. tot glumind, de parcă i-ar fi 
fost rușine de serviabilitatea lui. Dar 
să nu ne aventurăm în psihologie. Se
cretarul de redacție e nemilos în a- 
cordarea spațiului tn pagină și tre
buie să mă grăbesc dacă vreau — și 
vreau neapărat I — să pomenesc de 
entuziasmul cu oare pionierii din Or
șova au primit ștafeta Și au purtat-o 

mai departe. Minunat organizați, au 
așteptat-o într-o atmosferă de mare 
sărbătoare și au ținut ca ea să nu fie 
purtată peste granița regiunii, în co
muna Vîrciorova, doar de 12 pionieri ; 
au însoțit-o pînă acolo în număr de 
vreo 50-60 Mai mult, i-au invitat cu 
ei și pe copiii care o aduseseră de la 
Topleț la Orșova !

...Și astfel, zi de zi, ștafeta se a- 
propie de destinație fără să cunoască 
întîrziere. Pionierii patriei noastre și-o 
transmit cu entuziasm și grijă. așa 
cum în cuvinte simple dar mișcătoare 
se spune în poezia pe care copiii din 
Topleț au compus-o și au recitat-o pre- 
dînd ștafeta la Orșova :

„Prin ploaie și prin vînt, azi,
dragi oolegi, 

„Ștafeta v-am adus din
depărtare"...

AL. OVID1U ZOTTA

UNIUNEA TINERETULUI MUNCITOR 
COMITETUL ORĂȘENESC BUCUREȘTI 

Șl
„SCINTEIA PIONIERULUI"

Cu prilejul sosirii Ștafetei „Scînteii pionierului" 
din turul R.P.R și a plecării ei la Moscova, vă 
invită luni 22 iulie orele 16 pe Stadionul Dinamo 
la întîlnirea de fotbal dintre selecționata pionieri
lor din București și selecționata pionierilor din 
Orașul Stalin.

CONCURS
Zilele trecute a avut 

loc la Palatul pionieri
lor un concurs între cei 
mai buni pionieri care au 
obținut brevetul și in
signa de înotător în 
urma frecventării cursu-

DE ÎNOT L
lui de înot, de 15 zile.

La. fluierul profesoru
lui, concurenții au luat 
startul. Odată cu acea
sta, au început obișnui
tele încurajări din partea 
spectatorilor și lupta

PALATUL
pentru obținerea primu
lui loc. La capătul celă
lalt al bazinului ii aștep
tau cronometrorii care au 
înregistrat cele mai bune 
timpuri: 24 4 a obținut 
pionierul Constantin A-

PiONIERlLOR
lexandru din clasa a 
VIl-a a Școlii II mixtă, 
al doilea a fost Staicu 
Petre cu 26,7 secunde, 
iar pe locul trei pionierul 
Alexandrescu Constantin 

de la Școala 158 cu 27 
secunde.

Meci de sah
9

prin telefon
Dragi copii.
Iată, de astă dată avem prilejul să asistăm la un 

meci de șah neobișnuit; un meci prin... telefon. Cei 
doi combatanți sent: Precup Mircea din comuna Bu
ze seu, regiunea București și N'istoran Ion din Mol
dova Nouă reg. Timișoara. Cel care a provocat este 
Precup Mircea, care joacă cu piesele albe. Prima miș
care : Cal de la H2 la F6 așa precum indică figura 
de mai jos :

★

Veți putea urmă
ri în fiecare număr 
pasionantul meci 
dintre cei doi ad
versari. T ransmiteți 
prin poștă soluțiile 
voastre pentru di
versele poziții ale 
jocului

Tineri polonezi? Nu! Tineri 
mexicani, care repetă un dans 

polonez...

FESTIVAL
ISTORIE

ÎN IMAGINI
Voi l-ați văzut vreodată pa 

Dcagoș Vodă cu descălecăto
rii lui ? Ei, dacă mă credeți, 
eu l-am văzut. Eram în luna 
trecută la Chișinău, in fru
moasa capitală a Republicii 
Sovietice Moldovenești, la pri
mul Festival republican ul ti
neretului. După ce suflătorii 
din corn, îmbrăcați în vechi 
costume moldovenești, au dat 
semnalul începerii, urmați în
dată de tulnicele care despicau 
văzduhul, din mulțime a răsă
rit... Braqoș Vodă. Numai Mol- 
da, cățeaua pe care o urmă
rise cîndva nu era acolo Des
călecătorii îl urmau. Nici n a 
apucat bine lumea să se des- 
meticească și, ca într-un Ulm 
miraculos, a trecut prin țața 
mulținuî veștilul Ș!e!an Vodă 
cu temuții lui arcași. Apoi, de 
pe același tărîm al legendelor, 
au izvorît Ion Vodă cel Cum
plit. Bogdan Hmelnițchi, hat
manul cazacilor de la Don, a- 
poî Dimilrie Cantemir, înțelep
tul domn și cronicar. Treceau 
solemn și deși nimănui nu-l 
venea să creadă că sînt ei.

cei adevărați, toată lumea a- 
plauda...

Un curent cu strălucire de 
fulgere a izbucnit deodată in 
ochii tuturor, ia apariția coloa
nei care ilustra istoria plină de 
glorie a comscmoluiui leninist.

In trânte, pe cai aibi, ireceau 
cei doi eroi legendari ai cava
leriei, Cotovscni și Ceapaev. 
Urmau pilcuri de partizani din 
războiul civil, surori de carita
te și lele-soldați, ostași ai Ar
matei Roșii. După ei mulțimea 
de eroi anonimi ai muncii paș
nice. muncitori și colhoznici, 
agțtînd de-asupra capului cio
cane uriașe și colosali știuleți 
de porumb, cu mustăți și bar
bă aurie. Fetele duceau pe 
umeri coșuri doldora de stru
guri și poame felurii», ca-ntr un 
tablou al belșugului de toam
nă moldovenească.

Și-apoi cine n-a rîs la apari
ția carului în catB Ion Crean
gă, «hăiucîtul poveștilor, și-a 
încărcat eroii cărților lui neui
tate ?

Un număr viu : într-o căruță 
cu coviltir, micind caii, trece 
Pușchin, cîndva călător exilat 
pe locurile acestea După el, 
cetele de țigani șătrari, cu 
lortota lor specifică, ei care 
i au tost ații de dragi poetului.
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Tăria de oțel a partidului
Patria 1 Minunata noastră patrie, cu 

munții ei înalți, cu apele-i repezi, cu 
codrii de brazi înmiresmați ! Sub ce- 
ru-i albastru, însorit, clocotește de 
niulți ani o viață nouă. Puterea uriașă 
a omului a sfărîmat stînca, a abătut 
apele din matca lor și a făurit noi iz
voare de lumină pentru orașele și sa
tele patriei. Pretutindeni se înalță azi 
tot mai multe fabrici și uzine. Iar in 
satele patriei, unde cu ani inainte dom
nea sărăcia și întunericul, s-au născut, 
din munca unită a țăranilor muncitori, 
S.M.T.-urile, gospodăriile agricole co
lective, întovărășirile, belșugul și voia 
bună. Sute de școli au fost construite 
de regimul nostru democrat popular. 
Au fost utilate laboratoare, săli de 
sport și terenuri sportive. Pentru să
nătatea voastră, a copiilor, s-au con
struit spitale moderne, iar fabricile de 
medicamente produc din ce in ce mai 
multe medicamente care vă apără de 
boli. Să mai amintim despre cămine și 
creșe, despre palatele și casele pionie
rilor, despre toate instituțiile create în 
anii de după 23 August 1944.

far voi dragi copii, în vacanța aceas
ta, ca și în celelalte, v-ați închis bine 
rucsacul și ați plecat la odihnă; la 
mare, ca să vă zbenguiți pe plaja în
sorită ; la munte ca, în vesele excursii, 
să biruiți poteci stincoase, sus, tot mai 
sus.

La munte și la mare, în sate și în 
orașe, la școală sau la focul de 
bără răsună același cîntec :

fa

Mulțumim din inimă partidului 1 
Mulțumim din inimă partidului I 
Că-ntr-o zi de sărbătoare 
Ne-a croit drum nou de pionier.

deCîntați Partidul care, în ani ... 
lupte, a cucerit pentru voi o viață mi
nunată, un viitor luminos, cu prețul 
vieții a sute de comuniști și U.T.C.- 
iști.

...Și iată că au fost oameni care au 
încercat să nege toate aceste- lucruri 
Pe care le-am văzut crescînd sub ochii 
noștri 1 Recenta plenară a C.C. al 
P.M.R. care a avut loc între 28 iunie 
și 3 iulie 1957 a arătat aceasta. A 
arătat că tov. I. Chișinevschi și Miron 
Constantinescu nu numai că au negat 
realizările partidului dar, nesocotind 
disciplina partidului, s-au ridicat îm
potriva unității sale. Chemați să dea 
socoteală de activitatea lor, ei au în
cercat să arunce propriile lor greșeli, 
pe umerii altora.

Greșelile acestor doi tovarăși au ră
dăcini mai vechi. Ei au fost dintre a- 
ceia care s-au ploconit cu slugărnicie 
în fața grupului Ana Pauker și Vasile 
Luca scoși din conducerea partidului 
încă din anul 1952.

Dar încercările lor de a zdruncina 
unitatea partidului au dat greș. Au 
dat greș pentru că nu au ținut seama 
de tăria partidului nostru, au uitat că 
unitatea și tăria partidului au fost 
făurite in ani și ani de luptă nu nu
mai împotriva orînduirii burghezo-mo- 
șierești dar și a dușmanilor dinlăun
tru! partidului care au fost 
urmă înfrinți și izgoniți.

Partidul nostru este 
pentru că el se bucură 
muncitorilor, a țăranilor, 
Iilor, a tineretului, care știu că toate 
victoriile lor se datorează faptului că 
partidul se află în frunte și ii con
duce. întregul popor face zid în jurul 
partidului și mînia poporului nu cu
noaște margini atunci cînd cineva în
cearcă să lovească în partid.

In adunări de partid au fost înfie
rate faptele tovarășilor I. Chișinevschi 
și Miron Constantinescu. A fost ex
primată totala aprobare pentru măsu
rile luate de către conducerea parti
dului împotriva lor: tovarășul I. Chi
șinevschi a Post scos din Birou! Politic al 
C.C. al P.M.R. și din Secretariat, iar 
tov. Miron Constantinescu din Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R.

Pe drept cuvint a răsunat cu tărie 
glasul Uniunii Tineretului Muncitor, 
glasul tineretului, căci a lovi in par
tid, înseamnă a lovi în viața fericită 
și viitorul luminos al tuturor tinerilor.

„Pentru tineretul nostru, ca și pen
tru întregul popor, unitatea rîndurilor 
partidului, coeziunea sa, rolul său de 
forță conducătoare a întregului popor, 
este lucrul cel mai de preț, chezășia 
drumului victorios spre socialism".

Astfel glăsuiește un fragment din 
scrisoarea Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Muncitor trimisă Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Scrisoarea condamnă abaterile tova
rășilor I. Chișinevschi și Miron Con
stantinescu și exprimă admirația și 
încrederea deplină în Comitetul Cen
tral al P.M.R. care a acționat cu ener
gie, împiedicind slăbirea unității par
tidului. Voi. copiii, care creșteți încon
jurați de grija părintească a partidului, 
vă arătați dragostea și recunoștința 
față de partid, învățind bine, purtîn- 
du-vă bine, ajutînd după puterile voas
tre munca celor mari. Sute de tone 
de fier vechi au fost strînse de uni
tățile și detașamentele de pionieri. Mii 
de pionieri și școlari au pornit în ac
țiunea patriotică de culegere a spicelor 
cu lozinca: „Spic cu spic patriei 
snop!“ In viitorul an școlar învățați 
și mai bine, fiți și mai disciplinați, 
participați în și mai mare măsură la 
muncile obștești și astfel veți răsplăti 
grija nesfirșită a partidului pentru voi, 
copiii.

pină la

de 
de 
a intelectua-

neînvins, 
dragostea

Pe cuprinsul 
triei ca moan ia 
recoltare e in 
tractoarele și com
binele merg in plin. 
In fotografie: un 
aspect de la GAS- 
Urziceni.

UN

O
CONCURS Scînteii 

pionierului"

1

Radu Cerbu 
cît 9 ani și cu toate 
cestea pe strada Călărași 
nu sînt prea mulți copii 
care știu să îrjpate ca 
el. Odată cu primele zile 
de vacanță, Radu a fost 
ales în „unanimitate" că
pitanul echipei de înot 
„Vulturii".

De mai multă vreme, 
„căpitanul" frămînta o 
ideie... Și, într-o zi, ve
nind de la ștrand, o îm
părtăși și celorlalți: 
„Ce-ar fi dacă i-ar pro
voca pe cei din șoseaua 
Pantelimon la o întrecere 
de înot?" Băieții, care cu
noșteau forțele celor din 
Pantelimon, nu s-au prea 
grăbit atunci cu răspun
sul. Două zile mai tîrziu 
însă, după
antrenamentului, 
și Marcel 
„Vulturii" 
în fața căpitanului i 
pei „Pantelimon" 
predară un sul legat 
șnur roșu. Căpitanul 
făcu sulul și începu 

cu glas tare:

nu are tJc- 
a-

terminarea 
Sandu 

din echipa 
se prezentară 

echi- 
și-i 

: cu 
des- 

să
citească
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ORIGINAL
Echipa „Vulturii" de pe 

str. Călărași vă provoacă 
la o întrecere de înot în 
ziua de 7 iulie ora 11 di
mineața la centrul de an
trenament pentru copii 
de la ștrandul Obor. Ne- 
prezentarea aduce după 
sine înfrîngere.

Căpitanul echipei „Vultu
rii",

CERBU RADU

După ce termină de ci
tit, căpitanul le spuse 
celor doi soli :

— Echipa noastră pri
mește provocarea celor 
de pe strada Călărași. 
Apoi plin de mîndrie con
tinuă.. Să nu vă pară 
însă rău că ne-ați provo
cat.

După ce primiră 
scris răspunsul, cei 
soli plecară.

Zilele au trecut, și
că a venit și 7 iulie. La 
ora 10 echipa „Vulturii" 
se afla la ștrandul Obor, 
în fața bazinului unde 
urma să aibe loc întrece
rea. La 11 fix, cînd toți 
credeau că au ieșit învin
gători prin neprezentarea 
adversarilor, în fața ba
zinului își făcură apari- 

echipei 
frunte

în 
doi

iată

Hind pe rind trec apoi Da
niei, Alecsandri. Eminescu. In 
urma lor alte și alte care ale
gorice. Căci, după cum ați bă
nuit de la început, totul n~a lost 
decît o alegorie, o istorie in 
imagini, vii.

Ingenios, nu~i așa ?
Peste Piața Biruinței, care 

fremăta de lume, se rostogo
leau cintoceie tinerești ale 
miilor de trimiși la această 
sărbătoare a prieteniei, a pă
cii, a cinteeului și dansului.

Din cînd în cînd, ca niște 
păstrăvi in apa albastră a ce
rului. săgetau porumbeii.

Și peste toate pluteau privi
rile ușor visătoare ale uriașu
lui portret al lui Vladimir Ilici 
Lenin, dascălul tinereții nemu
ritoare. prietenul primăverii și 
păcii, al inimilor care cintă, al 
brațelor care clădesc...

Dot cite alte frumuseți n-am 
mai văzut in cele două zile 
pe care le-am petrecut la fes
tivalul republican al tineretu
lui din Moldova Sovietică... Și 
toate erau doar o frintură mi
că, mică, din frumusețile care 
vor fi la Moscova în .«zilele a- 
propiate.

TINERETUL Șl PIONERII...
Pe întreg cuprinsul patriei noa

stre tineretul și pionierii parti
cipă cu mult entuziasm la acțiu
nile organizate în cinstea Festi
valului. lată doar cîteva cifre 
care demonstrează cu prisosință 
aceasta :

• 5.500 hectare de culturi agri
cole au fost cuprinse în loturile 
Festivalului.

• Tinerii utemiști, pionieri și 
școlari au reușit să strîngă în

perioada aceasta 
fier vechi.

• La acțiunea patriotică

kg-

— . - de
împăduriri au participat zeci de 
mii de tineri din toate regiunile 
țării plantînd pînă acum 56 mi
lioane pomi și puieți.

• Dintre darurile ce s-au pre
gătit pentru prietenii cu care se 
vor întîlni delegații noștri la 
Moscova au fost selecționate pînă 
acum 7.500.

Un dans national egiptean care va fi prezentat la Festival

o
oa

o
o
o
o
o

ția înotătorii 
„Pantelimon", în 
cu căpitanul ei Cazacii 
Mihai.

Tovarășul Zlătescu, an
trenorul centrului de co
pii, dinainte informat de 
apriga dispută ce avea 
să aibe loc și care primi
se să fie arbitrul între
cerii, își potrivi cronome
tru], apoi, la fluierul său 
căpitanii celor două echi
pe se avîntară în bazin.

— Hai de Radu, hai-de 
Radu 1

— Hai Mihai, hai Mi
hai. nu te lăsa I

înotătorii celor două 
echipe își încurajau că
pitanii. Primul ajunse la 
celălalt capăt al bazinu
lui Cazacu Mihai. Radu 
nu s a supărat. El are 
de-abia 9 ani pe cînd Ca
zacu Miha.j 14. Pe echipe 
însă, vîrstele sînt la fel.

Acum să vedem cine va 
fi mai tare..

Bazinul a fost împăr
țit în două. Culoarele din 
dreapta au fost rezerva
te echipei „Vulturii" iar 
cele din» stînga echipei 
„Pantelimon". Din par
tea „Vulturilor", la ștart, 
s-au aliniat Cerbu Radu, 
Sandu Alexandru, Mărcu- 
lescu Marcel și Constan
tinescu Marian Din par
tea echipei „Pantelimon" 
Cazacu Mihai, Petrescu 
Viorel, Costache Cristian 
și Zlătescu Aurel. Amîn- 
două echipele aveau de 
parcurs două lungimi de 
bazin. Lupta începu. In 
jurul bazinului se strîn- 
seră o mulțime de ®a- 
meni veniți la ștrand.

Disputa părea să fie 
dîrză. Cei ce nu cunoș
teau numele concurenți- 
lor scandau și ei :

— Bine Călărași I
— Hai de Pantelimon 1 
...Sandu și Marin au 

un avans serios față de 
ceilalți concurenți. Mai 
au de parcurs o jumăta
te de bazin Viorel și 
Cristea, din echipa „Pan
telimon", sînt la o lun
gime de braț în urma lor.

Marian Constantinescu 
a ajuns primul la linia 
de sosire, iar în urma lui 
sosește Sandu Alexandru. 
Din echipa „Pantelimon" 
primul sosește Cazacu 
Mihai, urmat de Petres
cu Viorel.

Cîteva minute mai tîr
ziu, tovarășul Zlătescu 
comunică rezultatul final 
al concursului :

— Se declară câștigă
toare echipa „Vulturii" 
de pe strada Călărași.

Căpitanii celor două 
echipe își string mîinile. 
Cazacu e puțin supărat. 
Nu se așteptase la așa 
ceva. Dar ce să-i faci, se 
mai întîmplă să și pierzi. 
In orice caz, în cadrul 
„Cupei Scînteii pionieru
lui" ]a care participă cu 
toții poate că cei din 
echipa „Pantelimon" își 
vor lua revanșa.

RADU POPA

ION BRAD
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...Se apropie al Vl-lea 
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților, al Bătrinilor ți Co
piilor...

Cum ? Credeți că i-am greșit 
denumirea ?

De ce ?
Oare bunicii voștri nu au 

fost bucuroși să audă cintece'e 
și să privească dansurile lumii?

Oare pentru voi, copii, Festi
valurile n-au fost prilej de vi
suri exotice, de făptuiri teme
rare, de amintiri cu neputință 
de uitat ?

Atunci de ce să nu dăm Fes
tivalurilor, cel puțin aici, intre 
noi. numele care li se cuvine ? 
Hai să le zicem cum vrem, și 
să le maj trăim o dată I

tală și, fiindcă tare mult a ru
gat-o băiatul ei, le strînge pen
tru el, elev într-un orășel din 
provincie...

Nu numai spectatori.-
ăsfo.ndu-mi carnetul 
de corespondent la 
marile întîlniri mon
diale în primul rînd 

îmi vin în minte sutele de mu 
de copii — spectatori ai aces
tor zile. w

Totuși, o singura data _ am 
văzut la Festivaluri copii in 
băncile unei săli de spectacol, 
era la Varșovia, la un matineu 
al teatrului de păpuși „Țăndă
rică**. Deși piesa se juca 
romînește, eu însumi nu
țelegeam mare lucru in
carmul sălii, pr.ntre sute.e 
brațe care își făceau semne
și capetele care se îndesau cu
rioase peste al vecinului. Dar 
— minune — ei, copiii, _ price- 
peau perfect Aplaudau cind im- 
păratul se spăla pe picioare, se 
speriau cînd armăsarul minca 
foc susțineau ca o Sa*e£le la 
un meci de fotbal pe Fat-Fru- 
mosul în luptă cu zmeul...

De obicei, fotoliul copiilor 
spectatori la Festivaluri era 
strada. Mi-i amintesc la Bucu
rești, roind în jurul străinilor, 
pipăindu-le sombrerourile 
humusurile cunoscute doar 
romane, formînd o suita 
maradjah cîte unui, indian 
tacit într-un cartier mai 
margine, sorbindu-le oaspeților 
de pe buze locul de baștina și 
învățînd într-o zi atîta geogra
fie cît altădată într-un întreg 
trimestru.

La meciuri și spectacole, ziua, 
lojile — mă scuzați- puștilor, 
erau periculoase: castanii în
frunziți și zidurile coșcovite de 
vreme. Ce e drept, pe scaune 
nu erau locuri. Dar chiar de ar 
fi fost, mă îndoiesc că i-ar h 
ispitit mai tare. Numai seara 
copiii aveau locuri rezervate, 
comode și cele mai lipsite de 
pericol din lume: stăteau, cu 
sutele, călare pe gîtul taților 
lor.

Doar spectatori ? Nu; pentru 
atîta lucru nu mi-aș fi 1 
duit niciodată să-i adaug 
copii cu de la mine putere 
firma Festivalurilor 
In cadrul lor, copiii 
totdeauna, și printre 
activi participanți.

Numai dacă ne am aminti 
cît de sericși și zeloși parteneri 
ne erau ei la schimburile de in
signe, de timbre și autograie, 
care știm ce loc ocupă într-un 
Festival, și tot am avea motiv 
să-i felicităm.

Îmi 
într-o 
reștiul 
nit o . • .
avea cuvîntul „Pace scris 
un carnețel în 105 limbi. Chiar 
lingă noi, reporterii însetați 
de-o noutate, și-a găsit fata pe 
cel de a 1C6 lea prieten. A 
doua zi faptul a apărut în ziar. 
Altădată, tot la noi, în Bucu
rești. am văzut cerînd auto
grafe. o femeie în vîrsta. Părea 
puțin obișnuit faptul. întreba
tă. ea a dat însă imediat dez
legarea: e în trecere prin Capi-

în 
in
va
de

Și 
din 
de 

ra
de

îngă- 
pe 
pe 

Mondiale, 
au 
cei

fost, 
mai

amintesc, de pildă, cum 
zi, mergînd prin Bucu- 
în sărbătoare, am întîl- 
pionieră, _ Sanda, care 

pe

Inscripții ale prieteniei
u cîtă gingășie copiii 
au pregătit Festiva
lurile — asta de ce 
am uitat ?

Cînd autobuzele pline cu de
legați romîni s-au oprit în fața 
cantonamentului destinat nouă 
la Varșovia, o imensă școală 
din strada Felinskiego, primul 
lucru care ne-a impresionat a 
fost nu curățenia perfectă, nu 
florile care înveseleau totul, ci 
inscripțiile de prietenie prinse 
pe ziduri, în limba romînă,

întrebat, bătrînul administra
tor al școlii ne-a povestit cu 
mîndrie că pentru ele școlarii 
polonezi au 
luni în șir.

Niciodată 
șului micile 
ții: l-ar fi 
convins !

Chiar în zilele Festivalurilor, 
copiii tot nu-și uitau datoria. 
Un delegat la Festivalul de la 
Berlin, mi-a povestit o întîm- 
plare cu miez, de acolo. Intr-o 
zi, într-o piață centrală, privea 
trecînd o coloană de pionieri. 
Cîntau. Deodată, ca la un sem
nal, toți se împrăștiară care în
cotro. In cîteva clipe, ei strîn- 
seseră hîrtiuțele aruncate 
stradă, se încolonaseră din 
și tot cîntînd, ca și cînd 
mic nu s-ar fi întîmplat, 
caseră mai departe.

Și azi, în țara noastră, copiii 
întîmpină cu drag Festivalul. 
Auzind de inițiativa Lotului 
Festivalului, pionierii multor 
sate au cerut să li se dea și lor 
loturi spre a le însămînța cu 
legume. Pe strada mea, de la 
o vreme, școlarii nu mai merg 
cu ghiozdane. Cursurile s-au 
terminat. Dar ei tot pleacă me
reu la școală — cu cîte o sticlă 
învelită într-un ziar sub braț. 
Sînt preocupați ca 
acțiune de colectare, 
importantă, ce știm noi I 
mai să nu spargă sticla...

întîrziat aici serile,

nu i-am arătat mo- 
greșeli din inscrip- 
mîhnit foarte, sînt

niciodată : 
chestiune 

Nu-

Interviu pe teme muzicale
articipanți ai Festiva
lurilor, pe scene — 
dintre aceștia copiii 
sînt puțini. Sînt totuși 1

Am revăzut-o în primăvara 
aceasta, în fața pianului, la con
cursul tinerilor soliști, pe Crim- 
hilda Cristescu. Acum doi ani, 
în timpul Festivalului de la 
Varșovia, era, cred, încă pio
nieră — în tot cazul n^avea 
mai mult de 14 ani. îmi amin
tesc că azi de emoția ei, oglin
dită în ochii aprinși sub bre
tonul bălai, în ziua cînd i-a 
lost decernat premiul II al Con
cursului Internațional... și de e- 
moția mea, care, în aceeași 
seară, la hotelul „Polonia**, am 
luat primul meu interviu pe 
teme muzicale profesorului De 
Agostino, din Geneva, 
președintele juriului, primind 
la el, pe adresa cititorilor 
mîni, calde felicitări pentru 
lentul*precocei pianiste.

Sînt ani de atunci..,
la Festivaluri 
n-au lipsit.

J ^Le-am auzit glasurile,
’rîsetele, le-am auzit 

— după cum vedeți — și > cîn- 
tul... Nu vom uita, le-am auzit 
și plînsul.

...Sînt ani de atunci, dar zia
rele păstrează pentru totdeauna 
întîmplarea unui grup de copii 
din Berlinul occidental, care au 
vrut să vadă — în partea li
beră a orașului lor — Festiva-

—. _jcăieri

Iul. Băieții se cătăraseră 
zidul unui stadion aflat lingă 
graniță între zone. In fata ochi
lor se juca, se făcea sport, era 
tinerețe și veselie. Dar sub 
picioarele lor. tiptil, se strînsese 
politia vest-germană. Copiii au 
fost trași jos de pe zid și, sub 
ochii a mii de oameni, bătută 
cu cravașele pînă la sînge.

...Sînt ani de atunci, dar oa
menii nu vor uita. Intr-una din 
zilele Festivalului de la Varșo
via, un grup de delegați au 
plecat spre un loc unde nimcî.i 
nu va mai ride vreodată — 
spre locul fostului lagăr hitle- 
rist de la Auschwitz. La citeva 
ceasuri depărtare copiii 
cele mai frumoase clipe 
vîrstei, privind minunata 
lare a tinereții. Aici, unde 
ciștii au ucis sute de mii 
copii, arzîndu-i împreună 
părinții lor, în cuptoare, 
băieți și din fetițe rămăseseră 
numai grămezi uriașe de șuvițe 
și de codite, și rafturi 
pline cu pantofiori...

Dar tocmai de aceea 
Festivalurile, ca oamenii 
poată uni și să împiedice ase
menea crime de necrezut, să 
împiedice războiul, să oprească 
pîrjolul atomic.

trăiau 
ale 

defi-

pline-

se fac 
să se

Colombina
tiu, firește, că și voi. 
și tata, 
bunica. 
Dar nu 

așa. Există în 
tate,
și la noi, copii ai căror pă
rinți asupresc și storc de vlagă, 
îmbogățindu-se, mii de oameni. 
Asemenea copii nu știu ce e 
mizeria : ea se întinde 
de poarta palatului lor. 
la o școală din S.U.A., 
fel de copil a fost pus 
o compunere 
El a scris; 
niște oameni 
ta era foarte 
foarte săracă.
rau foarte săraci...**

Festivalurile string tineretul 
lumii, îi arată cine cîștigă de 
pe urma războiului, îl învață 
cum să cîștige pacea.

Am întîlnit uneori, 
printre delegații oficiali 
tivaluri, și copii.

La București am stat 
bă cu un copil — delegat la 
Festival. Avea vreo 14 ani. El 
era fiul lui Maurice Thorez, 
conducătorul comuniștilor Fran
ței. El dorea pace și prietenie 
pentru milioanele sale de to
varăși.

Oamenii mari au trebuie să 
uite niciodată părerera copiilor, 
căci copiii au o mare însușire: 
cresc. Azi. prietenii mei de la 
București și ' 
sînt nici ei i 
cînd un om j 
ori pușca...

Așa e cu 
lurile.

Un singur 
vă povestesc, 
asemenea ocazii, copiii 
nasc.

Așa s-a întîmplat la Bucu
rești. O tînătă delegată 
Haiti a adus pe lume, de 
tival, o fetiță.

In țara ei, în care sînt 
lupte pentru pîine, pentru li
bertate, e de obicei o tristețe 
să ai o fată: un băiat va 
putea munci, pe cînd fetei tre
buie să-i faci zestre...

Aici, a ' fost o bucurie pen
tru o lume întreagă. Toți au 
felicitat-o pe tînăra mamă, au 
mîngîiat cu ochii fetița în scu
tece și, drept amintire, i-au dat 
un nume potrivit:

Colombina... Porumbița...

și mama, și 
vreți 

e toată
țări

așa cum a fost o

pace... 
lumea 
depăr- 

dată

dincolo 
O dată, 
un ast- 
să facă 
sărăcie, 

dată
despre

Au fost o 
foarte săraci. Ta- 
sărac. Mama era
Servitorii lor e-

chiar 
la Fes-

de vor-

Varșovia nu mai 
copii, 
poartă

ci la vîrsta 
ciocanul —

copiii

lucru
Că

și Festiva-

am uitat să 
uneori, cu 

se și

mari

FILIP CERBU


