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— și cred că știți cum...
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Bucuria voastră de a începe un nou 
an școlar este și o bucurie a noastră I

De aceea, am ales cea mai frumoasă 
literă pentru a scrie;

cuvintul Gheorghiță-Reporterul: 
cit mai puține foiletoane critice. Pen
tru asta. însă, trebuie să mă ajutați și 
voi

aia

Dragii mei, eu vă urez ca in timpul 
acestui an școlar să fiți cit mai... cu
rioși : curioși — să aflați părțile de 
cuvînt ale unei fraze, curioși să vedeți 
care-i rezultatul cutărei ecuații, curioși 
— să vedeți ce zice mama atunci cînd, 
din proprie inițiativă, vă oferiți să

...Are
E prima dată eînd mi se cere o de

clarație în presă... Zdup e neliniștit: 
se teme c-o să-mi iau nasul la purtare, 
crezindu-mă cine știe ce personalitate. 
Dar voi, băieți, să nu mă bănuiți; eu 
rămîn tot Gheorghiță al vostru, care 
acum, la începutul anului școlar, vă 
spune doar atît: vreau să scriu despre 
voi cit mai multe reportaje de laudă și

cumpătarea 
modestia...

I de

ORGAN M.COMIT£TUIUI CCHTtM ALB*

LA CEREREA REDACȚIEI, 
CD PRILEJUL NOULUI AN ȘCOLAR...

— Dragi cititori, știți că mie nu-mi 
place să vorbesc mult de aceea am să 
vorbesc puțin — vorba multă sărăcia 
omului — noi coțofenele cunoaștem a- 
cest proverb ne străduim să nu batem 
apa-n piuă vorbim cu măsură și rar nu 
ne plac oamenii guralivi 
lăudăroși trăiască 
nismul ura

vivat
Secretarul de redacti e: 

Oprește-te, Fano! Era vorba să adre
sezi un salut citiorilor cu prilejul în
ceperii anului școlar, și cînd colo...

Fana-Coțofa na declară:
Fana-Coțofana : Te rog să 

nu mă insulți! Cele 
spuse pinâ

acum cons
tituie introducerea. In 

continuare, vreau să le urez 
cititorilor și mai ales cititoarelor să 
nu... semene cu mine atunci cînd vor 
lua cuvintul la adunările pionierești 
ori în fața tablei, la lecție!

(A

.doctorul Pilulă (din partea Clubului Curioșilor) intervine:
spargeți lemne ori să aduceți o gălea
tă cu apă !

Succes, copii! cu toate motoarele, 
înainte! viteza maxima !

La început de an...
•Noi manuale școlare
Anul, acesta s-au tipărit cu 20 la 

sută mai multe manuale școlare decît 
în anul școlar 1956—1957.

Dacă am lua cele 12 milioane de 
exemplare de manuale școlare tipă
rite în anul acesta și le-am așeza cap 
la cap, am obține o linie lungă de 
2640 km (adică aproximativ distanța 
de la București la Lisabona).

Dacă, de asemenea, am lua întregul 
tiraj de manuale tipărit în acest an 
și am dori să-l transportăm cu trenul 
la Ploiești, să zicem, ne-ar trebui două 
trenuri a cîte 175 de vagoane fiecare. 
Aceste trenuri s-ar întinde pe o dis
tanță de 4 km.

în acest an, pe lîngă multe altele, 
s-au tipărit :

— Abecedare — 390.000 exemplare.
— Geometria (cl. a Vil-a) — 103.000 

exemplare.
— Istoria patriei (cl. a IV-a) — 

271.000 exemplare.

Ne scriu prietenii
• ,,Eu mi-am și cumpărat cărți, caiete 

de teme și de notițe, un toq, creioane, 
penițe și toate celelalte lucruri. Aștept 
cu nerăbdare să înceapă școala" — 
ne scrie Grosu Petre din comuna Bu- 
zescu, raionul Alexandria.

• „Eu trec acum în clasa a V-a — 
își începe Mohora Ion. din comuna Ul- 

meni, regiunea București, scrisoarea 
trimisă la redacție. Am auzit că în 
noul an școlar vom avea materii noi 
și destul de grele, așa că m-am apu
cat de pe acum să învăț. Cu toate 
că am terminat clasa a IV-a cu note 
destul de bune, repet iarăși unele lu
cruri învățate."

• „Școala din comuna Gîrlița, raio
nul Adam-Klisi, este gata să-și pri
mească școlarii", ne înștiințează învă
țătorul Stana Apostol. Acest lucru se 
datorește și pionierilor care au mun
cit cu mult drag la amenajarea școlii, 
lată numai cîteva lucruri pe care le-au 
făcut ei: au reparat și au aranjat 
băncile, au curățat curtea, au reparat 
și au vopsit gardul, au făcut o lo
zincă „Bine ați venit".

Dragă redacție
Drept să-ți spun, nici nu știu c?nd a 

trecut această vacanță. Vorba scriito
rului M. Stoian „Mică e vacanța 
mare". Am fost și la munte, am lost 
și la mare, m-am jucat. Am avut timp 
să mă cert, dar să mă și împac cu 
colegele meie.

Acum nu mai sînt decît cîteva zile 
pînă la începerea anului șco'ar. Nu-mi 
pare rău că încep școala. Profesoara 
mea este tare bună și eu, ca și co
legele mele o iubim foarte mult. Abia 
aștept s-o revăd.

SILVIA SCHWARTZ
cl. a IV-a

Școala mixtă nr. 19-București
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Noi șîntem bucuroși 
cind prietenii noșlri 
ne trimit desene. Cu 
atît mai’-mulf* cu cît 
de acum înainte peri
odic vom publica 
„Di-n creațiile citito
rilor". Pentru aceasta, 
în 'ă’fară de. alte 
materiale, avem ne
voie și de' desene. 
Cele trei trimise de 
tine sînt bufie.’T-

Și. bineînțeles, aș
teptăm și desenele 
voastre, celor care 
citiți aceste r iod uri și

ÎN CASA NOUĂ
Biblioteca are două încăperi lumi

noase și calme, in care se răsfață 
pe rafturi 7.000 de volume. Dacă aș 
fi scriitor (cine nu visează asta ?) 
m-aș încumeta să aștern și eu în cîte- 
va sute de file, o carte nouă, s-o rîn- 
dui cu sfințenie intre suratele ei, 
să fie 7.001 cu toate. O carte despre 
pasa ce o găzduiește, despre par
cul cu trandafiri din jur. Fiindcă ar 
merita din plin E ca un zîmbet de 
mai clădirea aceasta (cu toate că 
fumul toamnei s-a iscat de acum...) 
Și poartă in ea o adincă și mișcătoare 
semnificație.

Dar, vai. e crudă citeodată coloana 
de ziar și gazetarul trebuie să fie 
zgîrcit cu vorbele, să le numere gri
juliu. ca pe mătănii. Am o singură 
mîngîiere: nu toți pionierii din Pi
tești știu că vor avea casă nouă. Și 
au s-o afle de la mine...

In anul trecut, ceasurile lor de ră
gaz, de joacă șî bucurii, s-au adă
postit în a.'tă casă mai modestă, mai 
mică. Nu-î vorbă, se simțeau bine și 
aici. Dar e cineva care veghează me
reu și cu dragoste asupra copiilor, 
cineva care și-a spus că ei trebuie să 
se simtă și mai 'bine. Acest cineva e 
Partidul. Partidul, după ce a chibzuit 
lucrurile, le-a hotărî t copiilor o casă

cit un palat, zveltă și însorită, una 
din cele mai frumoase case din oraș- 

...Zile de vacanță. Pionierii piteș
te» se risipiseră prin tabere ori pe la 
bunici, in voioșie senină și hoină
reală. Tovarășa Slavic, directoarea 
:asei și profesorii de ia cercuri au 
pornit să ia in primire noua clădire, 
s-o gospodărească, s-o pregătească 
pentru oaspeții cei mici. Cind am 
picat eu musafir, treburile erau în
parte rînduite. unele încăperi aveau 
de-acum destinație precisă. Dar nu
toate. Intre tovarășii profesori se
ducea o dispută aprigă. Fiecare voia 
pentru cercul său încăperea cea mai
mare. Tovarășul Sorescu, de la cercul 
de aeromodelism, era cel mai vajnic 
luptător, susținînd că „băieții" tre
buie să aibă spațiu mult pentru a 
manevra planoarele. pescăruși supli, 
cu aripi uriașe și diafane. Dar vezi 
Că și naturalele au nevoie de loc pen
tru colțul viu. pentru animalele împă
iate, pentru...

Fără îndoială, toată lumea va fi 
mulțumită pină la urmă. Loc e destul. 
De aceea am zîmbit în mine văzînd 
„ostilitățile" fără temei, născute din 
dragostea profesorilor pentru „băieții" 
cărora le sădesc pasiune fierbinte 
pentru atîiea minunate îndeletniciri.

...Așa era în casa cea nouă. Zum-

Mă gindeam

Gavrilescu Eugen, Xocu, raionul Vedea.
In ultima ta scri

soare ne-ai scris des
pre puieții pe care voi 

- i-ați sădit și pe care 
caprele din sat i-au 
ros Ai scris totodată, 

că vina este a Sfatu
lui Popular și le-ai 
făcut drfar și o epi
gramă Dragă Gabri- 
fl, eu socotesc însă 
că vina o purtati voi. 
Spun aceasta deoare
ce ați lăsat lucrul fă
cut doar pe jumătate. 
I-ați sădit, i-ați udat 
de cîteva ori și cu 

Aceasta a.ți crezut că 
s-a terminat sarcina 
voastră. Trebuia însă 
să-i îngrădiți, să aveți 
grijă de ei 
departe

dreșe.«dte

satul Drișlea, raionul 
Trușești. »

Vrearf sa- fim prie- 
teni. SS știi însă/ că 
atunci cind vrei să fii 
prieten cu cineva n*i-i 
pui condiții așa ctm 
ai făcut tu, cerîndu-mi 
fotografia. Și acum 
aștept veștile pe care 
ai promis că mi le vei 
trimite

zet, forfote, fierbere n 
nu fie ? Curînd vin pioni 
buie să se afle în fața 
împlinite. Uite ,se înființează, in sfîTșit, 
cercul de mecanică, pentru care din
colo nu era loc. O parte din utilaj a 
sosit: ferăstraie, 
pietre de polizor, 
sînt darul Școlii Profesionale C.F.R. 
Centrul Școlar Agricol din oraș va 
trimite în dar un strung. Iar utemiștii 
de la uzina I.C.M., ca să nu se lase 
mai prejos, lucrează voluntar pentru 
locatarii casei cele noi 12 menghini. 
Și cercai de fotografi e nou. Comi
tetul Orășănesc U.T.M. i-a pregătit 
un aparat de fotografiat și unul de 
mărit. Pentru pictori s-au comandat 
șevalete noi. Mîinile îndemînatice se 
vor îmbogăți cu o secție de legat 
cărți.

E forfotă mare acolo, în casa în
conjurată de trandafiri. Și fiindcă 
veni vorba : in parcul acesta splendid 
vor avea ce meșteri tinerii naturaliști. 
Se vor învîrti ca niște albine harnice 
printre straturile cu flori, iar în mij
loc, mingiiată de soare, va sta gătită 
ca o prințesă casa cea nopă. D-aia 
spuneam : să fiu scriitor...

Dar să lăsăm pe altă dată părerile ■ 
de rău.

dornuri, vineluri, 
ciocane. Acestea

VAL MĂGURĂ

zilele acestea...
Surioara mea și-a schimbat numele. Pină ieri 

toată lumea ii spunea Ițu. De ieri, de cind a fost 
înscrisă la școală, i se spune Lucaci Ileana. Are 
uniformă, șorțuleț, guleraș. Mereu le probează și a 
tocit covorul făcînd exerciții de mers cu ghiozda
nul Zice că vrea să se deprindă... O dor umerii. 
Cred și eu ! Are in ghiozdan abecedarul, cartea de 
citire, gramatica, aritmetica, patru caiete de arit
metică, patfii caiete de dictare, două maculatoare, 
un caiet de desen mare cit ghiozdanul, penarul plin 

- cu creioane și gume de șters, o cutie cu creioane 
colorate și un carnețel. N-a uitat să-și pună plinea 
ou unt. Crede că la școală ii trebuie toate intr-o zi 
Iat-o. încearcă să-și compună o figură serioasă, 
școlărească. Dar nu prea izbutește. Eu o înțeleg, 
îmi amintesc că am fost la fel ca ea. Aceleași griji! 
Șorțuleț, ghiozdan, creioane, etc. Și eram tot atît 
de emoționat. La fel ca ea număram foile din ca
lendar, p'mă la „semn". Dar acum... acum e altceva.

Anul acesta am materii noi... Și... o să particip la 
alegerile colectivelor de conducere. Anul trecut am 
primit cravata roșie. Anul acesta trebuie să-mi spun 
și eu cuvîntul. Mă gindeam că Stirbu Zoia, fosta 
președintă de detașament, nu prea iși scria temele. 
De aceăa, a și fost schimbată cu Marinescu Andrei. 
El învăța bine și era și cuminte. Bun băiat. Cu el

am avut ceva activitate. Jocuri bine organizate, a- 
dunări, ajutor colegilor rnai slabi și cite altele. Par
că nici Traian Gheorghiu n-ar mai trebui ales. Nu 
prea ținea adunări eu grupa și, pe deasupra, făcea 
multă 'gălăgie, in timpul orelor. Poate că mai tre
buia și el ajutat de grupă chiar dacă era președinte.^ 
Da, da! Trebuie gîndit serios de pe acuma... Ale
gerea colectivelor de conducere nu-i treabă ușoară.

Dar iată că m-am luat cu gîndurile și Ițu, adică 
eleva Ileana Lucaci, încearcă să-și pună din nou 
ghiozdanul. II potrivește cam greu, neîndemânatică 
și iși șifonează șorțulețul. Mă duc s-o ajut. Se ocupă 
ea de „chestiuni" mărunte, dar eu o înțeleg bine. 
Așa e cind începi școala... Și apoi e surioara mea 
mai mică. Și pe mine m-a ajutat Catia. Ea e sora 
mea mai mare. Și e tot pionieră. Amîndoi sîntem 
pionieri. Și peste doi, trei ani poate on fi pionieră 
și Ițu. Da, sigur, va fi!

— Mămico, mămico 1 Știi ceva ? Păstrează aceas
tă cravată roșie. Vreau s-o poarte, Ițu cind va fi 
pionieră. Așa, ca amintire de la mine.

Șc. „I. L. Caragiale"
București

M. CALIN

♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Birja Haiiirik din 
comuna Clocotici, ra
ionul Reșița, Andre- 
eseu Gabriel din ora
șul Craiova. Romică 
Tom a <fin comuna 
Buaescu raionul Ale
xandria și mulți alții 

obiceiul să 
cu întîrziere. 
prieteni dese- 
wile voa^trp^

și pe mai

cîteva a- 
pionierilor 

de peste hotare cerute 
nu St puhewc j gjj^jwătți ^dintre voi.- .
deoarece N«i ’te . oscalenko Vera

Kiev str. Kuibișev 
,în care scneM,1- „casa nr. 2 locuința nr.

f „Săptămîna tre- 4'țkR.S.S.
cută*-la noi în școală 
a fost o mare sărbă
toare. Sau „In ziua 
de 23 August și noi 
am fost la defilare, 
aici ne-a plăcut... etc".

Descrieți frumos, 
scrisorile sînt intere
sante, dar ele sosesc 
la redacție cu 2—3 
săptămîni mai tîrziu. 
Nu mai vorbesc de 
poeziile unora dintre 
voi intitulate „Iarna" 
și care le trimiteți în 
redacție odată cu 
primele raze ale soa
relui de prîmăvară.

Toma Gabriel, satul 
Crucițoara, comuna

— Krasno- 
voi Tonea (cl. 7) — 
Saratov poc. lursîi — 
a 7-a linie. Casa nr. 
2 U.R.S.S. — Kravțo- 
voi Tania și Vania 
Briansk — II str. 
Henry Barbusse 46 
U.R.S.S.

— Helga Schnei- 
dewind, Friedrich — 
Ebert — Str. 13, Got- 
ha/Thr. Deutschland.

— DDR -— Morun- 
gen Kr. Sangerhausen 
— Bez Halle — Wolf- 
gang Grimm.

— Abs Gunter GvirP*- 
dig Lauterbach/Erz- 
geoirge 'fiber Marien
berg — DDR. s'”'?
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Cu fiecare an ce tre
ce, savanții dăruiesc o- 
menirii noi și noi cuce
riri ale științeL care o 
împing cu pagi
gant spre culmile pro
gresului tehnic. Rezulta
tele învățăturii, 
muncii perseverente 
pot vedea din plin 
realizările tehnicii 
derne. Iată cîteva 
născocirile minții 
nești, azi înfăptuite.

ale 
se 
in 

mo- 
din 

ome-

Un oraș
Pe șantierul naval din Leningrad 

se construiește un vapor uriaș. Acest 
vapor va fi cel mai puternic spărgă
tor de gheafă atomic din lume și se 
va numi „Lenta".

Să ne închipuim că sîntem pe șan
tierul naval din Leningrad.

Ne urcăm pe puntea vasului. Lun
gimea lui e de 134 m, lățimea de la 
bord — aproape 30 m. iar ca înălți
me, spărgătorul egalează o casă cu 
12 etaje-

Cabinele vasului nu seamănă cu 
cele ale vaselor obișnuite, ci sînt de 
două ori mai mari iar fiecare cabină 
este rezervată unui singur om. In 
cabină vor fi două paturi — un pat

tor
de-a lungul 
curmezișul Iui. Aceasta pentru ca acel 
care va sta în cabină să-și aleagă 
patul care va rămîne mai stabil în 
timpul balansului.

Intr-un compartiment special al 
spărgătorului se fac ultimele pregă
tiri pentru instalarea reactorului, ato
mic- E o muncă plină de răspundere. 
Reactorul trebuie să fie acoperit din 
toate părțile cu niște ziduri de pro
tecție, care nu vor permite pătrunde
rea în afară a radiațiilor periculoase 
și dăunătoare din timpul procesului 
de fisiune (divizare) a uraniului, 
care va înlocui multe mii de tone 
de petrol.

vasului iar altul de-a

Oricît s-ar părea de ciudat, o ase
menea cale ferată există. Nu de mult, 
în orașul Houston (America de Nord) 
a fost construită prima cale ferată a- 
eiiană. Desigur, n-a fost ușoară rea
lizarea acestei lucrări. Construcțiile 
au durat doi ani dar avantajele el 
sînt mari.

Cheltuielile necesare construcției 
au fost cu mult reduse, fată de cele

ale unei căi ferate obișnuite iar vite
za cu care se poate călători este de 
400 km pe oră. O asemenea cale fe
rată se construiește dintr-un tunel 
de otel instalat la 3—9 m deasupra 
pămîniului-

IA 10.000m.

elaborat 
a primit 
In afară

Chimiștii cehoslovaci au 
o nouă masă plastică care 
denumirea de „Xiloplast". 
de faptul că producția acestei mase
plastice costă cu 30% mai puțin 
decît a bachelitei, xiloplastul este de 
IC ari mai rezistent decît aceasta. Din 
noul material se pot confecționa fîșii 
de planșeu și alte articole necesare 
în construcții- Si care credeți că 
este materia primă, necesară xiloplas- 
tului ? Rumegușul, iar ca liant sole- 
nolul, un deșeu rezultat din produc
ția benzinei sintetice

Cercetări Ștl- 
experimentat 
Cu ajutorul

O nouă legătură 
intre metale

Centrul National de 
infifice din Franța a 
primul super-batiscaf- 
lui, s-a putut pătrunde pînă Ia 10.000
m adîncime în ocean, adică la adîn- 
cimi foarte mari. In interiorul super 
batiscafului 
avînd asigurată 
vieții. Perefii i 
o presiune 
calul are 
condiții de 
fundul mărilor și oceanelor

pot sta doi observatori 
i presiunea necesară 
batiscafului rezistă la 

de 1000 kgfcm*. Batis- 
un diametru de 2 m și 

vizibilitate perfectă pe

De obicei, pentru descărcarea cherestelei de pe șlepuri — se pierde 
foarte mult timp. Nu de mult in Uniunea Sovietică a fost construită o 
navă pentru transportul materialului lemnos — cu descărcare auto
mată.

Numai într-o jumătate de oră se descarcă 1.900 tone de cherestea.
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Pentru- astăzi, dragi cititori, 
v-am pregătit o surpriză ; un al
bum; bineînțeles, nu e vorba de un 
album obișnuit ci de unul în filele 
căruia sînt înscrise perspectivele 
științei și tehnicii viitorului. Oare 
cum vor arăta mașinile, construc
țiile, orașele, mijloacele de trans
port ale viitorului ? In paginile al
bumului nostru vom încerca să răs
pundem curiozității cititorilor,, și 
chiar mai mult: vom publica ulti
mele știri sosite de pretutindeni 
privind realizările științei și tehni
cii pentru viitor. Așa dar, să înce
pem..,

AviosfereSe
Ați auzit de avion, de avionul 

cu reacție, de racheta sonică și 
supersonică. Dar de aviosfere u-ați 
auzit încă. Să nu vă închipuiți 
cumva că vor fi fiind niște avioa
ne de forma unor sfere. Sînt pur 
și simplu avioane construite din
tr-un metal termorezistent. Ele au 
o capacitate de 10-15 pasageri și 
pot face ocolul pămîntului conti
nuu, numai prin ionosfera care în
conjoară globul terestru. Urcarea 
și coborîrea în aviosferă Se va pu
tea face cu elicopterele, care pot 
intra și ieși din aviosferă cu mul
tă ușurință. Aviosferele vor fi con
duse automat cu ajutorul sisteme
lor electrice și vor folosi în viitor 
pentru transporturile rapide inter
continentale.

In timp ce imperialiștii 
se străduiesc să fabrice 
arme de distrugere a o- 
menirii, oamenii de știin
ță din U.R.S.S., țările de 
democrație populară șl 
chiar oamenii dg știință 
cinstiți din țările capita
liste pregătesc și experi
mentează mașinile viito
rului, materialele de con
strucție ale viitorului... — 
In puține cuvinte, pregă
tesc tehnica — viitorului 
apropiat.

Aparate pentru 
realizarea primăverii 

veșnice
Este vorba de regulatoarele cos

mice ale climatului, una din rea
lizările științei viitorului. Ele hu 
mai utilizează — așa cum sîntem 
obișnuițj — reacții nucleare, ci 
proprietatea unor substanțe noi de 
a recepționa, la temperaturi de cca 
— 273° C eneigia razelor cosmice. 
In momentul cînd aceste regulatoa
re, ajung în zone reci sau calde, 
ele emană energia recepționată sub 
curenți de înaltă tensiune. Aceste 
regulatoare, prin mersul lor con
tinuu în atmosferă, vor contribui 
la menținerea unui climat constant, 
agreabil omului și viețuitoarelor 
pămintului. reahzînd o primăvară 
veșnică

Dispariția 
„mașina 

de

strungurilor: 
moleculară 
tăiat*’
pară o imposibilita-Să nu vi se .

te; știința actuală prezice dispari
ția strungurilor și înlocuirea lor eu 
mașinile moleculare de tăiat Noua 
mașină va funcționa cu seleniu (o 
pulbere fină care se obține de p® 
urma dezagregării radioactive ra
pide a unor elemente chimice com
plexe). Praful de seleniu, introdus 
de dizatoare și regulatoare auto
mate, contribuie la prelucrarea 
pieselor după modelul introdus în 
cutia de comandă electrică a ma
șinii. întreaga comandă a maș nii. 
inclusiv transportul piesei termina
te, se face automat.

Intr-una din fabricile de biciclete 
din Saugerhausen (R.D.G.) s-a desco
perit un nou fel de a face legătura 
între metale. Intre cele două metale 
care urmează să 
injectează, într-un 
cauciuc modificat 
zistența la rupere
gaturi între metale, realizată cu aju
torul cauciucului, este de 10 tone.

O fabrică complect 
automatizată

fie asamblate, se 
spafiu lăsat liber, 
sub presiune. Re~ 
a acestei noi le-

Tot în Cehoslovacia, fa uzina cons
tructoare de mașini din Buzuluk, s-a 
realizat prima fabrică complet auto' 
matizată. Fabrica cuprinde 22 de ma
șini și utilaje ultramoderne.

Pentru conducerea întregii fabrici, 
este necesar un singur inginer, ajutat 
de un sistem electronic.

lY

Multe lucruri frumoase și interesante se pot ve
dea astăzi în {ară la noi. La fiecare pas, pe orice 
străduță sau cărare ai apuca, în orice orășel sau 
sătuc vei poposi, privirea îți va fi atrasă de ceva 
nou : un cămin cultural, o sală de cinematograf, 
o școală nouă sau o casă de copii... Nu poți trece 
pe lingă toate acestea fără să te bucuri, fără să 
simți mîndrie pentru ceea ce-ți văd ochii.

Dacă am strînge Ia un foc numai școlile din re
giunea Craiova care au intrat în funcțiune din 1944 
și pînă în prezent, am avea în față un adevărat 
oraș de clădiri școlare, de o frumusețe rară- Și 
cu școlile noi din orice regiune am putea construi 
un asemenea oraș. Cifrele care ne sta» la dispo-

ziție, din regiunea Craiova de exemplu, sînt, pe 
bună dreptate, uimitoare In anii de democrație 
populară s au construit 258 localuri pentru școli, 
în valoare de 32.510.000 lei, din fonduri centrali
zate și din autoimpunere. Numai în anul acesta in
tră în funcțiune un număr de 32 de școli, pentru 
care s-au investit 8610.000 lei.

a
8
8
9
t
8
8
8
8
8
8
8

9
9
a
8
I
8
8
I

■

Noile avioane so
vietice de pasageri 
cu motor cu reac
ție și turbopropal- 
sor „Ucraina", TU- 
UO și „Moscomr".

De asemenea, în toamna aceasta, în regiunea Pi
tești s-a investit pentru școlile noi și pentru repara
țiile capitale ale școlilor care au funcționat în anii 
precedenți, suma de lei 2.380.000.

Partidul și guvernul nostru sprijină prin sume 
importante elevii școlilor din învățămîntul mediu și 
elementar. Numai pentru regiunile Craiova și Pi; 
tești a fost destinată suma de 6.848.000 lei, sumă 
alocată pentru bursele elevilor. Din cifrele amintite 
mai sus ne putem da seama de condițiile bune 
create azi în țara noastră copiilor oamenilor 
muncii.

GH. NEGREA
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Cu un sfert de ceas înainte de începe
rea primei ore a noului an școlar, Lu- 
tică Teodorescu, președintele detașamen
tului, convoca o scurtă adunare. Ca în
totdeauna, se urcă pe piedestalul catedrei 
și zise:

de Al. Ovidiu Zotta mai bună, dar misteriosul trimițător încă 
nu s-a dat în vileag. Uf I

— Ei, băieți, așa nu mai merge!
Izbucnirăm cu toții în rîs. Furat de pu

terea obișnuinței, Lucică deschisese adu
narea cu fraza pe care o întrebuința de 
cîte ori începea să vorbească la adunări. 
Cum mai totdeaun 
fire bătăioasă, avs 
cineva, ajunsese 48 
expresie și atunflț 
astădată însă, se c<
— Adică... me^g. 

bute să measdigS 
an școlar 1 Sifeiesw : 
buie să finiuSil «si 
claselor mai -MJtoȚ 
seriozitate datori® 
te mai bine, zi

— Lasă, măi<£« 
din fund, de 
avem nevo'e 
și-așa că ești 
ajuți cu sfatu 
ori ura pentrj

— Uraaa 1J 
spre Lucică și

Ne era tar§®feg ochelaristul ăsta gră- 
suliu, care, cu tot năravul lui de a ne 
bate prea mult la cap. era totuși un bă
iat prietenos, cu grijă fată de colegi.

ireședintele nostru, 
ie mustrat pe cîte 
Srebuințeze această 
•<}. nu trebuia. De 
Ita:
Mai bine zis, tre- 
T;.început noul 

a VIl-a 1 Tre- 
Sțj'ȘȘLdăm exemplu 
ȘyisSndeplinim cu 
a mvăța din ce în 
ceas de ceas, să.. 

EStrigă vesel unul 
obosești? Crezi că 
irsari ? Știm noi 
» șî că vrei să ne 
Skk băieți, de trei

noi, năvălind 
■ferațe.

...Eram atît de bucuroși că ne aflam 
din nou împreună. Nu lipseau decît Li- 
viu, plecat în provincie cu tatăl său. și 
Marcel, care se mutase la o școală mai 
apropiată de casă. Dar Nistor ?

— Unde e Nistor, băieți ?
Nistor nu era de față. Ne posomorirăm. 

Știam că Nistor rămăsese corigent la 
istorie și la matematici... Te pomenești că 
n-o fi trecut la examenele de corigentă 1

Se făcu liniște. Ne pierise toată buna 
dispoziție. Vedeți voi. Nistor, deși învăța 
prost, ne era foarte simpatic pentru firea 
lui deschisă, glumeață Și știa să cînte 
atît de frumos din muzicuță...

Dar... ușa se întredeschise... Apăru un 
ciuf de păr bălan — și asta fu de-ajuns 
ca să izbucnim iarăși în urale:

— Uraaa, să trăiești, Nistore 1
— B ne c-ai venit și tu,-măi zăpăcilă ! 
Tocmai astăzi ți-ai găsit să-ntîrzii ? Că 

ne-ai tras o spaimă....
In ciuda acestei primiri regești, Nistor 

ni se înfățișă tăcut, privindu-ne ciudat, 
parcă temător.

Ne speriarăm din nou : nu cumva rămă
sese totuși repetent ? Dar nu. Tot tăcut, 
Nistor merse către banca lui, își puse 
ghiozdanul în pupitru și se așeză. Deoda
tă sări ca ars ; găs.ise în pupitru o foaie 
de hîrtie. O citi și lovi furios cu palma în 
bancă :

— Nici aici nu mă slăbește. Nu mai 
pot 1
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— Da’ ce-i cu tine? Ce scria acolo?
— „Ei, vezi că merge ?“ Asta scrie. 

Atîta scrie. Tot fără semnătură. E al nu 
știu cîtelea bilețel pe care... Dar e un în
treg mister la mijloc. Ascultați...

Nistor oftă, ca un om ajuns la capătul 
răbdării, și reluă :

— Cu corigentele mele știți cum a fost. 
Așaaa... In primele zile de vacanță, am 
hotărît și eu să învăț pentru toamnă. — 
Ți-ai. găsii t Cum naiba să-ți ardă de în
vățat, cînd știi că ștrandurile sînt des
chise, cînd reclamele cinematografelor îți 
fac cu ochiul și cînd meciurile de fotbal 
te trag de mînecă ? A trecut o zi... au 
trecut două, o săptămîna, a venit întîi 
august — eu nici gînd să învăț. Intr-o

cineva joc de mine, dar m-a cuprins cu
riozitatea... Și m-am apucat să rezolv e- 
xercițiile. M-am chinuit o zi întreagă. A 
trebuit să recitesc capitole întregi din al
gebră și din geometrie. Am umplut un 
maculator întreg cu socoteli. Pînă la ur
mă însă am rezolvat totul. Eram Iac de 
sudoare. Și ce credeți ? Punctul pe care 
mi-1 indica ecuația era... curtea școlii, iar 
rezultatul problemei de geometrie îmi a- 
rată că trebuie să sap la... rădăcina nucu
lui din grădină. Am săpat, la zece centime
tri adîncime, și, ce să vezi: am găsit, 
o cutie de conserve în eare se afla un... 
bilet pentru duminica următoare, la me
ciul de fotbal Progresul București — se
lecționata Atenei 1 Să te ții bucurie pe 
mine; biletul se nimerise la țanc, că toc
mai eram în curs de tratative cu mama 
să-mi dea bani de meci.

Luni, alt bilet „misterios* : „A fost bun 
meciul ? Ți-a plăcut ? Să-ți fie de bine I 
Acum, o nouă instrucțiune : la cinemato
graful „Flacăra" rulează filmul „Richard 
al III-Iea“, care înfățișează un aspect din 
istoria Angliei. Casierița acestui cinema
tograf are un bilet rezervat special pen
tru tine. Ți-1 va da după ce îi vei răspun
de la cîteva întrebări din primele cinci 
capitole ale istoriei Evului Mediu".

Dacă intrasem în horă, trebuia să joc. 
Timp de trei zile am tocit pe brînci la 
istorie : auzisem că „Richard al lll-lea” 
e un film foarte bun, și apoi eram curios 
să văd cum o să se poarte casierița în 
rolul de profesoară. In a patra zi m-am 
dus la cinematograful Flacăra. Casierița 
cu care urma să dau... examen era o fe- 
meip vîrstnică, cu chip sever. Mi s-a fă
cut teamă.

Nistor tăcu. I se uscaseră buzele; nici
odată nu vorbise atit de mult și atît de 
însuflețit. Se uita la noi cercetător, cău- 
tind să citească pe fețele noastre...

Unul dintre noi șopti:
— Mă, dar după cîte știu eu. casierița 

de la Flacăra e mătușa lui Lucică 1
Atîta-i trebui lui Nistor. care auz'se 

șoapta :
— Lucică 1 Tu ai fost cu bilețelele 1
— Eu ? De unde-ai mai scos-o ? se

primul 
la Vasile 

ziua 
rost 

de mec 1 
Jenică. Nici

1 
misterio- 
tot felul

bîlbîi Lucică. 
bilețel, eu eram 
Roaită.

— Atunci, 
pe stadion, numai 
de bilet cu o

— Eu*? Eu 
n-am fost Ia

— Atunci, 
sul I Ție îți 
de probleme

— Da' de 
Eu... habar

— Atunci, 
Că doar nu 
letele.

Tăcere.
Deodată

■ — Stați 
ai fost în 
ziua 
al lll-lea" I 
dar ai făcut asta 
nesc acolo și să 
tine. Pătrașcule, e clar; prea te bîlbîi, 
nu ești în stare să minți I Mă băieți, da’ 
mi-o făcurăți... Cum de nu mi-am dat sea
ma ?! Cine v-a pus să vă faceți cu mine 
atîta bătaie de cap ?

Pătrașcu. 
mea 1 
răcni Nistor. 
eu singur bi-

N
adevărat că 

chiar în 
cu „RtchardL - 

fost la meci 
nu te întf^- 

ceva 1 Iar cu

bună zi însă, iată că găsesc în curte un 
bilețel, pe care scria: „Urmează indicați
ile de mai jos și vei afla ceva f.f.f. im
portant. Păstrează cel mai deplin secret". 
Mai departe, era dată o ecuație al cărei 
rezultat urma să-mi arate cîți metri 
trebuie să merg spre sud-vest, și o 
problemă de geometrie a cărei dezlegare 
reprezenta locul și adîncimea la care tre
buia să sap la capătul distanței indicate 
de rezultatul ecuației. O adevărată cata
strofă, vă rog să mă credeți; niciodată 
n-am întîlnit o problemă mai sucită. Cit 
pe-aci să rup bilețelul, crezind că-și bate
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joia cinematografica

ATENȚIE, SE
Am plecat la Buftea, 

la Studioul Cinemato
grafic București, cu glo
dul să-l cunosc pe Rufă 
Cirlea, 
Matache, 
„Ciulinii 
Cine e Rută? Cum 
ajuns el să joace 
film? Vă spun 
Rufă Cirlea. e un băiat 
de vreo 13—14 ani, din- 
tr-un sat din apropierea 
Buzăului. R-a visat nicio- 

juca
va 

b n> 
Beli-

interpretul lui 
din filmul 

Bărăganului".
a 

in 
îndată.

dată Nufă că va 
intr-un film, că se 
împrieteni atît de 
cu artisfyif. Radu
gan și cu regizorul fran
cez Louis Daquin. Dar...

Intr-una 
cînd Rufă

din zile, pe 
juca fotbal

împreună cu mai mul fia■■■ ii a

copii la marginea satu
lui, iată că s-a apropiat 
de el un străin- care l-a 
rugat să meargă cu el 
în sat șt să-i arate unde 
e Sfatul Popular. Pe 
drum, străinul l-a isco
dit cu tot felul de între
bări. Apoi, așa, ca într-o 
doară, l-a întrebat pe 
Rufă dacă nu vrea să 
meargă la București, să 
joace intr-un film. Cînd 
l-a auzit. Rufă s-a fîstî- 
cit de tot. Cum o să 
joace el în film ? Ce, el 
e artist? „Vrea să glu
mească cu mine", și-a 
zis Rufă în gînd. Dar 
st'ăinul n-a glumit de 
loc. S-a dus acasă la el. 
să discute cu părinții 
despre plecarea la Bucu
rești. Și iată că peste 
două zile. Nufă s-a po- nuni

•— Nu... Dar
— Te

se
Nistor; am
rezervat.

Vederea 
praștie 
afară de 
scris cu 
pentru
Nistore: 
istorie nu va fi la 
varășa casieră 1"

cheamă Nistor. 
întrebați ceva...

arde de glumă.

—- Tovarășe...
Mi se pare că

Casierița se
— Ce să te 

tinere ?

vorbă că 
te cheamă 

un bilet 
în pace, 
să-mi îm-

păcăleală. In 
se mai afla 

special 
Atenție

nostru de 
to-

— Asta 1 răspunse scurt Lucică, des- 
făcînd un sul de carton.

...Și, uite așa, de două ori pe lună am 
tot primit asemenea bilețele misterioase, 
învățam pe ruptele din pricina lor. Dar 
mă neliniștea cumplit taina ; cine le tri
mitea ? Examenele le-am luat cu nota cea

împărțită în nenumărate pătrățele, foa
ia de carton avea titlul „Plan de muncă 
pentru vacanță al taberei de curte nr. 
16" și într-o căsuță încercuită cu roșu 
cuprindea aceste cuvinte: „punctul 14. 
Sprijinirea lui Nencescu Nistor, care în
vață pentru examenul de corigentă".

— Băieți, urmă Lucică, luînd o mutră 
gravă, datoria noastră de a învăța cit 
mai bine și de a-i ajuta pe tovarășii noș
tri rămași în urmă trebuie să ne stea 
mereu înainte, ca un far și ca un catarg 
și ca un steag și să...

Dar președintele nostru fu nevoit 
nou să-și întrerupă discursul. Nistor 
sărise în cîrcă, îl trăgea prietenește de 
urechi și striga cît îl ținea gura :

— Băieți, închideți ochii; vreau, ^ă-1 
sărut pe cel mai bun președinte de deta
șament, Lucică Teodorescu pe care, dacă 
se lasă de oratorlîc, am să-l propun pre
ședinte de unitate I

r i i i i ei

FILMEAZĂ!
menit la Studiourile 
Buftea, înconjurat de tot 
felul de artiști și ci
neaști. I s-au făcut tot 
felul de fotografii, iar 
vocea i-a fost înregis
trată de nenumărate ori 
pe bandă de magneto
fon. Toate probele au 
reușit. De-acum Nufă va 
juca rolul lui Matache, 
din filmul ,.Ciulinii Bă
răganului".
glumă, mai ales c.ă în cu- 
rlnd începe școala... Și, 
înainte de toate Nufă e 
școlar. Un școlar bun.

...Și cînd te gîndești 
că pînă la Nufă au fost 
vizionați nu mai puțin 
de 500 de copii!

Sttt, intrați încet, se 
filmează... Reflectoare de 

I i II I I I

Muncă, nu

în-toate mărimile stau 
dreptate spre Matache. 
Louis Daqifin în persoană 
îi dă ultimile indicații 
micului artist. Matache 
e supărat. Privește cu 
amărăciune la peștele 
sărat primit de la ta
tăl său... >

— Bien !... Tres bien I 
se aude vocea regizoru
lui Daquin.

Se filmează, iar 
tache e in atenția 
ror.-

Dar tot ce v-am 
vestit, le-am aflat
b'a după ce s-a terminat 
de turnat această scenă. 
Rufă a vrut să-mi po
vestească mai multe. 
Ru a putut însă, din 
pricină că se pregătea o 
nouă filmare...

RADU POPA
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Ma- 
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cîte-o cruce.

Tu capra « păzești c-un ochi. 
Cu celălalt citești in carte. 
Dar capra nu mai stă în loc. 
Mi se tot duce mai departe.

irbații pe-nserate, 
;au' pe săturate.

l-am cunoscut pe oamenii de-a ici. 
Pe cei bătrini. pină la cei mai mici.

Așa de rinduite și bălfate. 
De parcă sint cu mina așezate.

Copiii știu sa reinvie 
Acrie vremi de mult plecate, 
Cînd fetele fugeau din sate 
De lacrimi și de sărăcie.

E-atît de străveziu, că-i vezi in unde 
Conturul pietricelelor rotunde.

ii pină-n seară-acolo intîrzie, 
ia niște mici corăbii de hîrtie.

In tremurul albastru mi se scaldă 
Răfuștele cind ziuă este caldă

crești deodată mare, 
nici un necaz.

Din cind in cind răsare o fetică, 
Se-apleacă și ia apă-ntr-o ulcică.

De-atuncea are mintea rătăcită 
Și inima străină și strivită.

Și se-ntorceau acas-străine, 
BatjoCtțți^, fără țintă. 
Plinginf 4ț teamă și rușine 
Cind să zăMiu in vreo oglindă.

cintă 
ă presară 
țicară, 
uîi frămintă.

basmului frumos 
e-ncepe să te fure, 
ra a fugit in jos. 
sa piardă in pădure.

Se apropie de el și-i dă alune. 
Copilul nu-nțelege ce tot spune.

DIN CREAȚIILE COPIILOR Citiți această carte:

CUTIA DE STICLA

LA TREERAT

DOMINȚEAN ELENA. 
Sascut Tirg — Bacău.

O 
IN

1 DE VARĂ 
GRĂDINA

ȘCOLII

BUTNARII MARIANA 
Fălticeni.

Spun de obicei nepoților mei, po
vești pe care le știu la rîndul meu 
de la alți bunici. De la o vreme în
coace, m-am gîndit să răsfoiesc și 
unele cărți de curind apărute, cu 
gjnd să vi le povestesc și vouă dacă 
le găsesc frumoase. Așa am dat pes
te „Cutia de sticlă" — scrisă de So
nia Larian. Ce e drept, ar fi mai 
bine s-o citiți voi înșivă, dar pentru 
că moșul tot n-are treabă, ascultați 
aici:

Eroul cărții este un băiatfam de. 
versta voastră, nici prea mare, nici 
prea mic. 11 cheamă Dănel. Băiatul 
acesta are mari necazuri de care se 
plînge motanului Pămătuf. Dănel, 
ce e drept, învață, dar la școală, a- 
tunci cind e ascultat, spune lecția 
așa de plictisitor, incit profesorul și 
întreaga clasă incep să caște. Tare 
ar vrea Dănel să aibă o cutie fer
mecată care, atunci cind o învirtești 
de manivelă, iți răspunde la toate 
întrebările. Visul lui Dănel se ade
verește. Fără veste, cutia răsare ta 
picioarele lui. Cu ajutorul cutiei 
care pentru toți in afară de el este 
nevăzută, Dănel devine vestit. Deș- 
teptăciunea lui face vîlcă in întrea
ga școală. Totuși Dănel este trist.

— De ce sint trist, cutiuță ?
Cutiuța nu-i poate răspunde la 

întrebarea aceasta. Dănel insistă, dar 
pierde cutia de sticlă. Și se mai in- 
timplă ceva. Dănel se preface în- 
tr-un băiat de sticlă. Plînge și se 
vaită. Atunci se ivește înaintea lui 
o cutie în care se află un bătrînel. 
Acesta i spune băiatului să meargă 
să-l caute în lumea largă. Cind îl 
va găsi, va afla de ce este de sticlă 
și de ce nu l-a făcut fericit cutia 
de sticlă.

Dănel pornește în căutarea bătrî- 
nelului. Ajungînd la poarta unui 
castel, bate și i se deschide. Făptu
ra care îi deschisese poarta avea 
in loc de ochi două făclii, în locul 
sprîncenelor doi licurici, iar în loc 
de barbă — un snop de raze stră
lucitoare. Arătarea nu este alta de- 
cit servitorul lui„Intrebare“, stăpî- 
nul castelului. Bătrinul se oferă să-l 
conducă prin împărăția Științei, 
unde trebuie să facă un timp uce
nicie. Aici îl așteaptă pe Dănet 
multe surprize. Băiatul ucenicește, 
pe rînd, în țara Chimiei, în țara 
Zoologiei, în țara Matematicii. Dar... 
vai, dragii moșului, m-am luat cu

vorba și am uitat că sint așteptat 
de un prieten la care trebuie să 
merg neapărat — Știți ce ? Vite, 
un aici intr-un raft cărticica des
pre care vă povesteam. Citiți-o și 
uitați-vă și la poze ca să-l cunoaș
teți mai bine pe Dănel și care sini 
peripețiile lui de-aici încolo. -
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■ Cei mai buni membri ai clubului
a» -»l iv. s't

B. Clubul Tinerilor Turiști evidențiază 
în mod deosebit 'pe următorii turiști :

— Glavân Doriri "Constantin; Mari- 
Gheorghe și Sandu Wexler, din Bo- 
‘ — Suceava. Grupul lor d " 

vedit a fi i în acest

«*
■ Primiri de noi membri

bn, »
ivi 4 

septembrie 
își încheie

1.
niuc

ai

oarele

A. Incepind cu data de 15 
a.c., Clubul Tinerilor Turiști 
activitatea sa de vară.- •

Clubul' transmite mulțVtarri ’tuturor 
membrilor săi care au întreprins' și în a- 
cest an excursii de cercetare a ținutului, 
călătorii de aflare și popularizare a pro
ducțiilor folclorice din locurile natale, 
transmitted redacției, pentru Secretariatul 
Clubului, toate rezultatele muncii lor.

2. — Grupul de tineri turiști din comu
na Retevoiești, regiunea Pitești. Copiii de 
aci, conduși de învățătorul Popescu Ni- 
colae, și-au ridicat singuri o tabără tu
ristică de vară pe locul numit Poiana 
Tîrgului. Ca rezultat al săpăturilor făcu
te aci, ei au descoperit obiecte care do
vedesc aflarea urmelor unei străvechi a- 
șezări.

3. — Drăguiescu Gheorghe, din Ploiești, 
str. Nicopole nr. 14. A trimis Clubului o

scrisoare, în care povestea despre una 
din cele mai frumoase excursii de cu
noaștere a frumuseților patriei făcută la 
ocnele Slănic Prahova.

C. Pentru activitatea de viitor, pe tot 
cuprinsul anului școlar, membrii C.T.T., 
fiind nu numai excursioniști ci și cerce
tători, trebuie să cerceteze — în mod 
deosebit — tradiția școlii în care învață, 
să afle ce anume personalități din viața 
politică, literară și științifică a ......
noastre au învățat în școala lor, 
continuă tradițiile actualii elevi l 
și trecutul de luptă al muncitorilor 
localitățile lor. Se atrage atenția în mod 
deosebit membrilor C.T.T. care învață în 
vechile centre culturale: Iași, Fălticeni, 
București, Cluj, Sibiu, Timișoara, etc. 
precum și cei din centrele muncitorești: 
Valea Jiului, Valea Prahovei, Valea Tro- 

tușului, Dej, București, Focșani, etc.

țării 
cum 

precum 
din

D. începi nd cu I octombrie a.c., Clu
bul Tinerilor Turiști va avea o „Carte de 
Onoare", în care vor fi înscrise numele 
celor maj destoinici membri.

Anul 
șurată, 
noare" 
riști :

1. — Glavan Dorin Constantin,
2. — Mariniuc Gheorghe,
3. — Sandu Wexler, 

toți trej din orașul Botoșani.
E. In atenția pionierilor care vor 

devină membri C-T.T.: scriindu-ne despre 
cercetările lor, vor deveni membri 
Clubului și vor primi carnete

*
Clubul Tinerilor Turiști 

brilor să; activitat 
realizarea

acesta, pentru activitatea desfă- 
vor fi înscrise în ,,Cartea de 

a Clubului numele următorilor
O- 
tu-

să

I

Diți, a ob- 
clasîndu-se

Mina 
la 15 
două 

dublă

FOSTA INSTRUCTOARE DE 
PIONIERI IOANA LUTA DUBLA 

CAMPIOANA BALCANICA

ureaz 
doică in I 
ror dorini

LA PARIS MARIA DIȚI A OBȚINUT 
UN NOU RECORD R.P.R.

★

Cite ceva
despre oină

Ghenadi 
Vfl-ar

fltt copiii 
este vorba

SPORT SPORT *

Cu cîțiva ani în urmă, Ioana Luță 
era instructoare de pionieri la o școală 
din raionul Nicolaie Bălcescu din Bucu
rești'.- încă de pe atunci îi plăcea 
foarte mult atletismul. Concursurile de 
atletism, meciurile de volei sau de 
fotbal organizate de ea în școală nu 
vor fi uitate niciodată de foștii ei pio
nieri.

Dedicîndu-se cu trup și suflet atle
tismului, Ioana Luță urcă cu repezi
ciune treptele succeselor sportive. A- 
cum cîteva zile, în timpul desfășură
ri: Jocurilor Balcanice, inimile tuturor 
s-au umplut de bucurie cînd au auzit 
că Ioana Luță a dobîndit în două zile 
consecutiv două recorduri balcanice, 
devenind astfel dublă campioană bal
canică la 100 metri și 200 metri.

La Jocurile mondiale universitare 
care se desfășoară pe stadionul Char- 
lety din Paris, reprezentanța noastră 
ia aruncarea suliț.i, Maria 
ținut o strălucită victorie, 
ne primul loc.

despre care 
în această 

anchetă m-arn îmrinit în 
tribunele stadionului „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din Cluj 
cu puțin timp în urmă, 
la o competiție de atle
tism.

Fiecare dintre ei pre
feră cîte un sport. Care? 
Ii las pe ei să vă spu
nă...

Vereș Rozalia, clasa a 
Vl-a: „Mie îmi plac toa
te sporturile. Știu să 
înot, să sar în lungime 
și în înălțime, pe 60 me
tri scot un timp destul 
de bun. Dintre toate 
însă, cel mai mult îmi 
place tenisul. Și cel de 
masă și cel de cîmp. 
Este un sport de „miș
care", care se învață 
oestul de greu, dar, dacă 
ai voință, poți avea sa
tisfacții mari. După ce 
ai învățat să lovești min
gea ți se pare că ai ter- 

Dar
a- 
un

minat, știi tenis, 
ae-abia acum începe 
oevărata trudă La 
moment dat îmi venea să 
mă las păgubașă. Cînd 
credeam că sînt mai 
tare, atunci mî învingea 
un adversar Cred că ta 
acest sport trebuie să te 
perfecționezi toată via
ta^.

Campionatele Internaționale 
de atletism ale

Sîmbătă. pe stadio
nul Republicii din C 
pitală, se va deschidr 
Edițip jubiliară aCam

dio- numățul țărilor parti- 
Ga- ciparite este cir. mult 
aide mai mare decît fii edi- 

Pșrfr preȘecteote. Multi 
pionatelor Internațio- dintre campionii mon- 
nale de Atletism ale dial! și olimpici vor fi 
R.P.R. In anul acesta prezenți la start. Prin-

R. P. R.
tre ei se numără șl 
Perry O’Brien, cam
pion ăl Statelor Unite; 
la aruncarea greutății, 
de două 
olimpic 
mondial.

ori campion 
șl recordman

DOI TINERI CAMPIONI LA
La campionatele de 

tenis ale juniorilor, în. 
cheiat de curînd, Du
mitru Viziru, care de 
abia a împlinit 17 ani, 
a reușit să obțină o 
performanță de valoa
re, devenind triplu 
campion R.P.R. Exce
lentă este și perfor
manța talentatei 
Ilina, care acum, 
ani, a dobîndit 
titluri, devenind
campioană. In fotogra
fiile alăturate, îi puteți 
vedea pe amîndoi.

Paut, clasa a 
„Dacă m-ar în

treba cineva cît timp- 
pot juca fotbal fără să 
fac pauză, i-aș răspunde 
fără ocol : oricît ; o zi, 
două, cinci... îmi place 
atît de mult, încît dese
ori, în special în timpul 
vacanței, uit să mai viu 
la masă. (Și atunci să 
te ții I Să vezi morală 
acasă !) Și, lucru curios, 
niciodată nu mă simt 
obosit. Deci, la capitolul 
condiție fizică, totul e 
în ordine. Nici cu par
tea tehnică nu stau rău. 
Pe teren mă mișc destul 
de bine, pasez la timp și 
la jucătorul aflat în cea 
mai bună poziție de șut 
Un singur lucru însă 
îmi dă bătaie mare de 
cap: trasul la poartă. 
Fixez eu un loc anumit 
al porții în care să trag, 
dar nu știu cum țin pi
ciorul, că mingea^ se 
duce pe lîngă poartă I E 
drept că în ultimul timp 
lucrul acesta mi se 
tîmplă mai rar, dar 
adevărat jucător de 
bal trebuie să tragă 
poartă cu precizie 
deauna. De aceea, acum 
Ia antrenament, acestui 
„capitol" îi acord cea

îfl- 
un 

fol
ia 

tot-

TENIS

ANCHETA SAPTAMINII

mare parte 
timp..."

Meszaroș fulia, 
a V-a. „Cu atletismul 
am făcut cunoștință în- 
tr-un chip cam ciudat... 
Cu cîtva timp în urmă, 
sportul nu mă interesa 
de Ioc. Parcă nici m-ar fi 
existat. O dată însă, 
Anișoara, prietena mea, 
mi-a propus să mergem 
la finala Campionatului 
republican de altetism 
(juniori). Cum n-aveam 
ce face în acea după a- 
miază am acceptat, nu
mai așa., să n-o refuz. 
Pe drum îmi tot spunea 
că o să fie frumos, că 
o să-mi placă... „Ți-ai 
găsit, sportul și să-mi 
placă !“ După puțin timp 
mă aflam în tribună în
cepuse defilarea sporti
vilor. Mi-a plăcut — ca 
de-altfel toate defilările- 
Apoi într-un colț a în
ceput proba de aruncare 
a ciocanului, într-altul 
aceea de săritură in 
înălțime; pe pistă — 
probele de viteză La în
ceput mi-a plăcut spec
tacolul acesta de ansam
blu. Mai fîrziu însă, am 
devenit mai atentă și— 
oricît de curios vi s-ar 
părea — începuse să mă

pasioneze lupta dintre 
concurenți... Așa am în
ceput să îndrăgesc acest 
sport și în special' sări
tura în înălțime.

Mereu mă duc la cen
trul de antrenament. Și 
nici nu vă închipuiți cit 
de fericită sînt cînd văd 
că sar mai mult decît 
data trecută... Vreau să 
ajung o bună săritoare, 
așa cum e Iolanda (Balaș 
N. R.) Știu că l. 
să muncesc mult, 
n-o să mă las, fiți 
guri..."

...Am stat în
de vorbă cu mulți 

Kraft Adalbert 
spus că-i place 
mult ciclismul, 

o Ie
de statură, 

tm-a 
,Ș»-a

trebuie 
însă 

si-

ziua
aceea 
copii, 
mi-a 
foarte 
iar Irina Szekel», 
tiță micuță 
însă foarte vioaie, 
dezvăluit o taină: 
cumpărat de curînd o 
sabie. Vrea să devină 
floretistă .. ca Olga Or
ban, care, după cum șlrți 
e din Cluj.

Și acum că articoiul 
s-a sfîrșit, vă urez spor 
la antrenament. Pentru 
că, bănuiesc, nu numai 
copiii din Cluj se pre
gătesc să devină btnw 
sportivi.

EMIL DOBRESCU

Din vremuri străvechi, oamenii au năs
cocit tot felul de jocuri cu mingea, lovin
d-o cu mîinile, cu piciorul, cu bățul —» 
devenit în vremea din urmă paletă.

Pînă la apariția fotbalului si a celorlalte 
jocuri moderne, în țara noastră oină a 
fost cel mai răspîndit joc cu mingea. Mul
tă vreme a fost considerată chiar sportul 
național rominesc și nu exista școală pri
mară sau liceu care să nu se mîndrească 
cu cel puțin o echipă de oină. Un regu
lament special stabilea regulile și introdu
cerea oinei ca sport obligatoriu in școli.

După cum arată chiar denumirea, la 
origine oină a fost un joc practicat de cio
bani. Și astăzi, în unele regiuni, căpitanul 
echipei se numește „baci", jucătorilor li 
se spune „păscari", iar bățului cu care se 
bate mingea — „bîtă"

Primele însem"--1 ——e oină datează 
d’-- anul 1852. Ele aparțin, unor călugări, 
grămătici la- Tg. Îs cusut...rf, redau un Oț 
mântuit plini de fțaz de la festivitate» pur 
fierți pietrei fundamentate ’ a școlii aifr a- 
ceastă localitate, ridicată cu cheltuiala 
domnitorul™ Grigore Chica. Cu acest pri
lej, elevii urmau să execute un program 
artistic, care era deschis de cor. Totul era 
gata, dirijorul ridicase bagheta, cînd ob
servă cu spaimă că îi lipsesc cele mai 
bune „oociP: Ion Creangă și Vostie Conta, 
filozoful de mai tîrziu începu atunci o 
goană desperată după ei. Și, după multă 
căutare, cei doi fură găsiți pe un tăpșan 
unde, in tovărășia altor copii, jucau cu 
foc... oină.

Ca toate sporturile, și oină este un sport 
bărbătesc. Practicarea ei cere un antrena
ment regulat, o bună precizie în lovire» 
și aruncarea mingii. Jucătorii trebuie s* 
oibă o perfectă condiție fizică, să fie buni 
alergători. De asemenea ei trebuie să în
vețe a alege momentul potrivit pentru a- 
tac, apărare sau ieșirea din careul peri
culos.

In multe privințe, jocul de oină creează 
situații mult mai interesante, faze mult nuri 
palpitante decât fotbalul. In felul acest» 
jucătorii au putința să-și dovedească măies
tria sportivă ji calitățile atletice.

Pe Ungă faptul că este un sport com
plet. oină nu pretinde terenuri special 
menajate.

De aceea e de dorit ca în școli să ia 
ființă cit mai multe echipe de oină, cu 
atît mai mult, cu cît din anul 1950, vin» 
a început să-și recapete vechea ei popu
laritate.

La- campionatele de oină participă de 
pe acum mă de tineri și mtilți se min- 
diresc cu titlul de campioni.

M. ROȘU
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Un fulger orbitor și apoi... nimic. 
Numai radiolocatorul ieste capabil 
să urmărească fulgerul înaripat 
care străbate spațiul cu viteză fan
tastică. E racheta balistică inter
continentală. Racheta e construită 
in mai multe etaje ce conțin com
bustibilul menit să o poarte pină 
intr-un anumit punct. Pe măsură 
ce combustibilul s-a consumat, eta
jele sînt eliminate, rămînînd în cele 
din urmă acea parte a rachetei 
care poartă încărcătura explozivă. 
Un creer electronic calculează cu 
viteză traseul pe care va trebui 
să-l străbată racheta. Postul de ra
dio emisie, pe baza calculelor fă
cute de creerul electronic, comandă 
direcția ei definitivă. Odată direc
ția stabilită racheta se îndreaptă 
spre țintă cu o iuțeală crescîndă: 
20—25 mii kilometri pe oră.

încărcată cu bomba H (bomba 
cu hidrogen) ea poate cădea asupra 
obiectivului situat pe orîcfr punct 
al globului. Aviația de vînătoare 
cea mai rapidă, artileria anti
aeriană cea mar perfecționată, sînt 
nenutincioase față de racheta bali
stică intercontinentală care zboară 
cu asemenea viteză fantastică la 
circa 1.000 kilometri înălțime. Acea
sta este uriașa invenție a Uniunii 
Sovietice care a spuf ’ 
..superioritate" ofensivă *~im«<‘ria- 
lițtilor

eivție a Uniunii 
liberat așa zisa

...Căci imperialiștii sperau să deș- 
I copere ei întîi această armă formi

dabilă.
De peste cinci ani. institutele de 

cercetări din S. U. A. încearcă să 
pună la punct această invenție fără 
ca pină la ora actuală să fi reușit. 
Uniunea Sovietică a reușit însă s-o 
realizeze pentru că știința, 'tehnica 
și industria sovietică sînt primele 
în lume.

Faptul că Uniunea Sovietică a 
realizat, prima, racheta balistică 
intercontinentală, este o chezășie în 
plus că forțele păcii vor izbîndi. 
Această credință ne este întărită de 
faptul că, în comunicatul agenției 
TASS referitor la experimentarea 
rachetei, Uniunea Sovietică declară 
că va lupta mai departe pentru de
zarmare. pentru interzicerea bombei 
atomice și cu hidrogen. Racheta 
realizată de Uniunea Sovietică, ne 
arată că sîntem aproape de vremea 
cînd în Lună, în planeta Marte, în 
Venus, vor putea fi trimise rachete 
Interplanetare. Este aproape vremea 
cînd, cu ajutorul unor asemenea ra
chete, în cîteva minute, vor putea 
fi trimise scrisori și coiete poștale 
de la Paris la Irkuțk, de la Buctr- 
rești la New York.

Știința va fi pusă în slujba oa
menilor, fără îndoială.

pionieri care se speciali- 
în navigație. In Polonia 
vreo zece detașamente de 

gen. Ele se înființează 
de lacuri,

lată 
zează 
există 
acest
ales în apropiere 
mari și, bineînțeles, la mare, 
să poți face parte dintr-tin—** 
nea detașament. Jpd ■ 
numai un

mai 
nuri

Acol șțăpînesc imperialiștii
Tei 

gli^ „fabrică tot 
e, provocmdu-și acci-

jive ‘din 
, ... Jfim'al timp 

numeroși copii au fost uciși sau ră
niți în timp ce experimentau „fa
bricarea de bombe și explozive". In 
raport este reiațată o întîmplare: 
Doi băieți în vîrstă de 14 ani au 
amestecat diferite chimicale într-un 
tub de metal. Din cauza compoziției 
greșite tubul a explodat, unul din 
copii alegîndu-se cu o mînă ruptă.

Lăudîndu-sb cu distrugerile pe

In dor
.mari, copi 
felul de b 
dente grave. _

După cum arată „Raportul'ins
pectorilor materiilor exploli 
Marea Britanie“, în ultimi

care le vor provoca noile arme ato
mice, militariștii englezi au jnspăi- 
mîntat populația. Din această cau
ză, în multe orașe din Marea Bri- 
tanie, oamenii recurg la gesturi ne
cugetate. Așa s-a întîmplat în oră
șelul Blackpool, unde Andrew Mars, 
hall, un mic slujbaș, ajutat de so
ția sa, și-a ucis cei trei copii.

Intr-o scrisoare, părinții crimi
nali încearcă să explice că în felul 
acesta i-au ferit de grozăviile unui 
viitor război nuclear. Adevărul este 
că, în țările capitaliste, populația 
din cț în ce mai săracă, trăiește în- ■ 
grozită do febra înarmărilor, de 
propaganda războiului atomic.

Ridicați ancorai 
Mașinile încet, 

înainte 1...
Sirena anunță ple

carea.
La postul de coman

dă un căpitan abia 
răsărit, fără barba 
sau luleaua tradițio
nală, dar într-o uni
formă cu adevărat 
marinărească, supra
veghează atent și si
gur manevra.

Pe punte, „echipa
jul". tot atît de tînăr 
ca și căpitanul, execu
tă cu multă siguranfă 
comenzile. încet, în
cet, nava se desprinde 
de chei, urmînd direc-

fia obișnuită, in rind 
cu numeroasele va
poare de pasageri ce 
brăzdează rîul Mos
cova.

Cine este insă căpi
tanul acesta care sea
mănă atît de mult cu 
cel din romanul lui 
Jules Verne și ce este 
cu echipajul în care 
cel mai vîrstnic 
troz nu depășește 
primăveri? Și cui
par (ine acest vapor 
legant ?

Ne aflăm în fafa 
neia din cele două na
ve școală 
pentru 
vor să

ma-
18
a-
e-

u-

construite 
pionierii care 

devină mari-

nari și care, pe punte, 
la timonă și mașini, 
deprind ucenicia as
pră, dar plăcută a na
vigației. Peste 300 de 
elevi ai școlilor din 
Moscova aparfinlnd 
„Cercurilor de tineri 
navigatori" urmează 
cursuri speciale teore
tice și practice.

Pe lingă cele două 
nave, prevăzute cu 
motoare de 80 C.P., 
care pot transporta 
cite 120 de pasageri, 
„Serviciul de naviga
ție" al pionierilor mos
covit! va mai dispune 
de debarcadere pluti-

toare și de bărci tu 
pînze.

Deocamdată, pionie- 
rii-marinari vor face 
p'actică pe o gorfiune 
de numai 4 km a ca
nalului de derivație al 
rlului Moscova, în a- 
propierea Kremlinului-

Cînd însă pionierii 
vor stăpîni știința na
vigației, navele, abor- 
dînd pavilionul Orga
nizației de pionieri 
din Moscova, vor fi 
puse la dispoziția pio
nierilor și școlarilor 
din capitala 
Sovietice și 
treaga fără.

Uniunii 
din în-

R. M.

I

Dimineața. Ora 7. Probabil, la acest 
crătorii din librării nici n-au plecat 
acasă. Abia la 8 încep ei lucrul.

In fața „Librăriei Noastre nr. 71“ din 
3, se strîng cumpărători. Prima lîngă ușă _ __
trînică cu un băiețaș de mînă. Bibi — acesta e nu
mele băiatului — să tot aibă 7—8 ani;

Un cetățean se oprește în fața rîndului de oa-

ceas lu- 
încă de

Buzești 
e o bă-

pe— Dar ce. nu-s cărți destule? întreabă el 
bătrînică.

— îmi spuse un domn de la librăria din colț 
că aici s-au adus aseară mașini întregi de abece
dare și tot felaj de cărți...

Omul, contrariat, clatină din cap așa, ca și cum 
ar dori să spună : „Păi atunci de ce v-ați sfrîns 
buluc aci ?“.

Bătrîna însă l-a înțeles numai după priviri. II 
lămurește:

— Ia, pustia asta de copil nu mi-a dat pace de 
cu noapte: „Hai și hai. bunicuțo, să-mi cumperi 
abecedar"... Și, iaca... venii...

Răspunsul a stîrnit veselie, pentru că acesta 
era adevărul. Nerăbdarea copiilor îi împingea pe 
părinți să-și piardă vremea la coadă.

Pe la opt fără zece, iată-ț și pe responsabilul 
librăriei.

— Aveți manuale multe ? întreabă de la locul 
său țîncul. Și de-a cincea ?

— Și 1... Avem cîte 600 de fiecare titlu I...
Țîncul n-a prea înțeles cum vine : „600 de fie- 

eare titlu", dar plescăie mulțumit din limbă; își 
dă seama că-s destule.

— Țțțț I... Multe I Să „alimentezi" tot Lazărul 
nostru...

Nu vă mai spun că și la alte 4—5 librării am 
găsit abundență tot atît de mare de cumpărători; 
bineînțeles, majoritatea erau copii de școală, nerăb
dători să-și vadă manualele mai repede cumpărate.

Fie și de 18,90!

La o papetărie din Calea Criviței vine o mă
mică și un băiețel. Pe băiețel îl cheamă lonuț. 
Mămica lui îl lasă lîngă pupitrul de vînzare 
și cercetează niște hîrtie colorată. Dar tocmai atunci 

vînzătoarea, terminînd de servit un cumpărător, 
i se adresează Jui lonuț:

— Dumneata ?...
— Păi. un ghiozdan de carton.

Vînzătoarea tace încurcată. Ii vine greu să re
fuze un asemenea cumpărător. Dar dacă nu are...

— Nu mai sînt, drăguță. Dar avem de pînză. 
Trainice, frumoase...

Puștiul ia ghiozdanul maron, de pinză, îl des
chide, î] întoarce pe-o parte și pe alta și îmi cere 
părerea :

— Ce ziceți, e bun ?
II ajut să și-l așeze pe spate. lonuț e în cul

mea fericirii.
— Să-l porți cu plăcere, lonuț I îi urez eu.
— Costă mult ?
Sprîncenele lui lonuț s-au strîns în așteptarea 

răspunsului.
— Ei. pentru tine, că ești mic și simpatic... 

18,90 lei, îi spuse vînzătoarea veselă.
— Bine. Să-i spun mămichii. Mămicooo...
Peste cinci minute, cu ghiozdanul în spinare, 

lonuț străbatea țanțoș Calea Griviței.

Da, să aibă și guleraș alb

La toate magazinele de confecții s-au pus în 
vînzare uniforme școlare. O uniformă de 
pînză pepit — 47 lei ; un șorțuleț negru, com
pletare la uniformă — 35 lei.

— Uite, mămico, uniforme !
Fetița e măricică.
— Hai să le vedem I
Cînd i-a probat-o, uniforma venea ca turnată 

pe Silvia.
— Da’ să aibă și guleraș alb I a cerut fetița.
Silvia e și ea client ca toți clienții; deci trebuie 

servită prompt și conștiincios. De aceea, într-o 
clipă, la gîtul ei a apărut, peste uniforma pepit și 
șorțulețul negru, gulerașul alb ca spuma de lapte.

Și Silvia, privindu-se în oglindă, a cerut mă
michii s-o ducă acasă, astfel îmbrăcată. Cînd o 
trece pe drum, să vadă lumea că ea. Silvia, are u- 
niformă nouă.

EMIL EMANOtL
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pomilor l; 4.
de toamnă"
toamna, după recoltare; 5. Zeița- •• “ ■<» ~

Umor chinezesc
Orășeanului Li-Tao 

ti plăcea liniștea și 
odihna. Dar vecinul 
lui din stingă era fie
rar, iar cel din dreap
ta — tinichigiu. Di 
dimineață pină spar a. 
din atelierele lor se 
auzea : bang! bang I 
bangHI

Li-Tao se plictisi «■ 
fit de mult de zgomo-

• vjei, incit spuse

Snoavă japoneză
CINE TACE MAI 

MULT?

fost odată un bă- 
și o bătrinâ. Si 
mult le plăcea 

Intr-o

re cei uoi vec.ini, 
Taa ii întrebă:

— Ei și unde 
mutafi, dragii mei ?

— Eu mă mut in lo
cui lui, spuse fierarul, 
arătind spre tinichi
giu, iar el... în locul 
meu !

— Dar 
creionul ? 
cina.

— Mi l-a 
ka, fratele
mare. El îmi ia întot
deauna toate, ca 
nu devin lacom — 
plică Andriușa.

tare 
turta de orez, 
zi, bătrînii se învoise- 
ră să facă o turtă de 
orez pentru cină, 
m s-o mănince 
•care va tăcea 
ziua. A trecut o ... 
treagă, fără ca bătrî
nii să scoată o vorbă. 
Seara, in casa lor se 
furișară niște hoți. Bă- 
trinul și bătrina se ui
tau cum umblă hoții 
prin casă, tăceau și 
oftau doar. Se mirară 
hofii și începură să se 
simtă ca la
n cele din
■ură peste
ina nu se
ăpini și strigă:

— Să nu punefi mî- 
pe turtă.

J- Bătrinul se bucură:
— Ehei, bătrîno, al 

pierdut jocul. Eu mă- 
nînc turta.

Dar intre timp hoții 
o și mincaseră...

. Ur- 
acela 
toată 
zi in-

ARITMOGRIF

Pornind dintr-un anumit colț al pă
tratului și mergînd pe un anumit drum 
în „săritura calului", veți obține o urare 
legată de deschiderea școlilor.
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fn timpul Festivalurilor Mondiale 
ale Tineretului, a răsunat, pentru 
prima oară peste hotare, melod a 
unui dans care a cucerit tineretul. 
In felul acesta ,,Perinița“ a devenit 
cunoscută pînă în cele mai depăr
tate colțuri ale lumii, purtind pe a- 
ripile veseliei renumel,- țării noas
tre.

Ce este însă „Perinița"? Și cine 
este autorul acestui dans ? Ca mul
te alte jocuri, și „Perinița" este de 
origine populară. De fapt este una 
din variantele horei. Numele ei 
actual este pomenit destul de 
tirziu. în secolul al 18-lea, iar jo
cul, în forma de astăzi, este întîl- 
nit tot mai des abia după anul 
1850, în Munten a, și numai la 
nunți. Se știe că la nunți există o- 
biceiul de a se face căsătoriilor 
daruri in bani sau obiecte. In su
netele unei melodii săltărețe, cei 
doi nași fac ocolul mesei, oprindu- 
se în fața fiecărui oaspete, care 
depune darul pe o pernă mare, în-

ales cînd 
obișnuia 
îngenun-

florată. Multă vreme, mai 
darul era mai bogat, se 
ca nașul și nuntașul să 
cheze pe pernă și să se îmbrățișeze 
sărutindu-se, în timp ce lăutarii 
„•i ziceau de mama focului".

Cu timpul, darul n-a mai fost de
pus pe pernă, care însă a continuat 
să fie trecută de la mesean la me- 
sean, cu același ceremonial al în- 
genunchierii și sărutăr i.

Frumusețea melodiei, cuvintele 
hazlii ale cintecului. voia bună pe 
care o răspîndește au făcut ca, din- 
tr-un joc de nuntă, „Perinița" să 
devină un dans potrivit la orice 
sărbătoare. Și. fiindcă nu întotdeau
na oamenii au avut la îndemină o 
pernă, ea a fost înlocuită cu o 
maramă sau numai cu o batistă.

Datorită intîlnirilor prietenești 
ale Festivalurilor Mond'ale ale Ti
neretului, „Perinița" se joacă astăzi 
în zeci de țări, devenind un simbol 
al prieteniei dintre 
bului.

ORIZONTAL: 1. „Afară-i toamnă, frunza-mpră- 
știată,/ Iar vîntul zvîrle-n geamuri grele picuri;/ 
Și tu citești scrisori din roase plicuri/ Și într-un... 
gîndești la viata toată*1 (Afară-i toamnă" de 
Eminescu) — II mănînci p nă toamna tîrzru, 
din el felinar, iar unele gospodine îl pun la 
rat; 2. Cunoscut sportiv polonez aruncător 
ciocan — Toamna, au foarte mult de lucru 
„ronțăitul" boabelor (!); 3. Poet rorrîn contempo
ran, autorul versului: ,,Se aurește toamna în ar
țari, în brutării miroase-a pîine nouă". — fn lea-
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găn, sub auriul 
cului ..Romanță 
căsătoriți le fac . .
egipteană a forțelor naturii — „Toamna" — Rece I;
6. Bluză... națională — Autorul poeziei „Toamna";
7. Nu duci lipsă — Sprijinitor, mai ales la viță
— In toamna vieții; 8. A cîntărî — Jumătate din 
Sovaia ; 9. Omul cu lampa fermecată — Anemică ; 
10. Una din fructele care se culeg toamna — Pe 
răcoarea toamnei, acest participiu nu va mai apărea 
la alimente.

VERTICAL: 1. „Vîjîie, geme și sună în noaptea 
cu lună, toamnă tîrzie" (într-o poezie de G. Coș- 
buc) — Pictor romîn celebru care a sugrăvit și 
peisaje de toamnă ; 2. Toamna, gospodinele le 
transformă în... bulion — Lutețiu; 3. Culoarea 
frunzelor căzute — Membrii ei primesc toamna 
belșug de produse. 4. Localitate în R.P.R- — A- 
fluent al rîului Marița ; 5. Face muz ca 1 — Cule
sul viilor e... al toamnei!; 6. ...se numără bo
bocii -. 7. Autorul poeziei .,Afară-i toamnă"; 8. Bu
cate ce se culeg toamna — Pronume demonstrativ 
(pop.) ; 9. Notă întoarsă — Pictor romîn contem
poran — Leșie (monoverb) ; 10. Cafea... națio:na!ă
— Cel mai mult toamna are treabă la hornuri : 11. 
Iși scutură toamna frunzele — Ingrijește-o toam
na, să te-ncălzească b ne iarna ; 12. Anastasia cea 
mică — ..Ziua scade : iarna vine, vine pe...călare,/ 
V.ntul șuieră prin hornuri răspîndind înf.orare 
(Sf.rșit de toamnă de V. Alecsandri).
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