
Proletari din toate țările uniti vă*

jORGAHAL COMITETULUI CENTRAL ALUNlUNIITINEftETUlUI MUNCITOR ;

Zeci de mii de bucu- 
reșteni, entuziasmați, au 
luat parte la mitingul fes
tiv de pe stadionul „23 Aur 
gust'.

PRETUTINDENI, 
PE GLOB...
in China, sărbătorirea 

tilei de 7 Noiembrie, a prile
juit mari manifestări de so
lidaritate si frăție fată de 
popoarele Uniunii Sovietice. 
La Pekin a avut loc un mare 
miting la care a vorbit Lin 
Sao-ti. vicepreședintele Comi
tetului Central ai Partidului 
Comunist Chinez.

pretutindeni. In fabrici, tn 
uzine. in parcuri, au avut 
loc manifestări culturale, iar 
in după amiaza zilei de 7 
Noiembrie peste o jumătate 
de milion de locuitori al ca
pitalei au participat la ser
barea populară închinată 
marii sărbători.

.în întreaga Iugoslavie, 
cea de a 40-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a fost sărbătorită 
în mod festiv. In afară de 
marea adunare de la Belgrad, 
in centrele districtuale. In 
întreprinderi si instituții au 
fost organizate serbări fes
tive. consacrate acestui eve
niment. ’-> ■

Mii de cetățeni al Pari
sului au participat la adu
narea pentru sărbătorirea Re
voluției din Octombrie, care 
s-a tinut la Velodromul de 
iarnă. Marcel Cachin. unui 
din cel mai vechi activiști 
comuniști din Franța, a adus 
salutul plin de recunoștință al 
poporului francez făuritori
lor Revoluției din Octombrie, 
eroicului popor sovietic: - Mi
tingul . care s-a încheiat cu 
un frumos program artistic a 
fost o vie manifestare a so
lidarității oamenilor muncii 
francezi fată de Poporul so- 

- vietic.
• La Viena. Asociația 

Austria—U.R.S.S. a organi
zat în ziua de 6 noiembrie, 
un mare concert de gală la 
care și-a dat concursul vio
lonistul sovietic Igor Ol- 
strach. Exprimîndu-sl senti
mentele de prietenie sl do
rința de a întări tot mal mult 
colaborarea austro-sovietlcă. 
cei peste 2000 de spectatori 
au aplaudat măiestria cu care 
a fost executat concertul 
pentru vioară de Haciatu- 
rian si întregul program ar
tistic.

Sute de flamuri, încadrînd portre
tele conducătorilor proletariatului din 
toată 'lumea, fîlfîiau prin ceața iină a 
zorilor pe stadionul „23 August". Șu
voaie nesfîrșite de oameni ai muncii din 
Capitală se îndreptau cîntînd către u- 
riașele arene, unde avea să se țină 
mitingul închinat celei de a XXXX-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie. Către orele 10, în 
tribune luaseră loc peste 100.000 de 
bucureșteni, iar pe gazonul incintei se 
rînduiseră perfect batalioanele gărzilor 
muncitorești, sute de sportivi fruntași 
ai patriei noastre, precum și numeroa
se echipe artistice.

...Si iată că la tribuna oficială, sa
lutați cu ovații puternice și aplauze, 
își fac apariția conducătorii partidului 
și ai statului nostru, reprezentanți ai 
marii țări sovietice, activiști de stat 
și de partid, oameni de știință și cul
tură, muncitori fruntași. Intîmpinați cu 
zîmbet și aplauze, un grup de pionieri 
suie cu agerime la tribună, oferind con
ducătorilor tradiționalele buchete de 
flori.

După deschiderea mitingului, la cu- 
vîntul tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru a! Biroului Politic al C-C. al 
P.M.R, care trimite oamenilor muncii 
un salut fierbinte cu prilejul zilei de 
7 Noiembrie. Tovarășul Gheorghe A- 
postol amintește în cuvinte emoționante 
drumul glorios, drumul fericirii, pe 
care l-au străbătut oamenii sovietici în 
cei 40 de ani scurși de la acel Octom
brie 1917. El trece apoi pe scurt în re
vistă succesele dobîndite de poporul

(prin telefon, de la trimisul nostru special)
Palatul de Iarnă cu bolțile adinei, cu porțile înalte, cu piața largă, 

cu coloane puternice, svelte, svîcnind spre cer, ne e familiar. L-am 
văzut doar în atitea fotografii și am citit atitea despre el-

Și totuși inima mi-a bătut puternic cînd l-am văzut aevea Ia 7 No
iembrie.

fn Leningradul în sărbătoare, prin piața palatului, deschid coloana, 
defilind, bătrinii comuniști care au pătruns in Palat primii, in istoricul 
7 Noiembrie 1917.

De-asupra, sute de porumbei învăluie în zborul lor defilarea vete
ranilor. Leningrădenii îi aplaudă din inimă și muzica se înalță. Parcă 
e un „mulțumesc" uriaș.

In ritm, in urale și cîntec. defilarea continuă. Trec oameni ai mun
cii ; oameni de știință, muncitori, studenți, tinerimea Leningradului, trec 
pionierii I

Privește uluit bătrinul palat primăvara ce a năvălit in piața sa, după 
ce mai înainte s-a anunțat cu sunete prelungi de trompetă.

Au sosit pionierii din toate raioanele leningrădene. Feeria multico
loră a jocului de artificii luminează ireal, fantastic, cerul ca o cupolă 
măiestrit zugrăvită.

Deodată, din toate părțile pieței, fluturi de făclii aprinse au vîlvorit 
peste stăvilare și au inundat piața. In același timp jur-imprejurul pieții 
au izbucnit focurile de tabără ca niște străjeri uriași de seîntei. In. acest 
decor .pionierii au început defilarea. Și rînd pe rînd, in costumație și echi
pament special, coloanele pionierești au simbolizat începutul mișcării pio
nierești, industrializarea socialistă, transformarea socialistă a agriculturii, 
Tînăra Gardă și altele. Piața Palatului și văzduhul a fost însă cutremu
rate de aplauze și urale la apariția machetei satelitului, inlăuntrul căreia 
se afla un cățel.

După ce au amintit cîteva momente din istorie, coloanele viitorului, 
pășind cadențat, sugerează măreț uriașele perspective ale drumului lor.

Drum deschis de partidul lui Lenin.
B. CARAGIALE

muncitor al patriei noastre în lupta 
pentru socialism, pentru un viitor fe
ricit. Cu adîncă mîndrie ascultă cei 
prezenți faptele vii, realizările minu

nate ale celor ce muncesc, fapte care 
poartă țara noastră tot mai mult pe 
drumul înfloririi și belșugului.

O deosebită emoție a produs cuvân

tarea tovarășului A. A. Epîșev, amba
sadorul Uniunii Sovietice. Cuvîntarea 
aceasta — din care o bună parte a 
fost rostită cald și curgător în romî- 
nește, — a adus în mijlocul partici- 
panților la miting solia de prietenia 
și dragoste a poporului sovietic, făuri
torul gloriosului Octombrie.

Au mai luat apoi cuvîntu' acad, for- 
gu Iordan, rectorul Universității „C. I. 
Parhon", tovarășul Cristea Radu, pre
ședintele gospodăriei agricole colective 
„1907", tovarășul Al. Panaitescu. unul 
din participanții romîni la Revoluția 
din-Octombrie, și mecanicul Ștefan 
Lungu, Erou al Muncii Socialiste. Cu
vintele lor au adus același mesai vi
brant de continuare a tradițiilor eroice 
revoluționare, de muncă creatoare pusă 
în slujba fericirii poporului.

Urmează o clipă solemnă. Din miile 
de piepturi răsună grav, înălțător, im
nul muncitorilor de pretutindeni: In
ternaționala. Sute de porumbei albi își 
iau zborul spre văzduhul azuriu, ca 
niște mesageri ai sărbătorii.

Mifingh' se încheie cu defilarea co
loanelor aliniate Pe gazon. Trec întîi. 
în pas energic, gărzile muncitorești, 
simbol al tăriei de neînfrînt a poporu
lui. Le urmează sute de tineri și tinere, 
sportivi de frunte ai patriei, și în sfîr- 
șit, echipele artistice, care perindă prin 
fata tribunelor. într-o feerie de culori, 
pitorești costume naționale din toata 
regiunile țării.

Mitingul s-a încheiat. Dar în inimile 
oamenilor munciî sărbătoarea Marelui 
Octombrie trăiește cu emoție, cu bucu
rie, cu mîndrie înaltă...



mi total orășenesc și... preșe-

VEȘTI

Intîi, goarnele au sunat 
prelung. Apoi au bubuit to
bele. O liniște aproape nefi
rească a coborît asupra ca
reului pionieresc. A început 
adunarea de alegeri a co
lectivului de conducere al 
unității de la Școala nr. 120 
din București. Să trecem în 
revistă cîteva chipuri. Ochiul 
ahinecă peste fețe vesele și 
triste, zîmbitoare și încrun
tate lată o față măslinie, 
palidă, și doi ochi mari, ar
zători. La ce-or fi gindind ? 
Se limpezește apa lor și 

gîndul se întoarce doar cu 
cîteva ceasuri mai înainte.

Armatu Ileana...
— ...născută în anul 1942. 

'A fost președintă de detașa
ment. „Vreau să devin ute- 
Hiistă, să fac parte din ar
mata celor mai buni tineri, 
vreau să slujesc partidul și 
patria'*.

S-a ridicat Cuza Gheorghe, 
cel măruntei, colegul ei de 
clasă.

— Ileana merită să fie 
ritemistă. E sîrguincioasă, 
își ajută colegele. A fost 
bolnavă mai multă vreme, 
dar e la curent cu lecțiile.

Ileana a închis ochii și s-a 
rezemat de masă. Cînd i a 
redeschis, mîimle tuturor, în 
care fulgerau sîngeriu car
netele roșii, erau ridicate. 
Au primit-o. Se gîndește: 
„Nu mai sînt pionieră". 
Parcă un nod i se ridică 
din piept a plîns. Atiția ani 
a purtat cravata roșie ! Nu 
va părăsi însă activitatea 
pionierească. Adunarea ge
nerală a aprobat ca prima 
ei sarcină să fie : „instruc
toare de pionieri la clasa a 
lV-a“. Un vechi vis împli

nit. Acum. iat-o asistind 
pentru intîia oară, în cali
tate de utemistă, la o ale
gere pionierească.

S-au roșit obrajii 
Irinei

Iurhi Irina a fost propusă 
în colectivul de conducere. 
Colega ei, Moscovîci, justi
fică propunerea : „Pe lîngă 
altele, șă știți că Irina are 
o purtare frumoasă pe stra
da ei. Toți au păreri bune 
despre ea". Iurhi Irina a 
fost aleasă. De bucurie i se 
roșiseră obrajii. Și obrajii 
lui Pîrvănescu Dana sîd* 
roșii ca para focului. Din

Gabriela a felicită pe Elena

alte motive însă. Are zece 
voturi contra și 19 abțineri. 
De ce, Dana ?

O fetită de vreo 
patru anișori...

...stă lingă mine și ține 
pumnij strînși. Privește stă
ruitor pe cineva. Pe cine 
oare ? A, pe Bogdan Elena, 
și ea nou aleasă. După ale
gere a sărutat-o și i-a ofe
rit un buchet de flori.

— ???
— Sîntem prietene — 

me-a explicat Negrea Ga
briela, fetița de patru anișo
ri, — locuim în aceeași 
curte, pe Calea Șerban Vo
dă 124.

M-am lămurit de ce ținea 
pumnii strînși: ca prietena 
ei să fie aleasă.

S-a isprăvit?
I

Galeria de chipuri nu s-a 
isprăvit ? Ochii urmăresc a- 
eum cu îneîntare un număr 
de balet executat de artis
tele clasei a IV-a. Apoi, cîn- 
tece pionierești dezmiardă 
auzul.

Acum da, într-adevăr •- 
dunarea a luat sfîrșit. Toată 
lumea se îndreaptă către 
casă. A fest o seară de ne
uitat.

A. WEISS

Colțul activului
Sîntem în sala marca clu

bului
o masă cu cîl^șa cărți, arti
cole decupate dfti ziare și re
viste. Pe peTvtt' un fel JF’ 
gazetă : „Sfaturi pentru activ". 
Cine scrie aici ? Tovarășii in
structori, tovarășii de la co- 

dinții mai vechi. Ei sfătuiesc 
noul activ cum se ține o adu
nare interesantă, cum se dă 
raportul, îi învață un cîntec 
sau un joc nou.

La „colțul activului** e plă- 
cut și interesant Aici este, 
cum pe drept cuvînt spun 
pionierii „școala" numărul doi.

ION RADU
Școala medie mixtă nr. 2 

Craiova.

de
a

• Comuna Lăpușul Ro- 
mînesc-Baia Mare. Ale
gerile activului pionie
resc s-au terminat. In 
sala căminului cultural, 
frumos pavoazată, pioni
erii au ales în colecti
vul de conducere al u- 
nității pe cei mai buni: 
Muțiu loan, Pașca Mări- 
uca, Ferentz Viorica și 
alții.

• Comuna Dănești- 
lași. Cea mai frumoasă 
serbare a pionierilor u- 
nității din acest an a 
fost aceea dată la sfîr- 
șitul adunării de alegeri.

• Școala de 7 ani nr. 
11 Constanfa. Pioniera 
Marin Maria a fost rea
leasa în colectivul de 
conducere al unității. E 
cea mai frumoasă apre
ciere a muncii ei din a- 
nul trecut.

• Comuna 
Pitești. 
.unitate 
fotbal. 
Urnele 
școală, 
la adunare, cit și 
meci, au învins tot 
mai buni I

• Comuna Cervenia- 
București. Președinte de 
unitate a fost ales cel 
mai harnic corespondent 
din școală : Banu Ion.

• Comuna Comana- 
Constanfa. Primul anga
jament luat în adunarea 
de alegeri a și fost rea
lizat. Pionierii de la 
școala cu limba de pre
dare tătară au ajutat 
G.A.S.-ul culegînd po
rumbul de pe 4 ba.

Bălcești-
O adunare de 

și... un meci de 
Acestea sînt 
evenimente 

Dar să știți,

ul- 
din 
atît 

la 
cei

12 ani 
existență

F. M. T. D.
La 10 noiembrie s-au împlinit 

12 ani de la înființarea Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, 
organizație de luptă pentru apăra
rea păcii și prieteniei dintre tofi 
tinerii din lume. In prezent, 
F.M.T.D. are 200 de organizații 
din care fac parte peste 85 de mi
lioane de tineri și tinere din 97 
de fări. Pretutindeni pe glob, ti: 
neretul încadrat în această orga
nizație luptă cu dîrzenie pentru 
pace, pentru un viitor luminos.

★
— Sute de mii de tineri japo

nezi participă la manifestațiile îm
potriva experiențelor atomice. Ei 
au organizat o demonstrație în 
fata Ambasadei britanice din To
kio, cerînd ca insula Cristmas să 
nu mai fie folosită pentru expe
rimentarea bombelor cu hidrogen.

— Tineretul vest-german pro
testează împotriva militarizării 
și echipării cu arme atomice si 
nucleare a RF. Germane. Mulfi 
refuză să presteze serviciul mili
tar și se refugiază în Republica 
Democrată Germană.

— In Anglia, Comitetul Execu
tiv al Federa/iei Studenților La
buriști desfășoară o energică ac
țiune împotriva marilor cheltuieli 
militare și a experiențelor engleze 
cu bomba atomică.

— In numeroase fări, ca de pil
dă în Spania, tineretul trebuie să 
lupte pentru a cîștiga dreptul la 
Învățătură. în această (ară guver
nată de dictatorul Franco, există 
4 milioane de analfabefi, din care 
2 milioane sînt copii de 
școlară.

— în Republice Federală 
mană, studenții duc o luptă
împotriva alocațiilor insuficiente 
ce li se acordă. Din cei 3000 de 
atudenfi de la Școala tehnică din 
orașul Brauschwig, 93% trebuie 
să muncească pentru a-și putea 
continua studiile.

vîrstă

Ger- 
grea

I

muzee din țara noastră — cunoscut de
parte, peste hotare — Muzeul Brukenthal.

Despre bătrîna cetate a Sibiului ne a- 
mintesc nu numai hrisoavele înnegrite de 
ani, din rafturile arbivelOT. Zidurile vi tur
nurile de apărare se păstrează încă; se 
păstrează din vremurile apuse clădiri 
multe și fiecare are povestea ei, care aco
peră o iilă din istoria căruntului Sibiu. 
Mă opresc, dragi prieteni, la un palat 
al cărui trecut și prezent atrag gîndurile 
și pașii trecătorilor spre porțile-i de stejar. 
Povestea Iui nu e atît de veche cit a al
tora : începe de-abia după un de Ia 
numirea baronului Samuel von Bruken- 
thal ca guvernator peste ținutul Transilva
niei, adică prin anul 1778.-.

Dorința baronului a fost ca, după moar
tea sa, palatul lui să rămînă un monu
ment de artă pentru urmași. Așa s-a și tn- 
fîmplat. înzestrat de-a lungul celor a- 
proape două secole cu sute de mii de co
lecții din diferite timpuri și țări, palatul 
acesta a devenit unu] din cele mai maxi

O scurtă vizită în muzeu...
„poate B numită chiar și o vizită de 

două zile, pentru că în acest Bmp nu poți 
face cunoștință nici cu a zecea parte din 
tot ce cuprinde el; așa că, dacă nu vă 
hotăriți să-l vizitați, numai din aceste rtn- 
dun nu veți afla prea multe.

Sînt convins că, încă la Intrarea far ga
leria de pictură, vă veți opri în fața ta
bloului pictat de Frantz Neuhanser, intitu
lat .Sibiul 1808*. Veți recunoaște în el 
turnurile vechilor clădiri, dar nu veți re
cunoaște în tîrgul zugrăvit de pictor figu
rile de nobili în călești, sau de negustori 
In costumele lor de atunci. Azi trăiesc alți

(Continuare în pag. a Vil-a)



tului ei cățeluș și prieten 
și se intitulează simplu:

D ouă întrebări

și un răspuns
Iaca, sînt cîteva zile de 

când mă tot învirt după 
trebi prin Brăila. M-am yi 
plictisit... Ba, acu-s două 
zile, chiar îmi trecu
se prin gînd să plec. Și 
poate chiar aș fi făcut-o, 
dacă nu mi-ar fi surîs no
rocul să dau peste niște 
prieteni mai acătării. Aș 
fi plecat și dus aș fi fost. 
Da' uite că am dat. Cine 
sînt ?

...prietenii mei, adică I P, 
Păi, unul este Ionică Da- 
rangiu.

Inegalabil

în scrisori către amici fi 
ounoscuți. Numai că, să
racul, suferă și el de-un 
ghinion : pe cit de multe 
prietenii leagă prin sim
pla sa prezență în mijlo
cul oamenilor, pe atît de 
puține reușește să lege 
prin scrisori. Dar mai bine 
să vă povestesc cîteva din 
pățaniile lui.

Aude Ionică al meu că 
la Galați se află un om 
de valoare, un scriitor pe 
nume Linioară Punctule- 
scu — Virgulă.

— Gata, îi scriu. Mi-l 
fac prieteni — își zise 
Ionică. Și cît ai pocni din 
degete, a și ticluit o epi
stolă pentru viitorul său 
amic (cel puțin așa spera 
Ionică). Dar iată scrisoa
rea s

DRAGULE MAESTRE
Io sînt uni vifor amio 

deal lui matale sînt elev 
la școala număru 10 din 
Brăila.

Io ași vrea săți fac o 
vezită la galați da mumă- 
mea și sorumea nuraă la
să. Cesă fac aștept răs
puns.
IONICA DARANGIU

Nepoliticos însă (ce să-l 
fad P marile genii își au 
ciudățeniilor lor /), maes
trul b. Punctulescu — 
Virgulă i-a trimis bietului 
băiat doar cîteva vorbe

Prietenul meu
de ILEANA ALBU

Roadeliterăt cățel 
Și e tare frumușel 
Patai neagră, oățelească, 
Pareo cușă muntenească

Nare nare 
Ca oricare 
Cile are 
Foarte mare.

Roadeliterăt cățel 
Sil drăuț și frumușel 
Are un păcat, săracul: 
Roade litere... cu sacul.

Ei, așa-i că poezie fru
moasă ca asta n-ați mai ci
tit ? Da’ ce frumos e scri
să I....

A, dar era să uit o pro
blemă foarte importantă: 
dicționarul Ilenucăi. Că, 
știți P Ilenuca are unele 
cuvinte, proprii, care ex
primă mult mai mult dedt 
unele obișnuite... Ilenuoa 
are regulile ei după care 
se ghidează atunci dnd 
scrie. Și, pentru a pune la 
punct eventualele neînțe
legeri de cuvinte, iată dic
ționarul întocmit de Ilea
na :
Dicționar
Se scrie așa : 
Cușă 
Cile 
Drăuț 
Pareo 
Patai 
Roadeliterăi 
Șii 
...și nu așa: 
Cușmă 
Ci le 
Drăguf 
Pare o sau Pere-o 
Pata-i 
Roadeliteră-i 
Șii 
Etc., etc., etc. 
P. S...
Daci voi fi greșit pe ici- 
colo câte-o bucoavnă, rog 
pe prietenii mei brădeni 
să mă ierte. La fel, de voi 
fi greșit în aprecierea ca
litățile lor.

CatănodinpapurM 
Tudorel

pt. conf.EMIL EMANOIL

c 
o 
L
I
IM 
D
I
N 
D

P 
R
I
IM

T 
O 
A 
Tw
A

T
A 
R 
A

jignitoare, smîngăHte pe a 
carte de vizită:

L. PUNCTULESCU- 
VIRGULA

GALAȚI
Băiete,

învață să scrii mai întU.

Altădată, Ionică, lăsîn- 
du-și deoparte dorința de 
a lega prietenii cu oame
nii maturi (care „nu-l in- 
țeleg"), a scris către un 
prieten tocmai din com. 
Litera Veche. De acolo — 
după ce a așteptat plin de 
speranță două săptămâni
— primi următorul răs
puns :

„Gata ! ’S de acord cu 
tine. Ha—-ha— 1 Se vede 
că ești șmecher din Brăi
la : seri „te-ași vede" fără 
liniuță de despărțire. Ha- 
ha-ha, ca șmecherii, ce 
mai!

Dacă pofi. vino repede 
pe la mine, abia aștept să 
te fac un șah. Nu-i vorbă
— nici cu fotbalul n-o 
duc rău, da mai bombo- 
nel e șahu.

Te pup,
NAICA SMECHERICA

Al doilea prieten
sau mai bine zis prietenă, 
e Ilenuța Albu — de la 
aceeași școală cu Ionică.

Pe Ileana am să vi-o 
prezint pe scurt, in două- 
trei vorbe: e colegă bună, 
bu... (na, că era să zic 
bună), buni... (na, oă era 
să zic bunicică,) sli... (am 
nimerit, în sfîrșit) slăbuță 
la învățătură, ce mai — 
colegă cu Ionică Daran- 
giu !

Ilenuța însă are o cali
tate de soi: scrie poezii. 
Și încă ce poezii I... Și 
cum le mai scrie II... Mai 
mare plăcerea să i le ci
tești HI Dar dacă vreți să 
savurați poeziile Ilenu- 
căi, uite, vă citez una, nu
mai că nu-i chiar a Le- 
nuței (n-a vrut să-mi dea 
nici una). Nici o pagubă 
însă. Vă asigur că Lenuța 
ar fi scris-o chiar așa.

Poezia e închinată iubi-

In fiecare dimineață cînd urc 
scările spre redacție, îmi iese 
înainte poștașul cu tolba plină 
— îmi dă scrisorile voastre so
site unele de departe, tocmai de 
peste munți sau din vreun sat 
pierdut undeva în cîmpie, altele 
mai de.aici, mal de-aproape de 
noi.

Azi am găsit mai multe scri
sori care povesteau oam despre 
același lucru. Din păcate, lu
cruri nu tocmai vesele. Prietenii 
noștri rie scriau despre unele ne

cazuri. Ii rog să nu se supere 
dacă despre necazurile lor vom 
vorbi cu toți copiii. Parcă poți 
trece pe lîngă prieteni fără să-ți 
pese ?

Ce-i cu Constantin ?
TI mai cheamă, pe numele de 

familie Sidoreac. și-l de prin 
părțile Sucevii, din comuna fa- 
cobești. Zilele acestea ș|ja scos 
gipsul de la un picior șl acum 
e nevoit să mai stea două luni 
în pat. E-n clasa a Vîf-a. Ulti
mul an. „Mă roade gîndul că 
am să pierd anul Școala e de
parte- de casă șl tare mf-e teamă 
că nici după două luni n.am să 
pot face drumul acolo", ne spu
ne Constantin.

far mai departe, „stau în pat 
și mi-e urît. Așa aș dori să ci
tesc „Robinson Crusoe" sau o 
altă carte Interesantă. Cele pe 
care le am le-am citit de mult".

Oare, dragii mei. nu s-au gă
sit băieți sl fete în comuna Iul 
Constantin ceva mai inimoși? 
Nu s-au găsit copil care 

să bată în fiecare zf la ușa Iul 
Constantin și să-f aducă zvonul 
vieții vesele de afară ? E greu 
de închipuit că pionieri! nu s-au 
gîndit să-1 ajute la învățătură, 
ca să nu rămînă în urmă cu lec
țiile. E greu de închipuit că nu 
s-au gîndi* să-l ducă reviste, 
cărți Nici unul nu șl-a Imaginat 
oare cît e de trist să știai țin
tuit în paf și prietenii să te 
uite ?

Dar cu Eugenia ce-i?
Despre Eugenia Rujați din 

Cîmpulung. am aflat de la Pas- 
cu Mariana, din același loc. Eu
genia a trecut printr-o grea în- 
cercare. Și-a pierdut mama anul 
trecut. De-atunci ea a rămas 
gospodina casei șl mamă pentru 
frățiorul ce! mic. Ea deretică, 
gătește merge după tîrguieli. 
Mă rog face tot ce face o gos
podină. Dar cu școala ? Euge. 
nia a încercat să meargă la 
începutul anului cîteva zile, dar 

n-a mai fost chip să facă față. 
Atunci tatăi ei a hotărît ca Euge. 
nia să renunțe la școală.

„Cînd m-am întâlnit cu ea, ne 
scrie Mariana, era foarte tristă. 
Mi-a spus: „Nu mal pot merge 
la școală.*

Să fie chiar Imposibil oa Ru- 
jan Eugenia să poată urma șeoa. 
la ? Cred că nu. Dar nu-l ușor. 
Mama (care, fie vorba între noi, 
de multe ori nu știm s-o pre
țuim cum se cuvine), mama cea 
bună și grijulie care mîngtie șt 
alină, lipsește din familie. Dar 
oare pionierii n-ar fi putut tn. 
dulci durerea Eugeniei ? Sigur 
că da. S-ar fl putut găsi cîțiva 
copii pricepuțl șl harnici care, 
cu rîndul, s-o ajute pe Eugenia 
în treburile gospodărești: la 
gătit, la tîrguieli sau să-șl în
grijească frățiorul. Sînt convin
să că tatăl Eugeniei ar înțelege 
atunci că fata Iul trebuie si 
meargă la școală Și pe chipul 
Eugeniei fără îndoială că ar în
flori un zîmbet vesel.

Mă opresc aici, prieteni. Con
cluzia e limpede: nu poți trece 
pe lîngă prieteni fără să-ți pese. 
Nu poți fi Indiferent dacă priete
nul tău are vreun necaz.

Că se poate și altfel, las si 
grăiască în locul meu acest frag, 
ment de scrisoare urimit la re

dacție de la Elena Diaconescu. 
studentă la Iași.

DRAGA REDACȚIE,
Locuiesc pe aceeași stradă c« 

două fetițe la care am descope
rit un duios sentiment de prie
tenie demn de remarcat. Șl Geta, 
și Rodioa slnt pioniere ale Șco
lii medii nr. 10. Iași. Dragoste» 
și prietenia pe oare o arată Ro- 
diaa Getei, mal ales acum, în 
clipe deosebit de grele, cînd Ge
ta este bolnavă, mi s-au părut 
nespus de frumoase.

Tntr-o zi Geta S-a îmbolnăvit. 
Rodica n-a întîrziat să-șl vadă 
prietena După puțin timp șf-a 
făcut apariția doctorul, care a 
hotărît -ă Geta nu va merge o 
tună , de zile la școală De atunci 
a trecut timp. Geta stă acasă, 
iar colegele vin mereu pe la 
dînsă. Uneori citește cărți inte
resante. pe care Rodioa I le adu
ce de la bibliotecă in fiecare zi 
Geta își face lecțiile împreună cu 
Rodica. Tn curînd Geta se va 
însănătoși și va merge la școa
lă. Dar pînă atunci Rodica va 
continua să-și ajute cu dragoste 
șl duioșie prietena. In catalog, 
în dreptul lor vor fl numai note 
bune, iar în timpul liber se vor 
juoa țot atît de vesele șl de gă
lăgioase ca și înainte."

IRINA BUZESCU

Răspund copiii 
din comuna Măgura

Dragă redacție,

Am citit și eu articolul cu întim- 
plarea lui Romică. Eu cred că Ro- 
mică n-a dat dovadă de curăț. Mai 
degrabă aș putea spune că a tăcu
t-o din ambiție sau chiar din pros
tie. Cînd ești curajos, eu cred că tre
buie să te folosești de curaj in așa 
tel incit să-ți folosească și ție și to
varășilor tăi. Să vă povestesc o mi
că întimplare cu frățiorul meu Mir
cea.

Ei nu e încă la școală. De abia a- 
nul viitor va merge în clasa l-a. Și 
totuși mi se pare că Mircea s-a folo
sit intr-un alt mod de curajul iui. 
Știți de ce vorbesc așa despre el ? 
lată :

Avem o surioară mică. Are numai 
4 iuni Cum vin de la școală, mai 
mult eu o iegăn ca să nu plîngă. 
Intr-o zi. mama a plecat cu lina ia 

mașină. Acasă am rămas eu, Mircea 
și surioara cea mică. Crezusem că 
mama se va întoarce curînd. Dar se 
înoptase bine și totuși nu mai ve
nea. Fetija tipa cît o ținea gura Am 
început să mă 'em. îmi era teamă 
să nu moară. Mircea începuse să 
plîngă Era cit pe ce să dau și eu 
drumul lacrimilor. Dar cum eram cel 
med mare dintre cei doi IrătiorL n-am 
lăcut-o Mi-a venit o idee :

— Măi, Mircică. i-am zis eu fră
țiorului. Stai tu cu tetița pînă dau 
eu o lugă pînă la maica-mare. Dîn- 
sa știe să împace tetita.

Mircică n a vrut să rămînă. Zicea, 
că fetița o să plîngă și mai rău cu 
el. Dar a tăcui altceva. A luat un 
băț în mină și a plecat. Noaptea era 
întunecoasă că nu vedeai nici la 

un pas in față. Și pînă la maica 
mare calea era destul de lungă. Nu 
mai spun că drumul era mai mult 
prin pădure și pe vaduri. Dar n-a
veam ce tace și l-am lăsat să se 
duca. Mă gîndeam să nu se sperie, 
să nu i se întimple ceva. Dar la în
toarcere. Mircică era atît de vesel 
incit m-am și rușinat de lacrimile 
ce-mi umpluseră ochii Mircea o a- 
dusese pe maica-mare. Atunci 
mî-am zis : „Mircea e mic, dar cu
rajos*.

CORNEL MEILICA

★
Nu pot înțelege cum de Romică 

n-a chibzuit mai mult înainte să U 
sărit cu umbrela. Și apoi, chiar dacă 
Romică e un băiat curajos, de data 
aceasta n-a ciștigat nici o victorie. 
Îmi amintesc de pionierul erpu Va- 
siok Trubaciov. Așa curaj mai »c 
și eu. Pînă acum n-am avut nicio
dată ocazia să-mi încerc curajul. 
De aceea nici nu pot spune despre 
mine că sini curajoasă ori ba. Dar 
de cite orj aud vorbindu-se despre 
curaj, îmi amintesc o întimplare tră
ită de mine.

In luna tunie am fost la Tușnad. 
într una din zile era atît de cald, 
c-am pornit la tiu să mă scald. Dar 
cum nu știam să înot am fost furată 
de valurile apei și dusă la fund. 
Cînd m-am trezit, eram lungită pe 
nisip, iar lingă mine ședea un bft- 

lat cu hainele leoarcă de apă, ca
re-mi zîmbea; era salvatorul meu.

GEORGETA DANCIU
cl. a Vll-a

★
Asemenea „viteji" ca Romică sînt 

și la noi in școală. De multe ori il 
văd cățărindu-se prin copaci, de 
unde sar apoi dîndu-și aere de 
curajoși Eu am curaj, dar nu ca ai 
lor și nici ca al lui Romică. Mi se 
intîmplă foarte des să tiu lăsată 
singură nopți întregi acasă. Intr-una 
din seri, cînd tocmai ațipisem, am 
auzit zgomot mare afară, clinele lă
tra în lanț, păsările țipau și ele cit 
puteau și totul făcea o larmă de te 
îngrozea. Fără să mă tem cîtuși de 
puțin, am luat toporul și am ieșit să 
văd ce e. Toată larma se petrecea 
la cotețul găinilor „Un hoț la găini* 
mi-am zis eu. Mă pregăteam de 
„luptă*, cînd colo ce să vedeți ? O

vulpe a trecut cum e glonțul pe lin
gă mine. De data aceasta pierduse 
friptura 1

ELENA NEAGU
cl. a Vl-a



Sonia Lar ian

oNu știu daca ați au 
zit voi că undeva, în 
lume, trăiește Mai-ma
rele Rîsului. Unii spun 
că locuiește în nori, al
ții că s-a instalat pe 
vreo planetă, alții că ar 
locui undeva, sub pă- 
m'nt. ba am auzit chiar 
pe cineva spunînd că, 
deși ar avea posibilita
tea să stea în lună, și 
oriunde i-ar face plăce
re, Mai-marele Rîsu
lui preferă, din modes
tie. să trăiască aici, un
deva printre noi, ca un 
simplu pămîntean..

Dar întîi să vă spun 
cine este acest Mai- 
mare al Rîsului și ce 
rost are el. Toată lumea 
știe că hainele le face 
croitorul, mîncarea, bu
cătarul. pantofii, cizma
rul, pînza, țesătorul, că 
laptele îl avem de la 
vaci, brînza de la oi și 
ciocolata de la fabrica de 
ciocolată. Nu știu de c-e 
însă nimeni nu se în
treabă niciodată de un
de și de la cine ne vine 
rîsul, ca și cînd acesta 
ar fi un lucru de la si
ne înțeles 1 Ei bine, se 
spune _ că Mai-marele 
Rîsului ar avea pe lu
me tocmai acest rost. 
Personal nu l-am vizi
tat niciodată. Dar mi 
s-a spus că are în pa
latul în care locuiește cî- 
teva mii de pungi pline 
cu un praf alb, foarte 
fin. E atît de fin pra
ful, încît nici nu poate 
fi văzut cu ochiul li-

ber. Deîndată ce un om 
este atins de un fir din 
acest praf, el începe să 
rîdă. Și cum oamenii cu 
toate necazurile lor rîd 
destul de mult, vă în
chipuiți ce bucluc pe 
capul bietului Mai-ma- 
rele Rîsului: tot timpul 
e ocupat cu pungile lui 
și aleargă încolo și-n- 
coace, să împartă praf 
pe unde e nevoie. Noi, 
cînd vedem sau auzim 
ceva caraghios, începem 
numaidecît să rîdem și 
nici prin gînd nu ne 
trece cîtă b.ătăie de cap 
are din cauza noastră, 
Mai-marele Rîsului T 
Iată cum se petrec lu
crurile : . »

Mai-marele Rîsului 
șade la o masă lunga1’?» 
și are în fata lui o ma
șină foarte complicată, 
cu un nume foarte lung 
și oarecum caraghios 
pentru o mașină; MAȘI
NA DE SEMNALIZAT 
OAMENII CARE AU 
DE GIND SA RIDA.

Cînd vreun om, fie el 
copil sau bătrîn, vede 
sau aude un lucru ce i 
se pare caraghios, la 
mașina complicată a 
Mai marelui Rîsului se 
aprinde un bec. Mașina 
are o mulțime de becuri, 
de toate culorile. Cînd 

e cazul ca undeva un 
om să rîdă cu multă 
poftă ,• la mașină se a- 
prinde un bec roșu. 
Pentru un rîs obișnuit, 
se aprinde doar un bec 
albastru. Pentru un zîm- 
bet, un bec galben, și 
așa mal departe. Mai- 
marele Rîsului trebuie 
să cîntărească atunci 

canțitate de praf cores
punzătoare cu felul rî
sului semnalizat și s-o 
expedieze urgent la des
tinație. Dar nici aici 
lucrurile nu stau chiar 
atît de simplu, căci vă 
închipuiți, de pildă, că 
nu se poate da același 
praf pentru un rîs rău
tăcios. ca și pentru un 
rîs pornit din toată ini
ma.

Șr- cu toate acestea, 
putem considera că as
tăzi Mai-marele Rîsu
lui lucrează în condiții 
bune. Vă închipuiți cît 
de neplăcut îi era pe 
vremea feudalismului 
sau chiar a sclavagis
mului, cînd nu dispu
nea de mașina sa mo
dernă de semnalizare și 
trebuia să se folosească 
de un sistem de semna
lizare cu torte sau de 
sclavi...

Acum cîteva zile mi 
s-a povestit, în legătu
ra cu Mai-marele Rî
sului, următoarea întîm- 
plare. • Am uitat să vă 
spun că la mașina de 
semnalizare se vede în
totdeauna și numele 
celor care au de gînd 
să rîdă- Ei bine, se spu
ne că de la o vreme bă- 
trînul Mai-mare al Rî- 
sului a observat cum că 
jumătate din timpul său 
prețios îi este răpit de 
către copiii din clasa a 
V-a. Cum intra un pro
fesor nou în clasă, 
cum spunea cineva un 
cuvînt greșit la tablă, 
cum cădea un penar 
sub bancă, la mașina 
de semnalizare se și a- 
prindeau o mulțime de 
beculete roșii. Bietul 
Mai-mare al Rîsului 
nici nu mai apuca să 
respire.

Toată ziua alegea, 
cîntărea, împacheta și 
expedia praf pentru cla
sa a V-a. In cele din 
urmă însă î s-a urît. 
„Știi ce ? și-a zis el. O 
să le trimit atîta praf, 
încît^ să le ajungă pe 
toată viata. Și, scotînd 
din raft zece pungi 
mari, le aruncă pe toa- 

,“te -în clasa a V-a. (Ca 
să vă dati seama cît de 
mult înseamnă zece 
pimgi din acest praf, vă 
pet spune doar că o 
singură pungă de praf 

“ar ajunge pentru ca 
toti oamenii din întrea
ga Europă să rîdă fără 
încetare timp de cinci 
sute de ani). Așa se 
explică desigur faptul 
că, în ultima 
copiii din clasa a V-a 
aproape nici nu se mai 
opresc vreodată din 
rîs. Ei ar fi în stare să 
rîdă și citind această 
povestire.

vreme,

„Strada Mare"
AKIRA OHAZA 9 ani

Cițiva pictori japonezi, dintre care cel mai 
tlnăr are 6 ani și cel mal bătrln 13, vă pof
tesc la Palatul pionierilor, să vedeji expozi
ția de desene pe care vi le-au trimis. Poate 
că i-ar interesa să afle ce gînditi despre lu
crările lor. Nu știu sigur ce ați spune, dar 
cred că ar fi cam următoarele:

Panoul vostru, prieteni, bucură ochiul de 
departe, printr-un colorit puternic și armo
nios. Cind te apropii de fiecare desen, pă
șești de cel» mai multe ori o lume care pare 
familiară, deși n-am văzut-o niciodată. Sim
țim farmecul priveliștii de pe „Strada mare", 
cu case înalte, cu pomi pe marginea drumului, 
cu bănci pe care poposesc plimbăreții. Înțe
legem ce te-a impresionat pe tine. Tomoko. 
atunci cînd ai văzut „Țesătorii" tăi la lucru: 
o mașină cu mecanisme ciudate, peste care 
stă aplecat muncitorul. Pătrundem poezia 
serii care învăluie totul în albastrul întune
cat, ca în tabloul tău, Mieko lliroyama. Pri
cepem și de ce te-a impresionat pe tine, I. 
do, „Portul" cu digul încremenit în apă. Inc 
părtășim șl sentimentul cald care te-a făcut 
Să observi viafa modestă a ^Bucătăriei" tale. 
"Yoko Shinoda. înțelegem și frumusețea dan
surilor și voioșia jocurilor din lucrările altora 
dmtre voi. Toate acestea ne apropie de lumea 
voastră, de simțămintele voastre. Se vede cît 
de colo că iubiți aceste lucruri pe care le 
desenați, din grija cu care redati imaginile în 
linii cît mai precise, în culori cît'mai armo
nioase. Am observat că din desenele voast-e 
arareori lipsește chipul omului și că, atunci 
chiar cînd nu e personaj principal, el este 
prezentat întotdeauna în mișcare, tntr-o ac
țiune.

Privim cu curiozitate cum construia voi 
imaginile, pe etaje. La noi, din primele lec
ții de desen sîntem învăfați să privim lucru
rile în perspectivă, pe mai multe planuri, une
le mai aproape, altele mai departe de 
ochiul care le privește, unele mai mari, altele 
mai mici după cum se află mai aproape sau 
mai departe de noi. Știm că stilul picturii cla
sice japoneze cere așa-zisa construcție „eta
jată", care înlocuiește legile perspectivei. Dar 
nu ne-am lămurit: voi desenați „pe etaje" 
pentru că vreți să imitați acest stil traditio
nal. sau pentru că pur și simplu nu ați în
vățat Încă legile perspectivei ? Poate, cu 
vreun prilej, ne veți vorbi despre asta.

Pe unul singur dintre voi nu l-am înțeles : 
pe Mishoo Hatakeyana. care și-a intitulai de
senul „Desen", pentru simplul motiv că a- 
cesta nu reprezintă nimic decît niște linii 
trase la nimereală pe un fond colorat. Mishoo, 
e limpede, s-a inspirat nu din viață, ci din 
acele tablouri ale pictorilor decadenți, care 
pretind că orice pată lăsată de ei pe hîrtie e 
un tablou.

Pe scurt, cam acestea cred eu că le-ați spu
ne expozanților, dacă ați avea prilejul. Cine 
are de adăugat ceva, să se înscrie la cuvînt 
pentru numărul viitori

ANCA ARGHIR.

Scurtă vreme după ce l-am cunoscut pe Liviu 
Bebreanu, am făcui cu el o plimbare la țară. Ne 
aflam intr-o comună în preajma Piteștilor, ce i zice 
Valea Mare.

Tot preumblindu-ne prin acea comună, am nime
rit la școala satului, unde se ținea tocmai o șeză
toare. Intîmplarea a volt ca acela care cuvînta de 
la catedra clasei să vorbească tocmai despre Re
breanu.

Cind a recunoscut în bărbatul cu părul ca ar
gintul și zîmbetul cald pe autorul despre care toc
mai pomenea, a dat luga către ușă și i-a urat, cu 
nemărginită bucurie, „bun venit". Intorcindu-se 
apoi către cei din sală le-a spus : „Ne e dată cin
stea să avem in mijlocul nostru pe acela care a 
zugrăvit cu durere și adevăr viața reală".

Vorbele acestea au mai topit sfiala ce cuprin
sese pe flăcăii și fetele din sală și unul din băieți 
a cutezat să-l îndemne pe Liviu Rebreanu, rugîndu-1 

să povestească cum de l-a venit în gînd să scrie 
romanul „Ion". Și Rebreanu nu s-a lăsat rugat.

Dacă doriți, am să vă povestesc o intimplare 
interesantă, a răspuns el cu vocea puțin cam ră- 
qușită. Lucram de mult la „Ion". Cartea aceasta 
s-a împletit cu zilele cumplite ale vieții mele, cind 
de multe ori nu știam ce voi minca a doua zi. Cu 
manuscrisul lui „Ion*, la care am trudit din 1914 
pînă în 1918, am avut mult de pătimit. In timpul 
ocupației germane, m-am trezit in una din zile că 
mi se face o vizită acasă. Poliția germană socotea 
că sint un vrăjmaș al ocupanților și mi s-a scoto
cit toată biblioteca, carte cu carte- Polițiștii au 
venit cu un coș mare, în care azvirleau ce le plă
cea. După ce au isprăvit cu cărțile, au început a 
arunca în coș manuscrisele. Umblînd printre ma
nuscrise, neamțul care, am aflat, mai apoi, în țară 
la el era bibliotecar, a dat peste manuscrisul lui 
„Ion* șL hîrșt, cu el la coș I M-am uitat zguduit șl



Rezumatul 
capitolelor precedente

Brotăcel, un copilaș care s-a rătăcit in 
pădure, e tnfiat de o familie de lupi. Ajun- 
gînd la o anumită virstă, copilul, împreună 
cu frățiorii săi vitregi dar nespus de iubi
tori, e adus tn fața soborului de lupi, tn 
fata haiticului, pentru a fi recunoscut ca 
frate. Unii lupi miriie, dar cum ursul Ballo 
și pantera Baghera pun vorbă bună pentru 
ei, Brotăcel e primit în haitic.
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cutremurat pînă la lacrimi de gestul care nimicea 
dinți-odată truda mea de atîția ani și am explicat 
că acela nu era un manuscris cu conținut dușmă
nos, ci o operă literară.

Cind m-am văzut apoi arestat de austriac!, am 
iuqit in Moldova. Soția mea a venit după mine cu 
manuscrisul cusut intr-o saltea. Era primejdie să 
tie confiscat și de nemți, și de romîni, căci înfățișa 
viata de umilințe a țăranilor noștri. Dar înainte de 
a mf-1 aduce în Moldova, manuscrisul a fost încre
dințat, o bucată de vreme bunului meu prieten, pic
torul I. Al. Steriadi. Avînd manuscrisul în Moldova, 
m-am întors cu el imediat după retragerea nemți
lor din țara noastră, la București. Abia atunci l-am 
scris din nou, a doua oară.

Pot să vă adaug că romanul a fost foarte bine 
primit de către cititori. Am văzut asta din entuzias
mul cu caro unii din ei mă opreau pe stradă și, le- 
licitîndu-mă, spuneau: „Am impresia că romanul 

dumitale l-am scris eu. ații de cunoscuți și de dragi 
îmi sînt eroii săi*. Datorită dragostei și căldurii cu 
care publicul cititor a primit fntîia mea carte, am 
isprăvit de scris romanul „Pădurea spînzurațiloi", 
după trei ani de muncă încordată.

Liviu Bebreanu, care a făurit neîntrecutele opere 
literare „Ion*, „Pădurea spinzuraților' și „Răscoa
la*, ca și volume de nuvele la fel de frumoase și 
pline de tîlc, s-a stins după o activitate istovitoare 
In plină putere de muncă. Nu avea nici <0 de ani.

Am fost printre aceia care l-au văzut înainte de 
a se prăpădi, înainte de a închide blinzii și lumi
noșii săi ochi.

Mina care a făurit minunatele cărți s-a oprit din 
lucru, dar slovele așternute de degetele ei vigu
roase de țăran dăinuie vil In inimile oamenilor.

CAMIL BALTAZAR

Seara pe lac
Un tremur albăstrui îl înfioară 
Cind vîntul mîngîie a sale unde,
Cind cad pe valuri frunze vechi, din-, 

vară
Și apa-aleargă-n cercuri mici, 

rotunde*

Steluțele pe boita cristalină,
Pe-un policandru uriaș se.aprind.
Din zări albastre, raze de lumină 1 
Pe-oglinda apei se răsfrîng sclipind^

Un drum de foc, de purpură și pară», 
Se-ntinde peste ape între maluri: 
Răsare luna nopților de toamnă 
Cernind lumini albastre peste valuriZ 

RUXANDRA SIRETEANuJ 

cl. a Vl-a. '
Școala Medie Mixtă Nr.Jl 

Mediaș-
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Jocuri în
Ștafeta simplă

Două echipe, fieoare de oîte două grupe, se așează 
fată în fată prin flanc cîte unul, la 10—15 m. dis
tantă. La un semnal, primul jucător din fiecare 
echipă aruncă mingea, cu o singură mtnă. coechi
pierului său din grupa din fată, aipoi trece la urma 
grupei, ocolind prin dreapta. Cel care a primit min
gea o aruncă la fel primului din grupa din fată 
*1 trece la urma grupei sale. Jocul continuă așa 
pînă cînd toti 
echipa oare a 
Suveica

jucătorii au aruncat mingea. Cîștigă 
terminat mai repede.

între două echipe cu jucătorii așezați...se joacă . ______  _____
prin flanc cîte doi, la interval de 5 m. La distanta 
de 10 metri se află un semn făcut pe teren cu creta 
sau cu var. ' _  .___
fieoare echipă, cîte doi jucători, care își pasează 
mingea între ei pînă la semn. De acolo se întorc 
tn același fel ipînă la linia de pleoare, unde pasează 
mingea următorilor doi jucători din echipa lor. Cîs- 
tigă echipa oare termină mai- repede.

La semnalul arbitrului, pornesc din

rrtT^^dlC î î ohq t* 
sportiv,HAWBAL-RE3US

In limba germană Hand în
seamnă mînă, iar Ball înseamnă 
minge. Deci handbalul este jo
cul mingii cu mina. Handbalul 
pe teren redus s-a jucat pentru 
prima dată prin 1925 în Suedia, 
Norvegia și Danemarca. Tehni
cienii din aceste țări nordice, ți- 
nînd seama de clima aspră și de 
lipsa de terenuri mari, au adap
tat handbalul de ctmp la dimen
siunile sălilor de sport. Treptat, 
handbalul redus s-a răspîndit în 
toate țările Europei; la noi se 
joacă numai de doi ani. Așa că 

MICUL
CAMPION

Acum, după ce-ațî 
privit fotografia, să fa
cem cunoștința cu vi
itorul nostru prieten 
Se numește Gernot Sei- 
briger și învață în cla
sa a Vll-a, la : Școala 
medie eu limbă de pre
dare germană din Me
diaș. Gemot e rampio- 
nnl școlii la săritura 
tn lungime. O parti
cularitate pe care ar fi 
de dorit s-o aiba toți

ridică

Gernot ?

acei care îndrăgesc 
sportul : Gernot se 
numără printre frunta
șii fa învățătură incă 
de cînd era în clasa 
a V-a. Cum a îndră
git săritura în lungi
me ?... Să vedeți :

F.ra într-o după a- 
rniară de mai. Gernot 
ședea lungit pe iarbă, 
în curtea casei. Auzim 
du-se strigat, 
privirea. Era Radules
cu, prietenul său.

— Ce faci, Gernot ?
— E... stau. Tu ?
— ttai, nu mergi cu 

mine la antrenament ’
— Păi, ce să fac a- 

colo ?
— Dacă nu vrei... 

atunci...
Neavînd altceva mai 

bun de făcut, Gernot 
acceptă.

Stînd pe marginea 
gropii de sărituri și 
privind la ceilalți cum. 
sar, lui Gernot i se 
făcu așa. dintr-o dată 
poftă, să sară. „Ia 
să-ncerc și eu. Numai 
o dată“. Iși făcu elan, 
bătu cu stîngul în prag 
și... sări. Cînd se uită

înapoi, constată că a 
sărit mai mult de trei 
metri. Prinse curaj. 
Mai sări o dată, d« 
două ori...

Din ziua aceea Ger
not s-a dus mereu la 
antrenament. Și de fie 
care dată sărea mai 
mult...

Apoi a sărit 4,05 
m... Tot în clasa a 
V-a a reușit să-și îm
bunătățească de două 
ori recordul : 4,22 m șl 
4,45 m. In anul urmă
tor Gernot sare 4,56 
m și 4,68 m, iar acum, 
tuna trecută... cit cre
deți voi ? 4,80 ? Nu, 
mai mult. Exact 4,95 
m. Frumoasă perfor
manță, nu-i așa ?

Gernot nu se oprește 
însă aci. Visează să 
ajungă mult mai de
parte. De aceea, de 
două ori pe săptămînă 
el se antrenează fa 
școala sportivă din 
oraș, sub supraveghe
rea tovarășului profe
sor Vatamaniuc.

Succes, Gernot! Mult 
succes !

ROMEO DAN

Dnagi prieteni, mulți dintre 
voi pe-ați rugat să publicăm în 
gazetă amănunte din oopiiăria 
lui Petschovski — despre primii 
lui pași în sport.

Zilele trecute, după terminarea 
antrenamentului în vederea me. 
tfului decisiv cu Iugoslavia, l-am 
vizitat pe Petschovski și l-am 
rugat în numele vostru, al tutu, 
ror, să ne povestească cîte ceva. 
Petschovski s-a bucurat mult 
cînd a aflat dorința voastră. 
Deși era obosit după o după 
amiază de antrenament, m-a ru
gat să Iau loc la masă și să no
tez în oarnetel tot ce-nri va po
vesti. De acum încolo, las car
nețelul să vorbească ;

„E atît de plăcut cînd îți a- 
mintești de copilărie. Parcă mă 
văd în urmă cu 25 de ani. Lo
cuiam împreună cu părinții, la 
Timișoara, în cartierul Iozefin. 
Aveam o mulțime de prieteni, pe 
Covacs. Riter și, cu toții, cît era 
ziua de mare, nu făceam altceva 
dectt să batem o minge de cîr- 
pe. Fiecare stradă avea echipa ei 
de fotbal. Echipa străzii noastre 
se numea Kister. Pentru a avea 
tricouri și o minge de fotbal 
am strîns 1000 de cutij de cre
mă Schmmol Pasta. Eu eram căpitanul echi
pei și capul tuturor răutăților. într-o zi 
hotărîsem să jucăm un meci de fotbal în noc
turnă cu cei din cartierul Elisabetin. Meciul 
urma să aibă loc pe maidanul nostru. Insta
lația de iluminat nu ne-a dat prea multă 
bătaie de cap. Toți eram meșteri în toate. 
Am legat niște sîrme de stîlpii de telegraf care 
înconjurau maidanul, apoi, din loc în loc, am 
prins vreo 40 de lampioane făcute de Jifco- 
vici. Riter, Covacs, Marcu... Lampioanele erau 
luminate de niște lumînări groase, din acelea 
care se duc la nunți. Am avut grijă să facem 
șl o propagandă mare. Așa că tot maidanul 
• fost plin de spectatori. Au venit oină si 

Atît la aler- 
am cîștigiat

A doua 
articol mai mare

încă nici nu avem jucători de ta
lie internațională.

Terenul de handbal redus ar* 
30—50 m. lungime si 15—2® m. 
lățime. Se joaeă la două porți. 
Poarta e Înaltă de 2 m. și lungă 
de 3 m. Fiecare echipă are 6 ju
cători și un portar plus 3 jucă
tori și un portar de rezervă. Se 
joacă în două reprize a 20 de 
minute (pentru juniori și fete) 
sau în două reprize a 30 minute 
(pentru seniori). Mingea se pasea
ză și se conduce de către fie
care echipă pînă ia semicercul 
din fața porții, iar de acolo se 
aruncă la poartă. Conducerea 
mingii se face în două feluri. A: 
prindere, 3 pași, bătaie în pă- 
mînt, prindere și aruncare la 
poartă sau Ia coechipier. B: prin
dere, 3 pași, bătaie în pămînt 
în mod nelimitat cu o mină sau 
cu alta, prindere etc.

In cadrul campionatului mon
dial din anul acesta, echipa fe
minină a R. Cehoslovace, dato
rită unui joc excepțional și cu o 
mare valoare tehnică, s-a dovedit 
a fi cea mai bună. Ea este ur
mată de reprezentativele R. P. 
Ungare și R.P. F. Iugoslave,

Prof. N. DUȚESCU

de la ziare să ne vadă.
gări, ctt șl ta fotbal.
cei din cartierul Iozefin.
într-un ziar, a apărut un t.. „,nlc
în care se vorbea despre faimosul nostru 
meci în nocturnă. Am început să fim vizitați 
de antrenorii de la diferite cluburi. Antrenorul 
Vihg de la clubul „Chinezul" a vrut să alea
gă dintre noi pentru echipa de pitici. A fost 
însă greu să ne convingă. Toti din echipă 
ne aveam ca frații. Țineam mult uni; la alții 
șf la onoarea echipei noastre. Nu vă m>ai 
spun ce mai plîngeam si ne necăieam cînd 
pierdeam vreun meci. Antrenorul Vihg a con. 
tinuat să vină pe la noi. Ne arăta cum se 
pasează cu piciorul stîng. cu piciorul drept, 
cum se conduce mingea cu capul, cum se 
reia mingea cu pieptul, făcea cu noi concursuri 
de alergări, de rezistență și curse de viteză... 
Altceva ce să-țl mai spun ?...

— Cedați făcut mai departe, unde ați jucat ?
— După ce am juoat în echipa de pitici, la 

15 ani am ajuns în echipa de juniori de ta 
„Chinezul". Apoi. în selecționata oraisuluf Ti
mișoara. La vîrsta de 17 ani am fost selec
ționat tn echipa I a „Chinezului", unde am 
juoat pînă în 1941, la începutul războiului. 
După eliberare, la Flamura Roșie-Anad. unde 
foc si astăzi.

— Ce ne puteți spune despre meciul cu Iu
goslavia ?

— Țelul nostru, al celor „11“ care luptăm 
pentru culorile patriei, este să ajungem în 
finala de la Stockholm. E o mare glorie să 
ajungi în finală. Și pentru acest lucru fiecare 
dintre noi ne pregătim intens. Pornim hotă- 
rîți oa tn jocul de la Belgrad să mai dobîndim 
încă două puncte.

înainte de a-mi lua rămas bun de la Pet
schovski. el ne-a dăruit fotografiile naționa. 
lei noastre oare va Juca la 17 noiembrie ia 
Belgrad. Fotografiile primite le puteți vedea 
tn această pagină.

RADU POPA

POLISPORTIVUL TRANSMITE...
• La un concurs sportiv (inui in cinstea zilei de 7 Noiembrie, pionierul 

Școala de 7 ani din comuna Ighiu. regiu- 
la săritura In înălțime; I.25 m-
rezultate obținute de pionierii din Mediaș, 
oraș ■

50 m r>’at C. Cieger. Școala maghiară — 7,7"; Oprean Dorin, Școala 
medie — 7’,7". 60 m plat: Gh. Nietsch — 8,3" : Auner Heide — 9,2”. (amtndoi de 
ta Școala germană). Săritura în lungime Seibriger Gernot — Șc. germană — 4,80 
m: Cieger Monica Școala maghiară — 3.69 m Aruncarea grenadei Rusu llie, 
Școala medie — 45 m.;la fete- E. Bokor. Școala nr. 1—31,50 m Aruncarea cu 
mingea de oină. Catana Constantin. Școala nr. I — 52 m La fete, M. Meruf. 
Școala nr. 3 — 36 m.

lancu Candin, din clasa a F-a de la 
nea Hunedoara, a obținui un bun rezultat

• tată care sint cele mai bune 
In cadrul concursului de atletism pe
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t
m asistat la o întilnire 
obișnuită cu un ilegalist. 
Ii respect dorința izvorîtă 
din modestia sa — care, 
alături de alte virtuți, în
nobilează caracterul 

lor care în ilegalitate au luptat și i 
colo de zidurile închisorilor — și i 
voi pomeni numele. îmi iau însă 1 
misiunea să public un fragment 
stenogramă.

...,/In noaptea aceea, închisă ca 
clopot de smoală peste Doftana, 
rămăsesem ultima verigă. Semnalele 
transmise prin pereții celulelor se o- 
preau la mine. Mai departe nu se pu
teau transmite.

Celula din dreapta mea rămăsese 
goală. Cu cîteva ore înainte, bocăni
turile stridente ale bocancilor gardia
nului, dublate de sunetul specific al 
galenților de lemn, au spart tăcerea, 
au străbătut coridorul pînă la capăt și 
de acolo, din ce în ce mai stins, au 
răsunat în jos pe scară. Tovarășul și 
vecinul meu de celulă — Ion Miro- 
niuc — fusese chemat la un nou in
terogatoriu și nu se mai înapoiase.

Intr-un tîirzîu, tăcerea umedă a cori
dorului a fost tulburată de un bocănit 
în "ît de bocanci. De data aceasta 
îfi«_y galenții nu s-au mai auzit. In 
locul lor de-abia am deslușit un zgo
mot înăbușit, o fișîitură continuă ca 
tîrșitul unui corp tîrit. Ușa celulei 
vecinului meu a scîrțîit în țîțîni. Au 
urmat zgomote ciudate, însoțite de o 
răsuflare grea, întretăiată. Apoi bala
malele au scîrțîit din nou și din nou 
pașii ce voiau să se facă neauziți au 
răsunat înăbușit pe coridor. In tăcerea 
ce s-a așternut în urma lor, mi-am 
ascultat neliniștea și m-am apropiat 
de zidul celulei lui Mironiuc. Am bătut 
încet, încet semnalul convenit. Celula 
a rămas tăcută. Am repetat semnalul 
mai tare, din ce în ce mai tare. Dar 
celula a rămas mereu tăcută. Dimi
neața, de-a lungul coridorului s-a răs- 
pindit vestea că Ion Mironiuc a fost 
găsit spinzurat în celulă.

ce- 
din- 
nu-i 
per- 
din

un 
en

Directorul închisorii Eugen Savines- 
cu — balaurul —, dupg ce dovedise 
încă o dată exces de zel, iși luase mă
suri ca această nouă crimă să treacă, 
dincolo de zidurile celulelor, drept o 
sinucidere — de care el să nu poată 
fi învinuit. Dar zidurile întunecatei 
Doftane aveau o viață a lor proprie. O 
viață ce clocotea intens dincolo de 
priceperea și puterea balaurului. Un 
organism viu, imens, ale cărui pulsa
ții, întreținute de dogoarea și setea de 
viață și de luptă a deținuților, duceau 
cuvintul partidului precum duce sîn- 
gele hrana prin vine.

n vuiet țîșnit din celu
lele oarbe a cernut în
treaga zi protestul deți
nuților departe peste Te
lega, peste apa Doftanei, 
peste Cîmpina, iar în 

partea cealaltă peste Brebu... De-a- 
colo, ca un ecou, se întindea, che
mare, peste întreaga țară.

Deținuții Doftanei cereau balaurului 
și stăpinilor săi socoteală pentru viața 
unui tovarăș. Și nu pentru prima oară 
balaurul a rămas îngrozit, nu de cri
ma Iui demascată, ci de amenințarea 
cumplită din zornăitul lanțurilor nitu
ite la mîinile cu brățări de fier rugi
nit.

Zarva balaurului, toaca Doftanei, cu 
care încerca să acopere protestele, se 
spărgea neputincioasă, seacă și rămi- 
nea acolo, între zidurile închisorii. 
Neputincioase rămineau și vinele de 
bou cu șuierat de șarpe și mușcătură 
de flacără.

La poarta închisorii, valuri, valuri, 
tălăzuiau protestele muncitorilor din 
Cîmpina, Cluj, București, Timișoara.

In celulele Doftanei, tortura iși sta
tornicise de mult lăcaș durabil.

Tovarășul meu Mauriciu Ertcsel, 
după 17 zile ți nopți de tortură, a 
fost ucis, făcindu-i-se injecții cu cer
neală. Eu scriam cu singe. Șl cu singe 
e scrisă 
bică din

Și tot 
biruințele

I

întreaga istorie a Doftanei; 
1894 cînd a fost construită, 
cu singe sînt însemnate ți 
deținuților din Doftan*. In

ciuda teroarei prefasciste, comuniștii 
reușiseră să transforme închisoarea in 
școala revoluționară și să obțină re
gim politic.

a 22 octombrie 1940, un 
cutremur a făcut crăpă
turi mari, din temelie și 
pînă în acoperișul închi
sorii. A putut in felul a- 
cesta să pătrundă lumina

zilei și in celulele H. Dar in același 
timp Doftana, amenințind să cadă, ar 
fi trebuit evacuată. Comisia de arhi- 
tecțl însă, după o expertiză formală, 
a decretat că acest locaș al teroarei, 
devenit și al groazei, mai poate fi 
folosit.

Și în felul acesta Doftana a fost 
transformată în plutonul de execuție 
al deținuților aflați în ea.

La 10 noiembrie în același an, o 
nouă zguduitură a pămintului a ames
tecat carnea de om cu cărămidă și 
moloz.

Multi am fost scoși de sub dărimă- 
turi, măcar că Siguranța din Cimpina, 
sub pretextul măsurilor împotriva eva
dării, a încetinit munca echipelor de 
comuniști pentru salvarea noastră.

Dar au rămas acolo, de ii aud și 
.astăzi cum gem sub ruinele Doftanei 
Uie Pintilie, lanoș Herbak, Gheorghe 
Paloș, Andrei Prat, Ion Goluzinschi 
și alți mulțî tovarăși de luptă...**

Am recitit stenograma din care am 
reprodus acest fragment și am vizitat 
fosta închisoare.

Da !

[
palidă a 
ascultați 
reci și veți auzi, 
înăbușit, înfiorător, ecoul luptelor în
cinse purtate de comuniști în lan
țuri. Și veți vedea prelingindu-se pe 
lingă zidurile celulelor umbrele lor 
însîngerate. Am auzit pe coridoarele 
întunecoase răsunetul stins, îndepăr
tat al galenților lui 
am ascultat zornăitul 
sub* aceleași ziduri au 
Hruințe mărețe ce-ți 
sufletul cu lumina lor. 
am trăit momente de < 
dîncă mulțumire că închisoarea pen
tru comuniști a fost transformată de 
lupta poporului ți a comuniștilor in
tr-un muzeu.

scrisă cu singe istoria 
Doftanei.

Mergeți la muzeul de 
istorie de la Telega, de 
pe platoul Paraschiva. 
Veți vedea acolo umbra 

adevăratei Doftane. Dar 
tăcerea aparentă a zidurilor 

venit de departe,

i Mironiuc ți 
lanțurilor. Dar 
fost repurtate 
umplu ți azi 
Ieșit în curte, 

eliberare și a-

TOVARĂȘUL 
6RI60RE PREOTEASA 

RE-A PĂRĂSIT
Zilele trecute poporul nostru, clasa 

muncitoare, Partidul Muncitoresc Ror 
mîn au suferit o pierdere tristă și grea: 
Tovarășul Grigore Preoteasa, membru 
supleant al Biroului Politic, secretar al 
C. C. al P.M.R., a încetat din viată 
în urma unui tragic accident de avion.

Fiu de muncitori, tovarășul Grigore 
Preoteasa șî-a închinat în întregime 
viața luptei pentru cauza dreaptă a 
celor multi, mișcării revoluționare a 
proletariatului. A luptat neînfricat în 
rîndurile U.T.C.-ului, apoi ale Partidu
lui Comunist, pentru sfărîmarea orîn- 
duirii burghezo-moșierești. înfruntînd 
prigoana și închisorile. După elibera
rea țării noastre, partidul i-a încredin
țat tovarășului Grigore Preoteasa sar
cini de înaltă răspundere. In calitate 
de ministru al Afacerilor Externe al 
țării noastre, tovarășul Grigore Preo
teasa a desfășurat o activitate deosebi
tă pentru promovarea politicii de pace 
a Republicii Populare Romîne.

In zilele de 12 și 13 noiembrie, mii 
și mii de oameni ai muncii tineri și 
vîrstinici, oameni simpli care 1 au iu
bit, s-au perindat cu inimile cernite 
de durere prin Palatul Republicii, unde 
se afla trupul neînsuflețit al tovarășu
lui Grigore Preoteasa. In tăcere adincă 
ei aduceau ultimul omagiu tovarășului 
dispărut.

Miercuri, la ora 11, cortegiul fu
nerar a pornit de la Palatul Republicii 
către Cimitirul Militar Ghencea. unde 
într o atmosferă de dureroasă solemni
tate a avut loc înhumarea.

Un fiu credincios al poporului nostru 
ne-a părăsit pentru totdeauna, partidul 
și stalul nostru pierd un conducător 
de seamă. Dar memoria sa. amintirea 
vieții sale de luptă ți a înaltelor sale 
calități nu se va șterge din inimi.

• Lansarea celui 
de al doilea sate
lit artificial sovietic 
a dezlănțuit o a- 
devăraiă furtună in 
Anglia. Laburiștii și 
unii dintre membrii 
partidului conserva
tor care se află la 
guvern cer convo
carea unei conferin
țe speciale pentru 
dezarmare și înce
tarea experiențelor 
atomice.
• Faima muzicii 

rominești străbate

mările și oceanele. 
La postul de radio 
Sidney, în îndepăr
tata Australie, au 
fost organizate două 
emisiuni de muzici 
populară romineas- 
că. Emisiunile s-au 
bucurai de mult 
succes.
• în Japonia, cri

za economică ia 
proporții. Multe în
treprinderi se află 
în pragul falimen
tului, prețurile ar. 
ticolelor de primi

necesitate cresc. In 
fața valului de 
scumpete, 2JOMOO 
de muncitori și 
funcționari care lu
crează în instituțiile 
de stat și munici
pale din întreaga 
țară au declarat o 
grevă de trei zile. Ei 
cer imediata urcare 
a salariului.

• Războiul din 
Algeria sărăcește 
poporul francez. 
Pentru cheltuielile 
militare este nevoie 
de aproape 700 mi
liarde de franci pe 
an Aceasta în
seamnă că fiecărei 
familii franceze i se 
răpesc 100.000 de 
franci pe an.

M. CALIN

Interior romînesc din Drăguș

lih d® Si.
jwJSÎ Iwlli 11 > j

(Urmare din pag, a II-a)

oameni pe aceste meleaguri, fără no
bili și negustori... Și dacă vom privi 
orașul din locul de unde l-a privit Neu-
banser cînd l-a pictat, un paravan de 
ziduri și coșuri înalte va acoperi ora
șul zugrăvit de pictor. Uzina „Inde
pendența", fabricile .7 Noiembrie”,' „Li-

lalte pinze <de

bertatea" și altele se ridică azi peste 
cetatea de ieri.

Intre miile de tablouri din galerie, 
cele șase ale marelui nostru pfctor Ni- 
colaie Grigorescu te îndeamnă să co
linzi dumbrăvile însorite, să bați dru
murile de țară alăturea de carele cu 
boi; ele cuprind peisaje pitorești, lumi
noase, in care predomină culoarea 
albă. Se zice că tablourile acestea au

pictorului slăbise mult Dar nici .Ță
ranca cu furcă*, nid .întoarcerea spre 
casă', .Ghiocel' sau restul de peisaje 
nu sint cu nimic mai prejos decit cele- 

lui artist.
In secția de artă populară privirea 

vizitatorului iși păstrează dorința de a 
cuprinde, do a vedea totul: costumele 
naționale rominești și săsești, vasele 
înflorate, obiectele casnice din trecutul 
îndepărtat, dar mai ales două interioa
re de casă, unul romînesc din Drăguș 
și altui săsesc din Cofa. Conviețui
rea celor două naționalități a făcut ca 
și in interioarele de casă să existe ase
mănări. Se pot observa Insă, cu ușu
rință, și deosebiri fundamentale in or
namentația interioarelor. Blidurile șl

ulcioarele orinduite pe cuiere de jur- 
impreiurul camerelor pot fi găsite și la 
romîni, și la sași. Dar dacă la romîni 
predomină țesăturile înflorate, la sași 
te izbesc florile pictate pe mobilă. In 
Interiorul săsesc ai să găsești nelip
sita „casetă cu secTete", ale cărei mul
te șuruburi și capace numai un om is
cusit poate să le desfacă; sau deasu
pra camerei, sub tavan, „placa ceru
lui' care, cu ajutorul unui scripete, se 
urcă și coboară. Pe această placă în
florată se păstrau in timpul nopții pita 
și slănina, să nu le ajungă șoarecii...

Sint multe obiecte interesante în 
secția de artă populară și flecare ne 
amintește de obiceiuri sau caracteris
tici ale vieții oamenilor in diferite e- 
poci și locuri. .Buzduganul*, de exem-

piu, — un mănunchi de spice de griu 
împletit cu flori — amintește de o ve
che datină a satelor din jurul Sibiului; 
la terminarea secerișului, oamenii lac 
acest .buzdugan" în semn de izbîndă 
și-l păstrează pînă la recolta viitoarea

•♦.Și o scurtă convorbire
Directorul muzeului, tov. Di. Nicolaie 

Lupu, a zîmbit cînd a aflat că ara de 
gînd să scriu un articol despre Muzeul 
Brukenthal, ai cărui trecut și bogăție 
poț fi cuprinse de-abia in mii de pa
gini A fost totuși binevoitor și mi-a dat 
o seamă de explicații și dale, din care 
vă voi reproduce cîteva mai intere-, 
sânte. Am aflat că, pe lingă secțiile de 
artă plastică și populară, se vor mai 
Înființa secțiile de istorie, științele na
turii, istoria farmaceutică și biblioteca* 
Am mai aflat că biblioteca conține 
peste 220.000 volume; că numărul vizi
tatorilor muzeului este de 50—6S.OOO 
anual. Și, fiindcă ne am oprit la ciire, 
ar trebui arătat că, pentru a fi expuse 
in întregime colecțiile muzeului, ar ii 
necesare peste 500 de săli.

G. LAZARO1U
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i..din Bucegi, pe Omul, Ia 2.513 
m. altitudine, se află o stație me
teorologică despre a cărei exis
tență puțini știu.

La etajul de sus al casei „O- 
mul", locuiesc și lucrează doi 
meteorologi : Grigore și Victoria 
Spiridonescu. Așezată între două 
stînci, casa ..Omul", singura ca
bană din munții noștri clădită la 
o asemenea înălțime, ține piept 
tu tăria vînturilor foarte puter
nice, stîrnițe de vecinătatea celor 
7 văi ce înconjoară masivul. Ade
seori, la o temperatură de — 30’ 
și înfruntînd viscole năpraznice 

și teama de întunericul nopții, 
meteorologii tși fac datoria. La 
fără un sfert al fiecărei ore, me
teorologul de serviciu face în
conjurul platoului, pentru a citi 
higrometrul, termometrul, girueta, 
pentru a cerceta vizibilitatea și 
plafonul sistemului noros. La fără 
zece minute, meteorologul este 
în fața aparatului de radio-emisie 
cu observațiile făcute, gata să le 
transmită. Ceas de ceas, zi și 
noapte, lucrurile se petrec la fel.

— Alo, alo I YRG 3, YRG 3 te 
caută YRW 4 (adică Omul). Sînt 
gata de recepție. Poți transmite I...

Vești despre sateliții 
artificiali

Cel de-al doilea satelit 
artificial al pămintului îfi 
continuă zborul. La 11 noi
embrie, ora 6 dimineața, el 
a înconjurat de 110 ori glo
bul pămîntesc, parcurgînd 
o cale de 5.060.000 km.

Pină la data de 12 noiem
brie ora 6 dimineața cel 
de-al doilea satelit artificial 
al pămintului a efectuat 
124 de rotații în jurul pă- 
mîntului. Primul satelit ar
tificial și racheta sa purtă
toare au înconjurat respec
tiv de 576 ori șis579 ori pă- 
mîntul.

PRIMUL SATELIT:

\
— Este el mai voinic de- 

cit mine, dar tot trebuie 
să-mi zică „riene“ ! ■,

(Desen de N. CLAUDIU)

...tn scoarța creierului omenesc sînt mi
liarde de celule nervoase ?

...brațele omului nu sînt egal de lungi ? 
în mod obișnuit, între brațul drept și cel 
sting există o ușoară diferență. Cercetările 
au stabilit că, din 1.700 de tineri, numai ÎS 
aveau brațe egale. La alții, brațul drept nu 
era numai mai lung, ci și mai gros, iar 
palma dreaptă era și ea mai mare decit 
stingă.

...s-au realizat în Uniunea Sovietică ter
mometre fulger ? Aceste termometre cu semi
conductor! permit constatarea temperaturii 
într-o clipă.

...vîrsta pămintului, după ultimul calcul, 
a fost stabilită la 4,5 miliarde de ani ?

...celebrul matematician și filozof francez, 
care a trăit între 1502—1655, Pierre Gassendi, 
a devenit profesor universitar la vîrsta de 
16 ani ?

Creionul aleargă pe foaia re
gistrului sinoptic. Cîteva cifre 
au fost însemnate repede, dar co
rect.

— Alo, alo I YRW3, YRW 3 te 
caută YRW4. Recepționează: 
6,27,04...

Ce o fi transmițînd ? Ce sînt 
toate aceste semnale misterioasa

cifre ?
Cineva însă, care cunoaște limJ 

bajul Codului Meteorologic In
ternațional ți-ar putea ■ traduce
toate aceste semne prin cuvintele t 
nebulozitatea totală a cerului, dU 
recția vîntului din vest cu o vi
teză de 4 m pe secundă...;

Acest cod cuprinde cifre între 
00 și 99. Cu ajutorul lui, un cu
noscător poate exprima orice în 
materie de meteorologie.

In două minute, observațiile Iui 
YRW 4 sînt la XRQ (centrul de 
colectare hidro-meteorologic din 
București). Un minut după aceea, 
aceleași observații pot fi recepțioJ 
nate de meteorologii din cel mai 
îndepărtat punct al globului... ,

RODICA ȘERBAN ]

...Savanții sovietici Burov și Andrievskaia, 
au pus la punct fabricarea unor plăci de 
furnir din sticlă lipite cu sacîz artificial ? 
.Plăcile au rezistența oțelului. Materia primă 
folosită este aluminiu, calciu, magneziu, var, 
dolomit, argilă și diferiți silicați.

...întreprinderea Națională „Tesla" din 
Brno (R.P. Cehoslovacă) a început să fa
brice microscoape electronice ? Datorită per
fecțiunii lor, ele sînt socotite printre cele 
mai bune din lume.

De curînd, îmbunătățind procesul de pro
ducție, uzinele „Tesla" au început să fabrice 
microscopul BS 242, care mărește de 300.000 
de ori.

...cea mai mică pasăre de pe glob este 
pasărea colibri ? Ea cîntărește 1,6—1,8 
grame. Cea mai mare pasăre este struțul, 
care are pînă la 90 kg.

...în vechime, cercelul era semnul distinc
tiv al sclaviei ? După forma cercului se știa 
cărui stăpîn îi aparține sclavul. Cerceii erau 
atît de puternic încheiați, incit nu mai pu
teau fi desfăcuți. Portul cerceilor la femei 
era semn de supunere față de bărbați.

SPORT
ORIZONTAL: 1. Sportul săbiilor — Spor

tul minții 2. Extremă la fotbal — Sport de 
iarnă. 3. Grup de sportivi — Petrică cel... 
mic. 4. Campion — Verbul unui sport de 
apă. 5. Sportiv de ocazie — Uzinele comu
nale. 6. Sclav la spartani — Complex spor
tiv tn U.R.S.S. care corespunde complexului 
sportiv din țara noastră G.M.A. 7. In alpi
nism ; cui de fixat în stincă — Sport de 

, masă. 8. Cultivator sau vînzător de in — 
'Duet. 9. Pantofi albi de sport — Sportul cu 
arma. 10. Loc de promenadă recreativă — 
De la ei am moștenit sportul atletic.
1 VERTICAL: 1. Poate fi și de sport — In 
ciclism: f iecare din razele unei roți de bici
cletă. 2. La hochei: baston cu care se lo
vește pilcul (mingea) — Aparat de gimna
stică (sing.) 3. Tir... pe spate! — Reprize 
ta fotbal. 4. Comună in raionul Șimleul Sil- 
vaniei — O conține din abundență hrana 
sportivilor. 5. Disciplină sportivă în atle
tism. 6. Alt sport de apă — Cel cu cotituri 
formează a 10-a figură în vechiul sport ru
sesc numit „gorodki" sau „riuka", 7. Rezul

tat sportiv — Cupru. 8. In arenele romane 
îl foloseau la lupte gladiatorii — Una din 
multele atracții turistice (pl.). 9. Exclama
ție admirativă sau dureroasă — Sport oe 
roate — Pană (nu e vorba de categorie la 
box). 10. Interjecție sportivă — Porțile bas- 
chetbaliștilor.
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