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Ei, dar caruselul nu se în- 
vîrtește de Ia sine, trebuia cine
va să-l împingă. Fetele îl împin
geau cu rîndul dar puțin și 
slab ; se grăbeau să sară din 
mers intr-insul. Atunci se apro
pie de carusel un băiat blond, 
slăbuț. Se uită pieziș și cam 
batjocoritor. Fetele se pregătiră 
să răspundă unei eventuale o- 
brăznicii, dar nu avură prilejul. 
Blondul, cu un aer indiferent. Se 
adresă fetiței care se opintea în 
carusel :

— Lasă-1. Suie-te și tu. Hai 
odală. dacă-ți spun !

Mai mult de frică, 
execută. Ridicînd din 
și cum ar fi spus „la
se pricep fete’e astea44 
începu să tragă el la 
Dar cu atîta pricepere și viteză 
îneît fetele începură să chiuie de 
bucur e. Timp de vreo jumătate 
de oră se luptă blondul cu caru
selul. Obosise. Era asudat. Și 
cînd te gîndești că el nu 
suise nici o clipă... Dorind
fac cunoștință cu un asemenea 
băiat bun, de treabă, întreb 
cum îl cheamă dar, la fel de 
tăcut și zîmbind nedeslușit pre
cum apăruse. dispăru în mul
țimea de copii. Păcat, blondu’.e 1 
Ți-ași fi dat cu bucurie numele 
în gazetă.

Searaînceputul reportajului meu 
are nasul roșu, vopsit cu acua- 
rc1". și sprîncene de vată. 
tJPjsuie să vă mirați; orice 
p\ trebuie să înceapă 
cevS-,’ î

Nu 
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cevST’iar acesta începe cu apari
ția în troleibusul care merge la 
Palatul pionierilor a lui Liviu, 
de la Școala medie nr. 22. Iar 
Liviu, duminica trecută, la ore
le 17. avea, în troleibuz, nasul 
vopsit cu acuarele, sprîncenele 
dublate cu vată, și era îmbrăcat 
într-un costum de carnaval foar
te fistichiu, con'ectionat din 
mătase purpurie, strălucitoare.

— încotro, băiete ? l-a în
trebat un pasager.

— La Palatul pionierilor. Avem 
carnaval acolo —- și loc de ta
bără; Focul de tabără al „Scîn
teii pionerului".

— Și nu ti-i cald așa... mas
cat ?

— De loc. Mi-e teamă 
că asud și mi se șterge 
jul.

— Poate că vrei să 
machiajul ?

— Da da, chiar așa, machia-

însă 
mane-

spui...

lozefini în primejdie
Programul artistic a început. 

După ce invitații au făcut un 
tur de vals pe terenul de sport, 
în sunetele fanfarei, iată că pe 
estradă apare prestigitatorul lo
zefini. Salutat cu aplauze, cu
noscutul scamator își începe ex
periențele. lată batista care se 
transformă. într-un ou, iată pa
harul năzdrăvan din care bei și 
nu se golește. Dar, ce-i asta ? 
copiii rîd, își dau coate; se pare 
că au observat ceva suspect în 
executarea experienței cu ziarul 
pe care scamatorul îl rupe în 
fîșii pentru a-1 desface apoi în
treg în fața publicului. Publi
cul. de astă dată foarte obser
vator, a băgat de seamă că nu
mai o foaie fusese ruptă, sca
matorul prezentînd-o pe cealaltă 
asistentei... Atenție, maestre lo
zefini .altfel ți se fură secretele 

Nichifor de pe Dude$U
Unul dintre jocurile organiza

te în timpul carnavalului consta 
în prinderea cu undita a unor 
peștișori aflați într-un acvarium.

Cine prindea un peștișor într-un 
anumit număr de secunde, obți
nea drept premiu fie' o pușcă 
de jucărie, fie o păpușă, fie o 
trusă de traforaj. Unul dintre 
concurenfi își dădea atîta silință, 
îneît își ținea limba scoasă de 
un cot. Să tot fi avut vreo 8-9 
ani acest concurent, care mi s-a 
recomandat „Nichifor, stau pe 
Dudești1*. Cu un ochi urmărea 
cîrligul undiței iar cu altul se 
uita lung la trusa de traforaj. 
Din păcate, Njchifor de pe Du
dești n;a avut nâroc'; n-a prins 
nici un peștișor.

— Dacă ași fi avut un viermi- 
șor în undiță era altceva...

Copiii izbucniră în rîs:
— Viermișor ? La ce? Tu 

n-ai observat că peștii sînt de... 
cauciuc ?
Un binevoitor anonim

In Parcul Palatului se află 
un loc rezervat leagănelor de 
tot soiul Aci se găsește un ca
rusel cu vreo 20 de locuri. In 
după amiaza aceea, îl asaltau 
mai ales fetele.

S-a lăsat noaptea începe par
tea cea mai așteptată ; aprinde
rea marelui foc. Cinstea de a-1 
aprinde revine c'știgătorilor 
concursului de na'ație „Cupa 
Scînteii pionierului".

Iată-1... înalt pînă la cer, do
goritor și luminos, focul nostru 
dansează pe jăratec pocnind din 
castagnetele crengilor uscate. Ii 
privesc pe copii ; le place, șa 
simt bine. Vin din cartiere di
ferite, să vadă pentpu întîia oară 
dar se tin totuși pe după umeri. 
Minunat lucru, un foc de tabără. 
Ce farmec are de te face prieten 
cu toti cei care șed împreună cu 
tine în jurul său ?

Focul strălucește din Ce în ce 
mai puternic. Lumina lui zdren
țuiește întunericul, alungă de
parte umbrele. Și, fără să vreau, 
în timp ce copiii încep să cînte, 
mi se pare că una din umbrele 
care fug cu repeziciune și se to
pesc seamănă cu o făptură în
coronată.

SANDU ALEXANDRU

R ezuHate 
tehnice

Duminica trecută la Pa
latul pionierilor din Bu
curești a avut loc finala 
pe țară a celei de a Vll-a 
Ediții a Cupei „Scînteii 
pionierului la înot”.

Cred că despre numă
rul mare — peste 50 — 
al participanților și al 
copiilor veniți să-și sus
țină colegii sau, pur și 
simplu favorițîi. nu mai 
e nevoie să spunem.

In urma concursului 
s-au înregistrat • urmă
toarele rezultate tehni
ce •

1. Malarciuc George — 
București — 29.8 sec.

2 Flesch Gerhardt . —> 
Timișoara — 33 sec.

Kinces Elemer —s
Mtreș — 34 soc 
metri liber, fete : 
Trohani Anca —

33 metri bras, fete :
I. Radi-a n Irina — Bucu-

ești - 34.,4 sec.
2 Cociș Elisabeta —

Tg Mureș - 35.2 sec.
3. Ghica Safta — Ga-

lăți — • 37 sec.
33 metri bras băieți :

București — 26.5 sec.
2 Simion Cristina —

Constanța — 34 8 sec.
3. Botoș Iu di th — Tg. 

Mureș — 37 ..sec.
33 metri liber, băieți :

1. Ladner Robert —-
Timișoara — 21,9 sec.

2. Zager Miki — Bucu
rești — 22,8 sec

3. Bordiș Ștefan — 
Tg. Mureș — 24,8 sec.

66 metri bras, fete:
1. Iordan 

București -
2. Mayer

Timișoara - .. ..
3. Mititelu Victoria 

Galati — 1’ 13”.
66 metri bras, băieți 5

1. Percea Victor 
București 57 sec.

2. Maxim Constantin 
1’ 03 ”5/10

3. Freund Iosif — 
mișoara 72"”

66 metri liber, fete :
1. Țincoca Hen-riette — 

București — 4G Sec.
2. Kiș Elisabeta — Tg. 

Mureș — 58.3 sec.
3. Bader Cristina — 

Timișoara — 1’00**4/10.
66 metri liber, băieți :
1. Gotter Gerhardt — 

Timișoara —
2. Burduja

București —
3. Maxim

— Galati — 
Ștafeta 4x33 in.
1. București
2. Timișoara.
3. Galați.
Reprezentativa

Sanda — 
rOl”2/IO. • 

Gerbilde —
ITF‘5/10. »

Ti
ros".

49.5 sec, 
Nicolae —

50.1 sec.
Constantin 

sec. 
mixtă :

51.8

.....___ Bucu-
reștiulul a obținui 66 p, 
urmată de Timișoara — 
cu 42 p. șl Tg. 
cu 37 p.

Mureș —

1. La 66 m liber, pioniera Țincoca Henriette din. 
. București l-a întrecut pe Gotter Gerhardt din Timi

șoara — primul clasai in seria băieților cu o dife
rență de 3,5 sec. Timpul realizat de Țincoca este de 
46,0 sec.

2. Pe cea mai înaltă treaptă a podiului învingăto
rilor îl puteți vedea pe Ladner Robert. Timișoara, 
primul copil din țara noastră care a realizat în anul 
acesta cel mai bun timp pe distanța de 33 m. 
(21,9 sec).

3. Cupa „Scînteii pionierului", după o întrecere viu 
disputată’ a revenit^ tot pionierilor bucureștenț care, 
și în cea de a Vil-a ediție s-au dovedit a fi cei mal 
buni. In numele pionierilor din București, cupa este 
primită de Zager Miki.



Strada pe care 
locuiesc.
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De vorbă cu cititorii
Nici un lucru nu este mai 

scump decît prietenia.
In ultimul timp, m-am gîndit 

mult la acest lucru, cu atîț mai 
mult cu cit primesc zeci și sute 
de scrisori în care mi se spune : 
„Și eu, dragâ Măriuco, vreau să 
iim prietene. Dar știi... prietene 
bune, sincere, care să ne spunem 
tot ce avem pe suflet"

Așa îmi scrie pioniera Tambu- 
lescu Mariana din Rotărești, ra
ionul Focșani, lonescu Theofinia 
din T. Severin, Calistra Gheorghi 
din Iași, Rotaru Elena din co
muna Chetriș. raionul Bacău și 
multi alții. (Bineînțeles că fiecare 
îmi cer fotografia, spunînd că 
mi le voj trimite și pe ale lor).

Eu cred în prietenia lor since
ră. Cred, pentru că scrisorile lor 
vorbesc despre lucrurile cele mai 
apropiate, care îi interesează și 
care se spun numai prietenilor 
aproplați. îmi cer, cu multă în
credere părerea.

Lupu Teodor, din Giurgiu, este 
un vechi corespondent al redac
ției și mi-e prieten bun. în ulti
ma lui scrisoare îmi scrie : ,Sînt 
fericit că mi-ai trimis atît de re
pede răspunsul. Trebuie să-ți 
spun însă că nu l merit, deoare
ce am rămas corigent la limba 
romînă și matematică". Eu știam 
că Teodor rămăsese corigent 
încă înainte de a-mi scrie el. Dar 
l-am scris, tocmai pentru că sîn- 
tem prieteni buni, pentru că eu 
am încredere în el și trebuie să-l 
ajut. De altfel, chiar el îmi scrie: 
„Mie greu să învăț acum vara, 
cînd toți prietenii mei se joacă. 
Dar trebuie...

Alexandrina Suciu, din Turda 
îmi povestește într-o scrisoare 
trimisă la concurs despre Irinche, 
o fată cu care e vecină. Irinche 
învăța greu și nu era prea prie
tenoasă Dar Alexandrina a știut 
să se apropie de ea, să-i cîștige 
încrederea, și, acum, cu cîtă căl
dură mi-a povestit despre menți
unea primită de prietena ei".

Prietenia e un lucru mare. Se 
cîșfigă greu și se pierde ușor. Aș 
dori, foarte mult, dragi prieteni, 
să-mi scrieți despre prieteniile 
voastre. ,

MÂRIUCA

Dragă Măriuca,
Sînt din Bacău, dar nu 

fusesem încă la hidrocen
trala „V. I. Lenin" de la 
Bicaz. Acum am fost îm
preună cu colegii mei în
tr-o excursie. Am rămas 
cu toții impresionați de 
măreția acestei construcții. 
Am văzut locul, cum func
ționează funicularul, bara
jul, tunelul și multe alte 
lucruri la fel de interesan
te. Aș vrea să le mulțu
mesc tovarășilor care ne-au 
explicat atît de frumos și 
cu răbdare toate aceste 
lucruri pe care noi le pri
cepeam greu. Dar nu știu 
cum ii cheamă. De aceea, 
te rog pe tine, dragă Mă
riuca, sa le mulțumești tu 
in numele meu și al nos
tru, al tuturor.

L. DOR EL
Bacău

O apă „serioasă44
Tabăra noastră se află undeva la poalele munților Apu

seni, nu departe de Vîrful Vlădesei. E școala copiilor de 
moți, construită acum doi ani. Niciodată nu -am crezut că 
într-un sat atît de îndepărtat, în creierui munților, poate 
fi o școală atît de frumoasă.

In apropiere de tabără curge Dragonul, rîu cu apa rece 
și limpede ca de cristal. Eu sînt pescar pasionat, dar în 
orașul meu nu-i nici o apă serioasă, în care să se poată 
pescui. Aici s-a înființat îndată un cerc de pescari. Nu 
vă mai scriu despre bucuria mea cînd am prins primul 
pește. Numai premiul primit la sfîrșitul anului m-a mai 
bucurat atît de mult. Seara, în bucătăria taberei, frumos 
așezați în tăvi, se prăjeau 40 de pești. Era rodul muncii 
și destoiniciei noastre dinir-o zi.

27 iulie. Valea Drâganului.
LA7.OK GHEORGHE cl. a V-a
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Castelul Bran
înainte vreme, trecătoarea Predealului care face 

astăzi principala legătură între Muntenia și Tran; 
silvani a, nu era prea des folosită. Drumul cel mare 
al carelor și oșt lor era prin Pasul Branului, situat 
In marea depresiune a Țării Birsei. încă de prin 
anul 1200, cavalerii teutoni au construit numeroase 
cetăți sub munte pentru a apăra regiunile stăpînite 
sau aflate sub protectoratul lor, de năvălirile bar
barilor.

Castelul Branului a fost clădit în vreo șase ani, 
construcția lui începînd din anul 1361. Spinările 
iobagilor au purtat grelele pietroaie iar frunțile 
oropsiților s-au plecat deseori sub poverile care au 
servit la ridicarea acestui bastion la trecerea ma
relui drum spre cetatea Brașovului. Cavalerii teu
toni întemeiază acest punct strategic pentru paza 
și controlul trecătorii Branului și a întregului ținut, 
ridicînd pe col.na ce străjuiește drumul pasului un 
adevărat monument al artei arhitecturale medievale 
din sec. XIV. >

Străjuit de șase mari contraforturi, cu metereze 
și numeroase trenuri de apărare, cu un turn special 
construit pentru vărsarea smoalei topite peste ase
diatorii ce se încumetau să ajungă sub zidurile 
castelului, Branul a rezistat tuturor atacurilor în 
decursul veacurilor. Fiind reconstituit în aripile 
care, au fost arse, dărîmte, în cursul asediilor. Ca
stelul Bran este astăzi muzeu de cunoaștere a epocii 
feudale din țara noastră.

RADU DRAGOMIR

»1*M .M '■ frs» W
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Te invităm ia noi
Să știi, dragă Măriuca, 

că toți pomii din pepiniera 
noastră s-au prins. Dacă 
ai timp, vino acum la noi, 
să vezi cît e de frumos I 
Căiților a trebuit să le 
punem proptele să nu se 
rupă crengile, iar prunii 
sînt cît se poate de bogați 
în rod. La toamnă îți vom 
trimite și ție nuci. Să știi 
că sînt foarte bune cu za
hăr și cu pîine. Merii ne- 
au cam păcălit anul ace
sta, dar la anul vom avea 
noi grijă de ei.

Sîntem cam supărați că 
niștp copii ne fură fruc
tele din grădină. Dar ti 
vom prinde noi, și tu să-i 
dai la gazetă. Să se înve
țe minte și ei și alții I

RADU PROVIAN 
corn. Bucov reg. Ploești

La Piscul Rusului e zi 
de tîrg. Jenică Rusu, în 
clasa a Vl-a, a venit și el 
cu mai mulți prieteni. Tot 
■ itîndu-se încoace și înco
lo, Jenică se pierdu de pri
eteni și începu să-i caute. 
Deodată, Jenică zări pe 
jos o poșetă. O ridică. Pri
vi în jur. Oare nu l-a văzut 
cineva? Nimeni! Băgă po
șeta în sin și o luă la fugă 
printre oameni, spre mar
ginea tîrgului. Acolo o des
făcu cu sfială.

„Uite, ce de bani! se 
miră Jenică. Numai sute, 
l-a să-i număr: 100, 200,

500... J65 lei. Gata, îmi 
cumpăr o bicicletă" — se 
gîndi el. Căutînd mai de
parte, dădu peste u,n ceas 
de mînă, o forfeettță și... 
um briceguș 1 Și încă ce 
briceguș, cu plasele albas
tre! Ce frumos e brioe>gu- 
șul! „Ce să fac acum ? — 
se întrebă Jenică. Să duc 
poșeta acasă? S-o ascund? 
Da de ce s-o ascund? N-am 
furat-o, e norocul meu, am 
găsit-o... Poate păgubașa 
o cântă. Și dacă-mi ian bi
cicletă, ce să spun acasă? 
O să întrebe de unde am 
avut banii. Nu, asta nu se 
poate. Mai bine iau numai 
bricegușul ăsta, iar poșeta 
o arunc. Dar dacă o să mă 
vadă cineva cu el, ce-o să 
zică? De un-de l-am cum
părat? Pe urmă s-ar pu
tea să mă vadă chiar pă
gubașa, și-atunci? Mă vor 
arăta cu degetul: Uite-J pe 
Jenică hoțul!..."

Jenică hoțul! Jenică ho
țul ! Jeni... Șj mai poartă 
cravata de pionier!

— Nu, nu se poate! Ca 
împins de u.n resort, Je- 
nică luă poșeta în mînă și 
începu să alerge spre tîrg. 
Sări peste grămezile de 
zarzavat, ocoli tarabele cu 
mărunțișuri și deodată se 
pomeni în fața lui cu se
cretarul U.T.M.-ului din 
sat.

— Bă... bădie Costică, 
uite ce am gă... găsit eu, 
o poșetă. In ea sînt multe 
lucruri, un ceas, bani și...

Se gîndi să nu spună

cu
Jenică

l

nimic de briceag. Dar asta 
numai o clipă.

— ...și-un briceag 
plasele albastre! și 
răsuflă ușurat.

Bădia Costică se
Jenică, privi poșeta- 
luîndu-l de umăr îi 

uită la 
și-apoi 
spuse.

— Hai s-o ducem Ia to
varășul Trofin, directorul 
școlii... Apoi ne-om intere
sa cine-a pierdut-o.

Păgubașa s-a găsit . 
pede. Era învățătoaFe; 
Marieta Adriam, din satu 
vecin.

— Nu vă lipsește nimic, 
— îi spuse Jenică învăță
toarei, întinzîndu-i poșeta. 
Aveți și banii, și ceasul, și 
bricegușul, știți... acela 
frumos, eu plasele albastre.

— Iți mulțumesc, Jenică. 
Nu mai credeam s-o gă
sesc. Uite... ia ca amintire 
bricegușul acesta...

GH. FLEANCU



ROD BOGAT
...Cum era și firesc, nici 

în toiul verii pionierii nu 
au dat uitării lotul expe
rimental.

Iată, în fotografie doi pio
nieri de la Școala din Bod. 
reg. Stalin, culegînd roa
dele.

Măriuca
LA 7 AUGUST A- 

NUL ACESTA S-AU 
ÎMPLINIT 40 DE ANI 
DE LA ISTORICA 
BĂTĂLIE DE LA 
MARAȘEȘTI

a lu’ Ion Zaharie

întoarcerea 
din 
expediție

Pe drumurile prăfuite, pe 
crestele munților, acolo unde 
zăpada îji are și vara îm
părăția sa cu sclipiri alb-al- 
bastre, pe malurile domoale 
ale Argeșului și Bistriței, în 
Maramureș, vara aceasta 
puteai întîlni grupe de pio
nieri. Etau „expedițiile" or
ganizate de Palatul pionieri
lor din București cu cei mai 
buni copii din cercuri, pen
tru cercetarea celor mai fru- 

'e locuri ale patriei. In 
—•.meniul cînd scriu aceste 
rînduri, toți pionierii ple
cați în expediție s-au întors. 
Eu am să vă povestesc doar 
două momente dirt expedițiile 
lor.

CINEAȘTII NOȘTRI

Schvalb Sorin, Bucur 
Gheorghe și Țincoca Ion sînt 
trei operatori, dar niște ope
ratori amatori. Ei lucrează 
în cercul de cineaști ama
tori de la Palatul pionieri
lor. Au ieșit din „studio" 
și, înarmați cu un trepied, 
un aparat de filmat (16 mm) și 
300 metri peliculă, au făcut 
parte din expediție. Prima 
lor ieșire, primul film do
cumentar real. Oare ce să 
filmezi mai întîi ? Mănăsti-

rea Curtea de Argeș, 
biserica Domnească, 
peștera Dîmbovicioara, 
sau asinii mici, cu 
picioare puternice, 
care cară mîncare in 
regiunea Lacului Ca
pra? Sau poate peisa- 
giile pe care ți le oferă 
lacul Bîlea. Dar cu si
guranță că atunci cînd 
filmul va fi gaia, cină 
imaginile se vor perin
da mute prin fața noas
tră, vocea crainicului le 
va completa cu povești 
de demult, din vremea lui 
Neagoe Basarab, care a vrut 
să zidească cea mai frumoasă 
mănăstire din cite au existat 
vreodată, sacrificînd pentru 
aceasta viața legendarului 
meșter Manole. Și atunci, 
inimile noastre vor bate 
tare, auzind — pentru a 
cita oară ? — trista poveste a 
lui Manole și a vremurilor 
de mult de tot apuse.

NATURALIȘTII

Cheile Bioazului I Măreția 
naturii în acest loc este co-, 
pleșitoare. Crestele munților 
par să străpungă albastrul 
cerului. Jos, locul de trecere 
este îngust, iar omul pare 
mic, mic de tot. Totul parcă 
copleșește. Și totuși...

Naturaliștii noștri strîngeau 
de zor plante, tot soiul de 
plante, fluturi colorați. Trei 
sute de fluturi au strîns 
atunci pionierii. Pe unul din 
drumuri, naturaliștii au în
tâlnit, un bărbat îmbrăcat în- 
tr-o haină grosolană de

muntean cu pantalonii vîrîți 
în bocanci, ținînd în mină 
un bețișor și o lupă. Copiii 
au intrat în vorbă cu el și 
au aflat că de 31 de ani acest 
om cercetează flora și fauna 
patriei noastre, de 31 de ani 
colindă aceste locuri. Așa 
s-au împrietenit pionierii 
noștri cu profesorul universi
tar Alexei Alexinski de la 
Facultatea de Biologie din 
Iași, membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

— Voi ați strîns 300 de 
fluturi. Prea mulți! Mi-e 
teamă că nu mi-ați mai lă
sat și mieI — glumi profe
sorul Alexinski. Și pentru că 
avem aceleași preocupări, 
voi veni negreșit la palatul 
vostru pentru a vă ajuta să 
determinați regnul și spe
cia materialelor strînse.

Așa s-a legat o mare prie
tenie între pasionații noștri 
naturaliștii și profesorul 
Alexinski. Așa este consem
nat și în jurnalul de zi al 
naturaliștilor.

N. SKIBINSKI

Pe cîmpia Mărășeș- 
tilor, stînd mărturie 
vitejiei ostașului ro- 
mîn — care și-a apă
rat cu prețul stngelui 
pămîntul strămoșesc — 
Rifruntînd vremea mîn- 
dru. se află Monumen 
tul Neamului. Aci, pe o 
placă albă de marmu
ră, se află și inscripția: 
„Maria Ion Zaharia 

12 ani“
Care este povestea a- 

cestei fete ?
Prin Valea Seca

tă, printre porumbi, 
transmisioniștii Ioniță 
și Mitroi se strecurară 
în sat la Haret.

Haretul era un pră
pădit de cătun, nimicit 
pe jumătate de obuze 
și părăsit de locuitorii 
goniți de primejdia răz
boiului. Casele pustii, 
priveau triste în uliță 
prin ochiuri oarbe de 
geam. Cîini hămesiți 
de foame umblau co- 
vrigați pe sub garduri. 
In mijlocul drumului 
zăcea sfîrtecat un bă. 
iețel de patru ani. Mi
troi se plecă încetișor 
și ridică trupul micu
țului de-1 așeză în 
șanț, la margine de 
drum. Din ochii lui 
bătrîni picurau lacri
mi...

Artileria germană în
cepu deodată să bată 
cu înverșunare lunca 
Șiretului. Se părea că 
prin aer zboară sute 
de vagoane cu tiniche
le, pămîntul fierbea și, 
ici-colo, cîte un zid de 
pămînt de la colibele 
sărace, se prăvălea 
prăfuind. De undeva 
dintr-un ungher răsări 
o fată.

Ostașii nu se aștep
tau să întîlnească în- 
tr-un sat părăsit un 
copil răsărit nu se știe 
de unde.

— Ce-i cu tine, feti- 
țo ? — întrebă mustă
ciosul de Ioniță. De ce 
n-ai fugit și tu ? Ai 
rămas aci, cuc i? — A 
cui ești ?

Fata clipi des din 
ochii cu gene lungi, 
apoi vorbi :

— A lu’ Ion Zaha
ria. De aci, din Haret. 
Maria îmi spune. Da’ 
nu-s singură. Sînt cu 
mama. Uite-o colo, pe

prispă... Are tifos. A- 
cum, nici na mă mai 
cunoaște...

Ostașii clătinări dto> 
eap.

— Dar tată-tău — • 
la război ?

— Nu, e* n-am. Sînt 
orfană...

Transmisioniștii cău
tau un loc pentru ob
servații. Aveau ordin 
să semnalizeze cea 
mai mică deplasare a 
trupelor nemțești. O- 
grada Măriuchii se
răta tocmai bună 
pentru așa ceva. De a- 
ceea Mitroiu se urcă 
într-un nuc. De acolo, 
de su«, strigă lui Io
niță :

— Se vede ca-n pal
mă, frăție. I-a 
pe

1-

__uite-i 
pe vavarezi I Ofițerii 
lor, ptiu — sctmăviilel 
umblă-n nădragi scurți. 
l-a podidit căldura.

Jos la tulpină, ser
gentul Ioniță țipa ră
gușit în receptor.

— Alo I... Stăncu- 
ța?.„ Aci Stejarul I

Deodată începu să 
fiarbă pămîntul. Urlau 
mortierele, urlau cum
plit șrapnelele...

Un obuz explodă în 
apropiere scrijilind nu
cul, dărîmînd ceaunul 
cu lapte de pe foc și 
rănindu-1 de moarte pe 
sergent.
Acesta rămase împie

trit într-o grimază du
reroasă. Fetița care ae 
afla în apropiere scoa
se un strigăt de spai
mă. Apoi, revenindu-și, 
strigă sus la fruntașul 
Mitroiu :

— Bădie ostaș, hai, 
coboarăl Sergentul ma
tale... a muriți... Os
tașul mută corpul ne
însuflețit al sergentului 
și-l acoperi cu o rogo
jină roasă. Apoi, întor- 
cîndu-se spre fată:

— Nu vrei să ai gri
jă oleacă, pe-aici ?... 
Că eu dau o fugă la 
companie, să-mi aduc 
un ajutor...

— Da’ eu 
putea ajuta.

Fata se 
voinicește.

— Tu? Ehe, fetițo, 
ăsta-i lucru cu pericol. 
Acolo. în nuc, ești mal

ochii arztnd de bucu
rie. Mărioara se ridică 
în vtrfui nucului. De 
acolo, de sus, strigă :

— Bădie, bădie, vin I 
unu... doi, trei... alt 
rînd.. 
lungi 
spate 
Au 
mici,

De 
P*nă,

— Departe-s ?
— La vreo două 

runcături de praștie...
— Careul 6-69 B — 

6-70 Bl Ostași și pilcuri 
de mitraliori....

Fruntașul transfor
ma în cifre necunos
cute indicațiile Măriei.

Numai la doi pași de 
sat acum, mitralionii 
bavarezi ai lui 
kensen trăgeau 
mama focului. Dar 
cutezau să 
sat...

Un glonț rătăcit 
tinse fusta Mări: 
Altul, la cîtăva vreme, 
îi smulse o bucată de 
iie. Dar ea, fetița de 
12 ani, urmărea mal 
departe pe blestemății 
de străini, care pur
tau cu ei mizeria și 
moartea.

Intr-un rînd, strigă 
din copac :

— Cît o fi vremea, 
bădie ?

Ostașul privi la cea. 
sul mare, de buzunar, 
și-i răspunse scurt:

doi, trei...
. Vin cinci rînduri 
de vavarezi. In 
se ttrăsc alții, 

niște cărucioare 
mici, cu țevi... 
jos, de la tul. 
fruntașul întrebă:

intre

a-

Ma
de 
nu 
în

a-
Măriucăi.

nu te-aș 
bădie ? 
tmpieptoșă

< 
I 
(
<
1
(
< 
(

Către amiază din Deva am pornit la 
m. Purtam în spate rucsacuri cu 

; Jrinde și lucrurile de care aveam ne
voie în tabără. Ba, Ambruș și Badistru 
mai duceau sub braț și ceie două tele
foane primite de la Casa pionierilor. 
Numai corturile erau mai greu de trans
portat. De aceea, le-am trimis înainte 
cu o mașină. După vreo 5 ore de mers 
iată-ne sosiți în pădurea din marginea 
satului Păuliș. Aci se hotărîse ridica
rea taberei noastre. Locul pentru cor
turi a fost ales într-o poieniță în mij
locul pădurii. De aci în fața ochilor se 
desfășoară priveliști neasemuit de fru
moase. Unde mai pui că imediat în a- 
propierea taberei se găsește și un izvor 
cu apă minerală.

— Ia, repede la mine patru flăcăi 
voinici ; trebuie să înălțăm corturile,— 
se auzi vocea instructorului.

Și fără să stea pe gînduri, Badistru, 
Ringliel, Ambruș și Szentey se prezen
tară ca ajutoare. De fapt, era și tim
pul : noaptea ne amenința cu venirea 
ei. Viscrian, Silte și Lada Victor au în
ceput să lucreze și ei la amenajarea 
colibei, — magazia de alimente. Cei
lalți copii, în pădure, strîngeau frunziș 
pentru acoperirea colibei și pentru um
plerea saltelelor pe care urma să dor
mim.

O dată cu lăsarea întunericului, ne 
adunarăm buluc în jurul focului din 
fața „bucătăriei", în așteptarea mîn- 
cării. Mia Viscrian „bucătăreasa" de 
serviciu — ne anunță cina :

VACANTA 
IN CORTURI

— V-am făcut niște salată orientală... 
prima-ntîia !...

Copiii izbucniră în rîs. Poate de bucu
rie că aveau să mănînce, poate de alt
ceva... Adevărul e însă că Mia inter
pretă rîsul copiilor ca o batjocură la 
adresa salatei gătită de ea. De aceea, 
se înfurie și strigă :

— ...De altfel, cine nu va mînca sa
lata, n-o să mănînce nici ciuperci frip
te și nici felul trei. S-a înțeles ? și Mia 
întoarse spatele jignită și înfuriată.

Am avut noi grijă s-o îmbunăm. Așa 
că pînă la urmă am mîncat pe sătu
rate.

In seara aceea, somnul ne-a furat 
repede Eram obosiți de drum. Rozalia 
Ringhel ne-a cîntat cu acordeonul pînă 
ce am adormit. Doar fratele ei — Her
man — și Carol Szentey se mai plim
bau prin fața corturilor. Și ei s-ar fi 
culcat, dar, ce să-i faci... erau de plan
ton. Or, plantonul nu are voie să doar
mă în timpul serviciului.

Peste pădure s-a lăsat un întuneric 
de nu mai puteai vedea nici la doi pași. 
— Ssst, parcă se aude cineva I Her
man se înghemui tot de frică.

— Da... parcă se aud pași... rosti și 
Carol.

tar prin întunericul de smoală nu se 
vedeau decît stafii și animale de mă
rimi fantastice, care se apropiau tip
til, tiptil de ei. Li se păru apoi că din
tre ele se desprinse una înaltă și slabă, 
cu niște gheare mari și lungi, care-l cu
prinse în brațe

— Crrr... auziră deodată. Doi ochi ca 
jăratecul priveau la ei.

înfricoșați, cei doi alergară la tov 
instructor și-l treziră din somn.

Și cînd te gîndești că era numai o 
bufniță !

— Uraaa. Badistru și Ambruș au in
stalat telefoanele ! Acum putem comu
nica unii cu alții fără să mai fie nevoie 
să ne mai vedem. Ba fetele mai ascultă 
la telefon și cîntecele de la patefonul 
care se afla în cortul nostru.

In zilele cît am stat în tabără, în 
afară de excursii și jocuri organizate 
în pădure, am vizitat și Păulișul Por
țile sculptate în lemn cu atîta dibăcie 
ne-au fermecat pe toți. Și-apoi acoperi
șurile țuguiate ale caselor .

In Păuliș ne-am făcut o mulț'me de 
prieteni. Mulți dintre ei au venit în 
tabăra noastră și s-au jucat împreună 
cu noi. Mărioara și Mihai au dormit 
chiar două nopți în cort.

Jocurile și cîntecele au făcut să ră
sune pădurea în cele cinci zile petrecute 
în tabăra de la Păuliș...

RADU POPA

ușor de ochială pentru 
obuze !...

— Dar am să mă fe
resc, unchiule I

Ostașul rămase o cli
pă pe gînduri, iar fe
tiței îi dădură lacrimile 
de ciudă.

— ...Doar nu-s mică. 
Am... am 12 ani I Și pe 
urmă, eu îi cunosc pe 
vavarezi. I-am văzut 
cînd eram la Răzoare...

Intre timp, nemții a- 
junseseră la cîteva 
sute de metri de sat.

Telefonul țîrti pre
lung, ca un greier ne
răbdător, iar din recep
tor, o voce gravă și re
pezită țipă: „Alo, Ste
jarul ? Răspunde, Ste- 
jarule .1...

Fruntașul puse mîna 
pe receptor.

— ...Da, să trăiți... 
ostașul fruntaș. Da... 
Sergentul e mort... Să 
mă descurc cum știu? 
Pînă îmi vin ajutoare?! 
Da...

Ostașul mustăcios of-, 
tă dureros, a neputin
ță. Apoi, întoreîndu-se 
către fetiță, o privi cu 
dragoste.

— Urcă-te, Mărioară 
Poate că ne-o fi dat să 
scăpăm ?! Urcă-te și 
spune-mi ce mal fac 
blestemății de vava
rezi...

Intr-o clipă, ca o 
ciută de munte, cu

— Aproape de două. 
Și din nou Maria 

își încordă privirile. 
Acum gloanțele șuie
rau tot mai multe, tot 
mai aproape. Și deo
dată, o rafală de plurn- 
bi i se împlîntă în 
trup. O pînză deasă, 
licăritoare tn mit de 
culori, i se așternu 
peste ochi:

— Bădie Mi... dar 
gura nu o mai ascul
ta, fata se prăbuși la 
pămînt.

Ostașul se apropie 
ușor, o ridică pe bra- 
țe și Măriuca ti zîm- 
bi. Un ultim zîmbet, 
parcă de adio, parcă 
de încurajare, lumină 
pentru o clipă chipul 
ei gingaș. Apoi mai 
zvîcni o dată din mîna 
mică, ca un semn de 
rămas bun, capul 1 se 
lăsă pe o parte și 
pleoapele îi căzură 
grele.

Ajutorul de observa
tor, Măriuca Iul Ion 
Zaharia, murise ca un 
oștean la postul său de 
luptă.

Departe însă, în za
re, se vedeau, puse pe 
fugă, regimentele de 
bavarezi ale lui Ma- 
kensen: batalionul I 
romîn, din regimentul 
50—64, pornise atacul..,

ION MUGUR
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Sanda Doini?
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(continuare din

In ziua aceea, în drum spre casă, 
oprindu-se la fiecare pas. să se minu
neze sau să ceară deslușiri. Trică află 
de la Alecu o poveste pe care satul 
o știa de atîta vreme c-aproape o ui
tase. Iar Alecu o spunea, așa cum o 
înțelesese mintea lui de copil:

Ea stă cu maică-sa și cu bunică-sa. 
Și să nu crezi că o cheamă Sfîntuta. 
Are alt nume. L-am știut și eu, de la 
școală — n-ai auzit? Cîteodată o 
strigă doamna pe numele ei adevărat 
— da’ mereu îl uit că toată lumea îi 
spune Sfîntuta. A avut și tată, să nu 
crezi că n-a avut. Mama zice să era 
un om de treabă. Ei. pe vremea aceea 
erau săraci lipiți — mai săraci ca a- 
cum — și vai de capul lor cum au 
dus-o. Acum el, cu sărăcia se mai 
împăca, da' mai greu era cu ele. Cu 
soacră-sa și cu nevasta...

Aici, la mirarea zugrăvită pe 
pul lui Trică, Alecu se grăbise 
explice :

— Toată ziua cu crucea-n sîn, toată 
ziua la praznice și la hramuri, la mă
năstiri. că p-aici primprejur, ai auzit 
și tu, sînt o mulțime. O să mergem 
și noi la primăvară, cu școala, să 
vizităm. Eu am fost astă vară cu 
mei și, drept să-ți spun, mă uitam 
ele ca la poze.

— Spune de Sfîntuța, — îl între
rupse Trică.

— Păi. cum îți spuneam de ele... a- 
dică de maică-sa și de bunică-sa, casa

vrăiște... și ele la hramuri. Și cînd se 
Întorceau, vai de zilele lui taică-său. 
Cum (i-am spus : nu fă aia că-i păcat, 
nu te atinge de aia că-i spurcat, nu 
bea că o să te chinui pe lumea ailal
tă ; și toarnă-i cruci și mătănii și tot 
cu frica de necuratul în sîn. Pînă în- 
tr-o zi i s-a pus lehamite omului pe 
inimă și și-a luat lumea în cap. Și-a 
băut mințile o noapte întreagă la unul 
nea Sferică, de tinea crîșmă în capul 
satului și dimineața dus a fost de nu 
l-a mai văzut nimeni niciodată și nici 
de nume nu i sa mai auzit. Eu nu e- 
ram pe atunci, da' spune mama. Sfîn- 
tuța s-a născut o lună mai tîrziu, 
după ce a plecat taică-său. Mama zice 
că era o uscăciune în anul acela că 
nu s-a făcut bob de grîu, nici măcar 
o lecuță să o ai de nutret și mureau 
vitele pe capete și se îmbolnăveau oa
menii că le cădea greu de atîta carne. 
Și se zvonea și de război sau chiar 
era, nu mai știu, da-ți spun, eu nu 
eram pe atunci. La ei în casa, la 
Sfîntuța. nu mai aveau nici după ce 
bea apă. că de, omul le plecase, ele 
tot de ce-ți spusei se fineau, așa că 

să le muncească ? Și se mai 
și seceta peste sat. Ele zi- 
oamenii-s vinovați că-i satul 
blestem, că-s oamenii păcă- 

umblau toată ziulica s-aducă 
sfinte care dezleagă

cine era 
abătuse 
ceau că 
lovit de 
teși. Și 
moaștele unei 
ploile. Acuma să vezi, știu și eu de la 
bunica, de o sfîntă care ține baierele 
ploii.și numai cînd îi faci paparude și 
caloian le desface.

— Lasă prostule ! Spune mai de
parte, — îl grăbi Trică.

— Nu rîde că asta așa-i ! Dacă mi-a 
spus bunica 1 Da' în anul aceia pe 
semne că n-a vrut sfînta : n-a plouat 
nici de leac pînă la sfîntul Ilie. Așa 
că mama Sfîntutei a făcut legământ 
cînd a botezat-o că dacă s-o desface 
cerul își dă fata la mănăstire, să-i ier
te dumnezeu de păcate si ei și mai 
cu ' seamă lui bărbatu său. pe unde o 
fi. Și-a dat dumnezeu că după sfîntul 
llie a plouat și maică-sa a zis că 
ăsta-i semn din cer. că-i bine primit 
copilul. Acuma, tot bunica zice — da’ 
tu să nu umpli satul, că aude Sfîntuța 
și-i păcat să i strici inima — că aia 
nici n a fost ploaie, doar așa o stro- 

» pițură, cît să răcorească pămîntul și 
atît. Nici pe o măsea n-ajungea, dar 
mi-te pe dita-i cîmpul. Roade nu s-au 
făcut, că după aia pînă-n toamnă n-a 
mai plouat de fel. Dar ele, maică-sa 
și bunică-sa. cum ți-am spus, nu și 

nu, că a fost semn de 
tiță, că-i legămînt și că numai așa or 
să scape' copilul care-i plin de 
tele lui taică-său.

— De cînd sînt n-am auzit 
ceva ! se îngrozi Trică aproape 
nindu-i să creadă.

— Ei, uite, acuma ai auzit, că 
spus eu! De cind era de-o șchioapă 
plimbat-o tot pe la biserici și tot prin 
posturi și mătănii o țin de atunci. O- 
dată, cînd eram intr-a-ntîia. să vezi 
ce s-a întimplat. In postul mare, a a- 
dus Fane — îl știi pe Fane? ăla din 
banca a doua de lîngă geam... Cum 
îți spusei, a adus Fane la școală n:ște 
copănașe de găină fripte. Ai lui Fane 
nu {in post. I-am dat și Sfîntutei să 
mănînce, că pe vremea aceea nu prea 
ne dumirisem ce și cum e cu ea, dar 
de dragă ne era dragă. Ca s-o facem 
să guste i-am spus că e carne cu 
moliftă și nu mai e de dulce. Aiurea I 
Că moliftă se face la altceva ! Și ea a 
crezut și a mîncat. Ce a pățit, vai de 
zilele ei. Au dus-o la popă să-i citea
scă pentru spurcăciune și trei zile nu
mai în genunchi a stat, cică să se ca
nonească. Vezi doamne că s-a lipit 
păcatul de ea. Auzi mă... trei zile pen
tru un copănaș 1 Păi să fi fost eu îmi 
luam cîmpii, fugeam de-acasă. Dacă 
am văzut așa, am lăsat-o într-ale ei. 
Acuma scapă, săraca —- oftase Alecu. 
Fie vorba între noi, nici de scăparea 
asta n-aș sări în sus de bucurie.

— Cum adică scapă ? — întrebase 
Trică încă buimăcit de tot ce auzise.

— Păi nu-ti spusei? O duce la mă
năstire anul ăsta, după ce mîntuie 
școala. A vorbit acolo cu o maică și 
o s-o ia în ascultare înainte să împli
nească cinsprezece ani.

— Și voi ce spuneți ?
— Ce să spunem ? Păcat de ea, că-i 

bună la învățătură, asta spunem. Da’ 
cine știe ? 1 Poate acolo s-o alege ceva 
de capul ei, că aici dacă stă. alea o 
scot nebună cu toate scornelile lor.

Că vorbele lui Alecu nu erau vorbe 
în vînt, Trică își dădu seama chiar în 
zilele următoare, li ceruse lui taică- 
său să-i trimită niște cărți de pe șan
tier, că visele lui cu șantierul acela 
tot mai ieșeau cîteodată din tainița a- 
ceea unde se dăduseră pentru o vreme 
la fund. Primise un teanc întreg 
cărți de-a valma așa cum i le 
sese taică-său, care, pe semne, 
sese vreme să i le aleagă cu 
multă grijă: broșuri despre 
centrale, povești, cărți despre electri

citate, cu desene încurcate și greu de 
deslușit, vreo cîteva cărți de școală și 
căr|i de aventuri. De tare ce se bu-_ 
curase, Trică le lua pe rînd în ghioz
dan și-și mai furișa ochii pe ele și în 
timpul lecțiilor. Era una, mai cu sea
mă care-i plăcea grozav : o carte în 
care era vorba despre niște călătorii 
fantastice pe o planetă necunoscută, 
cu o rachetă care străbătea spațiul 
intersideral — (cît mai căutase și cu- 
vîntul ăsta în dicționar că și ăia de 
la editură parcă nu știau că-i carte 
pentru copii, zău așa !) mai iute de- 
cît cel mai iute. gînd.

Luase cartea la școală, și-n recrea
ție i-o arătase Sfîntutei, care acum 
parcă se mai îmblînzișe o leacă și 
vorbea cu el mult. Sfîntuța o sucise 
și o răsucise, privind coperta cu mul
tă curiozitate.

— Ce scrie? întrebase ea cu o oa
recare sfială.

— Despre niște călătorii. E foarte 
frumoasă, vrei s-o citești ?

— Nu, nu vreau, — se apărase ea, 
— dar cartea n-o lăsa din mină.

— Ia-o, stăruise Trică, mai am și 
altele, dacă vrei. Hai ia-o ! o încura
jase el. văzînd-o că șovăie.

— Bine.
Fata se lăsase învinsă de curiozitate 

și băgase, cartea în tășcuță.

Acestea sînt fragmentele pe care 
le-am publicat din povestirea „Sfîn
tuța".

Povestirea în întregime o veți afla 
într-un volum care va apare în 
tura tineretului

In parcul mic, lumina doarme 
In iarba verde și pe flori, 
Pe banca galbenă și veche 
Pe care-am stat de-atîtea ori, 

în părul unei mici copile 
Ce-acasă a plecat rîzînd, 
In pumnii calzi ai înserării 
Care coboară-ncet și blind...

M-aplec să fur din iarba verde 
Lumina și s-o duc de-aici — 
Dar n-o găsesc. Ea, fără veste, 
S-a prefăcut în licurici.

ILEANA DRAGOȘ

Un m ©ster vestit
Am colindat o vreme prin satele 

bucovinene. Am zăbovit la vorbă cu 
păstorii, cu tăietorii de lemne... Ceea 
ce m-a atras spre ei a fost — în a- 
fara minunatei lor simplități, a ca
racterelor dintr-o bucată — înclinația 
către poezie, către cîntec. Frumusețea 
locurilor lor, tovărășia nemijlocită cu 
natura, se cer cîntate... Și oamenii de 
pe aci au cîntat din ce'e mai vechi 
timpuri. Cîntă cu glasul, din frunză, 
sau dintr-un fel de instrument ca o țea
va de lemn, lung cît un braț de om și 
gros cit două degete care se numește 
tilincă. Din tilincă se cîntă suflind 
pieziș, cu buzele țuguiate pe unul din 
capete și astupînd cu degetul arătă
tor cealaltă deschidere a țevii. Din ti
lincă s-au născut multe instrumente 
muzicale populare. în peretele țevii 
s-au tăiat șase găuri și a apărut 
flu'erul mare, sau cavalul, dn 
care melodia ieșea mai bogată 

să-ți descrie munca lui. Mihai Lăcă- 
încă din tinerețe destăpînit

dar înceată și îndurerată. Cînd s-a 
mai scurtat țeava, melodia a izbucnit 
mai veselă, mai vioaie, iar noul in
strument a căpătat numele de fluieraș...

La început, fiecare își construia 
singur instrumentul preferat. Cu tim
pul, cei mai prîcepuți au început să 
construiască și pentru alții : astfel, u- 
nii din acești meșteșugari au ajuns 
să aibă o faimă ce se întindea depar
te peste nouă sate.

Am întîlnit și eu un asemenea meș
teșugar ; i| cheamă Mihai Lăcătușu 
și locuiește în Capu Satului, comună 
din vecinătatea orașului Cîmpuiung 
Moldovenesc. E un om scund, cu o- 
chi iscoditori. Cînd începe să-ți vor
bească despre tocmitul (construitul) 
de fluiere, tiiinci sau buciume, devine 
plin de neastîmpăr, umblă de colo 
pînă colo și gesticulează, încercînd 

pasiunea făuririi de instrumente popii 
lare. Vestea de meșter neîntrecut i s- 
dus pînă departe. Este și inovator. 1 
încredințat că poate face să cînte im 
preună tilincă, buciumul și fluierul fă 
ră nepotriviri de ton. Zi de zi.fără ră 
gaz, badea Lăcătușu lucrează pentri 
a-și dovedi aceste presupuneri.

încercările lui sînt apreciate di 
către Institutul de Folclor din Bucu 
rești. De altfel. Mihai Lăcătușu e cu 
noscut și în lumea artiștilor interpreți 
în 1953 a luat premiul I pe țară pen 
tru măiestria cu care a cîntat dii 
tilincă.

...După ce le vorbește vizitatoriloi 
despre munca Iui, badea Lăcătușu în 
cheie întotdeauna cu această frază

— Să știți că în trecut au exista 
mulți ca mine și mai pricepuți, dai 
s-au pierdut, neluați în seamă de cir 
muirile cele vechi. De aceea, mulțu
mesc zilelor de azi, cînd conducerea 
țării și învățații cei mari ne iau îr 
seamă și ne cinstesc pe noi, cei care 
făurim instrumente de cîntat.

LUCIAN BALTUH



Alaltăieri, calendarul arăta că 
se împlinesc douăzeci de ani de 
la stingerea credinciosului fiu 
al poporului nostru. Alexandru 
Sahia. Am luat din raftul bibliotecii 
una dintre cărțile ce cuprind cule
geri, din scrierile sale și, pentru nu 
știu a cita oară, i-am căutat cu 
sfințenie cuvîntul. L-am regăsit, plin 
de înțelepciune, așa cum a fost 
așternut pe hîrtie de mâna nervoasă 
a netemătorului scriitor comunist, 
mort de tuberculoză la 29 de ani. 
încet ,cu pași neauziți, oamenii din 
filele lui Sahia urau înconjurat cu 
figurile lor frămîntate de tristețe și 
gînduri, cu ochii încercănați al
bastru, cu poveștile vieții lor chi
nuite. Iată-1 pe Serdici, ostașul cu 
termen redus, care moare de oftică 
în cazarma unde soldații dormeau 
cite doisprezece în patru paturi, 
visînd să se îmbolnăvească și să 
ajungă la infiermerie, unde, de bine 
de rău, ar fi putut dormi fiecare în- 
tr-un pat. Intr-un pat cu cearceaf ! 
Tu, Serdici, săracule Serdici, ți-ai 
ajuns visul ; ai intrat la infirmerie... 
Păcat însă că n-ai mai ieșit de acolo 
decît într-un sicriu purta; pe umeri 
de către camarazii care, puțin mai 
tîrziu, aveau să se înfioare desco
perind că, înainte de a te vîrî în 
cutia funerară, plutonierul de la 
magazia cu efecte te despuiase...

Iată-1 pe Bozan. conducătorul 
podului rulant din «Uzina vie". Ce 
faci, Bozane, te mai doare piciorul ? 
Dar castroanele mari, de tablă, fă
cute așa pentru a înșela foamea 
copiilor tăi, ai apucat să le vezi 
vreodată pline ? Nu... Patronii uzinei 
pe care o iubeai atît, bucurîndu-te 
ca un copil de fiecare locomotivă 
isprăvită, te-au ucis, Bozane, suflet 
al uzinei vii. Intîi te-au slăbit prin 
foame, apoi ți-au furat piciorul prin 
plumbul lor topit și-n cele din urmă 
jandarmii lor ți-au trimis un glonț în 
tîmpiă.

. . . Oamenii lui Sahia, frații lui 
Sahia — mi se perindă mai departe 
și triști pe dinaintea ochilor. Um
brele lor sînt degete uriașe, de ju

decători neînduplecați, întinse acu
zator către orînduirea de ieri. Me
sajul lui Sahia, scriitor comunist, e 
limpede, cu un înțeles unic, de ne
răstălmăcit : orînduirea burghezo- 
moșierească e singura vinovată de 
strivirea vieții lui Serdici, a lui Bo
zan, a lui Abramovici (din nuvela 
«Execuția din primăvară") și a 
atîtor altora. Dar mesagiul lui Sahia 
nu reiese doar din înfățișarea aces
tor întîmplări triste. Acest mesaj, 
acest adevăr, prin care el a chemat 
la luptă clasa muncitoare, e trans
mis cititorului cu o mare putere de 

convingere de către înseși persona
jele prin care Sahia i-a zugrăvit pe 
muncitorii înaintați. E vorba ce 
acei muncitori care aveau hotă- 
rîre de luptă împotriva stăpînilor 
de ieri. Tovarășul Filip din „Uzina 
vie", hamalul Simion d'n „Revoliă 
în port" sînt chipuri de muncitori 
comuniști, care înțeleg de unde 
vine răul, știu cum trebuie să-l 
curme și luptă pentru aceasta. Un 
asemenea om luminat e însuși Ale
xandru Sahia. Ziarist și scriitor 
excepțional de talentat, posesor al 
unei vaste culturi clădițș. solid pe- 
temelia cunoașterii învățăturii mar
xiste, Alexandru Sahia mărturisește 
în revista „Facla" din 17 octombrie 
1935 : „Scrisul meu e o contribuție 
la eforturile de eliberare a maselor 
muncitorești. Idealul lor este și idea
lul meu".

Viața puțină nu i-a permis să 
scrie decît o operă restrînsă ca nu
măr de pagini, dar aproape nimic 
din ceea ce frămînta poporul nos
tru în vremea aceea n-a rămas în 
afara lor. Lupta împotriva fascismu
lui și a războiului, prietenia față 
de Uniunea Sovietică, acțiunile de 
organizare ale proletariatului, iată 
izvoarele operei sale.

Scrise cu un realism emoționant, 
bogate în idei și populate de per
sonaje vii, de neuitat, nuvelele lui 
Sahia au adus un suflu nou în lite
ratura romînă dintre cele două răz
boaie, îmbogățind-o și deschizîndu-i 
orizonturi noi. Citindu-le, nu poți să 
nu exclami :„Cîte opere uriașe nu 
ar mai fi dat Sahia dacă boala și 
mizeria nu l-ar fi răpus atît de 
tînăr !" Dar, mai însemnat decît ceea 
ce dai, e ce anume dai și cum dai. 
Și Sahia a dat totul fără șovăială : 
talentul, puterea de muncă, viața. 
Totul —; pentru fericirea poporului. 
Se cuvine dar ca astăzi, cînd se îm
plinesc douăzeci de ani și două zile 
de la moartea lui, să-i șoptim încă 
o dată numele, cu prețuire, cu ad
mirație, cu sfințenie : Alexandru 
Sahia.

AL. OVID1U ZOTTA

însemnări
• Anul acesta vom 

putea vedea pe sce
na Teatrului N>ați >- 
nai „I. L. Caragiale" 
piesa lui V. Aitcsan- 
dr-i „Ovidin“, care 
povestește despre 
viat-a poetului exilat 
la Tomis (Constan
ta-).

e La Rongoon în 
Birmania a rulat 
timp de o săptămî- 
nă. îrtcepînd din 2 
august, documenta
rul închinat lui N. 
Grigorescu, pe care 
l-am admirat și noi 
pe ecranele noastre.

• La Dorohoi, în 
casa în care a lucrat • 
marele nostru muzi
cian G. Enescu, se 
va inaugura un 
muzeu. La Liveni. 
casa în care s-a năs- 
cupt G. Enescu. este 
în curs de reconsti
tuire.

• Humulești... Lo
cul năzbîtiilor și al 
întîmplărilor pline 
,de haz ale autorului 
..Amintirilor din co
pilărie". De cite ori 
n-am văzut cu ochii 
gîndului casa, curtea 
unde și-a petrecut 
copilăria Ion Crean
gă.

Iată însă că în 
curînd vom putea 
vedea casa unde s-a 
născut marele po
vestitor, căci acolo 
se restaurează totul 
așa cum a fost în

vremea copilăriei lui. 
De asemenea, se 
«amenajează boj-. 
deucâ de la lași.

e Sînt în curs de 
organizare muzee în
chinate lui M. Emi- 
nescu la Ipoteștî, lui 
Al. Vlăhuță la Dra-; 
gosloveni, lui Sime
on Florea Marian 
la Suceava și încă 
altele. ,,

® In sala Dalles, 
din București, la 
Expoziția Anuală de 
Grafică, puteti ve-; 
dea o seamă de de
sene în tuș, ilustrații 
la basmele lui Ion 
Creangă. Autorul lor, 
este A. Alexe.

* Studioul de diaj 
filme își propune 
să-i ajute și pe elevi 
în anul școlar care 
urmează cu cîteva 
filme, lată care sînt: 
„Răscoala de la Bo- 
bîlna“, ,,O excursie 
școlară". Mai reți
nem că studioul de 
diafilme își propune 
să realizeze „Mono
grafia vieții și ope- 
reLacriitorului Bar
bu Delavrancea“< 
De asemenea, o pre
zentare în culori a 
picturii lui Grigo-; 
rescu o prezentare în 
culori a vieții și ope
rei lui Ovidiu. Am 
dat numai. cîteva 
titluri. In plan, mai 
sînt și altele.

POVESTIRE DE A.WEISS-DESEN E DE Z.IULIAM

I Rezumatul capitolului precedent
Kardoș a trimis un spion în tabăra iobagilor. Ace

sta reuși să se strecoare în tabără și află că țăranii 
se pregătesc să atace castelul. El mai descoperi un 
lucru important : anume că Arcașul Negru nu 

I-sste altul decît grădinarul palatului. Spionul fuo» 
către castel să spună toate acestea.

-£l BINE ,VOM-PORNI 
ATACUL ÎN NQAPTFA 
ASTA -HOTIRÎ BAL'ONU

BARONUL LUA CU SIAIE TOATA OASTEA DIN CASTEL. : 
NECHÎBZUrNȚĂ ASTA ACEA SA O FLÂTEAȘCÂ SCUMP. 
PE URMA OASTE! SE STRECURĂ GYORGY CARE 
NU-L PIERDEA DlN OCHI PE B A’POM



Expresul străbate în goană nesfîrșitele 
cîmpii colhoznice. Așa dar, am pornit 
spre casă... Cu puține clipe înainte, pri
veam cu ochii aburiți siluetele clădirilor 
înalte ale Moscovei, topite în zarea al-i 
bastră. Tăcem. Tictacul monoton al roti* 
ior ronțăie liniștea vagonului iar samo
varul sfîrie prietenos în coltul lui. Ce 
greu se leagă vorbele... Numai năframa 
albă, neștiută a gîndului flutură de rămas 
bun. La revedere, oraș drag I la revedere, 
sărbătoare a tinereții 1

Fiecare zi trăită aici capătă chip și 
viață în amintire, înălțîndu-se toate 
intr-un basm de lumină. Carnetul de pe 
genunchi e aîb încă. Rotativa așteaptă 
poate proptită leneș pe labele-i gigantice 
de ojel, să înghită suluri de hîrtie. Dar 
sînt pe lume fapte și simțăminte cărora 
e atît de greu să le dai glas... Ce anume 
să alegi din noianul de gînduri, de emoj 
ții, de amintiri scumpe? N-am decît să 
ras totul în seama condeiului, gazetar 
mai conștiincios decît mine. El va izbuti 
să vă dezvăluie poate o frîntură din atî-i 
tea și atîtea frumuseți.

STRĂZILE MOSCOVEI

„...Eu am zece ani și-acuma. 
Mort, copilul nu mai crește".

Ele ne-au întîmpinat mai întîi și ne-au 
vorbit despre tinerețe, despre pace. De 
fapt, ele nu mai erau niște simple străzi, 
bulevarde sau piețe. Erau flori și zîmbete 
vii, cununi multicolore de lumini și vis. 
Și toate degajau o atmosferă de caldă 
și nemărginită ospitalitate. Pretutindeni 
unduiau mătăsoase, în adierea vîntului, 
drapelele tuturor țărilor de pe glob. Pe 
frontoanele clădirilor citeai cuvinte de 
bun sosit în toate limbile. Pe una din 
marile artere ale Moscovei, din loc în loc, 
16 portrete înal’te ale unor fete înfățișînd 
cele 16 Republici ale Uniunii Sovietice, 
îi întîmpinau pe oaspeți cu tradiționala 
pîine și sare. Cînd se lăsa amurgul, ca
pitala se transforma într-un uriaș curcu
beu de neon. Intr-un joc minunat, sori 
și constelații, salbe multicolore și flori 
se aprindeau și se stingeau încîntîndu-ți 
privirile. Porumbei, simbol al păcii și 
speranțelor, își fluturau — printr-un dis->

mai buni dansatori din Uniunea Sovietica 
își arătau măiestria. Se prezentau printre 
altele fragmente din baletul „Gaineeh** 
de Haciaturian și din „Lacul lebedelor".

Seara era albastră, clară, și în lumina 
zecilor de reflectoare mișcările pline de 
grație ale balerinilor păreau mișcările 
unor fluturi albi, pe care așteptai din 
clipă în clipă să-i vezi topindu-se în 
văzduh. Ropote de aplauze, pornite din 
inimă, răsplăteau fiece tablou, fiece 
piruietă plină de iscusință...

Astfel de seri vrăjite au fost multe la 
Festival. Aș putea să vă vorbesc despre 
neuitatul bal de la Kremlin. Sau despre 
„Sărbătoarea tinerelor fete". Ori despre 
dansurile celor din Africa Neagră, ori 
despre spectacolul de gală al delegației 
R.P.R., spectacol care, spre mîndria noas
tră, trebuie să spunem că a fost foarte 
izbutit și a avut mult succes. Au fost, 
în sfîrșit, multe asemenea seri, fiecare cu 
farmecul și frumusețea ei. Dintre toate 
însă una se desprinde solemnă și adine 
emoționantă, săpată cu litere de foc în 
inima fiecăruia...

El NU VOR ÎNGĂDUI!

A fost seara în care miile de tineri de 
toate rasele și naționalitățile, strînși în 
Piața Manejului, și-au amintit de sufe
rință și au spus „Nu 1“ suferinței. A fost 
seara de 6 august, cînd se împlineau 12 
ani de la distrugerea Hiroșimei, 12 ani 
de la groaznicul măcel atomic. Miile de 
tineri din toate colțurile pămîntului as
cultau tulburați cuvintele unei tinere ja
poneze, supraviețuitoare a măcelului, care 
povestea clipele tragice de atunci. Fie 
care vedea cu închipuirea trupurile sfîrie- 
cate și în văzduhul tăcut fluturau parcă 
versurile lui Nazim Hikmet:

pozitiv ingenios — aripile de lumină. 
Giuvater imens. Moscova ne dăruia seară 
de sear1 scînteierile-i neuitate. Și sub 
aceste scînteieri, piețele și bulevardele 
furnicau de lume și răsunau de cîntece.

CHIPURI Șl CÎNTECE

Cele mai dragi cîntece ale lumii au 
răsunat acolo, cîntece despre prietenie și 
pace. Iar cuvintele acestea două au fost 
de mii de ori pe buzele tuturor. Le ros
teau cu aceiași pasiune albi, negri și 
galbeni, le rosteau nu numai prin grai, 
dar și cu ochii, cu inima, cu toată ființa 
lor. Chipurile acestea albe, negre, galbe
ne,le-am văzut de atîtea ori laolaltă pe 
străzile Moscovei, grupuri, grupuri, dis- 
cutînd .împărtășindu-și năzuințele, schim- 
bînd adrese și autografe, dansînd ori în- 
văjînd un cîntec nou. Și peste tot, tine
rele gazde, fete și băieți sovietici, erau 
nelipsiți din jurul oaspeților, înconjurîn- 

du-i cu zîmbet și căldură. S-au închegai 
acolo mii de prietenii, prietenii mai tari 
decît timpul și depărtările. Ca să scrii 
despre toate ar trebui volume întregi. Aș 
vrea să vă povestesc măcar despre prie
tenii mei cei noi. Dar pe care să vi-1 de
scriu ? Pe inginerul sovietic Malțev, pe 
studentul chinez Lin En-po, pe fotbalistul 
negru Aii, pe textilista Erna Krausse din 
Germania ? Sînt atît de mulți... Dar 
iată, mi-am amintit de cineva ale cărui 
nume și adresă vi le voi împărtăși și vouă. 
Cineva care a auzit multe despre voi, 
pionierii din Romînia, și vrea să vă cu
noască și mai bine, să se împrietenească cu 
voi. E vorba de balerina sovietică Irina 
Meșceanova. N-are decît 17 ani și pri
mele taine ale baletului le-a deprins, fi
rește, la Palatul pionierilor. Am cunos
cut-o nu la un spectacol de balet, cum 
v-ați închipuit, ci... la Expoziția Agricolă 
Unională. Admira cu bucurie și interes 12 
purcei albi mici și rotunzi ca niște măr

gele. Am crezut întîi că e zootehniciană, 
dar cum v-am spus, am aflat cu surprin
dere că animalele sînt numai cea de-a 
doua pasiune a ei.

îndeplinesc aici dorința Irinei (care 
așteaptă cu nerăbdare să-i scrieți), 
dîndu-vă adresa ei;

MewaHoBa HpnHa, 3anopoflHbiH np. Jt. 
45/13 kom. 96 — Jleanarpau.

Da, nu vă mirați; Leningrad. Fiindcă 
Irina venise la Moscova cu Teatrul de 
Operă și Balet din Leningrad, pentru a 
participa, în cadrul Festivalului, la seara 
baletului sovietic. Și fiindcă a venit vor
ba, să vă spun cîteva cuvinte și despre 
această neuitată seară a maeștrilor dan
sului.

IN LUMINA REFLECTOARELOR

S-a desfășurat pe Stadionul Dinamo. 
In fața miilor de spectatori, pe un po
dium lucios și uriaș, montat pe gazon, cei

Un „Nu 1“ răspicat, gigantic, a inun
dat ca un tunet piața. Era voința tinere
tului, voința lumii care glăsuia. Voința 
oamenilor simpli și mulți care vor să 
trăiască, să construiască, să fie fericiți, 
și care nu vor mai îngădui vînzătorilor 
de moarte să-și facă de cap.

Fiecare înțelegea că, odată întorși 
acasă la ei, tinerii aceștia vor lupta din 
răsputeri pentru ca porumbelul, pasărea 
albă a păcii, să nu mai cadă însînge- 
rată...

Minunate zile și nopți ale Festivalului... 
Cine dintre cei ce le-au trăit le va uita 
oare? Nimeni. Ele au fost ca o ploaie de 
lumină și căldură pentru inimile tinere. 
O sărbătoare nesfîrșită a prieteniei și 
viselor dragi, de la care tinerii au plecat 
mai uniți, mai încrezători în viață și în 
forțele lor, avînd adînc întipărită în inimă 
imaginea fetelor și băieților sovietici 
care i-au întîmpinat cu atîta bucurie.

La revedere, și peste doi ani să ne 
revedem și mai tineri, drag Festival I

VASILE MANUCEANU
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In seara aceea in cartierul Grant era 

o animație neobișnuită. Porțile se deschi
deau mai des, vorbele se schimbau repe
zit. iar oamenii mișunau in sus și în 
jos, in grupuri formate spontan după re
lații de vecinătate și prietenie.

Pe poarta sudorului ceferist Ivănescu 
Tudor (Gălăteanu) au intrat lăcătușul 
Petre Rădulescu și zugravul Safta Con
stantin.

— Tudore, hai cu noi 1 li alungăm pe 
nemți. A sosit momentul.

Ivănescu s-a hotărit repede. Și la fel ca 
el și alți locuitori ai cartierului Grant.

Astfel, in scurtă vreme, muncitorii înar
mați se îndreptau spre barăcile de pe 
Șoseaua Crîngași in apropierea Băncii 
„Albina". Acolo era cantonată o unitate 
militară nemțească. Musafirii ăștia ne
poftiți înveninaseră multă vreme zilele 
locuitorilor din cartierul Grant. Umilința, 
teroarea exercitată de aceștia nu erau ușor 
de uitat.

Prin ferestrele deschise, peste garduri, 
prin grupurile din ce în ce mai nume
roase, peste întregul cartier, cuvintele: 
„li alungăm pe nemți" se răspindeau cu 
iuțeala și tăria de lozincă.

A SOSIT MOMENTUL...
Sudorul Jan Lungu aducea cuvintul 

partidului; „Trebuie acționat!“ Și cuvin
tul partidului a fost însușit minunat de 
repede de locuitorii d'n Grant.

Intr-adevăr sosise momentul.
Cartierul Băneasa era amenințat, 

bombardat cu tunurile. Unitățile nemțești 
grupate și furioase pînă la nebunie de 
întorsătura neașteptată penlru ei, deschi
seră foc împotriva populației.

Răpăitul mitralierelor, asurzitorul vuiet 
al bombardierelor și exploziile „razante

lor" răsuna cumplit de acolo de la Bă
neasa pină departe deasupra Grantului. 
unde se transformaseră in singeroase 
semnale de luptă

>n scurt timp barăcile de pe șoseaua 
Crîngași au fost luate cu asalt.

Soldații fasciști surprinși de învălmă
șeală cuprinși de spaimă, acționau sub 
imperiul aceluiași gind : să scape de pu
hoiul izvorit de pe străzile Grantului, 
puhoi ce infăptuia amenințarea mută ci
tită zi de zi in ochii cu priviri piezișe, 
tot timpul ocupației fasciste.

Parte din fasciști zviriiră armele bă- 
lăbănindu-se aiuriți cu mîinile in sus: 
alții și-au mistuit semeția scăpărînd din 
potcoavele bocancilor pe șoseaua Crin- 
gași și de aici peste cîmpul lui Calima- 
che, spre malul Dîmboviței iar cei ră
mași, cu degetele încleștate pe trăgător 
împrăștiau gloanțe țipînd in neștire

Pornite la întîmpiare, gloanțele izbeau 
în garduri. în zidurile caselor, in tere
stre...

Năvala muncitor lor insă a sfărimat 
repede porțile, a desfăcut ușile bărăcilor 

și a curmat răpăitul automatelor.
In barăcile de pe Crîngași in fața mul

țimii. „eroii" Blitz Kreg-ului și-au veș
tejit vitejia ingroșînd rindurile prizo
nierilor. Dar peste cimp. spre comuna 
Roșu reveniți din prima spaimă, fugarii 
au deschis foc împotriva urmăritorilor. 
In același timp la Malaxa fasciștii erau 
zvîrîiți din cantonamentele unde pînă 
atunci se s mțiseră mai bine ca la ei 
acasă. La Băneasa și Otopeni, șuierătu
rile spintecau văzduhul, exploziile scur

mau pămintul, iar nemții încercuiți, în
cercau să-și taie drum spre inima Capi
talei. Sub pasarela de la Halta Griviței 
un tren cu armament și soldați fasciști a 
fost capturat fără vărsare de singe de 
către ceferiști.

Sub scurte fulgerări de armă și poc
nitul grenadelor cimpul dintre Ciurel și 
comuna Roșu a fost curățit de fugarii 
fasciști care sub paza muncitorilor înar
mați erau trimiși spre improvizatul lagăr 
de prizonieri hitleriști în București.

Soarele dimineții lui 24 AUGUST a 
găsit pe locul luptei numai citeva semne 
ale cumplitei urmăriri din timpul nop
ții. Nemții din cartierul Grant au fost 
izgoniți O parte dintre ei luați prizo
nieri Luptele au continuat insă crincene 
la Băneasa și Otopeni. Aici, alături de 
trupele regulate muncitori veniți din 
toate cartierele Bucureștiului au adus 
contribuția lor la eliberarea patriei noas- 
tre de c»»h î«»<Tf»î

M. CALIN

PRIVELIȘTI 
NOI 
ÎN 

PATRIA 
NOASTRĂ
în zorii zilei de 9 august, 

a prins viață un nou uriaș 
care dă lumină : Termocen
trala de la Livezi, care se 
află la numai cîțiva kilome
tri de orașul Craiova. Mun
citorii au aprins focul la 
cazanul cu aburi, prima tur
bină de 3.200 Kw. s-a urnit 
greoaie, iar spiridușii curen
tului au pornit în goană pe 
cabluri. Un amănunt intere
sant î cablurile de la Live
zi au pus în mișcare între
gul ansamblu al unei fabrici 
de zahăr care e de aseme
nea nouă și care face ulti- 
mile probe înaintea intrării 
în producție.

★

Zi de zi fabricile noastre 
produc mii de metri de pîn- 
zeturi și stofe pentru nevoile

oamenilor muncii. Voi în
șivă, de cite ori nu vă opri
ți în fața vitrinelor bogate, 
cu țesături multicolore ? Și 
Zi de zi posibilitățile indus
triei noastre textile sporesc. 
Astfel, de curînd a intrat 
parțial în funcțiune fabrica 
„Gheorghe Dosza, de lingă 
Sfîntul Gheorghe, una din 
cele mai moderne filaturi 
din țară. Fabrica e Înzestra
tă cu mașini de înaltă teh
nicitate, fabricate în U.R.S.S. 
și în R. D. Germană, cu ben
zi transportoare, instalații 
pentru absorbirea prafului 
și scamelor, etc. Toate aces
tea vor creea muncitorilor 
de la noua filatură cele 
mai bune condiții de lucru.

Statul Democrat popular 
are o deosebită grijă ca eroi
cii mineri, care dau patriei 
mii de tone de combustibil 
prețios, să aibă condiții de 
viață cit mai bune. Pe harta 
țării au apărut adevărate o- 
rașe miniere noi ca Uricani, 
Filipești de Pădure, etc. Fili- 
peștii de Pădure, a căror 
construcție a început în 1950, 
cuprind astăzi 116 aparta
mente în blocuri, 117 locuințe 
individuale, o școală profesio
nală, magazine, creșă etc. In 
alt orășel minier, Lonea, s-au 
dat pînă acum în folosință 
24 de blocuri cu 508 aparta
mente, o cantină cu 600 locu
ri, un cinematograf, un dis
pensar etc.

Minerii fruntași Gheorghe 
Neagu, Iuliu Somoghi și 
Ion Filo, de la mina Petrila, 
sînt bucuroși de rezultatele 
obținute după o zi de mun
că. Gheorghe Neagu (stin
gă) a reușit să dea peste 
plan în luna iulie 300 de 
tone de cărbune.
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Marele vrăjitor 
In luptă cu...copin!

Ați auzit, desigur, despre 
vestita organizație teroristă 
din S.U.A. Ku Klux Klan. 
Faptele ei vă sînt de a- 
semenea cunoscute : negrii 
schingiuiți cu sălbăticie, 
bătuți, arși de vii... Mem
brii acestei asociații, în ma
joritate bogătași „bolnavi de 
plictiseală" și-au găsit de 
curînd o nouă distracție: 
persecutarea copiilor negri. 
La 8 august. în statul Caro
lina de Nord, s-au strîns 300 
de indivizi îmbrăcat! cu 
glugi negre, semnul distinc
tiv al Ku Klux Klanului. Șe
ful lor. „Marele Vrăjitor", 
care n-a fost indentificat. dar 
care, desigur e o persoană 
„suspusă". a rostit un dis- 
curș mîrșav în care arăta că 
Ku Klux Klanul nu va ingă- 
dui niciodată lichidarea dis
criminării rasiale în școli și 
că va împiedica admiterea co
piilor negri în școlile pentru 
albi. Cuvîntarea a fost primi
tă de bandiții mascați cu ur
lete de bucurie.

Ku Klux Klanul a pornit 
război împotriva unor copii 
flămînzi, slabi și dezbrăcati. 
Poate pentru vitejia lor, gu
vernul va acorda bandiți
lor vreo decorație, cine știe.»

Ancheta sâptămînii...

PREOCUPĂRI...
In ancheta din săptămîna aceasta 

neam propus să vă prezentăm 
citeva din preocupările pionierilor din 
comuna Cricău. Să începem deci cu.-

P1NTEA ION

L-am întîlnit pe miriștea din mar
ginea satului încărcînd, împreună cu 
tatăl său, un car cu grîu. Ion aranja 
snopii în car, iar tatăl său i-i dădea 
cu furca de jos. Cînd terminară de 
încărcat carul, legară amîndoi sulul 
carea ținea snopii.

— Vezi cum mîi boii, Ioane, îi spu
se tatăl său la plecare. Să nu cumva 
să se răstoarne carul.

— Nici o grijă, tată...
In drum spre arie am aflat de la 

Ion că nu-i pentru prima dată cfnd 
se duce el cu un car așa de încărcat, 
că îi place foarte mult să le ajute pă
rinților în toate muncile.

La o răscruce de drumuri ne-am po
menit în fața noastră cu...

IAȘCA IONEL

Se ducea cu mîncare pe timp. Și 
ei e foarte preocupat acum. Ii ajută 
tatălui său la desmiriștit. In două zile 
trebuie să termine cu aratul — după 
cum spune el. N-a vrut să zăbovească 
eu noi. Ii era teamă ea nu cumva să 
I se răcească mîncarea.

Ajuns în sat, o întîlnesc pe...

MICLEA ELENA

Am rugat-o să stea numai două 
minute și să-mi spună cu se preocupă 
la această oră.

— Of, am multe pe cap. Sînt sin
gură acasă și trebuie să am grijă de

★
La întreprinderile F1AT, 

cea mai mare fabrică de au
tomobile din Italia, au fost 
concediați 3.000 muncitori. In 
fața prefecturii orașului, o 

coloană de muncitori de
monstrează împotriva aces
tei măsuri, care aruncă alți 
oameni în mizeria șomajului.

toate. Să hrănesc păsările, porcii, mai 
am încă de curățat și la hambare. 
Tata și mama sînt la batoză și acum, 
acum trebuie să pice cu sacii cu grîu 
și curățenia încă nu-i gata.

— Bine, Elena, nu te mai rețin. 
N-aș vrea să nu-ti termini treaba din 
cauza mea.

Luîndu-mi rămas bun am plecat mai 
departe. La Căminul cultural am dat 
peste...

RUSAN IONEL
și PÂCURARU AURELIA

Amîndoi alegeau niște cărți pentru 
o bibliotecă volantă pe care voiau 
s-o ducă la arie. După cum spun ei, 
în fiecare zi doi pionieri din detașa
ment vor fi la arie și vor avea grijă 
de bibliotecă. La amiază, cînd oame
nii se odihnesc, ei le citesc din cărți. 
Așa timpul trece mai plăcut...

Eu zic să ne oprim aici. Fiecare din
tre voi a putut să-și dea seama care 
sînt preocupările pionierilor din Cri
cău. Un singur lucru vreau să vă mai 
spun. Să nu cumva să credeți că pio
nierii de aici nu fac și excursii, că ei 
nu se joacă, ba da, au o activitate 
ioarte frumoasă, în cele două zile de 
tabără pe săptămînă.

ROMEO RADU



nu

la vitrina 
te urci pe 
roți moi de

a3ta m-am 
strecurat în lumea ju
căriilor. Și voi știți bine, 
lumea asta prinde viață 
noaptea, după ce voi, 
dragi prieteni, v-ați cul
cat. Așa se face că din 
raftul cel mare, unde se 
află frumos orînduite, 
păpuși de toate mări
mile, îmbrăcate cu ro
chii vaporoase, albastre 
și galbene, cu părul 
pieptănat în codițe sau 
cu zulufi neastîmpă- 
rați, se desprind cîteva.

A, nu, nu putem să le 
urmărim pe toate. Să

ne luăm după Gretchen, 
păpușa cu două cozi 
bălaie și ochi de peru
zea, peste care se aștern 
din clipă în clipă periu
țele genelor.

Ah, Gretchen, ce ne- 
astîmpărată mai ești I 
Alergi pînă 
din față și 
trotineta cu 
cauciuc... îți place tro
tineta ? Ce ușor alune
că 1 Dar nu rămîi decît 
o clipă aici. Țopăind 
veselă intri într-un raft 
unde s mai mulți cîini ; 
albi și negri cu urechile 
pleoștite sau ciulite la
tră la o pisică neagră.

Ha, ha ! ce caraghios 
s-a zbîrlit pisicuța la 
cîinii ăștia răi. De un
deva de sus, te privește 
un tigru care nu-i de 
loc fioros, un elefant și 
o caraghioasă de mai
muță. Dar tu, Gretchen, 
nu rămîi prea mult aici. 
Dintr un colț te îmbie 
un cal sprinten cu o 
coamă mîndră, neagră 
și cu șeaua roșie.

— Hi, hi, căluțule 1 — 
îi dai tu zor.

Și mergînd așa te în- 
. tîlnești pe drum cu Len- 

chen, o păpușă cu na
sul în vînt și cu obrajii 
roșii ca bujorul care se 
plimbă într-o limuzină 
albastră, lucioasă. O 
maț întîlnești pe Maria
ne care-și duce la plim
bare într-un cărucior, 
pe cei doi frățiori dolo
fani. Tuturor le faci 
semn cu mîna și treci 
mai departe pe căluțul 
tău.

Dar,

suparăți pe mine, 
pot sta toată noaptea 
să urmăresc năzbîtiile 
acestei păpuși neas- 
tîmpărate. Știu însă 
că în zori ea se va așe
za liniștită în colțul ei 
și cu ochii plecați, cu 
gura roșie întredeschi
să, va părea cea mai 
cuminte creatură de pe 
pămînt.

Să intrăm acum, ziua, 
în aceeași lume a jucă
riilor. Păpușile, rățuș- 
tele, ursuleții de pluș 
stau cuminți. Nimeni nu 
se mișcă de la locul 
orînduit anume pentru 
fiecare.

Dar în schimb năzdră
vanii sînt acum copiii, 

hai aici I 
uităm a- 

i din toate

Alerta continuă...
Mulți dintre voi au auzit aceste cuvinte și au dorit 

să știe ce înseamnă, care este motivul pentru care une
ori alerta continuă iar alteori sistează. Și, în 
afară de „alertă", mai sînt și alți termeni care sc uti
lizează ca un cod special, pentru lucrările anului Gco- 
fizic Internațional. Pe cîțiva dintre ei îi vom explica 
acum.

Știți cu toții că unul dintre cele mai importante sco
puri ale Anului Geofizic Internațional (A. G. 1.) este 
acela de a descoperi legăturile intime care există între 
fenomenele ce se produc pe Soare — pete, protube
rante, erupții — și fenomenele la care asistăm pe Pă
mînt, fie că este vorba de fenomene electromagnetice 
(furtuni magnetice, aurore polare sau paraziți rad'o’o- 
nici), fie că este vorba de fenomene de climă : furtuni, 
ploi, vînturi. De aceea, atunci cînd pe Soare apar pete 
mai mari și mai importante, se dă semnalul de „Aler
tă". care ar însemna „fii gata" pentru a observa cu

mai con- 
știi

— In cazul ăsta mai ai timp.
— Da, dar dacă întîrzii, mi-o trțge 

tata 1
★

Poți să-mi spui ce direcție va

arăta sudul, 
va arăta ca

arăta
dacă
spre nord ?

— Foarte simplu, 
va 
coada 

de obicei, pămîntul I
(După „Der Junge

— Mamă, 1 
Mamă, să ne 
colo 1 se aude 
părțile.

Si zarva nu 
tenește, fiindcă nu 
unde să te uiți mai în
tîi : la aragazul ăsta 
pitic, la farfurioarele 
albastre cu ceșcuțe la 
fel... la păpuși, la min
gii, la biciclete.

Acum am să vă spun 
unde se află împărăția 
asta a jucăriilor. Nu-i 
peste mări și țări. Se 
află chiar în Capitală, 
pe Bulevardul General 
Magheru... Acolo s-a 
deschis expoziția de 
jucării a Republicii De
mocrate Germane.

Harnicii și talentații 
muncitori din R.D.G. fac 
jucării nespus de fru
moase pentru copii.
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atenție fenomenele care se produc acolo, ca 
se produc la noi pe Pămînt. Astfel, atunci 
la radio semnalul de „alertă", înseamnă că

mai multă 
și cele ce 
cînd auziți 
pe Soare au apărut pete mari și active.

Dacă aceste fenomene solare capătă o extindere mare, 
adică se produc acolo erupții mari și violente, care au 
mare importanță pentru planeta noastră, atunci se dă 
„Interval mondial special" pentru observații. Aceasta 
înseamnă că toate observatoarele solare execută ob
servații asupra Soarelui, cit mai des posibil. In unele 
observatoare Soarele este fotografiat la fiecare secun
dă ! Nici un fenomen care s-ar produce acolo nu sca
pă neobservat.

In calendarul A. G. 1. sînt prevăzute „Interv.ale mon
diale" de observații, pentru meteorologie (în care timp 
observațiile meteorologice se fac cît mai des și cu apa
rate speciale), intervale pentru meteoriți, cînd se fac 
observații pe tot globul asupra stelelor căzătoare, și 
alte intervale speciale. Acestea se numesc „Intervale 
Mondiale", stabilite dinainte, spre deosebire de 
numite „Intervale Mondiale Speciale", date, după 
am văzut, de activitatea Soarelui.

Vedeți dar că activitatea științifică a A. G. I. 
astfel stabilită, încît să se obțină cît mai multe 
vații simultane asupra fenomenelor înregistrate.

MATEI ALECSESCU
Director al Observatorului Astronomic Popular 

din Bucureștiprieteni, nu vă

noaptea in

să văd cit
e ple

mult sa-ml

e vacă.

Acel ce întreabă, nu va rătăci.

N-at ghicit,

Pionier"")

la ii clatină.;

tovarășe

coaaa vacii 
stă cu capul

singur haina, 
devine țesător, 
pe sine insușl.

sus e pie- 
dar nu e

Peste o apă trece, hit se tțdă, 
Peste prăpăstii trece și nu cade.

milițianul 
tale nu-i 
du-ți bi-

Cel mai surd e acela care nu vrea 
să asculte.

-"'Dacă în mînie lovești o piatră, te va 
durea doar piciorul.

Ce cauți 
cetățene ? 
vrut numai

Milițianul; 
ceasornicărie,

Hoțul: Am 
este ora, zău

PROVERBE JAPONEZE
Intr-o discuție nu învinge acela 

strigă mai tare.

FINLANDEZE
nu vei face pod. Pentru 

bîrne.
fierarul care se tema de

flămînd nu se teme de

Patru picioare
Cap de șarpe are, dar nu e șarpe.

PROVERB TĂTAR
Si nu ai încredere în zîmbetul 

manului.

. PROVERBE ȘI Z1CATOR! COREENE 
De-arunci orezul, poți să-l strîngi, 

de-arunci o vorbă n-o mai poți lua 
înapoi.

B. CARAGIALE
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Kurt: Tăticule, te rog 
dai de ziua mea o tobă.

Tatăl : Bine, bine, numai să-mi fă- 
găduiești că n-ai să te joci în titnp 
ce lucrez.

Kurt: Nu, tăticule, • să mă ioc 
de-a toboșarul nu
mai cînd ai să dor
mi.

*
Fritz : Ce ți s-a

intîmplat că ești 
atît de vesel ?

Max : Viu de 
dentist.

Fritz : ? I
Max: Da, dar nu era acasă...

★
— Tinere, — îi spuse 

lui Karl, — farul bicicletei 
aprins. Fii bun, coboară și 
cicleta de ghidon.

— Am încercat și așa, 
milițian, dar tot nu arde l

. *
— Unde fe grăbești, băiețaș ?
— Mă duc acasă...
— Și de ce trebuie să alergi ?
— Mama vrea să-mi tragă o

GHICITORI TADJICE
Mîini și picioare nu are 
Dar pe toți ii scutură și

Partea 
troasă, dar nu e pia
tră ;

Partea de 
troasă, 
piatră, 

are, dar nu

este asta? Mănîncă frunze verzi, 
coase 
cînd 

leagă

Chiar și mierea dacă o iei ca me
dicament este amară.

PROVERBE ARABE
Puțin folos ai de la ochi, dacă min

tea este oarbă.
Cu rouă nu umpli o jîntînă.

Dacă vrei să păstrezi o taină de la 
dușmani, păslreaz-o și de la prieteni.

Vn om spuse ; -
— Robule, eu te-am cumpărat !
— Aceasta este treaba ta, — spuse 

robul.
— Dar, oare, n-ai să fugi ? 
—- Aceasta este treaba mea, 

punse el.

Un cîine 
ciomag. 
PROVERBE

Din vorbe 
asta trebuie

Nu e bun 
scîntei.

care

--------•---------

Meciul de șah prin telefon

1
s1 i 1j®o“te,

A Mâ S T
(ci I

Negru: ION NISTORAN
Alb: MIRCEA PRECUP
La mutarea lui Precup Mircea: d2 

—d3 Nistoran Ion a răspuns prin : 
d7—d6.


