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COLIND DE ANUL «OU

ALTE ȘTIRI

Ion 
luni 

a ve-

au
numai fii de colectiviști.

cabană care se 
în fiecare zi, ei 
și vizite la cota 

se poate cuprinde

bucurie 
vă vor- 

a-

Pe drumul spre Roman, prin 
pîcla serii, două suflete mer
geau sporovăind fără să ia sea
ma la pișcăturile gerului. E- 
rau tăticu și Vasilică; școlarul 
ce venea în vacantă.

— Tăticule, eu cînd am să fiu 
fac ing ner 

așa in- 
noastre

ru-a spus toxai 
oare că pădurile 

sint o bogăție și că..-
Tăticu ascultă vocea 

lui cu gîndul la alte 
Se gi 
văzut 
dans j 
că ac

copilu- 
lucruri.

;e la bradul împodobit 
școală, la muzică la 
de acolo. Se gîndește 
Ia el e frig și nu i 
nimeni {mama lui 

\ a^wca « moartă de mult).
Au ajuns. Portița era des- 

c- -â larg. Așa e în seara de 
Anul Nou- Trebuie să vină u- 
rătorii. Dar ce e asta ?' Nu 
zău ! L a ei acasă e- lumină. 
Iată, fereastra de la odaia de

musafiri e ca privirea voioasă 
a lui Vasilică.

— Ia uite Vasilică I... Cine-o 
fi la noi ?

— Oameni buni, bădie Nico
lai. Oameni buni...

Ușa se deschide primitoare... 
Tatăl intră în propria.i casă și 
nu-i vine să-și creadă ochilor. 
Totul era curat și rînduit fru
mos ca în vremea cînd trăia 
măicuța. Pe masă, o tavă cu 
gogoși mari pudrate cu za
hăr, ca omătul de pe dealul 
Serbeștilor. Pe o creangă de 
cetină ard cîteva luminări, care 
poleiesc cu razele lor biînde 
beteala atîrnată în acele verzi.

— Și acum, bădie Nicolai, 
să-ți facem și o colindă-..

Bădia Nicolai ședea ca pro
stit. înțelegea ce se întîmp'.ase 
și o dragoste caldă i se revăr
sa în inimă.

Nicușor Apetrei, Măriuța A- 
chiroaiei și alte două pioniere, 
știau unde pune el cheia, știau 
că s-a dus să-l aducă pe

(Prin telefon de la trimisul nostru 
special).

Sînt în comuna Stremț din regiunea 
Hunedoara. Vă transmit una din cele 
mai frumoase acțiuni organizate de 
unitatea de pionieri de aici pentru va
canță. Este vorba de un joc militară 
cărui pregătire a început încă din ziua 
de 29 decembrie. Pentru acest joc s-a 
făcut recunoașterea terenului, au fost

«area aniumnijja
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silică, prietenul lor și adusese
ră gogoși, creanga de cetină, 
focul din sobă, dereticaseră 
casa.

Bădia Vasile scoase pe furiș 
din sîn o cămașă de zefir și o 
așeză între crengile de cetină. 
Era un da^ .pentru Vasilică.

— Stați oleacă 1 St ați, feții 
mei, și ieși furtună, pe ușă.

Copiii îl văzură intrînd în 
cooperativa de peste drum, 
Cînd a venit înapoi, brațele îi 
erau încărcate cu pungi de 
bomboane, păpuși de zahăr.

— Aho aho, copii și frați, 
Stați puțin și nu minați.
Copiii ziceau urătura de Anul 

Nou. Acum și în casa lui tăti
cu era cald și bine 
corn. Dragomirești-Piatra Neamț

“ T.M.

TREI BUCURII
Prima bucurie a avut-o 

Sfera cu aproape două 
în urmă, cînd tatăl său 
nit acasă cu 17 saci de car
tofi, vreo 9 de grîu, 12 de po
rumb, 3 de fioarea-soarelui... 
A adus Și secară și multe al
tele, greu de înșirat aci- Era 
avansul pentru munca depusă 
în gospodăria agricolă „7 No
iembrie" din comuna Ghețu, 
raionul Marghita.

A doua bucurie a avut-o Io
nel ca la vreo 10 zile după

întocmite hărțile sectoarelor 
„luptă*, s au constituit cele două 
vizii" și s-a făcut instruirea „ostași
lor". La joc participă toți pionierii 
unității.

Și acum, notați, vă povestesc ac
țiunea :

4 ianuarie ora 16- Prin Ordinul de 
zi nr. 0524 divizia „Vulturul" ampla
sată pe dealul Podirei a primit ordinul 
să descopere cartierul general al di
viziei „Șoimul" aflat pe dealul Voi- 
voda. „Generalul colonel" Mărgineanu 
Dina, comandantul diviziei cercetează 
împreună cu ofițerii de stat major 
Florea Nicolaie și Fleșer Maria, harta 
sectorului inamic. Misiunea de a cer
ceta o zonă inamică a fost încredin
țată companiei căpitanului Birluț 
Ion. Grupele de cercetași pornite In 
acțiune reușesc să treacă neobservate 
Valea Gioagiului și șoseaua de pe 
marginea rîului. La înapoiere, grupele 
de cercetași care au cercetat terenul 
inamic din trei direcții au raportat co
mandantului lor că o dată cu desco
perirea cartierului general au descope-

haine 
casă...

cea dintîi, cînd taică-său a a- 
dus cite un costum de 
noi nouțe fiecăruia din 
Și lui, bineînțeles.

Iar cea de-a treia
despre care vreau să
besc de fapt a venit zilele 
cestea, cînd Ionică a trebuit
să-și facă bagajul și să vină
aci. la cabana Peștera, în „ta
băra  .

De la început trebuie să vă 
spun că-n această tabără 
văfiîl
Ionel, alături de cei 60 de co
pii care se află în tabără, va 
petrece aci zile pe care cu 
greu le va putea uita. Pe lingă 
jocurile de 
vor organiza 
vor mai face 
624. de unde 
cu vederea întreaga depresiune 
din Vadul Crișului

In altă zi vor vizita' Peștera 
situată la doi pași de cabană, 
iar după ce vor străbate a- 
proape I km prin măruntaiele 
pământului, vor avea prilejul 
să vadă pentru întîia dată sta
lactitele și stalagmitele, pre
cum și unelte care datează din 
epoca

Despre ce să vă mal 
besc ? Despre concursurile 
schi, despre meciurile de 
bal între detașamente, 
care băieții se antrenează 
pe acum ?... sau despre mare
le carnaval care va avea loo 
în ultima zi a taberei ?

EM. DOBRESCU

da 
fot- 

pentrn 
de

SEARA DE IMPROVIZAȚII
Elena Nicolescu — instruct 

toarea superioară a Școlii ele
mentare din comuna Cîndești 
a spus copiilor așa: „In pro
gramul zilei de mîine nu vora 
avea lucruri sau jocuri dina
inte stabilite. Vom face o seară 
de improvizații."

Aparent, lucrurile decurgea» 
firesc Fiecare pionier își re
peta în gînd versurile poeziei, 
cîntecele, glumele pe care le 
știa, în așa îel încît „împro< 
vizația" ce avea să urmeze 
peste 24 de ore să nu pricinu
iască neajunsuri ascultătorilor 
(din motive de uitare a poeziat 
sau cîntecului). Și iată că 
„mîine" a venit. Pionierii s-au

rit și un depozit de muniții și unul de 
alimente.

La ora 17 50 precis divizia „Vultu
rul" pornește un atac pe întreg fron
tul. Inamicul se apără cu îndîrjire. 
Schimbul de bulgări se întețește me
reu. Profitînd de luptele dintre cele 
două divizii. cercetașii căpitanului 
Bîrluț Ion. ocolind terenul operațiuni
lor, reușesc să se strecoare în spatele 
terenului inamic și să arunce în aer 
cele trei dispozitive. O dată cu pier
derea drapelului diviziei „Șoimul", jo
cul s-a sfîrșit.

„General colonel" Mărgineanu Dina 
pentru fapte de vitejie citează prin 
Ordin de zi pe „ostașii" Coman Dumi
tru, Mara Ion, Coza Ion Dobre Lidia. 
Pentru îndeplinirea misiunii. „Ostașii" 
Coza Ion Dobre Lidia și Coman Du
mitru sini avansați la gradul de plu
tonieri.

Și acum în încheiere vreau să vă 
spun că. după părerea mea, această 
acțiune a pionierilor din Stremț nu 
va fi uitată multă vreme de toți acei 
care au participat la joc.

• Infr-una din zilele vacanței, pio
nierii de la Școala de 7 ani nr. 5 or
ganizează o .seară a minunilor*, unde 
vor fi prezentate cele 
experiențe de fizică și

S Povestirea „Capra 
care au prezentat-o 
medii nr. 1 în ziua de 
plăcut mult micilor spectatori, 
oarece, de astădată, capra, iezii, lupul, 
se mișcau pe scenă — rolurile lor 
fiind interpretate de pionierii claselor 
V—VII — costumați.

Intr-adevăr, aceste acfiuni sini fru
moase, și credem că ele sînt în mă
sură să asigure succesul pionierilor din 
aceste școli la concursul noslru.

Cu acest prilej atragem atenfia par* 
ficipanfilor la joc asupra originalifăjil 
acțiunilor ce vor fi întreprinse în va
cantă.

mai interesanta 
chimie.

cu trei iezi*, pa 
pionierii Școlii 
3 ianuarie, le-a 

de



Povestea mta nu se începe cu ,.a fost 
odată". Povestea mea este doar o frîn- 

din povesiea lungă, fără sfîrșit, a 
unor oameni care vor trăi eît veacul. în- 
fruntîud depărtările vremii.

S-» întîmplat aceasta undeva- în țara 
oamenilor mai puternici decît Sfarmă 
Piatră, maj buni decît Moș Gerilă, mai 
aprigi ea viscolele. S-a întîmplat în ți
nutul uriaș al Siberiei, unde vmturile cu
treieră urlînd pădurile de pin veșnic 
verzi, unde rîurile îți poartă vijelios a- 
pele ce ascund în ele milioane de kilo
wați

.-.Lingă orașul Irkutsk -pe riul Angara, 
oamenii sovietic: au hotărit să ridice o 
hidrocentrală-gigant. îndreptate de uria
șul baraj spre turbine .apele rîului îm- 
blinz.it trebuiau să dea o energie de 
663.000 kilowați. Cinci turbine fuseseră 
deja puse în funcțiune. In ctrrînd trebu
iau instalate alte două. Dar a venit iar
na. Viscolele cumplite au început să zgu
duie taigaua. Rîul Angara și-a făcut a- 
pele plumburii Dar oamenii n-au dat 
înapoi...

Pentru continuarea lucrului trebuiau de- 
. montate macaraua și marele pod provi
zoriu de peste rîu. Dar cum? Vioiul, 
care se năpustea cu furie peste podul 
înalt, nu lăsa oamenii să lucreze. Jos, 
rîul vinețiu izbea cu furie malurile- stîr- 
nit de vîntul năprasnic Oamenii s-au 
gîndiț: dacă nu vor demonta podul și 
macaraua, lucrările vor întîrzia. Orașele 
nu vor primi la timp curentul electric a- 
tît de trebuincios.

Si iată-i cățărîndu-se pe grinzile uria
șe ale podului: tehnicianul Alexandr Fi- 
șenko. mecanicii Nikolai Gubariov și 
Ivan Aseev Supărată parcă de nemaipo
menita îndrăzneală a omului, natura a 
aruncat la pămînt întunericul lăptos aî

Prietena mea Popescu 
Cristina din Vatra Dor- 
nei mă întreabă cum 
să facă ea adunările de 
grupă să fie interesan
te și pionierii să nu se 
plictisească.

Dragă Cristina, ta ar 
ceste adunări nu este 
neapărată nevoie să fii 
referate, să discuți nu
mai despre învățătură 
și disciplină. Tot adu
nare se cheamă dacă 
mergeți împreună să 
vedeți un film, dacă 
citiți o carte interesan
tă sau chiar dacă mer
geți să vă dați cu schi- 
turile sau săniuța. Du
pă cum vezi, nu este 
greu, trebuie doar pu
țină inițiativă și adu
nările nu vor fi plicti
sitoare.

Același lucru cred că 
este valabil și pentru 
pioniera Răpaș Ileana 
din eomuna Bocșa Vet- 
siovei, raionul Reșița.

Vechiul prieten al ga
zetei Dina Nioolaie din 

corn. Storobăneasa reg. 
București vrea să știe 
dacă am organizat vreun 
concurs de fizică și ma
tematică. Nu, dragă Ni- 
colaie, în acest an, ga
zeta a avui două concur
suri care s-au încheiat 
și cîștigătorii trebuie 
să-și primească premiile. 
Mă surprinde însă că 
n-ai știut lucrul acesta. 
Probabil că n-ai mai 
citit cu atenție gazeta, 
de mi-ai pus asemenea 
întrebare.

tar Fotescu Viorica 
din Arad mă roagă s-o 
ajut ca colegele ei Ste
fanov Rozalia și Vlaicov 
Magdalena să se împa

cețurilor. Dedesubt, rîul mergea turbat, 
plescăind amenințător din limbile-i de 
fum. Reflectoarele încercau zadarnic să 
alunge ceața. Și oamenii lucrau pițăind 
șuruburile uriașe. desfăcîndu-Ie și prin- 
zind în gura uriașului excavator grinzile 
imense de fier. Din cînd în cînd. cîte un 
strigăt spărgea bezna :

— Hei, Colea- cum merge ?
Din nevăzutul cețos se auzea răspun

sul lui Gubariov:
— Bine. Vama, nu te lăsa !
Cu iuiiniie strîuse pe manivelele exca

vatorului Piotr Brizgalov se străduia să 
str^tungă ceața pentru a nu ciocni grin
zile uriașe de cele nedesfăcute.

Lupta a durat zile în șir. Viscolul în- 
dîrjit a început să arunce peste oameni 
trîmbe uriașe de omăt. Gheața se lipea 
de fier. Taigaua era un iad al zăpezii. 
Oboseala încerca tot mai îndrăzneț să se 
strecoare în oase. Mișcările deveneau tot 
mal încete. Oamenii cocoțați pe grinzile 
nodului, ca niște acrobați, continuau lu
crul. Deodată, cablul care lega o grindă 
» a.șă de 17 tone se rupse și grinda sa 
piăcuși în apa vînătă care vui sura, 
-stropi uriași au sărit, valurile care aler< 
gau iurioase s-au oprit pentru o clipa, 
stringindu-se bucuroase parcă să-și vadă 
prada : nu era nici un om.

Grinda a fost scoasă fără nici o greu
tate. Rîul Angara s-a dat învins Uriașa 
hidrocentrală va fi dată în folosință 
chia-r în acest an.

. .Răsărise soarele strălucitor, scăldînd 
taigaua în diamante și beteală. Pe fe
țele obosite ale oamenilor razele lui se 
strecurau sfioase, mîngîietoare. Erau ra
zele de după cețuri și furtuni. Dar cine 
știe dacă ele erau mai strălucitoare de
cît aceștia- decît faptele lor?

■ LAURENȚIU DUȚA

Măriiica 
răspunde 

cititorilor
Vă mulțumesc mult pentru urările pe care 

le-ați adresat mie și redacției cu prilejul Anu- 
lui Nou. La rîndul meu vă doresc tuturor ca 

anul 1958 să vă aducă bucurie, noroc și 
rezultate bune la învățătură și în activita
tea pionierească. Și pentru că vă ghicesc 

-nerăbdarea, să încep a sta de vorbă 
cu voi.

ce. „Rozalia este ambi
țioasă și nu se sinchise
ște de noi și de Mag
dalena, care ar dori să 
se împace" ne scrie Vio
rica. Noi ne adresăm 
Rozaliei și-i spunem: 
Dragă Rozalia, cred că 
nu este bine ceea ce 
faci. După cite știu, tu 
ești pionieră, si mă miră 
că ai o astfel de com
portare față de colega 
ta. Chiar dacă aceasta a 
greșit, puteai s-o ajuți 
să se îndrepte și nu să-i 
întorci spatele. Eu una 
vă doresc să deveniți 
un colectiv strîns unit 
și... nu vă mai certați.

MARIUCA

PORTURI NAȚIONALE
Din Rășinari

Aproape de Sibiu, comuna 
Rășinari și-a cucerit de 
mult faima datorită harnici
lor ei locuitori, a datinilor 
și frumosului port rășină- 
resc. Culorile care împodo
besc cu atlta măiestrie iile 
și cămășile, ițarii și broboa
dele sînt numai două, dar 
îmbinate cu adevărată artă. 
Albul și negrul portului din 
Rășinari sînt întregite ar
monios de pieptarele, bun
dele și șubele de oaie mi- 
țoasă, cusute cu fir de lină 
colorai in roșu închis, ver
de și vînăi...

In fotografie Port de iar
nă bătrînesc din Rășinari.

Din Țara 
moților

In Țara moților, 
portul femeilor se 
deosebește de ace
la al rășirtărence- 
lor prin aceea că 
pe albul imaculat 
al iilor largi, bo
gate. cu mineri 
cusute pe toată 
lungimea, se adau
gă la negrul de 
bază și ornamen
tații fine, în roșu. 
Aceasta dă țesătu
rilor un farmec 
deosebit. Toate fo
tele negre sînt de 
obicei decorate cu 
flori roșii Și frun
ze verzi sau ar
gintii.

R. D.

Vechi prieteni 
a gazetei

Prima scrisoare pioniera Aniței 
Elvira ne-a scris-o cînd abia învă
țase buchiile cărții. Dar de atunci și 
pînă în prezent a rămas aceeași prie
tenă sinceră și devotată a gazetei. 
Despre cîte lucruri interesante nu 
ne-a scris în acest timp ?

De pildă, ne-a povestit odată că 
ea, împreună cu celelalte colege au 
luat sub îngrijirea lor cîte un mie- 
luț de la colectiva din comună, scri
soare care de altfel a și fost publi

cată în gazetă în vara anului 1954.
Au urmat alte scrisori. în care ne 

povestea despre învățătura din clasă, 
despre ajutorul pe care-1 dau celor 
rămași în urmă. N-a uitat să ne 
scrie nici de marea bucurie de a 
fi pionieră. Iar acum, în ultimul 
timp, Elvira ne-a povestit despre 
frumoasele rezultate obținute de școa
la lor la concursul „Micilor natura- 
liști" la faza pe raion. După cum se 
vede și din fotografie, Elvira este o 
fată obișnuită, dar cu calitățile ei se 
mîndrește școala și bineînțeles re
dacția.

In Turda, pe strada I. C. Frimu, la 
nr. 16, stau două surori — Suciu 

Ana și Suciu Alexandrina. Amîn- 
două ne sînt prietene, ne scriu. 
mai interesante scrisori ni le-a t^^R 
mis însă Ana. După ce a fost la film, 
ea a luat creionul și ne-a scris. După 
ce a fost în excursie la Gherla sau 
la casa-muzeu I. Creangă ne-a scris 
de asemenea. Ana. și alături de ea 
sora sa mai mică Alexandrina, sînt 
cele mai harnice corespondente din 
oraș.

Noi prieteni 
ai gazetei

Adam Andaluza din Brăila. Școala 
de 7 ani nr. 7 este abia în clasa a 
111-a Pînă nu de mult n-a îndrăznit 
să ne scrie, dar de curînd a fost fă
cută pionieră și-a învins sfiala și a 
trimis redacției prima ei scrisoare.

Urmînd pilda colegei lor, Tobo- 
șaru Aurica, pionierii Școlii de 7 ani 
din comuna Șutești, raionul FPimon 
Sîrbu, au început toți să ne scrie și 
sa știți că s au dovedit a fi neobo
siți în a trimite scrisori redacției. 
Nu există zi în care printre celelalte 
scrisori care ne sosesc să nu găsim 
măcar una de la ei.

Murariu Andrei de la Școala 
de 7 ani Oțelul Roșu, din raionul 
Caransebeș este un pasionat filare- 
list și odată cu prima scrisoare pe 
care ne-o trimite vrea să-i dăm și a- 
dresele unor pionieri care colecțio
nează timbre. Așa că-i puteți scrie ne 
adresa școlii.

Cistelecan Mihai din strada 
Alexandru Vlahuță nr. 19 din Tg. 
Mureș, vrea să devină corespondent 
al gazetei și pentru a justifica a- 
ceastă dorință ne trimite o mulțime 
de vești drn unitatea lui. N-a uitat 
nici să ne spună că, pînă nu de mult. 
6e număra printre pionierii slab: la 
învățătură. Ajutat însă de un coleg, 
acum a început să ia note bune.

blinz.it
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Să fi umblat tn lung și-rt lat, buzu
nare ca la pantalonii lui Emil Gheor- 
ghe de la Școala de 7 ani nr. 13, din 
Constanta, nu aflai. Interesante buzu
nare, ce să vă spun- Nu puteai trece 
pe Ungă acest școlar fără ca forma 
buzunarelor lui să nu-ți atragă atenția. 
Totdeauna erau doldora și semănau 
mai mult a doi desagi decît a buzu
nare.

— Măi Emile ,ce-i ou buzunarele tale 
de stau umflate ca un cimpoi ? 81 în
trebau oo legii.

— Știu numai eu. te răspundea «I

supere gluma co-nepăsător, fără să-l 
legilor.

Și școlarii nu aflau niciodată conți
nuturi buzunarelor lui Emil. Că erau 
pline cu alune sau nuci, cu mere sau 
portocale, asta numai el putea ști. Un 
lucru insă e sigur. Emil e un școlar 
prețuit de toți colegii și asta mai mult 
pentru îndeminarea și priceperea tui. 
E<ni| Gheorghe și-a făcut acasă un mic 
atelier mecanic.

Intr-o zi. Emil a adus la școală cîte-

Construi(i-vă

lui 
și-a scuturat sacii de puf 

f*

Gerilă, cu barba și pletele 
albe, 
departe, pe crestele Ceahlăului 
în sus pe Bistrița, cu pașii mă
runței și mereu zoriți. De vale, la 
haturile de Ungă Cozla — pe 
coamele golașe la Pietricica și 
spre Rojnov — fuioarele iernii 
s-au așternut subțiri, înveșmîntind 
cetina în straie argintii de ger. E 
ultima zi de școală. De mline în
cepe vacanța. Notele sînt trecute 
frumușel în carnet și Doina aș
teaptă cu nerăbdare zorile primei 
zile de vacantă.

E dimineață. Spre derdelușul 
lung, de La Udeanca, urcă 
săniuțe mai mari, mai înalte, cu 
șine rotunde ori cu șine drepte. 
Copiii au fețele îmbujorate și o- 
chii aprinși de dorința de a fi câș
tigătorii concursului. Sus, In 
coastă, la locul de plecare, este 
chiar tovarășul Vasile lacob, se
cretar cu probleme pionierești al 
Comitetului Orășenesc U.T.M. S-a 
dat și plecarea. Un steag a flu
turat o clipă, cu o aripă, spre vă
ile uriașe. Săniuțele s-au avintat 
pe panta lu-cie oa oglinda. Dorina

Mindru cu Hangarul, Cvejdeanu, 
Băiceanu fi Nicolaevschi, de la 
Școala de 7 ani nr. 4 sînt în frun
te. Săniuța înghite pîrfia intr-un 
iuref nemaivăzut.

— Hai, Doina! Hai, Cvejdea
nu! se aud încurajările băieților 
fi fetelor care au umplut în șiruri

„ Spartachiada
A ÎNCEPUT!“

marginile pantei de săniuș. 
Cozla. pionierii mai mari 

avintat pe schiurite lucii, să 
unei păsări, 

încă

dese
Pe

s-au
coboare, ca-n zborul
plrtia cu zăpada neumblată 
de schiori.

Intr-o sală cu mese frumos ali
niate, o tăcere adincă învăluie ca
petele sprijinite în podurile pal-

melor, atenția fiind dăruită cai
lor și turnurilor albe și negre.

Așa a început prima zi de va
canță. Prima zi din spartachiada 
de iarnă. Aproape 100 de pionieri 
și școlari ai celor 12 școli de ci
clul I și II din Piatra Neamț, s-au 
întrecut la săniuș, la schi, lâ șah. 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc a pus la dispo
ziție premii în valoare de 7JOOO 
lei. Ziua aceea a cunoscut 30 de 
premianți și cîștigători de menți
uni. Dorina Mindru și prietenii el 
au cîștigat premiul I la săniuș. 
Pionierii de la Școala nr. 3 — îm
preună cu Sidonia Sotker — pre
miul II și cei de la Școala nr. 1 
premiul al lll-lea. La șah, 
Voicu,
Chircă s-au dovedit strategi 
cepuți. Cu stilourile cîștigate 
premii, vor scrie frumos, tn 
mest ral H al anului
poate chiar compoziția „Prima zi 
de vacanță". Pină atunci alte în
treceri ii așteaptă în zilele de va
canță și de iarnă. — Spartachiada 
a început.

Alexandru Țugulea,
Ion 
Ion 
pri- 

ca 
tri-

școlar.

M. TUDQR
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va obiecte: o balanță, scripeți, plan 
înclinat și... o sonerie!

— Le dau în dar școlii noastre, a 
spus el profesorului de fizică.

Balanța și scripeții confecționați de 
Emil serveau acum ca un bun material 
didactic pentru elevi. Dar să lăsăm 
asta. Buzunarele cred că vă interesea
ză mai mult. Pînă la urmă elevii au 
aflat povestea lor. Asta s-a întîmplat 
intr-o seară- Elevii dirrtr-a Vl-a aveau 
o adunare cu temă. Programul începu
se cînd, pe negîndite, lumina se stinse 
și școlarii rămaseră pe întuneric. S-a 
produs zarvă Cîțiva băieți care se pri
cepeau puțin la electricitate dădură 
fuga la tabloul electric. Dar nu putu
ră face nimic. Aveau nevoie de anu
mite materiale.

— Faceți-mî loc, se auzi vocea Im 
Emil.

Recunoscîndu-1 după vorbă, băieții 
se dădură la o parte. A durat doar cîte- 
va minute și... lumina se aprinse. Bă
iatul o reparase. Dar se făcuse lumină 
și... în buzunarele lui. Alături de Emil, 
pe un 
Sîrmă 
life si 
numit
alții care se pricep, dar... Emil are și 
„atelierul" cu ei.

GEORGE NEGREA

scaun, era un atelier întreg- 
fel și fel. un patent, șaibe, piti
cite altele. De atunci, elevii l-au 
„electricianul școlii". Mai sînt și

singuri
O TROTINETA PE GHEAȚA

Trotineta a cărei construcție vă propu
nem s-o realizați se compune din : axul 
I cu ghidonul său (A), plăcuta de ghi
daj 2 cu șurubul 3 și șaiba 4, placa 5, 
sania mobilă 7 cu șaiba 6 și sania fixă 
9 cu distanțerul 8.

Axul 1. plăcuța 2 și 
din scindură de 12—15 
nele pentru sania fixă

placa 5 le faceți 
mm grosime. Și- 
și cea mobilă le

faceți dintr-o scindură mai groasă, even
tual dintr-o bucată de lemn, din care mo
delați cu o daltă sau cu un cuțit (bineîn
țeles, cu atenție!) cele două sănii. Di
mensiunile pentru toate piesele sint cele 
din schiță

Pentru montarea săniei mai aveți ne
voie de un șurub lung de 120 mm, cu un 
diametru de J2—14 mm, de o piuliță și 
de două șaibe de fier cu o gaură inte
rioară de 12—14 mm. Grosimea șaibelor 
să fie intre 5—8 mm. Asamblarea o înce
peți cu montarea săniei mobile. Așa cum 
se vede în schiță, șurubul de prindere 
are capul ingropat în șina săniei mobile 
și străbate șaiba 6, 
placa 2, fiind strins 
tează prin incleiere, 
se prinde și în cuie
A. După aceea se montează tot in cuie 
sania fixă. Pe partea exterioară a șinei 
fixe și mobile se prind in cuie niște fîșii 
de tablă de 1,5 mm grosime, care înles
nesc alunecarea trotinetei pe gheață.

Trotineta noastră, ca și cea cu roți, 
poate fi condusă pe gheață în orice direc
ție dorim cu ajutorul ghidonului și al 
dispozitivului de conducere. Pentru înfru
musețare, ea poate fi și vopsită.

Ing. A LISSEANU

placa 5, șaiba 4 și 
cu piulița. Se mon- 
iar pentru siguranță 
axul 1 cu ghidonul

i
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Un castel mare 
pentru copii mici.
Un urs înfricoșător 
dar inofensiv 
tru că e... 
iot... lucării, 
vrei... Și cărți 
povești și teatru In 
aer liber...

La ce să te 
mai iniii ? Te 
cești ca un titirez, 
alergi de calo colo, 
vrei să vezi tot fi 
pină la urmă Iți 
dai seama că mai 
sînt o grămadă de 
lucruri Pe care nu 
le-ai văzul încă.

■ Și astea ioate 
Intr-un orășel mi
nunat : „Orășelul 
copiilor"; așa 
spune. Să știți 
nu e situat prea 
departe, în „Țara 
basmelor-' de pildă 
ci. cu mult mai a- 
proape: in plin 
centrul Bucureștiu- 
lui; Piața Republi
cii. Duceți-vă de 
grabă să-l vizitați!

pea- 
tmoă-
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Rezumatul caiitolelor precedence
Brotăcel, un copil rătăcit în junglă, e în- 

fliat de o familie de lupi, care-1 cresc și-1 
apără de tigrul Shere-Khan. Ajutat de ursul 
Ballo și de pantera Baghera, Brotăcel începe 
să învețe obiceiurile și graiurile feluritelor 
viețuitoare. Odată, călcînd povața lui Ballo, 
care-i poruncise să nu vorbească niciodată cu 
maimuțele, deoarece sînt nedemne, Brotăcel 
stă de vorbă cu una.' Maimuțele care puse
seră de mult ochii pe Brotăcel vrînd să-I 
facă șef de trib, vor să se folosească de 
această împrejurare. De aceea îl răpesc. în
drumați de vulturul Kil, Ballo, Baghera și 
Raa, îl găsesc pe copil și o luptă grozavă 
se încinge cu maimuțele. Cppilul e salvat.

RUDYARD

/Z
B1

KIPLING

VR5VL L-A 5FÂTVIT- 
N-ARE FRICĂ DE NIMEMi

.... DREPT MAI- 
mvță!

I — NOI AMÎNDOI
V SÎNTEM DE VN

NEAM !,ȘVI ERĂ 
COPILVL VORBA LVI 

l-A PLÂCVT LV KAA.

ȘIE CE ARDb Șl PE CARE O AV OA
MENII DIN VALE, NVMAI DE EA SE TE^ 
ME COBOARĂ ACOLO Șl ADV VN 
MÂNVNCHÎ DIN FLOAREA ROȘIE t

-.NVMAI

PvTONVL iȘl LÂSÂ CAPVL PE 
VMĂRVL COPILVLVI,ÎN SEMN DE 
PRIETENIE.
- BRAVO PlCIVLE* ZISE ȘARPELE,DAR 
ACVM PLECAȚI REPEDE DE AICI CĂCI 
NV ESTE BINE SĂ VEDEp CE VOI FACE 

MAIMVTELE...

LOCVINȚELE OAMENILOR. MAI VĂZV- 
SE EL OAMENI, DAR DE DEPARTE*. ELSE 

CREDEA LVP. .

' LXsÎNDV-L PE KAA 5Ă 5E OSPĂTEZE

ȘPVS CĂ ÎN HAITIC ESTE MAReYeA! 
FĂ ÎNTRE LVPI, FIINDCĂ AKELA ESTE 
Prea rătrîn.

Brotăcel qoni v **
ZORIT PRIN PÂDVRE LA VALE, SPRE .
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AȘTEPTaO 
Noaptea

unu lupi Cerura 
ALT SEF In LOCUL bATRÂNULufÎAKCLĂ, 
ALTiî Erau contra pui ului dbom.. 
BAGHERA Și 6AL0O.5E PRGqĂTEAu 
SA-^Și APERE PICIUL LOR. DRAXi,.

SAULSS COȘUL >
CEATA DirtiNEtil

Se apropie de ^kima co
liba, Șl ACOLO ÎN IARBĂ, SVS PE VN 
DÎMB,A STAT LA PÎNDÂ O NOAPTE 
ÎNTREAQĂ.VRAAĂRIND ORICE MIȘ
CARE A OAMENILOR.

) \d&~' **£NXlA I-A
*■ . - • dat uAjuî

. A BAIAȚ Din ca&ă,vn cos iîpît cu' 
Paaint,Piirt cv 5eratEc,5Ă-l duca" ‘ 
LA ȚARCUL VfTELOR . —.VA SA ZICĂ', 
ce poate tace copilul acesta pot 
FACE Și EU,GANDî 6ROTÂCEL DIN T(jpî$

3E REPEZI IN .
CALEA . BĂIATULUI, li

DIN MÂÎNÎ Șl PÎCRi ÎN
ÎNTÎMP CE BĂiATULTÎPA ÎNGROZIT,

In ViRFui coliN£l îl 
CEI DOÎ PRIETENI. —TOATĂ 
ȚE-AU CĂUTAT LUPj'i AȚÎTATÎ PE TÎGjWjl 
i-A SPU5 6ALOO. ' r
COPILUL, SUFLA Șl ARUNCA ÎN JERATCd 

VREASCURI U5CATE,a6a CLI/A 
■TACT A siF^MElA ÎN coli BA".

BrotaCEl a stat lin^â copaia'': 
cu JERATIC, PUN fND MEREU VR£ASCURI< 
Și-A PR-ECÂTiT Șî O CRACĂ HARD. BALOd; 
(-A SPUS CĂ DESEARĂ LA STANCA 50B0*- 

, RULUI VA Pi ÎNCAERARE MARE.
—nu-tmi 
esr£ ERicĂjjEaBf
A RASPUN*/fl|^4 W r "
rCOPiLUL. v■

A DOUA NOAPTE SE APROPIE 
PÎNĂ la FEREASTRA colibei .

. VĂTU o femeie care pu.ne;a 
DESEOJRÎ VREASCURI' NE^R^PE Fod 
I—FLOAREA ROȘlf.— UITA* MULT
la flăcările Focului carp ardea 

-L--------- .-------------------- I- ÎN VATRĂ,

iROTÂClL ASCUNS’ I 

. ÎNTR UN TUFIȘ/PÎNdI 
V PÎNĂ SE LUMINA DE7 

Mg. LziUAiSĂ VADĂ CE
VA FACE FEA1EÎA >

CU FLOAREA

— AMJSg&TLA OAMENI IN VALE Ș) 
am adus floarea rosîe,le spuse ’ 

ACEI,..--LA NOAPTE b£ ADUNA! 
WRTTUL ; QRĂi BA LOO. VOR_ SA FACĂ 
DE PETRECANIE, LUÎ AKELA Si TÎg....

LA LIBRĂRII Șl CHIOȘCURI, CEREȚI BROȘURĂ:

„DE ANUL NOU"
Cuprinde: Povestirea fantastico-științifica în imagini „Bolidul"

„5 minute în interiorul pămîntului".«— „Cine va fi căpitan de astronavă". — 
„Pisica neagră". — „Construiti^vă singuri!" — „Chimie distractivă! 
Jocuri, cuvinte încrucișate, curiozități științifice etc.



pag. 6

DECRETUL 
Prezidiului Marii Adunări Nafionale 

a Republicii Populare Romîne
pentru stabilirea datei alegerii deputafilor 

în Staturile populare
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne de

cretează :
ART. UNIC. Data alegerii deputaților în Sfaturile populare se stabi

lește pentru ziua de 2 martie 1958.
Constituirea Sfaturilor populare se va face după data de 11 martie 

1958.
Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale 

DR. PETRU GROZA
București, la 2 ianuarie 1958 nc. 1

Alături de utemiști

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 
GHEORGHE STOICA

Decretul a fi prins viafă. Pe tot cuprinsul țării a început alegerea Consiliilor F.D.P. 
Au avut loc adunări în Capitală, la Suceava. Constanța, Timișoara, Pitești, lași.

Asemenea adunări ale oamenilor muncii au loc și în aife orașe ale fării.

Bugetul patriei noastre
Bugetul unei țări este oglinda vie a 

puterii sale economice, a felului cum este 
gospodărită. Și oamenii muncii din patria 
noastră au citit și au întîmpinat cu bucurie 
proiectul Bugetului de Stat al Republicii 
Populare Romîne pe anul 1958. Proiectul 
acesta a fost discutat în sesiunea Marii 
Adunări Naționale de la sfîrșitul anului 
trecut. Cifrele sale vorbesc cu tărie des
pre succesele dobînditg de poporul nostru 
în construirea unei vieți noi, despre mi
nunatele perspective de dezvoltare ce se 
deschid în fața Republicii noastre, des
pre năzuința de pace și muncă creatoare 
a poporului.

O parte însemnată din cheltuielile bu
getului pe 1958 e destinată dezvoltării 
industriei grele, care fabrică mașini și 
unelte precum și industriei chimice și 
petrolifere care asigură materii prime. 
Creșterea acestor ramuri de industrie 
creează condiții pentru producția tot mai 
bogată a bunurilor de larg consum, me
nite să asigure nevoile oamenilor muncii. 
Printre marile obiective industriale care 
vor intra în funcțiune în 1958, se numără 
fabrica de acid sulfuric și îngrășăminte 
din Năvodari, fabrici de fibre sintetice, o 
nouă oțelărie la Hunedoara, noi secții ale 
fabricii de medicamente, o fabrică de bis-

de mașini existent, agricultura noastră va 
primi încă 6.000 de tractoare, 3.459 de 
semănătoare, 3.500 de combine și alte 
mașini și unelte.

Toate aceste investiții uriașe vor face 
ca în anul ce vine mărfurile alimentare șl 
industriale vîndute populației prin comer
țul socialist, să fie cu 12 la sută mai multe 
decit în 1957.

In 1958 sumele cheltuite pentru acțiu
nile social culturale vor fi cu 700 de mi
lioane lei mai mari ca în anul trecut. 
Numai pentru învățămint se prevede su
ma de 2,835 miliarde lei. Faptul acesta 
va creea condiții mult mai bune de func
ționare pentru cele 15.000 școli de cul
tură generală, 112 facultăți și 450 școli 
tehnice existente în prezent. S-au prevă
zut de asemenea sume mari pentru sănă
tatea oamenilor muncii, pentru dezvolta
rea culturii și artei și a cercetărilor știin
țifice.

Bugetul pe 1958 al țării noastre e un 
buget al construcției pașnice, al grijii 
față de nevoile materiale și culturale ale 
oamenilor muncii. El arată deosebirea a- 
dîncă dintre viața înfloritoare de azi a 
poporului nostru și mizeria trecutelor o- 
rînduiri. El se deosebește de asemenea ca 
de la cer la pămînt de bugetele țărilor

cu iți și altele.
Pe tărîmul agriculturii, bugetul prevede, 

de asemenea. învestirea unor sume mari. 
Aceste sume vor asigura în primul rînd 
mecanizarea largă a muncilor, mecaniza
re cerută de avîntul tot mai larg luat de 
colectivizarea agriculturii. Peste numărul

capitaliste, care prevăd sume mari pen
tru înarmare, în timp ce nivelul de trai al 
muncitorilor, învățămîntul, cultura, sînt 
lăsate pe ultimul plan.

Cetățenii patriei noastre au primit cu 
bucurie cifrele bugetului pe 1958; cifre 
ale viitorului, ale victoriei socialismului.
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M
ergeam pe u- 
lițele satului Vla
dimir și mă gîn- 
deam cum vor fi 
arătat dealurile, 
codrii din împre
jurimi pe vremea cînd Domnul 
Tudor Vladimirescu trăia.

Statura lui măreață, bine le
gată, îmi răsărea în minte, pli
nă de demnitate. Auzeam parcă 
pînă și pasul apăsat al cizme
lor sale. Grăbind către școală, 
o fetiță mititică mă ajunse din 
urmă- Se uită la mine și apoi 
plecă mai departe.

— Ești vladimireancă ? O 
întreb — gîndindu-mă bineîn
țeles la numele satului. Fetița 
se opri, mă privi mîndră și-mi 
răspunse :

vladimi- 
de două 

vladimirean- 
dată pen-

că sînt stră-

a, sînt 
reancă, 
ori 
că- O 
tru
stră-nepoata Dom

nului Tudor (pronunțase nu
mele lui Tudor Vladimirescu 
cu o mîndrie plină de respect). 
Mă cheamă Tudora Tudora
Fopescu. Și a doua oară, pen
tru că satul meu de baștină 
este acesta — Vladimir — ra
ionul Gilort, unde s-a născut 
și el.

— Bine Tudora. Foarte bine 
că ne-am întîlnit. Mergeam 
chiar la voi la școală-

Și-am pornit-o împreună. 
De la Tudora Popescu, elevă 
în clasa a V-a a Școlii din 
Vladimir, am aflat că fiecare 
locuitor al comunei este foarte 
mîndru că trăiește aici. De 
fapt nu mi-a trebuit mult să 
mă conving singură de asta. 
La doi pași de școală ne-am 
întîlnit cu un băiețel care se 
îndrepta către poarta școlii.

Gîrbea, — mi-a ex
plicat Tudora.

— Ce faci Gîr- 
beo? l-a întrebat. 
Apoi. întorcît»du-se 
către mine. îmi

explică. Strămoșii lui au luptat
ca panduri ai Iui Tudor. Nea
mul Gîrbea enau oamenii lui a 
prop ia ți.

ZILE DE VACANTA
fUmutre din pag. I-a)

pentru

a întrebat

adunat într-o clasă 
seara de improvizații.

— Cine începe ? 
instructoarea

Liniște.-.
— Cine începe ?
Curajoasă și nu 

tișcană blondă cu 
s-a ridicat și a 
să încep eu ?“ 
pionierii care o

a repetat, 
prea, o fe- 
ochi verzi 

întrebat: „Pot 
Bineînțeles că 
cunoșteau pe

Vă mărturisesc copii, că am 
fost foarte impresionată cînd 
în școală, stînd de vorbă cu 
diferiți elevi, mi-am dat sea
ma cît de mult respect sălăș
luiește în inimile lor, cîtă în
suflețire pentru locurile aces
tea vechi, pe care le-a colindat 
cîndva și Tudor. In satul aces
ta există casa în care a trăit 
Tudor Vladimirescu. Ei bine, 
fiecare copil știe pe de rost 
cîți stîlpi sînt pe pridvor, care 
sînt mai noi, care mai vechi, 
iar dacă vreți sînt în stare să 
deseneze din memorie această 
casă cu cele mai mici amă
nunte. De altfel, așa se expli
că și dorința lor de a chema 
copiii din țară la o acțiune pa
triotică, așa cum au făcut u- 
temiștii, frații lor mai mări, 
pentru îngrijirea și păstrarea 
tuturor monumentelor istorice 
care amintesc de trecutul pa
triei noastre. Cînd am intrat 
în școală am aflat că pionierii 
aleseseră dintre ei un grup 
oaire se va ocupa să ajute pe 
utemiști la îngrijirea casei-mu- 
zeu Tudor Vladimirescu.n u fost propuși cei 

mai buni la învă
țătură, cei mai pa
sionați cititori de 
literatură, cei mai 
disciplinați. De e-

xemp.u, Boldur Nottara, din 
clasa a VH-a, Zână Sorin, din 
clasa a VI-a, Margareta Că- 
răvan, din clasa a Vil-a, Gîr
bea Nicolaie din clasa a VI-a și 
Tudora Popescu, din clasa a 
V-a.

In adunare, s-a pus proble
ma dacă nu ar fi bine ca și 
pionierii din alte locuri ale 
țării să fie chemați să dea și 
ei o mînă de ajutor la îngri
jirea monumentelor din orașe
le și satele lor... Iar noi le 
răspundem că ar fi chiar foar
te bine- Așa că, dragi pionieri, 
din toată țara, nu stați pe 
gînduri Urmați pilda copiilor 
din Vladimir! Ajutați pe frații 
voștri mai mari, utemiștii, în 
acțiunea pe care ei au între
prins-o mai de mult de îngri
jirea monumentelor patriei, de 
cercetare a trecutului de luptă 
a poporului nostru.

N. SKIBINSKI

Floricica Ștefan din clasa a 
IV-a au răspuns un „da“ în 
cor. Greu a fost doar începu
tul. După ce a cîntat trei cîn- 
tece populare, s-a întors către 
noi și ne-a întrebat: „Vreți să 
vă mai cînt și altele ? Mai 
știu multe, de la radio". Era 
limpede. Emoția trecuse, iar 
ceilalți copii din bănci deveni
seră nerăbdători să arate ce 
pot. După Floricica s-a ridicat 
dintr-o bancă din fundul clasei 
un băiat oacheș, frumos. El ți
nea o vioară sub braț.

— Acum aș vrea să cînt și eu 
— s-a adresat el copiilor care, 
într-un ropot puternic de apla
uze, l-au primit pe acest mic 
violonist. 11 cheamă Gheorghe 
Vrabie, este elev în clasa a V-a 
și — fiți atenți — premiat cu 
insigna de fruntaș al tinerilor 
soliști de la festivalul regional 
de la Ploiești.

Deci aveam în fața noastră... 
un • violonist încercat. Și to
tuși, de necrezut. Gig-i, (așa-i 
spun colegii) are emoții- Dar, 
încetul cu încetul „s-a încăl
zit". Și ce de mai cîntece am 
mai auzit: de la doinele cete 
mai duioase la îndrăcitele 
sîrbe, de la cîntece pionierești, 
la valsuri

După cîntece au urmat po
ezii, iar după acestea, un mic 
concurs literar (cu recunoașteri 
de fragmente citite de tovară
șa profesoară de limba romi- 
nă) și proiecția diafilmului 
„Palatul pionierilor".

Ce vor face pionierii de ia 
clubul de iarnă în celelalte zi- 
»le? De toate. Dar în special 
așteaptă să se mai înghețe ș< 
să mai dea puțină zăpadă, ca 
să organizeze concursul de 
schi, săniuțe, și patinaj oroiec- 
tat de at-îta vreme. S. E.



Png' 7

Au crescut urzici și bozii în gropile 
de bombe de pe strada principală. Bruma 
toamnei le-a ofilit. Oamenii aruncă peste 
ele moloz și clonțuri de cărămidă : res
turile caselor. Vîntul șuieră afurisit și 
aspru prin gergevelele fără geamuri, 
printre sîrmele de telegraf rupte. Umblă 
clini de pripas pe ulițe- De cu noapte, 
oamenii stau la coadă în fata brutăriilor, 
șir de momii înghețate.

In fiecare zi trec spre apus coloane de 
tancuri și autocamioane. Soldați sovie
tici. Se duc îa Berlin să-i frece ridichea 
lui Hitler. Sînt veseli, citită într-una. 
Citeodată trec chiar prin fata circului. 
Ne cățărăm tofi pe estrada ,,de reclamă* 
din fa<a cortului și-i privim Vine chiar 
și Tache „omul de fier* și madam Kati 
cea grasă, casierița, și Elia. fata cea 
mică a directorului. Vine chiar directorul 
în persoană, domnul Fan tini

Intr-e seară- o companie de-a lor, so
vietică, rămăsese în oraș și a venit seara 
la spectacol. Cortul peticit devenise 
neîncăpător. Soldații ronțăiau semințe de 
floarea soarelui ți aprobau zgomotos cînd 
le plăcea cite un număr Numai săracu’ 
nea Tache era s-a pățească. După ce a 
terminat „torni de forță* cu haltere, a 
invitat publicul să se lupte cu „omul de 
fier*. învingătorul ar fi primit 500 de lei 
premiu. In rîsetele camarazilor- un rus- 
nac blond ca făina Și-a scos rubașea și 
a venit în manej. Nea Tache o cam bă
gase pe mînecă. Dar n-avea ce face. S-au 
■uat la trîntă Rusul, din trei mișcări l-a 
trintrt pe spate în taiaj și l-a lăsat lat. 
Distrus, nea Tache a cerut 500 de lei 
directorului să plătească premiul învingă
torului. Era leafa săptămînală a lui nea 
Tache. Dar rusul n-a primit. Ba încă, 
după spectacol, l-a invitat pe „omul de 
fier* la o țuică.

..Se face tot mai frig. La circ nu mai 
vine nici dracu. Răbdăm toți de foame, 
ne scofîlcim. Ne strîngem în vagon la 
madam Kati. Bem cafea de orz și ne 
încălzim la primus. A murit ieri Jak, 
maimuțoiul. Era bolnav de tuberculoză. 
S-a chinuit ca un om. A murit în brațele 
mele și 1-a.m plîns. Prima dată cînd 
plîng după cineva. Cînd au murit ai mei 
eram mic, nu știam.

Ne pomenim că ne cheamă domnul 
Fantini. Ne-am adunat toți în manej. 
Prăjinile cortului sînt gata să se prăbu
șească. Șuieră crivățul prin spărturi. Tă
cem ca morții- Am ghicit ceva. Domnul 
Fantini, e trist, își șterge fruntea de 

sudoare- cu tot frigul. Are. ca sfinții, un 
inel de chelie în jurul capului, din cau
ză că poartă meru joben. Ne spune cu 
romîneasca lui stîlcită că, gata, nu se 
mai poate. Greul lichidează. O să vîndă 
cui va putea marafeturile și caii. Iar

noi să ne ducem unde ne-o îndrepta ăl 
de sus. Privim repede spre cupola mane
jului. Nu-i nimeni acolo să ne îndrepte.

★

Ninge. Am avut o dată un palton. A- 
cum îi zic scurtă. L-am căpătat încă de 

la școala primară. Umblu aiurea pe 
străzi- Mi-e foame. Afl de-a spus că-i 
rod șobolanii ia pîntece e un mincinos. 
Și eu am un șobolan în burtă. Dar nu 
roade. II simt ghemuit, tăcut, la pîndă. 
Pe geamul unei cîrciumi un afiș: „Caut 
băiat de prăvălie* Intru. Mă angajez. 
Casă, masă, restul -,om vedea*. Bun. Pe 
patron îl cheamă Panait. Eu îi zic „Trei 
iepuri* după, firma prăvăliei. Treabă des
tulă. De la 5 dimineața pînă la 12 noap
tea. Mai e un amărît ca mine. aici. Ra
hitic, cu ochii bulbucați. Spălăm amîn- 
doi butoaiele în beci. E acolo pastrama 
uscată, agățată în cui. Tragem cu dinții 
din e» că n-avem briceag. Mi-am rupt 
și un dinte în ea. Atîta pagubă. O dată, 
un butoi uriaș mi a prins degetele în zid 
și mi le-a zdrelit pînă la os. „Trei ie
puri* m-a înjurat că de ce nu casc ochii.

Alergăm de colo-colo, după toanele be
țivilor. Somnul mișună pe pleoape ea 
argintul viu. Dar nu-i timp de somn. Te 
plesnește „Trei iepuri* de-ți clănțăne mă
selele pe zincul tejghelei.

Ne culcăm tîrziu. după ce am spălat 
dușumeaua cu motorină. Cămăruța noaa- 
tră e lîngă closet. Pute de te trăsnește. 
Și ne mănîncă ploșnițele de vii. Afurisite 
animale, ploșnițele. Degeaba tragem pa
tul în mijlocul odăii.

Zilele trec una cîte una. ca vagoanele 
negre ale unui tren de marfă care nu se 
mai sfîrșește.

Pîinea pentru restaurant eu o cumpăr. 
Tocmai din celălalt capăt al orașului O 
car cu sacul.

Azi a început să miroasă a primăvară. 

Picură streșinile și adie un vînt subțire 
ți molatic ca fumul de țigară. Plec cu 
sacul după pline Cerul parcă ar vrea 
să mă ia în brațe, să mă mîngîie. îmi 
vine să urlu. Și deodată mă hotărăsc. 
Nu mă mai întorc în circiuma lui „Trei 
iepuri*. Să-1 ia dracu. Dau sacul de po
mană unei precupețe. Gologanii îi opresc. 
Ii număr. Mi s-ar fi cuvenit de o mie de 
ori atît pentru cît i-am muncit. Cumpăr 
o pîine- Una singură. Mă duc la gară. 
Trebuie să aștept întunericul. In sfîrșit, 
se face noapte. Pleacă un mărfar. Mă ca
țăr în el. Se urnește. Sînt într-un vagon 
cu ovăz. S-a făcut iar frig. Mă scufund 
în ovăz pînă la gît. E mai bine așa- Lo
comotiva șuieră prelung. Lumini stin
ghere licăre și se sting în beznă. Ațipesc.

★

De două zile mă fîțîi pe la poalele fa
bricii .Nu îndrăznesc să intru. Pe coșuri 
iese un fum negru ca smoala și răzbate 
pînă aici un duduit înfundat de mașini.

Un mustăcios cu șapcă și pătat de ulei 
mă întreabă :

— Ce tot cauți, frățioare ?
Mîrîi printre dinți și-mi trec palma 

peste burtă în chip de ferăstrău. A pri
ceput. îmi face semn să viu după el- 
N-aș vrea să mă duc. dar nu știu ce mă 
trage, ață. după el. Intrăm în fabrică. 
Mă duce la un birou.

— Flăcăul ăsta vrea să se angajeze. 
Și către mine :

— Știi vreo meserie ?
Dau din umeri.
— Nu-i nimic, zice- Treceți-1 necaii fi- 

cat la lăcătușerie, la noi. Am nevoie de 
un ajutor.

M-a luat cu el într-un atelier cît o 
piață. Uruie fel de fel de mașini. In aco
periș e căscată o gaură mare. Precis că 
pe-acolo a picat o bombă. Niște mese 
lungi sînt înșirate lîngă pereți. Oamenii 
lucrează aplecat: pe menghini. Mustăcio
sul — îl cheamă Costea- am aflat — 
mă învață meserie îmi dă o pilă și e 
sfîrlează de fier Mi-arată. M-a puc să pi- 
lesc. Nu mă pricep și pace. Iese strîmb... 
Mustăciosul se apropie cu ochelarii pe 
nas. îmi trag capul între umeri. Dar nu 
vine nici un dupac Mustăciosul rîde. Mă 
învață iar. Parcă merge mai bine acum. 
Urlă sirena. Pauza de prinz. Unii se duc 
la cantină. Alții și-au adus de-acasă. Des
fac pachețelele pe banc- Înghit în sec și 
mă uit la spărtura din tavan. Cineva mă 
bate pe umăr. E mustăciosul îmi întinde 
un codru de pîine. o chiftea, brînză.

— la de colea Mîine îți scot eu car
telă de masă, fmi dai la chenzină banii.

Pînă seara muncesc ca un nebun Pila 
s-a domesticit. Parcă merge singură- Urlă 
iar sirena. Gata Dau să plec. Unul- cam 
de seama mea. lucrase lîngă mine tot 
timpul. Nici nu l-am băgat în seamă. Dar 
el- se vede, mă studiase. Mă strigă a- 
cum :

— Nu mergi la spălător ?
Merg. îmi împrumută săpun și ștergar. 

Are dnlăpiorul îuf de fier. Se schimbă. 
Iși pune un costum nu prea de soi dar 
curat, călcat. Se piaptănă Are și-o oglin
dă în dulăpior. Mă uit în ea și. nu știu 
cum. mi se face rușine: păr crescut în 
neorînduială uitătură de cîine speriat- 
urme de jeg pe la gît- De ce mi-o fi ru
șine ?

★

A doua zi. Am cartelă de masă. Sînt 
sătul. Trag cu pila Ș> fluier. Lucrul se 
termină mai devreme. Dar nu pleacă ni
meni. Ce-o fi ?' Toți se string la poarta 
fabricii Un șir lung, lung și negru. Ce-« 
fi ? Mustăciosul e în șir. Mă vede:

— Hai, hai, frățioare, aici! Hai să 
completăm rîndul.

Intru în șir. Cineva împarte steaguri 
și niște fotografii mari- cucoadă de lemn 
Mă vede mai găligan și-mi dă și mie 
una. Mă uit la ea : un unchiaș cu barbă 
creață și cu ochi buni. Pornim. II întreb 
în șoaptă pe băiatul de la spălător.

— Un’ ne ducem ?
— Uite.- nu știi? Păi, la manifestației 

La guvern, pe lîngă cei care sînt de-ai 
noștri- s-au suit și niște scîrbe. Persecută 
muncitorii, vor să întoarcă iar macazul 
cum a fost înainte. Și noi vrem să-i dăm 
jos.

...Uite la ăștia ! Niște oameni ca mine 
și ca el cum o să dea jos ditai miniș
tri ? Dar dacă-s scîrbe, foarte bine, jos 
cu ei. Cînt împreună cu toți, strig cît 
mă ține gura : „Jos 1 Jos 1“

Înaintea mea o mie de capete. In urmă 
altă mie Mergeam mereu. Ascult tropotul. 
Mă furnică ceva pe șira spinării. Lîngă 
mine sînt oameni. Multi. Cîți or fi ? 
Privesc chipurile: prieteni. Mustățile cît 
vrabia ale lui Costea parcă le-aș ști. de 
cînd lumea. La fel și fața negricioasă a 
flăcăului cu săpunul și oglinda. Nu știu 
de unde pornește un firicel de cîntec- A- 
poi tot mai tare. Toți cîntă.

„Sculați, voi oropsiți ai vieții..."
Se potrivește. îmi place Încerc să în- 

gîn și eu- Și mă cuprinde o putere, • 
bucurie sălbatică. Moșul din fotografie se 
uită cu ochi severi și buni peste marea 
de capete. îmi vine să-l sărut pe barba 
albă de mătase. Ce-o fi cu mine ?

VASILE MANUCEANU



Eduard jurist

eu le încurc întotdeauna, le-atn nu
merotat de la unu la șapte, 
mai simplu.

Știți, sora 
foarte bună, 
bește grozav 
mult îi plac

Așa-1

mea Geta e o 
foarte inimoasă, 
animalele. Cel 

elefanții brumănii

Deodată se auzi un zgomot asur
zitor și globul pămîntesc se prăvăli 
făcîndu-se țăndări. Am încercat să 
scrișnesc din dinți, dar am reușit 
numai să-mi mușc limba. Așa ca 
nu mi-a rămas altceva de făcut 
dectt să scot carnețelul și să reci
tesc ce scria în el: „Un vas de 
flori fără flori ; două ghivece de 
flori cu flori ; o statuetă din ghips- 
imltație de lemn ; o statuetă de 
lemn imitație de ghips ; ceasul cu 
cuc ; un sticlete veritabil ; trei peșli 
japonezi ; trei pești fără naționali
tate precisă ; o lampă de *
două scrumiere de cristal; un 
parat de radio (de două 
toate bibelourile de sticlă ; un papuc 
de casă ; o perdea, două cuverturi ; 
un covor ; o vulpe împăiată ; o pi
jama și un album cu fotografii11.

Am oftat și, cu mîna tremurîndă, 
am adăugat la lista obiectelor spar
te, roase, înghițite sau dispărute, 
un glob pămîntesc. Și cînd te gîn- 
dești că era nou-nouț 1 De abia mi-1 
cumpărase tata cadou.

Desigur că pînă aici n-ați înțeles 
mare lucru. Cred și eu. Voi n-aveți 
o soră și, chiar dacă aveți, n-aveți 
una care iubește pisicile. Și. chiar, 
dacă le iubește, nu le adună de pe 
toate drumurile. Și una. două, hai 
treacă-meargă ! Dar șapte ?l Și tncă 
eu cred că-s nouă, dar n-am izbu
tit niciodată să le adun la un loc. 
ca să le număr. Vedeți și voi : una 
pe dulap 
fac trei, 
tru, una 
bucătărie 
ghiozdan 
fi sub pat ? Ctte 
vreun dulap ? Ctte .____  .___
cini după treburi ? Vă întreb, cîte ? 
Șl pe toate astea le iubește sora 
mea. Le-a dat și nume : Smaranda. 
I.utea, Piși. Juju. Ghiță. Coodă Lun
gă. Coadă Scurtă și Mîțu. Dar cura

fată 
iu- 

mai 
-----  .. și 
pisicile de orice culoare, numai pi
sică să fie. In privința asta_ c A 
grozav de pricepută. Poate 
o pisică adevărată de una 
cată, dintr-o mie. De aceea 
gur că toate pisicile de la 
acasă stnt veritabile. Niște 
neadevărate n-ar fi îndrăznit 
odată să spargă atîtea lucruri. Da, 
toate de pe lista pe care v-am ci- 
tit-o. Știți desigur ce drăgălașe, ce 
jucăușe sînt aceste animale folosi-

I e Șl 
deosebi 
falsifi- 

vă asi- 
noi de 

pisici 
nici-

Și 
cu 
în

masă ;
a- 

ori) ;

cu două pe canapea, 
una pe scaun — pa- 
baie — cinci, una în 
șase și una la mine în 
șapte. Dar cite or mai 
Ctte uitate închise în 

__ : plecate prin ve-

toare. (în paranteză fie spus : șoa
reci n-avem — pentru asta punem 
otravă). Și o pisică jucăușă nu 
poate să nu dea pe ici. pe colo cu 
jăbuța. Dacă se mai sparge cite 
ceva, ce-s ele vinovate ? Parcă ce, 
o fac înadins ? Cred că nici nu le 
face plăcere să iasă de sub ciobu
rile unui borcan cu smîntlnă.

Deunăzi, m-a rugat mama să văd 
de ce nu merge aspiratorul de praf. 
Am aflat. înăuntru era o pisică. Pe 
urmă m-a rugat să văd de ce merge 
singură pălăria tatei: înăuntru era 
altă pisică.

Alaltăieri seară au venit la not 
musafiri. Am fost foarte bucuroși. 
I-am poftit să intre în casă. Ulti
mul a intrat unchiul Vasile, care a 
închis și ușa. Un miorlăit stîșietor 
ne a străpuns inimile. Unchiul Va
sile prinsese coada pisicii numărul 
3 în ușă. A fost groaznic I De-abia 
s a potolit puțin jalea și am vrut 
să ne așezăm, că un strigăt cutre
murător făcu să sune paharele din 
bufet. Mătușa Lica se așezase pe 
pisica numărul 6. A trecut și asta 1 
Unchiul Vasile tocmai

glumă, cînd am început să rid 
foarte necuviincios. Ce puteam să 
fac ? Pisica numărul 2 i se coco
țase pe umăr și mă gîdila cu coa
da în ureche. Noroc că tocmai a- 
tunci a ț>Pat verișoara meia mai 
mare, fiindcă ticălosul de 4 îi agă
țase ciorapul. Și atunci s-a supă
rat tata : „Ajunge I a strigat el. 
Ce-i aici, azil ? Crescătorie ? Să nu 
mai prind una în casă". Și le-a a- 
runcat pe toate afară. Nu vă mai 
spun cît a muncit pînă le-a prins. 
Iar numărul 7 l-a zgîriat fără pic de 
respect pe nas. Pe la două noap
tea, ne-a sculat din somn un cor 
sinistru : toate pisicile se strînsese- 
ră în fața ușii și se cereau în casă. 
Săracele I Drăguțele I Deșteptele I 
Cum știu să găsească întotdeauna 
casa și etajul și apartamentul unde 
locuiesc. Mai mare dragul I Atît 
doar că cu această ocazie li s-au 
mai alăturat din proprie inițiativă 
vreo doi motani 
să facem ? Să-i 
toiul nopții ?

Despre Geta 
N-are nici timp 
Gîndiți-vă, are „ .
glumă să ai nouă pisici ? Acum sînt 
nouă. Și cîte prietene și colege 
de-ale ei n-au rugat-o să le dea un 
pisoi, măcar unul. Ași I Nici nu 
vrea s-audă. N-are încredere să dea 
o ființă atît de fragilă 
oricui.

Un moment. Mă iertați, 
auzit un zgomot. Mda, să 
și o zaharniță. Ei, ce 
nu-i place zahărul ?!

Acum poate credeți

pline de

pripășiți, 
dai afară,

Ce era 
așa, ta

ce să mat 
să-și facă 1 
atîtea griji.

spun ? 
lecțiile.

Ce-t

pe mîna

să-i
parcă am 
adăugăm 

taci ? Cui
că mie nu-tn(

aceea nu stntplac animalele și de
obiectiv. Vă asigur că vă înșelați. 
Mărturie stau cei șase clini pe care-I 
îngrijesc ca ochii din cap. Și știți 
ceva ? Mi-a promis unchiul Vasile 
că de ziua mea îmi aduce un pre- 
pelicar de rasă pură. Așa că, vedeți, 
cînd iubești șase ctini și unul pro
mis, e o dovadă nu glumă 1 
sau n-am dreptate ?l

Cine nu cunoaște poznele 
înfîmplările năstrușnice din „Amintirile 
copilărie' ale lui Creangă ? De aceea, 
vezi pe scenă perindindu-se fapte și întîm- 
plări pe care le cunoști, încerci un puternic 
sentiment de bucurie.

ifi reînvie in minte Humuleștii.„ cu Ozana 
cea frumos curgătoare.... Moș David, Moș 
Chiorpec ciubotarul. Mătușa Marioara.- in
tr-un cuvînt, oamenii și locurile pe care le-a 
îndrăgit și le-a cunoscut Creangă și pe care 
le-a înmănunchiat apoi într-o carte.

Autorul piesei .Pupăza din tei". Ion Dă- 
mian, a ales din Amintirile lui Creangă cl- 
teva momente și a închegat cu ele o piesă, 
aducind pe scenă pe Nică a lui Ștefan a Pe
trii, plin de neastîmpărul copilăriei, mereu 
pus pe năzbifii.

lată-l pe Mică Infr-unul din tablouri, la iar
maroc, gata să vîndă pupăza pe care o dă 
drept găinușă. Imaginea iarmarocului cu lu
mea lui pestriță, cu măscăricii lui este 
plină de veselie. Pe aici umblă băiatul nos
tru fn tovărășia altor copii din sat. Și ciniă, 
cîntă mereu :

Pu, pu, pu, 
strici mereu 
somnul meu, 
pupăză din tei.

numai Creangă copil șl tovarășii săi 
seamă apar în piese, lat-o pe blinda

Nu 
de-o 
și duioasa lui mamă, care-l scapă de multe 
ori de bătăi; pe zgîrcifa și supărăcioasa Mă
tușă Marioara, pe care o cunoașteți din In- 
fîmplarea cu cireșele, pe Moș David, cu sacul 
plin de cele mai frumoase basme.

Dar autorul piesei nu ni-l arată pe Creangă 
numai ca un copil neastîmpărat. ci ni-l înfă
țișează in același timp plin de dragoste pen
tru învățătură, iubind din suflet locurile na- 

Humuieștiul său. Nl-I arată îndurerai 
și revoltat cînd învățătorul este 
luat cu arcanul la oaste.

Nu lipsește din piesă nici scena 
cu „calul bălan' și slîntul Nicolaie 
pentru școlarii cei leneși. Intr-un 
cuvînt, autorul a căutat ca în pie
sa lui să apară copilăria lui Crean
gă, cu ceea ce a avut ea caracte
ristic.

Să joci rolul lui Creangă copil 
nu este însă deloc ușor. Lia Pop 
Fărcășan, pe care voi ați văzut-o 
și în piesa „Mașenca", a reușit să 
ni-l prezinte pe Nică așa cum îl 
cunoaștem noi din „Amintiri'. Ne
bunatic, dar și duios, plîngînd cu 
furie, dar și ascultind cu ochii mari, 
mirați, basmele lui Moș David ; 
cîniînd și zbenguindu-se cu copiii, 
dar și citind cu glas cald compune
rea la școală.

Lia Pop Fărcășan de-a lungul 
celor cinci tablouri s-a transformat 
in băiețandrul așa cum însuși 
Creangă l-a zugrăvit.

Trebuie spus că — alături de ac
torii mari — mai joacă în această 
piesă un grup de copii foarte ta- 
lentați, care sînt prietenii de joacă 
ai lui Nică a Petrii. Plăcute și fru
moase roluri. Pe scena Teatrului Ar
matei din București se joacă o piesă 
pe care trebuie negreșit s-o vedeți, 
d,.91 „.„.ni. B caragialb

In fotografie o scenă din piesă

„O 
și

de fotbal a 
Vll-a din 
de 11 m*

povestea o

Voi, cititorii obiș
nuiți ai gazetei noas
tre ați întîlnit deseori 
schițe ori povestiri 
semnate de Al. O. Zot- 
ta. Prietenul vostru 
Al. O. Zotta nu a trecut 
de mult de vîrsta pe 
care o aveți voi. In 
ciuda ochelarilor se
veri pe care-i poartă, 
cînd se întilnește cu 
copiii, Zotta vorbește 
ca de la amic la amic, 
îi întreabă de note, de 
meciuri de fotbal. cu 
un ton așa de firesc, 
de parcă ar vorbi cu 
nlșțe vechi cunoștințe. 
Ca prin farmec, inim'- 
le copiilor se deschid 
și fără pic de ezitare 
îl vorbesc despre oaz- 
bîtiile și problemele 
lor. Despre multe din 
acestea tînărul scriitor 
AI. O. Zotta a așternut 
schițe și povestiri, a- 
dăugînd unele lucruri, 
pe altele oglindindu-Ie 
așa cum i-au fost po
vestite. Dar asta de 
fapt este o treabă de 
măiestrie, despre care 
nu e vreme să discu
tăm acum. De curînd 
în vitrinele librăriilor 
din țară a apărut o 
nouă carte pentru co
pii intitulată : „Cînd e 
vorba de onoare" ; 
este chiar cartea prie
tenului Al. O. Zotta 
despre care vorbeam. 
In această carte se a- 
flă schițe și povestiri 
scrise pe un ton deose
bit de firesc și cald. O

seamă de băieți și fe
te. de motani, de un
chi, mătuși și bunici 
așteaptă să facă cu
noștință cu voi. Vă va 
întrista și vă va pune 
un pic pe gînduri fap
ta lui Virgil, căpitanul 
echipei 
clasei a 
lovitură_    r
veți da dreptate băia
tului care s-a supărat 
pe unchiul său pentru 
că a rupț vraja unei 
minunate seri de iar
nă ; veți visa alături 
de băiatul care în ora 
de algebră privește pe 
fereastră („Un cais, un 
pitigoi și un băiat") : 
vă va rămine multă 
vreme în minte numele 
lui Tudose, băiatul oa
cheș din „Bolnava", 
ale Iui Ene și Arsene, 
Mișulică și Măriuca. 
Sînt personaje cu ca
racter cinstit, modest, 
care nu fac fapte eroi
ce, dar ne devin dragi 
tocmai pentru că sînt 
copij obișnuiți, copil 
care de mici învață să 
fie oameni. In peripe
țiile lor vă veți recu
noaște pe voi sau 
prietenii voștri.

Dar, pentru că 
făcut prezentările, 
depărtez lăsîndu-vă 
noile voastre cunoștin
țe din „Cînd e vorba 
de onoare", să vă ju- 
cați și să visați 
preună.

ELENA DRAGOȘ

COLEGIUL DE REDACȚIE: Albiinescu Ele
na ; Bistrițeanu Alexandru ; M. Breslașu ; 
B. Caragiale; Călin Marin; B. Grigoriu; Ilie
scu Constantin ; I. Lessen,; Vaier Novacu; Oc- 
tav Pancu-Iași; Rusu Maria; Sîrbu Ștefan; A. 
Weiss și N. Zamfir.

PARINȚI,
un cadou util și plăcut 
pentru copiii dv. este : 

DIAFILMUL
Cereți la toate libră

riile și magazinele de 
jucării din țară 
DIAF1LMELE BASM:
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— Cenușăreasa
— Voinicel
— Căsuța din pădure 
— E!-Zorab
— Harap Alb
...și multe alte dia- 

filme cu teme științi- 
fico-documentare.
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