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DECISIV

Neagu a ocupat primul loc!
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Mă aflu pe strada Parcului, 
din Vatra Dornei- E un loc 
minunat pentru desfășurarea 
concursurilor de săniuțe- Chiar 
astăzi își dispută întîietatea 
cei din clasa a VI-a, de la 
Școala medie mixtă din oraș.

S-3 dat plecarea Primii pa
tru concurenți aleargă cu vite
za fulgerului pe panta alune
coasă. Tudorel îl ajunge din 
urmă pe Neagu. Se ciocnesc, 
Tudorel se răstoarnă. își re
vine însă repede, se aruncă pe 
săniuță și pe-aici ți-i drumul. 
Din păcate insă, nu mai reu
șește să recupereze timpul 
pierdut. Așa că Neagu Ion

Piesele se desfă
șoară pe întreaga 
suprafață a „cimpu. 
lui de luptă". Ju
cătorii se gindesc 
mult înaintea fiecă
rei mutări... Anton 
acumulează un mic 
airantaț. Spectatorii 
ca'e sini de partea 
lui par mulțumiți. 
Unul din ei însă a 
obse'vat o mature 
ca'e, după el. nu 
a- ii cea mai nime
rită Cu greu reu
șește să se abțină. 
Adversarul profită 
și reușește să ia un 
cal oe care, pa'e-se 
din neatenție. Anton 
îl lăsase neapărat.

Mai încrezător în 
forțele sale Lungu 
pornește la atac. Se 
schimbă citez-a pie
se.

DOUA 
SCRISORI

UNA CĂTRE PIONIERII
DE LA ȘCOALA NR. 2 

DIN SUCEAVA

C- 
mai 

vi

t

trece neslingherit primul linia 
de sosire- Spectatorii, pionierii 
din celelalte clase. — strigă cît 
îi tine gura : „Hai Fănică I Nu 
te lăsa, Dumitre!“

Disputa cea mai dîrză însă a 
fost între primii clasați în 
fiecare serie- Acum „lupta" era 
mai înverșunată. Extraordinari 
Tot Neagu este acela care reu
șește șă parcurgă primul dis
tanta în imediata lui apropie
re sosesc Obadă Gheorghe și 
Șapira Fănică- Concursul s-a 
terminat. Neagu Ion va fi a- 
cela 
la

care va reprezenta clasa 
concursul pe școală.

ROMEO DAN

Dragi prieteni,
Voi ați auzit de la to. 

varășa instructoare des- 
pre Soarlachiada pionieri, 
lor ? Ba. după cite mal 
știu eu. aii discutat și in
tre voi despre lucrul 
cesta. $i mult v-ați 
bucurat la gîndul că
s-a ivit o'iteiui de a par
ticipa la o competiție atil 
de f'umoasă. Insă. zău. 
nu știu de ce v-ați 'ăz- 
gindit așa de revede. Poa
le e prea greu să urcați 
săniuțele oină In 
dealului. Să știți 
nimeni nu se va 
De voi dacă veți participa 
la concursurile Soartachta- 
dei. Vă mai amintesc încă 
o dată, pe această <ale. 
că probele la care puteți 
concura sint: săniuș. schi, 
țah.

Tare aș V'ea ca atunci 
cînd mai vin pe ‘a Sucea
va s.o aud De Ghtta Ro- 
zenthat — președinta uni
tății. sDunindu-mi:

— știi, in unitatea 
noastră toți pionierii au 
participat ia Spartachia-

vt'fui 
insa, 

supăra

Cu bine.
DORU CALATORI]

..li convine 
la schimb", își zise 
Anton.

Duoă schimbul de 
..dame", tocul de
vine mai oatpitant.

Anton începe să 
tacă o serie de sa
crificii de piese, 
care.l derutează pe 
Lungu. Așa "s-a în- 
tîmplat că 
sacrificlnd un 
pentru un o:on 
a/utat de nebun, 
pion șt o tură, 
mat.

Nici nu apucă 
ne să mute, 
cei care 
spuseră parcă l 
deodată.
- Mat ’II
Deci partida 

fost ciștigată 
Anton. Cu toate 
cestea. turneul

șah desfășurat la 
Școala de 7 unt nr. 
I din comuna Tom
natic regiunea Ti
mișoara. a fost ciș- 
tigai de Lungu A- 
vram care, după 
desfășurarea tuturor 
partidelor, a acu
mulat zece DUtcte. . 
A fost urmat de An
ton Vasile cu 9 
lumâtate puncte 
Mann Petru cu 
puncte...

Totuși. Anton 
posibilitatea să-și 
arate iscusința la 
acest ioc in etapa 
următoare, faza pe 
centre de comune 
— cînd vor intilni 
echipele celorlalte 
școli.

...Șl UNA
Către
COMITETUL RAIONAL 
U.T.M.

LUGOJ

Povestea noastră începe o 
dată cu căderea primilor fulgi 
de zăpadă la Putna. La școală, 
în acest sătuc pierdut printre 
culmile acoperite de brazi, toți 
copiii auziseră despre Sparta
chiada pionierilor, care avea să 
înceapă chiar din prima zi a 
noului an Viorel, un băiat 
scund și grăsuț dintr-a Vl-a, 
ar fi vrut să ia și el o pereche 
de schiuri de la școală, dar nu 
șt a deloc să schieze. Ce-ar fi 
dacă ar încerca să-și facă sin
gur schiurile ? Poate-1 va aju
ta și unchiul său, care lucrea
ză la trustul forestier.

Mult și-a mai 
Viorel cu schiurile 
pini la urmă tot 
capăt. Nu au ele 
piele, dar și cu sfoară se 
fixa foarte bine pe picior.

Nu vă mai spun nimic des-

pre primul antrenament; 
că Viorel nu-1 va i 
odată- Numai el știe 
ori a căzut Dar 
rajat- Mai ales 
„profesor" pe un 
mai mare, care-i 
nu sufle o vorbă 
pre antrenamentele îui-

Concursul de schi s-a des
fășurat pe unul din dealurile ce 
înconjoară Putna. Poate sîntețî 
nerăbdători să aflați perfor
manta lui Viorel Dacă a cîști- 
gat sau a rămas undeva agă
țat de vreun pom ? Uite că, 
spre surprinderea tuturor din- 
tr-a Vl-a, Viorel a fost primul 
care a trecut linia de sosire. 
Acesta a fost primul pas in 
sport făcut de Viorel.' Și tot
odată prima lui victorie...

cred 
uita nici- 

de cite 
nu s-a descu- 

că avea ca 
prieten al său 
făgăduise să 

la școală des-

înainte de

Dragi tovarăși,
Noi. pionierii din comu

na Găvojdia. sîntem su
parăți pe dv. Poate vă 
veți întreba de ce.

Să vă 
că dorim 
cipăm la 
iarnă a 
nici pină 
față. — deși sînt aproape 
30 de zile de la începerea 
acestei Spartachiade — nu 
ne.ați .făcut cunoscut fe
lul în care se vor desfă
șura probele.

Totuși, dacă dv. vă veți 
grăbi, pînă la u-mă și 
noi. pionierii de la Școa. 
la de 7 ani șl de la Casa 
de copil din comună, vom 
putea obține rezultate fru- 
noase la disciplinele cu
prinse în Regulamentul 
spartachiadei.

Cu toată încrederea. 
Un gr.jp de pionieri.

spunem : Pentru 
cu toți: să parti- 
Spartachiada de 
pionierilor I Șl 
în momentul de

• La
loc faza pe 

pasionantă, pe locul I s-a clasat Borisov Alexandru, din clasa a Vll-a.

Iurilovca, regiunea Constanța, a avut 
de șah din cadrul Sparlachiadei. După o luptă

• Cu pufn timp în urmă, in comuna Vicovul de sus, raionul Rădăufi, a 

aVuf loc concursul de schi, faza pe clase, lată rezultatele :

Clasa a V-a

Carmen, Uha Paraschiva și O'aru Elena.

Clasele a Vl-a — a Vll-a (băiefi) : Apreolesei Viorel, Schipor Mircea și 
Gheorghe (Fele) : Pojoga Victoria, Eșanu Vera și Nistor Victoria.

Eșanu
(baiefi) : Maruțiac Ion, Chirilă Ion și Bobale Vasile. (Fete) :

• In cadrul Concursului de șah, desfășurat în clasa a Vll-a, la Școala de 

din comuna Frătăufii-Vechi, regiunea 

cucerite de : Bucevski Gheorghe, Bida llie și
Suceava, primele trei locuri au fost 
Coroamă Rodica.
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Realizări 
într-o școală

kstctre

Cîteva lovituri ușoare în ușă II tre
ziră din gânduri pe Adrian.

— Intră I făcu el, fără să se de
ranjeze de la masă.

Ufa se deschise, făcînd loc musafirului.
— Tu, Bucșan ? V-a|i înscris 1 î._
— Mi se |>are că... da I făcu acesta, bucu

ros. Tata fi mama stnt acolo... la colectivă— 
Au făcut cerere.— Adevărat ?

Adrian sări de la locul lui ți-i cuprinse 
zdravăn cu mîiniie umerii lui Bucfan.

— Adevărat I Da’ ce-i cu tine î Ce m-al 
prins ața de umeri ?

— la loc. Am să-fi arăt ceva. Să vezi...
Adrian ist trase prietenul lingă el, așezîn- 

du-l pe scaun. Apoi, mecanic, ca și cum ar 
fi avut o comoară ascunsă in sertarul me- 

* sei, începu să scoată niște hîrtii împăturite.

□

— Vezi I — făcu el vesel. Dau totul pe 
față : pentru tine nu-i secret. Aici e altă... 
colectivă, înțelegi. măi ? ...colectiva noastră, 
a scolii !

ucșan se aplecă curios asupra hir- 
fiilor si 
de specialitate cu tot cercul de na
turale la stafiunea experimentală 

de cercetări agrozootehnice din sat; plan
tarea a 600 de puiefi sălbatici pe lotul șco
lar : viță de vie ; cultura griului cu spic ra
mificat pe lotul experimental, făcindu-i-se 
polenizare artificială ; două soiuri de porumb

citi : „cinci zile cursuri

experimentat: ICAR-54 si Dobrogean...
— Ascultă, frățioare, tăcu Bucsan, oprin- 

du-se din citit. Eu cred că n-o să iasă ni
mic. Mai intii, n-o să fie nimeni de acord ; 
In al doilea rtnd. ie-ai avintat prea mult.
Prea vrei multe dintr-odată—

Discuțiile au fost destul de aprinse. Buc
șan își spuse părerea, din care nu mai lăsa 
nimic, iar Adrian rămăsese pe aceleași po
ziții. Pianul lui trebuia să rămină neștirbit.
Băieții s-au despărțit cam supărați.

In noaptea aceea, Adrian n-a închiși ochii. 
Se simțea jignit. II jignise prietenul lui, Buc- 
țan. tocmai el ! „Am să i-o dovedesc că 
n-are dreptate. Cînd s-o convinge practic, 
atunci o să-i pară rău", gindea el.

hiar de a doua zi, băiatul căută 
să rezolve o parte din proble
mele care-l nelinișteau. A mers la 
stațiunea de cercetări agrozooteh

nice și dorința Iui a fost aprobată pe loc. 
Apoi au avut loc cursurile de cinci zile. Lo
turile au început să fie împestrițate după 
planul întocmit de Adrian, împreună cu e- 
levii care făceau parte din cercul tinerilor 
naturaliști și care primiseră planul bucuroși.

— Fie ce-o ti, spuse Bucșan atunci. Dacă 
toți slnt de acord, sînt și eu. Ai învins !...

...Au trecut trei ani de atunci. In toamna 
aceasta, înfr-un din zile, după ce recoltele 
fuseseră adunate de pe cîmp, cei de la 
Școala de 7 ani din comuna Basarabi au 
tost anunțați că trebuie să participe la Con
cursul Micilor Naturaliști pe raion. Vestea 
a fost primită cu multă bucurie. Au început

Vă
Vă salut, dragi prieteni 

romini 1
Vă scrie o școlăriță so

vietică. Colegii mei ■ m-au 
rugat să vă scriu despre 
adunarea pe care am avut-o 
de curînd- Adunarea a fost 
organizată de clasa noastră 
și a fost închinată Repu
blicii Populare Romîne.

La început, cîțiva elevi 
au povestit despre Romînia 
și despre viața școlarilor ro
mini. Apoi au recitat poezii 
in limba romînă și unul 
dintre noi a povestit o 
schiță a unui scriitor romîn.

La adunare am invitat pe 
un fost elev al școlii noa
stre, care în cursul acestei 
veri a vizitat Rominia. El 
ne-a povestit multe despre

s a 1 ut
țara voastră și ne-a arătat 
fotografii pe care le-a fă
cut. La sfîrșit, am dansat 
dansuri naționale romînești.

După adunare, ne-am dus 
cu toții la cinema, unde am 
văzut filmul romînesc „Nu
fărul roșu". Filmul ne-a 
plăcut foarte mult-
Dorim ca în acest an prie
tenia dintre școlarii sovietici 
și școlarii romini să devină 
și mai strînsă.

Scrieți-ne despre viața 
voastră.

Vă salutăm,
ALBINA KRILȚOVA

U-R-S-S.—orașul Reazan 
stradela 2

Marciovsk nr. 33

Din patria mea, R.D. Ger
mană, vă trimit multe salu
tări. După cum poate vă a- 
mintiți, anul trecut ați pu
blicat cîteva scrisori germa
ne. Printre acestea a fost și 
a mea. Ca urmare, am pri
mit multe răspunsuri din 
partea copiilor romîni, care 
doreau să corespondeze cu 
mine.

Cum însă numărul acesta 
era prea mare (30 de adrese), 
mi-a fost imposibil să răs
pund tuturora De aceea, am

împărțit adresele colegilor mei, păstrînd pentru mine 
numai cîteva.

Cu această ocazie, doresc să mulțumesc tuturor ace
lora care mi-au scris. Și cum unii mi-au cerut foto
grafii — și nu am avut atîtea — vă trimit una, cu 
rugămintea de a o tipări, ca în felul acesta să mă 
cunoască cei ce doresc.

E

In ultima vreme am văzut că tot mai mulți dintre voi 
vreți să corespondați cu pionieri de peste hotare, să vă 
împrieteniți cu ei. De aceea noi vă împlinim această 
dorință. Pe lingă scrisorile pe care le publicăm, vă mai 
indicăm citeva adrese.

tu vreau ca pionierii din Republica Populară Romînă 
să se împrietenească cit mai mult cu prietenii lor ger
mani pe calea corespondenței.

Călduroase salutări pionierești.
Pentru pace și prietenie între popoare, fiți gata I

SIGRUN MAYER
Gbrmer — Bruckenstrasse 89
Kreis Mulhausen Thii'ringen

feint

Liuba Șoșina Volgoda
Leningradskaia 72, kv. 2 U.R.S.S. 

Margarita Noviceva,
Vl-kl. celo Ticiia, Kotlensk 

R. P. Bulgaria 
Pavol Zenka

OSS v Novom Meste nad Vahom 
R Cehoslova r ă 

Maksim Gumeni
klasa e V-te „B" Skolla 7 Tirana 

R. P. Albania

□□□□□□

Prieteni romîni,
Sini poloneză și am 15 ani. Aș vrea să corespon

dez cu o iată sau cu un băiat din Rominia, de aceea 
vă rog să-mi publicați adresa în revista „Scînteia 
pionierului'1. Nu știu însă în ce limbă vom putea co
responda. Eu cunosc limba rusă și latină. Mă ocup 
cu colecționarea de ilustrate și cărți poștale cu ar
tiști de cinema. Aștept scrisoarea, indiferent din ce 
oraș, dar poate că-mi va scrie cineva de la Constanța.

Aștept răspuns. Vă salut
» HANNA P1ECZYK

Tavnowșkie Gory 
ul. Powstancow 5/7 

Polska.

n

J

pregătirile. Realizările lor trebuiau cunoscute 
de toți cei care aveau să participe la con
curs. Cite n-aveau ei de spus acolo ! $80 de 
puiefi de corcoduși sălbatici care au fost al- 
loiți anul acesta cu piersici, caiși și cireși. 
Trebuiau să prezinte griul cu spic ramificai, 
căruia i s-a făcut polenizarea artificială ; cele 
două soiuri de porumb hibrid, ICAR-54 și 
Dobrogean ; struguri din vița plantată pe 
lotul școlar, sfeclă de zahăr, trestie de za
hăr, năut, hibrid roșu Și cite alte realizări I 
Dar e un proverb : „După muncă, și răspla
tă". Ața s-a întîmplat și cu școlarii noțtri. 
Nu de mult, le-a sosit o bucurie și mai 
mare: le-a adus-o poștașul. Nu-i vorba de 
vreo scrisoare, ci de 13 insigne, 3 globuri 
geografice, o diplomă, un patefon, cinci 
plăci, 25 de volume literare, 14 muzicuțe, un 
acordeon și— o minge de fotbal ! E frumos 
darul, nu-i așa ? Dar pentru ce oare ? Răs
punsul e destul de clar: tinerii agricultori 
de la cercul de naturale al Școlii de 7 ani 
din comuna Basarabi, raionul Medgidia, au 
obținut premiul I la concursurile pe raion și 
regiune.

GH. CHIȚU

De vorbă

FRUMOASĂ EȘTI PATRIA MEA

cu cititorii
lntr-una din zilele vacanței, 

m-am contrazis grozav cu Gheor- 
ghiță. Eu susțineam că odihna, ae
rul curat, jocurile distractive și 
prieteniile înfiripate îi vor face pe 
copii să înceapă învățătura mai cu 
spor, după vacanță. Și Gheorghiță 
era convins de acest lucru, dar nu 
știu de ce ti plăcea să mă necăjeas
că :

— Ba nu. spunea el.
— Ba da ! — îi răspundeam eu.
— Ba nu !...
Și, ca să terminăm o dată cu a- 

ceastă „copilărie", am făcut un pa
riu. Era și Zdup de față cînd am 
dat mina. La drept vorbind, mi-era 
și mie puțină teamă că voi pierde 
pariul. Așa că vă puteți închipui 
cît m-am bucurat văzînd că în 
fiecare veste primită de la voi era 
vorba de noi succese la învățătură.

Mihaela Păunescu din cl. a IlI-a 
B. Școala medie nr. 31, din Bucu
rești îmi scrie pentru prima dată 
și tare mult mi-au plăcut rîndurile 
ei. Vreți să vi le citesc și vouă ? 
Atunci, să incep :

Dragă Măriuca.
„M-am gîndit încă de mult să.ți 

trimit o scrisoare, dar am negli
jat. In scrisoarea de față vreau

Palatul Culturii 
din Arad — locul 
unde se ailă Mu
zeul de Istorie, fi
larmonica, Biblio
teca și încă alte 
instituții de cul
tură.

să-ți povestesc cite ceva despre mi
ne și colega mea. Nu că vreau să 
mă laud, dar pe trimestrul I am 
numai medii 10. Și trimestrul II 
l-am început cu bine : chiar azi. 
cînd îți scriu această scrisoare, am 
primit nota 10 la istorie. Să nu 
crezi cumva că, dacă învăț bine, 
nu-mi ajut și colegii. De pildă, co
lega mea loan Maria avea multe 
greutăți în rezolvarea problemelor 
la aritmetică;' în plus, avea și un 
scris foarte urît. M-am împrietenit 
bine cu Maria și zile întregi am 
stat alături și ne-am pregătit lec
țiile. Ieri, vă spun adevărat, m-am 
bucurat din toată inima cind am 
văzut că tovarășa învățătoare o 
laudă pe Maria și-i pune nota 9".

Așa_i că vă place scrisoarea Mi- 
haelei ?

Bună colegă !
Roșu Floarea, din cqmuna. sBu- 

zești. Alexandria. ne scrie că e 
necăjită că a primit nota 7 și 8. 
împărtășesc supărarea ei sinceră, 
însă 7 și 8 nu sînt note rele. Eu 
cred că ele deschid drumul spre 
9 și 10, deci și spre cunoștințe mai 
temeinice.

Iar Cl'pețeanu Viorica, cl. a 
VII-«, comune Leu-Cnaiova, ne 
scrie despre inițiativa clasei lor de 
a-i ajuta pe cei slabi la învățătură.

Foarte bine !
lnvățînd zi de zi împreună poate 

se vor îndrepta și cei slăbuți, reu
șind ca pină la urmă să aibă o 
clasă fruntașă. Aș vrea să-mi mai 
scrie despre aceasta ți le doresc la 
toți mult succes.

Rizea I. Marin, cl. a Vl.a corn 
Ștefan cel Mare-Găești. Ne scrie că 
nu au în clasă nici un codaș. Ia
răși foarte bine. Clasa merită pe 
bună dreptate toată lauda, mai ales 
pentru faptul că cei mai slabi pe 
primul trimestru au ajuns să fie 
acum printre primii. Aș vrea însă 
ca aceste metode ■ bune folosite să 
nu fie ținute secret. Să fie împărtă
șite și altor elevi care, fa fel ca și 
ei, se străduiesc să aibă o clasă 
fruntașă"

...fn încheiere, nu vă mai spun 
cine a eîștigat pariul, cred că ați 
ghicit.

MARIUCA



Intre prieteni
Mulți au auzit de atelierul 

de lăcătușărie al Școlii de 
7 ani romină-maghiară nr. 2 
din Tg. Mureș. Un atelier, 
ce să vă spun, înzestrat după 
toate cerințele tehnicii. Cit 
privește pe harnicii lăcătuși, 
sînt și ei la înălțime. Cum 
intri în școală, imediat înțelegi 
că ai de-a face cu niște gospo
dari destoinici. Mai întii 
ștergătorul — confecționat 
din sirmă și așezat în fața 
ușii de la intrare; te îmbie 
parcă să-ți cureți pantofii de 
nisip sau glod. Apoi, de-a 
lungul coridoarelor, intîlnești 
coșulețe de sirmă, așezate 
ici-colo, unde mai arunci o 
hirtie, unde poți ascuți un 
creion sau pur și simplu îți 
poți scutura buzunarele de 
resturi, dacă vrei. Interesant, 
nu ? Nu mai vorbesc că la 
fiecare sobă există un făraș 
pentru luat cenușa, o tablă 
așezată frumos, în fața cenu- 
șarului.

Și în atelier se lucrează 
mereu, diferite obiecte. Nicio
dată n-ai să găsești încăperea 
goală. Formele geometrice, 
despre care copiii învață în 
clasă, știți unde sînt confec
ționate ? Tot în atelier. Ce 
păcat însă că aici, in ate
lier, nu poate intra oricine. 
N-au voie decît cei din cla
sele V—VIII Și cînd 
te gîndești cit de plăcut e să 
stai în fața să
masori cu șu pitești

și ui
satis- 
aflai

O zi la copiii din

Pag. 3

Și ne-a dus :

oui ?...

dar avem repetiție le

Vasilică fi 
din clasa a 
ii suprave- 
numai.

amu îmi ajută o 
lui ti Place tare. îi 
tatăl.
In grajd, Pelău ne 
clipă, dană. Apoi se

lingvistului... (!?} șl ride de

facă ? Dacă le-ar cere 
să-i roage frumos, au 
primească oare ?

Tocmai se gindea 
cînd ușa se deschise 
fața lui apăru Szobodi Zoitan.

— Pe cine aștepți ? Hei, 
de ce nu vorbești ? Ai cei» 
de lucru sau..- — îl întrebă 
Szobodi, privindu-l pe Va- 
silică drept in ochi.

Luat prin surprindere, Va
silică nu răs-punse. Dar în- 
tîlnind privirea prietenoasă a

astfel 
și tn

școlarului mai mare prinse 
curaj. Scoase mina din bu
zunar — în care ținea o bu
cată de sirmă de oțel — și 
i-o întinse lui Szobodi.

— E bună ? Aș vrea să fac 
o încuietoare pentru poartă. 
Mi-a zis tata. Mă lași ?

— Gheraida I îi spuse Szo
bodi, zîmbind. Și-l împinse 
ușurel de umăr. ■

Dar n-apucă să-și ducă 
musafirul în atelier, că nu
mai ce se pomeni înconjurat 
de o ceată de amatori. Si- 
mion Anton, Pop Ion, Ros
man Ivan, Țica Mihai — toți 
colegi de-ai lui Vasilică- Ră- 
săriseră ca din pămmt.

— Ce vreți, mă? U înfrun
tă Vasilică. Din cauza voastră 
n-o să mă mai lase nici pe 
mine acuma...

Vasilică se pregătea să se 
mcaiere cu primul coleg, 
cînd îl văzu pe Szobodi des- 
chizînd ușa de la atelier.

— Veniți, veniți, băieți. O 
să lucrați cu toții.

La fiecare menghină 
erau cite doi școlari, 
cei care minuiau sculele erau 
de data aceasta 
colegii lui. Cei 
Vll-a maghiară 
gheau cu grifă

= șt iar sa măson
din urmă să-ți privești 

g făcut opera. Vasilică a
§ despre toate acestea. Stă a-
= cum in fața ușii și privește
= cu jind. Cum ar mai intra și
B el înăuntru I Măcar să tragă
z de două ori cu pila sau să
= taie oleacă cu bonfaerul, și
= gata, ar fi mulțumit.
z pleca la colegii lui și
g spune-o așa, ca un maistru : 
~ — Băieți, am lucrat la
g menghină, am tras cu pila- 
g Ehei, ce știți voi !... 
g Dar Vacile e abia într-a 
L TV-a și încă nu are voie să
= intre în atelier. La anul însă,
g n-o să-l mai oprească nime- 
j= ni. Și totuși Vasilică nu se 
= îndură să plece. In atelier 
= sînt cei dintr-a Vll-a, de
B la maghiară. El e într-a TV-a, 
= la școala romină. Cum să
^illllllttlllllllllllllllltlllllllllllllllinillllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllltlllllllllHUIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIttllllllUUllO

Ar 
le-ar

A doua zi, cu un ciocan, 
un ferăstrău, cuie, o daltă, 
o scară — nu prea avea ne
voie de toate, dar așa văzuse 
la meșteri — Vasilică punea 
încuietoarea la poartă.

Vecina de vizavi îl zări 
și-l întrebă:

— Tu, VasUe, ce faci ?l
— Pun încuietoare — eu 

am făcut-o I
— Singur ? — se miră ve

cina :
— Nu... M-a ajutat Zolti 

a lu’ Szobodi.
GH. NEGREA

Macea. O comună bănățeană, ca orica
re alta. Un mic amănunt: de la Bucu
rești la Macea sini 700 de kilometri.

Copiii din Macea sini copiii de pretutin
deni : veseli, optimiști, harnici, dornici de 
joacă...

ic
Cel care ne-a condus a fost Cornel Și- 

ciortan. Un băiat dezghețat, vorbăreț (știe 
clte-n lună și-n stele /) ne-a dus tot satul, 
ie mai mare plăcerea.

Dinir-o vorbă intr-alta. nici nu băgăm 
de seamă tind ajungem pe o uliță mare 
— deși nu-i cea principală. Zice Șiclovan:

— Ia să vedem noi ce face Ionică în
dată ce vine de la școală...

împinge poarta Și intrăm intr-o curte 
mare, frumoasă, par Ion Cipuligă, coleg și 
prieten cu Șiclovan nu.i de găsit.

— S-a dus iar In atelier, ll scuză parcă 
mama sa. Stați să vi-l aduci

Noi insă, nepoftiți, intrăm odată cu 
dlnsa. Și fotografia luată prin surprindere 
vi-l prezintă pe Ionică la tejgheaua tată
lui, foarte preocupat. Tatăl lui Ionică e 
tlmplar la colectivă . Ce face ? Ia, o șipcă

pe care a rupt-o de la 
un scaun (el zice că 
din greșeală).

— Mare meșter Ioni
că ăsta, clatină Cornel 
din cap, privind 
uimit mulțimea de scu
le și felul cum le ml 
nuia Cipuligă. Dacă 
ajunge tlmplar ca tat- 
său... — face Cornet 
apăi știu că bine i-° 
fi. Bun meseriaș, baci 
Cipuligă.

Am mai fi stat noi, 
dar Șiclovan necruță. 
tor, ne-a tot tras de 
mînecă. să ne mal du
că „încotrova".

______ _____ la casa bătrlnului Brener 
„Băttin". vorba vine; too. Stephen Bre
ner e încă om in Dțitere. I-o ia înainte lu: 
Șiclovan și ni le prezintă pe cele două 
fete ale sale: Rozalie și Barbara, (vez: 
foto. 2)

A început să cadă Inserarea peste sal 
Ne grăbim. Nu de voie, ne trage după 
dlnsul argintul nostru viu — Șiclovan.

Se oprește la o poartă și duduie cu 
pumnul in ea. Ne deschide un gospoda- 
cu privire inteligentă. Cornel face pre
zentările de mai mare dragul:

— Tatăl „ ■ : .. '
noi. care, mirați, aruncăm priviri contra
riate.

— Tatăl ..........
— ...al ..lingvistului". al lui Ioan Pelău. 

Știți, el e cel mai bun dintr-a Vll-a. la 
limba romină.

Zic eu. așa. In sinea mea: „Să vezi 
că-l găsim citind".

Cînd intrăm In curte însă „lingvistul" 
dădea apă la cai.

— A gălat lecțiile, 
țlră. D-apoi că Și 
vrednici — tl laudă

După ce duce caii 
acordă și nouă o 
scuză:

— Nu vă supărați. 
cor. Eu am să Plec...

TI observ pe Șiclovan. Are niște priviri 
ca și cum ar vrea să spună ceva, dar se 
sfiește. Pricep : și el e la cor I

Plecăm cu toți.
Clnd ieșim in uliță, s-a întunecat de-a 

binelea. Ne intllnim cu micuța Maria Re- 
deș, dintr-a-ntîia. care vine de la școală 

Trece pe lingă copii și le face în necaz:
— Sic. ați Intlrziat de la cor ț 
Pelău o liniștește, zîmbind:
— Nu-i bai. ne iartă tov. profesor : azi 

e zi mare, o să scrie și despre noi măce- 
nil. la ziar...

Clasa 
pe de 
ore de

O voce subțire, de fată, po
vestește, spune ceva. S-o ascul
tăm :

— Șfiam că o să pățesc așa 
— se plîngea ea. Dacă aseară 
n-am putut să-mi fac lecfiile, 
azi dimineață degeaba m-am 
chinuit să învăț... N-am priceput 
nimic. Nu pot să învăț 
neața, ce vreji ?...

— Dar eu învăț numai 
neafa, căuta s-o convingă 
na Mirean. Și e foarte 
Seara cum citesc o 
două, mă și cuprinde

a Vtl-a A. Ultimele di- 
repaus înaintea întîiei 
curs.

— Asfa-i drept — se 
să-t răspundă o 
nu-fi mai ajunge 
joacă...

— Nu despre 
se auzi iar glasul

grăbi 
fetită. Dar fie 
timpul pentru

dimi-

dimi- 
Doi- 

bine. 
pagină 

somnul.
— Și mă rog, de ce să lași 

lecfiile pentru 
terveni Anca.
vă».

— Mă, da' 
tefi voi cind 
experiență — vorbi cu glas pre- 
făcut, căutind să le imite, Mir
cea. Mie mi-e tot una cînd în
văț. Timp să am I

dimineața ?
Eu tot seara în-

in-

grozave mai sîn- 
facefi schimb de

asta e vorba, 
tui Mircea.

El nu rămîne niciodată dator, 
cu răspunsul. Și de astă dată 
nu greșea. Voi cine credeți că 
are dreptate ? Eu cred că... toții

Vi se pare ciudat I? Poate, 
pentru că n-am redat încă toată 
discuția. Maria Dilifoiu susținea 
că nu poate să învețe diminea
ța, pentru că, în timp ce citeș
te la o materie, se gîndește la 
altele, la care mai are de în
vățat. Se uită toafă vremea la 
ceas și i se pare că nu-i ajunge 
timpul să-și termine lecfiile. Mo- 
nicăi îi trebuie timp mai mult 
pentru lecfii acasă ori de 
ori n-a fost atentă în clasă, 
știu cum să fac să nu mai 
vesc atîta pe fereastră’ — 
spunea ea. Și iată că cel
important lucru nu e să stabilim 
cînd înve(i, ci cum învefi. Și 
asta nu i Se întîmplă numai 
Monicăi. Care dintre voi nu știe 
că învață mult mai greu o lec
ție la care n-a fost atent cînd 
s-a explicat în clasă ?... sau 
că trebuie uneori să citească de 
mai multe ori o lecfie și tot n-o

cite 
„Nu 
pri- 
îmi 
mai

înfelege ? De ce ? Pentru că se 
gîndește in același timp la alt
ceva.

lată dar care e secretul : a- 
fenfie.

Totuși, unii se întreabă : care 
e timpul cel mai bun pentru în
vățat atunci cînd te duci la 
școală după amiază. Timpul cel 
mai bun este dimineața. Atunci 
ești odihnit și înțelegi ce citești 
fără eforturile pe care ești ne
voit să le faci seara, din cauza 
oboselii. Cînd aveți însă multe 
lecții, e bine să învătafi o parte 
din ele și seara. Altfel nu-(i a- 
junge timpul.

Discuția din clasa a VIl-a A. 
de la Școala de 7 ani nr. 3 din 
Cîmpulung sînt sigură că nu va 
rămîne fără roade. Pionieri ca 
aceștia vor ști cum să învețe, 
pentru ca în clasa lor nimeni 
să nu se mulțumească cu note 
„de trecere*.

Poate în alte școli se întîm- 
plă altfel ?...

FLORICA LUȚESCU

Șt ZAIDES
Foto: GR. PREPELIȚA
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® din același fel de cifră, ca de exetn- c 
o piu 12.345.679 X 45 => 555.555.555 ' 
o 12.345.679 X 63 =■ 777.777.777 c

Jocuri aritmetice
Alegeți un număr din 3 cifre, care 

inversat, să dea un alt număr, mai 
mic.

De exemplu 231. Scrieți numărul 
Pe o hîrtie și dedesupt pe cel obți
nut prin inversare. Apoi scădeți.

Oricare număr veți lua și veți 
proceda în felul de mai sus, veți 
obține o diferență egală cu 99 sau 
cu unul din multiplii săi.

înșirați cifrele de la 1 la 9, ex- 
cluzind însă cifra 8. (Ex.: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9).

înmulțiți acum acest număr cu 
oricare multiplu al lui 9, sau chiar 
cu 9.

Vi se va părea de necrezut, dar 
veți obține numai numere formate



SIRENA 
LUI ROAITĂ

VASILE MAAIICEANU

Fricoasa P alaiul

Muzica: V. POPOVICI

Versuri: VERONICA PORUMBACU ți 
DAN DEȘLIU

LSi - re - na lui Roaită e gla - sul pș-

bez - na Prin vis-coi de sînge și zgu-ră Me

as - tăzi ră - su - nă Me - <eu î - na-

In livadă, lingă iaz. 
Pătimiseși un necaz : 
Cit pe ce să te răstoarne 
O dihanie cu coarne... 
Și-ncingîndu-mi-te frica, 
Ai dat fuga la bunica. 
Mai mult moartă decît vie. 
Să te scape de urgie.

— Ce să fie ? se mirară. 
Ce pirdalnică de fiară ? 
Bunicuful chibzuiește, 
Surizind infelepfește :
— E vreun lup din vizuini ? 
Un juncan de prin vecini ?
Sau vreun țap scăpat din fare ? 
Adă flinta să o-ncarc !

Buna ia un retevei,
II mai ia și pe Grivei — 
Cu bunicul fiind trei — 
'ți cu tine-acum vitează, 
Oștile înaintează—

Văleleu, ce-o fi să pa|ă 
Fiara lacomă și hoață...
Cit e malul iazului 
Fiara însă nu-i și nu-i.

Cind, un chiot dai, de spaimă, 
Arăiînd pe jos o zgaibă 
ți te-ascunzi sub sfatul fricii 
După fustele bunicii—

Fiara crîncenă și crudă 
Ce-fi făcu atita ciudă 
l-o gînganie de melc. 
Pirpiriu și codobelc, 
Mișîind încet prin iarbă.

Ride gros bunicu-n barbă. 
Iară buna-n testemel : 
— Zi, te speriași nițel ?

Prin palatul cu o mie 
De cămări sub bagdadie, 
Ochii-fi cată a mirare 
La spoieli și la odoare—

Boabe grele și curate, 
Străvezii și luminate. 
Cu urzeala ca o scamă. 
Dorm pe talgere de-aramă... 
Nestemate-n catifele 
Licăresc ca niște stele 
Și brățări cu aur ninse 
Au încremenit aprinse...

Știi, acest tărîm de basme 
Vizuină-a fost, de iazme. 
Stăpinea pe-aici un rege 
Slut, hapsîn și fără lege, 
Ce-nghifea ca un balaur 
Singe, azimă și aur.

Dar mulfimea, mînioasă, 
Ajungîndu-i tot necazul, 
lazmelor le-a frint grumazul, 
Alungîndu-le din casă. 
Neamul regilor se duse 
Cu puterile răpuse. 
Risipit în patru vînturi. 
Ca neghina cînd o vînturi. 
Bogăfia lor, grămezi. 
Poți s-o pipăi și s-o vezi.

Cite sini aicea slrînse, 
Sint durute și sînt plînse. 
Tot ce e aicea sclipăt 
E-o durere și un țipăt 
Cîte-s aibe și curate, 
Toate, toate, sînt prădate. 
Toate cile sînt podoabe 
Au fost ca norodul : roabe.

.p' Or. irrjr im
- din - du-ce-o »îa - țâ mai bu

• nă Clă - din - du-ne-o via - țâ mai

Sirena lui Roaită e glasul
Țișnit din durere și ură.
Prin neguri purtat și prin beznă,
Prin viscol de singe și zgură.

Refren:

Mereu înainte cu frunțile sus,
Ecoul sirenei și astăzi răsună 
Mereu înainte noi liberi muncim 
C!ădindu-ne-o viață mai bună (bis).

Sirena lui Roaită aminte
Aduce de grevă și luptă, 
Chemarea sirenei lui Roaită
Din inima noastră-a fost ruptă.

Dar azi sîntem liberi să mergem, 
Sirena ne-ndeamnă-nainte.
Sub steagul ce fluturăr roșu 
Ca inima noastră fierbinte.

Sirena lui Roaită Vasile 
E cîntecul luptelor noastre,
Spre noi biruinți socialiste 
Spre zările păcii, albastre.

RĂSPUNS LA POEZIILE TRI MISE DE CITITORI
Ne-am hotărît să le răspundem 

astăzi cititorilor care ne-au trimis 
versuri. Deocamdată trebuie să 
ne alegem cîtevadin cele care-și 
așteaptă rîndul în sertarele birou
rilor- In sertare plicurile &-au în
tors parcă anume pe partea pe 
care stă scrisă adresa și nu
mele trimi(ătorului. Deschidem 
plicul albastru trimis de MIT SU- 
ZANA, din clasa a Vll-a, comu
na Călățele, raionul Huedin- Suza- 
na ne trimite poezii. Din aceste 
versuri se vede că Suzana nu cu
noaște destul de bine istoria patriei^

Ar fi bine ca autoarea să 
scrie versuri despre lucruri și eve
nimente pe care le cunoaște bine. 
De pildă, să încerce să descrie un 
colț din satul natal, să ne poves

tească o întîmplare deosebită din 
școala în care învață etc-

LAZAR GRIGORE, din comuna 
Jina. raionul Sebeș, regiunea Hu
nedoara, încearcă să scrie versuri 
despre pace. Dar poezia lui Grigo- 
re nu-și atinge scopul- El vorbește 
despre pace la modul general și 
prozaic- Spune lucruri bine știute 
de toată lumea- Vă oferim și un 
exemplu :

Oamenii din iumea-ntreagă,
Pentru pace luptă, dragă;
Iar cei care azi muncesc 
Războiul ei nu-1 doresc."
Asta nu înseamnă că lui Grr- 

gore nu-i este dragă pacea. Gri- 
gore știe că viitorul lui, al părin
ților lui, este strîns legat de pro
blema păcii- Dacă ar fi exprimat 
ceea ce gîndește el despre pace, de 
ce iubește el pacea, poezia ar fi 
avut o notă mai personală, ar fi 
adus ceva nou pentru cititori.

SEFCENCU AURORA — din 
clasa a Vll-a A, Școala medie nr- 
2 Caracal — ne trimite poezia 
„Vacanța", în care găsim unele 
versuri drăguțe: — -

„Iarna a sosit deodată
Cu veșmîntul ei de nea.
A-mbrăcat cimpia toată, 
A-mbrăcat și școala mea".
Mai departe, poezia vrea să spu

nă că în vacanță școala nu rămîne 
chiar așa de singură- Copiii se 
gîndesc la ea și acest lucru îi dă 
viață și o mîngîie.iDar Aurora ex
primă toate acestea""foarte pro
zaic :

,.Dar vai ! iată, iau vacanță. 
N-am să te văd zece zile, 
Insă tu incă ai viață

Fiindcă mă gîndesc la tine."
Poezia „Mama", pe care ne-a 

trimis-o GAVRIL VASILE. din 
comuna Mărgineni, raionul Piatra 
Neamț, este fără doar și poate in
spirată după „Mama" lui George 
Coșbuc. Să lăsăm versurile să vor
bească de la sine:

„Așteaptă ea din zori, în zori. 
Pe Gheorghe nu-I găsește;
Dar cine bate în pridvor 
Și-ntr-una ciocănește ?
11 sfătuim pe Gavril să scrie o 

poezie despre mama sa- Să încer
ce să-i descrie chipul, obiceiurile. 
Ar avea mai mult succes. Și... mai 
multă atenție la exprimare!

In încheiere, trebuie să știți că 
noi așteptăm de la cititori versuri 
care să vorbească despre viața pe 
care o duc, să descrie pe prietenii 
și pe părinții lor, pe învățători,: să 
vorbească despre satul sau orașul 
lor natal, despre schimbările ce se 
fac acolo. Scriind despre acestea 
le va veni mult mai ușor. Un poet 
scrie mai lesne versuri despre oa
meni pe care-i cunoaște bine sau 
despre evenimentele pe care le-a 
trăit- De asemeni, îi mai sfătuim 
pe cei ce încearcă să scrie poezie 
să citească (și să citească cu mul
tă atenție) versurile clasicilor noș
tri, ca si versurile care apar ir 
publicațiile pentru copii, în publi 
cațiile literare. Lectura .le va, f 
debsdbiT ’de'folositoare.

ELENA DRAUUȘ

de la90 de ani

ROMAIN
cu îndîrjire și zeci și zeci de intelectuali nu-și făceau 
auzit glasul, din Franța au răsunat cuvintele marelui 
visător și entuziast Romain Rolîand, pătrunse de dra
goste pentru oameni : „Fraților din Rusia, care ați 
înfăptuit marea voastră Revoluție, trebuie să vă fe
licitam, maț mult, trebuie, sa vă mulțumim!"

Născut la 29 ianuarie 1868 în localitatea Clamecy, 
Romain Rolland și-a format încă de mic o cultură te- |Jullca iw UU1IU!1„111U. vu „ 
meinica, întemeiată pe lecturi din operele marilor cla- lupte împotriva dușmanilor libertăților omului, 
sici ai literaturii. în același timp el s-a interesat m 
egală măsură de studierea muzicii, arhitecturii, picturii 
și artei teatrale, ceea ce i-a permis mai tîrziu să în
treprindă studii competente in toate domeniile cerce
tate. Astfel Rolland a scris cărți minunate despre 
Michelangelo, Lev Tolstoi și Ludwig von Beethoven, 
titani ai culturii universale.

Spirit agitat, interesat de toate,: mare romancier, cri
tic de artă, pasionat dramaturg, comentator politic, isto
ric erudit, scriitorul a întreținut legături cu aproape toate 

..... .  .............marile personalități ale epocii, printre care Tolstoi.
polele europene ideile comunismului erau denaturate Hauptmann, Verhaeren, Fedin și — spre bucuria noas-

■
ale 
ța-

fră — romînul Panait Islrati, pe care l-a ajutat c:i 
frățească prietenie. îpdemnîndu-l să găsească un sens 
vieții sale zbuciumate și săracă în bucurii, aștern r.d 
pe hîrtie suferințele poporului său.

Romain Rolland a fost o flacără.
El s-a purtat cu bărbăție față de fasciștii ger

mani, care, năvălind în Franța au vrut să-l atragă de 
partea lor, continuînd, cu o neobișnuită dirzenie să

Era in 1917. în mai. Pe străzile Moscova și 
Petersburgului se dădeau lupte înverșunate. Rusia 
ristă trăia clipele sfirșitului. sub privirile înspăiniîn- 
t;'t? a!e imperialiștilor Europei. Atunci cînd trupele 
germane și engleze erau gala să intervină și să înă- 
Tfșe revoluția bolșevică. atunci cind în toate metro-

Soldații purtau in ranițe cărțile marelui scriitor : 
„Jean-Cristophe". „Inimă vrăjită", „ Danton". „Colos 
Breugnon", aducind prin gestul lor cel mai de preț 
omagiu scriitorului care atit de mult a iubit oametir. 
Cînd ia 33 decembrie 1944. intr-o zi toropită de vii’f 
ș' zăpadă, ochii scriitorului s-au închis. întreaga Franță 
și întreaga omenire au - înțeles că inima fui Romain 
Rolland nu moare odată cu trupul șubrezit de vreme, 
ci continuă să trăiască prin fiecare rînd cu care ne-a 
dăruit, vibrînd cu tinerețe nouă in generațiile viitoare. 
IO® ■ GHEORGHE TOMOZE1



REZUMATUL CAPjTOLELOT PREGEOENTE
Brotăcel, un zopil rătăcit în junglă, e înfiat 

de o familie de lupi, care-l cresc și_l apără de 
tigrul Shere.Khan Ajutat de ursul Ballo și de 
pantera Baghera, Brotăcel începe să învețe obi
ceiurile și graiurile feluritelor viețuitoare. Mai
muțele îl răpesc pe Brotăcel și îl ascund in 
groapa cu cobre îndrumați de vulturul K'l. 
Ballo, Baghera și Kaa îl găsesc pe copil și o 
luptă grozavă se încinge cu maimuțele. Copilul 
e salvat. El află că în haită se pregătește în
lăturarea lui Akela și prinderea lui Brotăcel de 
către tigrul Shere-Khan. Pentru a lupta împo. 
triva lor, Brotăcel se înarmează cu „floarea ro
șie" — focul și îl pedepsește pe tigrul Shere- 
Khan, apoi se hotărăște să trăiască printre oa
meni și se duce în sat

RUDYARD KIPLIND

aaonnaaii

••
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TOATE OBIECTELE. PRIMI 
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Colccfla
de A. Cehov

Zilele acestea am trecut pe la priete
nul meu. ziaristul Mișa Kovrov. Ședea 
pe divan, îșj curăța unghiile și bea 
ceai. Imj oferi și mie un pahar.

— Fără piine nu beau, — j-am spus. 
— Trimite după pîine 1

— Pentru nimic în lume I Unui duș
man i-aș oferj pîine, dar unui prieten 
niciodată-

— Ciudat.- Și de ce, mă rog ?
— De ce ?... Vino să vezi.
Mișa mă duse la o măsuță și trase 

un sertar:
— Privește 1
M-am uitat în sertar și n-am văzut 

absolut nimic-
— Nu văd nimic... Niște resturi. 

Cuie, bucățele de cîrpă, capete de 
sfoară..-

— Tocmai la gunoaiele astea îți 

spun să te uiți 1 Zece ani am adunat a- 
ceșțe peticuțe, sforicele și cuișoare 1 E 
o colecție grozavă I

Și Mișa adună cu mîna toate res
turile acelea sj le întinse pe o foaie 
de ziar-

— Vezi chibritul ăsta pe jumătate 
ars ? — spuse el, arătîndu-mi un chi
brit obișnuit, ușor carbonizat.

■— E un chibrit interesant. Anul tre
cut l-am găsit într-un covrig cumpă
rat la brutăria lui Sevastianov- Era 
cit pe-aci să mă înec cu el. Noroc că 
nevastă-mea era acasă și m-a bătut 
după ceafă, altfel îmi rămînea chibri
tul în gît- Vezi unghia asta ? Acum
trei ani a lost găsită într-un pesmet
cumpărat de la brutăria lui Filippov. 
Pesmetul, precum vezi, n-avea nici 
mîini, nici picioare, dar avea unghii-
Un capriciu al naturii 1 Această peticu-
ță verde sălășluia acum cinci ani în
tr-un cîrnat cumpărat la unul din cele 
mai bune magazine din Moscova. Li- 
barca asta uscată îmbja într-o ciorbă. 

pe care am mîncat-o la restaurantul u- 
nei gări, iar cuiul ăsta zăcea într-o 
pîrjoală luată la aceeași gară. Această 
codiță de guzgan și această bucățică 
de safian au fost găsite într-o singură 
pîine cumpărată tot de la Filippov- Peș
tișorul ăsta, din care n-au mai rămas 
decît oscioarele, l-a găsit nevastă-mea 
într-un tort primit la onomastică. A- 
cest animal, numit urechelniță, mi-a 
fost oferit într-o halbă la o berărie ger
mană-.. Iar această bucățică de guano, 
era cît p-aci s-o înghit, mîncînd o plă
cintă cu pește la un birt-. Și așa mai 
departe, dragul meu-

— Minunată colecție I
— Da. Cîntărește cam un funt și j 

jumătate fără să mai pun la socoteală ; 
tot ce-am înghițit din nebăgare de sea
mă și am digerat între timp- Cu sigu
ranță că am înghițit vreo cinci-șase 
funturi...

Mișa ridică cu băgare de seamă foaia 
de ziar, își admiră cîteva clipe colecția 

și o răsturnă înapoi în sertar. Am luat 

paharul cu ceai și am început să beau, 
fără să-l mai rog pe prietenul meu 
să trimită după pîine-

1J Reprodusă din volumul de poves
tiri de A P. Cehov, scrise între anii 
1883—1884
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540 de ani de la moartea Iul Mircea cel Bătrîn

Umbra lui Mircea la Cozia

înaintea recitalului
Un afiș mare, cu foto, 

grafia unui pionier. Mă 
opresc și citesc: „Radu 
Lupu — compozitor și 
interpret. Recital extra
ordinar. In program, lu
crări compuse intre 6 și 
12 ani". Vîrsta actuală 
a compozitorului? 12 anii 
Mă grăbesc să-t găsesc, 
să stau de vorbă cu el-

★
— Pe cine ciut ați ?
— Cred că pe tine. Tu 

ești Radu Lupu ?
— Da, eu sini. Poftiți 

înăuntru.
întru. Nu știu de ce, 

dar nu sînt deloc deza
măgită, deși compozito
rul și pianistul Radu 
Lupu nu arată așa cum 
mi-l închipuisem. Ba, 
mărturisesc chiar, îmi 
pare bine că Radu e un 
băiat vioi și drăguț. Ne 
împrietenim destul de re
pede și începem să dis
cutăm, aproape fără să 
băgăm de seamă, despre 
școală, despre colegi, 
despre sport și despre al
tele-.. Trecem cu o ușu
rință grozavă de la un 
subiect la altul. Interlo
cutorul meu — deși com
pozitor și pianist — e to
tuși un copil care se pa
sionează după sport. Ii 
place foarte mult fotba
lul și ...boxul I — des
pre care inii spune, cu 
mult regret, că nu-l poa
te practica.

— Știți, miinile..- eu 
n-am voie t Dar oricum, 
așa in glumă, tot mai 
boxez. Acasă... cu tata..-

Tatăl e de față și nu- 
și poate reține un zim- 
bet.

— Da, intr-adevăr, noi 
boxăm — mă lămurește 
dlnsul —. dar. Radule, 
recunoaște și tu că n-ai 
reușit niciodată să mă 
învingi. Și, ca să-l necă
jească, îmi face cu o- 
chiul. Vorbim apoi des
pre obiectele de studiu 
de la școală. (Radu e în 
clasa a Vl-a, la Școala 
medie nr. 1 din Orașul 
Stalin).

— îmi place foarte 
mult istoria. îmi plac 
grozav poveștile despre 
eroi, despre fapte vite
jești.

— Una din lucrările 
tale, mi se pare, se in
titulează „1907“ și evo
că marea răscoală.

— Intr-adevăr- Cînd 
am învățat la școală cum 
s-a desfășurat răscoala, 
cum au murit oamenii, am 
simțit așa, nu știu cum.-.

că trebuie negreșit să 
compun ceva. M-au im
presionat mult faptele ță
ranilor.

Figura lui deveni din
te-odată gravă.

— Radu, tu ești doar... 
muzician. Cred că ne-am 
putea înțelege mai bine 
dacă am vorbi în alt lim- 
ba]„ altfel.

— Altfel? Adică cum 
vine asta, „altfel?? In.„ 
altă limbă?

— Da, adică tu să 
cinți, iar eu să te ascult.

N-a trebuit sări rog. 
S-a așezat la pian și mi-a 
cintat aproape tot pro
gramul recitalului său. 
Copilul Radu — cel ce 
mă cucerise cu ciieva 
minute înainte—se tran
sfigura In fața pianului. 
Figura lui se încorda,< co- 
lorind, mareînd parcă, 
etapele cîntecelor sale; 
cînd vesel și jucăuș (tn 
piesa „Cu trotineta"), 
dnd sprințar, zglobiu (în 
„Veverița"), cînd grav, 
cu motive japoneze, su- 
gerlnd natura dezlănțui
tă, care l-a impresionat 
și pe el tn filmul „Taifun 
la Nagasaki". Coloritul 
melodiei japoneze, groză
via taifunului erau încu
nunate de un nesfîrșit 
optimism, plin de biruin
ță parcă: totul s-a sfîrșiF 
cu bine- Un fel de oftat 
ușor, după o furtună 
cumplită.

Deși, după cum ați vă
zut, are și compoziții cu 
note dramatice, — lui 
Radu îi plac lucrările ve
sele, pline de bucurie. 
Cu toate acestea, mi-a 
mărturisit în taină că 
dintre marii compozitori 
îi place Beethaven („Are 
ceva grav, care mă e- 
moționează întotdeau
na..."). l-am dat drepta
te..-

— De cînd cinți la pi
an, Radule ?

— De cînd aveam șase 
ani. Atunci am inceout—

Timpul ăsta trece une
ori atit de repede! .-.Pes
te citeva zile, Radu are 
recital. Am stat prea 
mult de vorbă cu el, și-mi 
dau seama că trebuie 
să-t părăsesc, să-l las să 
studieze.

Și nu ies bine din 
casă, că Radu se așează 
din nou la pian, iar a- 
cordurile „Nocturnei" 
sale mă conduc parcă, 
însoțindu-mă multă vre
me după plecare-..

N. SKIBINSKI

Sîntem la mănăstirea Cozia, cti
toria lui Mircea cel Bătrîn.

„Ale turnurilor umbre 
peste unde stau 

culcate"

„Priviți, copii, aceste pietre I 
Nu vă simțiți înfiorați la gîndul 
că acum aproape 600 de ani 
unul din domnii Țării Romînești 
le-a privit și el ?* Cel care vor
bește e profesorul de istorie 
Nicolae Zamfirescu, de la Școa
la de 7 ani din Călimănești. „Te
meliile mănăstirii — continuă 
dînsul — au fost puse de tatăl 
lui Mircea, domnitorul Radu...* 
Pionierii detașamentului 5, ascul
tă această neobișnuită și nepre
țuită lecție de istorie cu gîndul 
mult,mult în urmă.

Lingă noi. Constantin Cheran 
din clasa a Vll-a, murmură ca 
pentru sine : „Ale turnurilor 
umbre peste unde stau culcate*.

Sîntem în camera unde a fost 
găzduit cîndva Grigore Alexan- 
drescu, atunci cînd a scris ver
surile sale. In față — munții. 
Aceeași munți — gîndește Che
ran — ca pe vremea lui Mircea, 
Poate mai teșiți de mîna vremii, 
poate aceeași.

Cheran privește Oltul. Oare ce 
gîndea neînfricatul domnitor în 
ceasurile de tihnă, cînd se uita 
la valurile vechiului Alutus ?... 
„Și se făcea că vin vremuri de 
crîncenă încercare pentru Țara 
Munteniei șl rîul parcă aducea 
nu apă, ci sînge de păgîn în
vălmășit cu cel de creștin șl s-a 
cutremurat domnul socotind ce 
luptă grea va să dea pentru 
neatîrnare...* Sînt scrise aceste 
vorbe în vreuna din cronici sau 
numai umbra marelui domnitor, 
ieșind din fiecare piatră, ni le-a 
adus în minte ?

Oltul susură, murmură; șuieră, 
spumegă, clocotește, urlă Izbin- 
du-se de pietre. Și iar e domol, 
și iar e furios, și încăodată do
mol. Zidul îi ține în frîu. Mănă
stirea e înconjurată de ziduri 
din trei părți.

„La început, asemenea unul 
cetăți medievale — spune mai 
departe profesorul, parcă citind 
înfr-o minunată carte — ea era
închisă din toate cele patra 
părți. Mai apoi, timpurile s-au 
schimbat și unul din ziduri a 
fost dărîmat. Mănăstirea a sufe
rit și alte prefaceri...*
In timpul său, Șerban Can- 
tacuzino a adus meșteri caro 
ău refăcut pictura din naos și-au 
cioplit catapeteasma, această mi
nune de meșteșug, mărturie ■ 
rîvnei și a dragostei de frumos 
de care erau însuflețiți artiștii 
necunoscuți din acele timpuri. 
La 1707 Constantin Brîncoveanu 
reface pictura exterioară și prid
vorul. Acești voevozi și alții

Mircea cel Bătrîn — domn al fării 
Romînești

Pictură de la Cozia

cinsteau în chipul acesta adu
cerea aminte a marelui lor îna
intaș — Mircea.

Ora de istorie continuă.

„Eu! îmi apăr sărăcia, 
fi nevoile, 
și neamul

„La un semn, deschisă-i calea 
și sa apropie de cort

Un bătrîn atîî de simplu după 
vorbă, după port.

— Tu ești Mircea 7 
Da-mpărafe I’

Moșneagul la care privea 
Baiazid era domnul Țării Romî
nești. Și nu venea să se închine 
ci ca să-i spună tiranului că 
mulți împărați pe care nu-l mai 
încăpea lumea veniseră să cea
ră pămînf și apă. Și s-au făcut 
toți o apă și-un pămînt.

Pioniera Maria Mesea vede 
aevea cu ochii minții marea în
fruntare de la Rovine. Turcii 
cuceriseră întreaga peninsulă 
Balcanică. Oștile creștine fuse
seră infrînte de două ori. Cine 
să le stea împotrivă ? Regii a- 
pusului nu se încumetau. Și s-a 
ridicat atunci domnitorul Mir
cea, „între principii necredincio
șilor cel mai curajos și cel mai 
ager*, cum a scris un cronicar 
turc. Maria își amintește de cu-

Gradinari ? Nu — mem
bri ai Cercului tinerilor 
naturaliști de la Școale 
medie din Botoșani. Sera 
e locul lor de muncă 
mai preferat, mai ales 
cum cînd afară totul e 
coperit de nea...

cel
a-
a-

vinfele lui Mircea : „Eu ? Îmi 
apăr sărăcia, și nevoile și nea
mul*. Apăra. Măriei îi vine în 
minte harta cu locurile unde 
s-au dus bătăliile din veacurile 
trecute. Niciunul nu se află în 
afara hotarelor țării. Strămoșii 
noștri au dus lupte, s-au jertfit 
pentru a ține piept năvălitorilor.

A trecut Baiazid Dunărea. Ve
nea cu spaima lumii și mulțime 
de norod să-l îngenunche pe 
neînfricatul și nesupusul Mircea. 
Tn mlaștinile de la Rovine a a- 
vut loc una din cele mai mari 
bătălii din istoria neamului. Văz
duhul se întuneca 
săgeților. Era ziua 
mare și 
fît erau 
trașii și 
furci. A
cotropitori. Mircea își apăra 
răcia și nevoile și neamul, 
el îl urmau în luptă fii credin
cioși, oșteni curajoși, sub co
manda și la semnul său se ridi
case poporul ; oamenii se ridi
caseră ca unul șl puseseră piep
tul pentru a stăvili puhoiul oto
man la hotare...

Fetele și băieții ascultă cu 
încordare și în sufletul fiecăruia 
chipul domnitorului se 
vorbe, din aer și din 
se pecetluiește acolo

de mulțimea 
în amiaza 

se vedea, a- 
Apoi pedes- 

pe 
în 

să- 
Pe

soarele nu 
de multe, 
călăreții i-au izbit 
fost mare groază

iscă 
pietrei^ 
pentru a

nu se mai șterge...

Fîntîna curge 
fără uitare, fără somn

Pesje Cozia se ridică umbra 
Iul Mircea. Privim vechea pic
tură din naos care-l înfățișează 
în zale. Ochii lui ne mîngîie 
creștetele și frec, în clocotul zi
lelor noastre, o fărîmă din clo
cotul zilelor sale. El a știut să-și 
apere sărăcia, și-a iubit nespus 
țara. Odihnește-te în pace um
bră veșnică, urmașii tăi sînt 
vrednici de tine.

Sub această piatră sînt ose
mintele lui Mircea cel Bătrîn. 
Iți doarme somnul veșnic.
Capetele se pleacă în pioasă
reculegere. Răsuflările, fără vaift 
sînt mai încete parcă, 
a nu tulbura odihna de veci^^

Ieșim în curte. Se află acolo 
o fîntînă care curge de multe 
veacuri cu același șopotit. Bem 
din apa sa.

DAN ȘTEFAN
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Alegerile de deputați in Sfaturile Populare

Tînăra profesoară Valentina Atanasescu, în mijlocul 
cetățenilor din raionul „1 Mai" care au propus-o can
didată a F.D.P în circumscripția orășenească 62, din 
Capitală.

Cea mai frumoasă!
Comuna noastră, în comparație cu altele, este destul de mare. 

Are străzi largi, străjuite de copaci tainici și de case frumoase — 
dintre care multe s-au construit în ultimul timp.

Eu, împreună cu încă cinci colegi locuim pe aceeași stradă, in
tre numerele 64 și

Dar nu despre asta vream să vă vorbesc, ci despre cu totul 
altceva.

De cîteva zile, a lost propus și în comuna noastră candidatul 
F.D.P. De atunci, am început să ne gîndim mai mult la ceea ce am 
putea face în cinstea alegerilor. Bineînțeles, mulți au fost de 
acord ca la 2 martie, să prezentăm la centrul de votare un festi
val artistic.
^hBăieții de pe strada noastră însă au hotărî! să mai iacă ceva : 
Bn înfrumusețeze strada ! Așa că am și început să curățăm șanțu
rile și să nivelăm trotuarul din fața caselor. Apoi vom vărui toți 
copacii, iar cu puțin timp înainte de ziua amintită, vom lipi pe 
ziduri și pe garduri tot felul de afișe legate de votare.

Vrem ca strada noastră să fie cea mai frumoasă 1
BALASZ ION

Școala de 7 ani nr. 1 — Tomnatic, 
raionul Sînnicolaul Mare

De pe întinsul țarii
PETROȘANI
La Petroșani, în circum

scripția orășenească nr. 63, 
a lost propus candidat al 
F.D.P. un om cunoscut și a- 
preciat de întregul oraș — 
medicul emerit Constantin 
Lepădatu, directorul Spitalu
lui orășenesc.

Deși ocupat în permanență 
cu. îngrijirea sănătății oame
nilor, medicul emerit Lepă
datu nu a precupețit timp a- 
Mcci clnc c fes: vorba ce 
^picarea orașului, de nevoile 
concetățenilor săi — harnicii 
mineri. Propunerea sa pe lis
ta caudidaților F.D.P. este o 
recunoaștere a meritelor sale.

CONSTANTA
In satul Pașacîșla, din Del

tă, pescarii s-au adunat în- 
tr-o adunare de susținere a 
candidaturii tovarășului Con- 
drat Atanase, directorul în
treprinderii Piscicole din Ju- 
rilofca. Colectiviștii au susți
nut în cuvîntul lor candida
tura tovarășului Condrat, 
pentru circ, elect. regională 
nr. 50, reliefînd calitățile lui 
de bun organizator și iniția

tor a multor acțiuni care au 
dus la îmbunătățirea vieții 
pescarilor din Deltă.

BUCUREȘTI
Alegătorii din circ. elect, 

raională 211 din raionul 23 
August au propus pe tov. 
D-tru Condruț, forjar la uzi
nele „23 August'. Ei i-au sus
ținut cu căldură candidatura, 
și au scos in evidență reali
zările la care a contribuit în 
circumscripție: pavarea și 
introducerea rețelei de apă 
pe străzile Lazăr Florea, Ni- 
colae Alexandru ș.a.

CRAIOVA
Țăranii muncitori din Dră- 

nic. Foișor și Padea, comune 
din regiune, au propus can
didat tn circ, elect, regională 
73 — Segarcea, pe întovă- 
rășitul Hristea Constantin, din 
corn. Drănic, care a contri
buit, printre altele, la con
struirea căminului cultural 
din comună și la repararea 
podurilor și podețelor.

★
In întreaga țară, întîlnirile 

cetățenești de propunere a 
candidaților F.D.P. continuă.

e cite ori se des
chidea ușa ate
lierului tresă-
ream. Ai cui o fi 
rînduil ? Astăzi
cine mai e con

cediat ? Cînd se apropia tri
misul patronului, inima-mi 
batea ca o pasăre speriată în 
colivie. Gîndul îmi fugea a- 
casă. la copii, iar privirile 
pîndeau fiece mișcare a lui. 
Făcea un semn discret către 
unul dintre noi, se întorcea 
si pleca. Cel chemat privea 
deznădăjduit spre noi, implo- 
rînd dm privire ajutorai! nos
tru. apoi se-ndrepta mut și 
obosit spre birou.

Acolo-și primea plicul cu 
salariul la zi. plus 15 zile 
preaviz. Și af'rt. Socotelile e- 
nau încheiate. Nu mai avea 
voie să se întoarcă în atelier 
nici măcar ca 6ă-și ia hainele 
uitate acolo. I le aduceau la 
poartă. încă un șomer! Pen
tru o clipă, respiram ușurat 
că nu am fost eu cel ales. 
Copiii mei vor avea încă pîi- 
ne. Dar pînă cînd ? Mie cînd 
îmi vine rîndul ? In fiecare 
dimineață plecam de acasă 
cu teama că în ziua aceea va 
veni și rîndul meu 1 Ideea 
concedierii mi se răsucea în 
creier ca un sfredel. Ce vor 
mînca copiii mei ? Dar copiii 
celor concediati ? Și toți 
eram frămîntați de același 
gînd- Trebuia făcut ceva îm
potriva concedierii și a mic
șorării salariilor. îndrumați 
de organizațiile P.C.R. din 
unitate, noi cei de ia Unirea 
și Orion, am reușit să impu
nem un contract colectiv.

Dar cei de la Astra Ramî- 
nă n-au reușit. Președintele 
Comisiei de arbitraj din 
București era acționar și 

Loeuințe noi pentru petroliștii din Tg. Jiu.

membra in Consiliul de con
ducere al întreprinderii. Și 
de aceea revendicările mun
citorilor au fost respinse. 
S-au făcut concedieri in masă 
si s-au micșorat sailariiile. Pe 
3 februarie s-a declarat gre
vă. Muncitorii de la Astra au 
fost sprijiniți de toți petro
liștii din oraș, salariati sau 
șomeri. Nădejdea lor era în 
victoria greviștilor.

Delegația greviștilor n-a 
fost însă primită de conduce
rea întreprinderii, pentru tra
tative. Atunci muncitorii in
dignați au năvălit în birouri. 
Acolo au găsit poliția 1 Au 
vînturat-o. Patronii au adus 
armată. Dar numărul munci 
tocilor creștea. S-a tras cu 
arma în semn de amenințare. 
Greviștii au inundat curtea și 
au înconjurat plutoanele de 
intervenție. Ostășii au refu
zat să tragă. Un singur inci
dent- In învălmășeală, un 
tînăr grevist a fost rănit eu 
baioneta. Parcă întreg orașul 
era în clocot. _Mase din ce în 
ce mai mari îngrosau rîndu- 
rile greviștilor.

atronii au chemat 
în ajutor o unita
te de cavalerie. 
Cavaleriștii s-au 
dovedit însă fără 
glorie. Au încer

cat să-i împrăștie pe greviști. 
Dar au fost dați jos de pe cai 
si alungați cu ciomege și 
stinghii rupte din garduri.

Furia muncitorilor era greu 
de stăvilit. Li s-a promis a- 
tunci că revendicările lor vor 
fi satisfăcute. Vicleșug specific 
burgheziei. După ce oamenii 
s-au retras pe la casele lor, 
delegația muncitorilor a fost 
arestată. Un alt val de indig

nare a tălăzu-i.t pe străzile 
Ploieștiului. Siguranța a fost 
luată cu asalt si arestații eli
berați.

A urmat ciocnirea cu jan
darmii. Petroliștii au stropit 
cu sînge caldarîmul. ca să-și 
apere pîinea...

e împlinesc 25 de 
ani de atunci. As
tăzi sînt pensio
nar. Dar prietenii 
mei sînt tot pe
troliști- Le fac vi

zite. Despre viața și munca 
lor n-am să vă povestesc. O 
cunoașteți din ziare. Gîndu- 
rile lor nu se mai frămîntă 
pentru problema hranei, ca pt> 
vremea aceea. Copiii lor au 
făcut școli înalte, iar cei mai 
mici se pregătesc să intre în 
ele...

Tovarășul Filip Gheorghe, 
petrolist pensionar și-a a- 
prins țigara și a rămas pe 
gînduri. Și-a amintit o în- 
tîmplare din viața lui dc 
petrolist, iar eu v am poves- 
tit-o vouă, dragi cititori. în
tocmai cum el mi-a povestit-o.

M. CALIN

Fetița indiana
Trăiește undeva, pe țărmurile înecate în vege

tație tropicală ale Gangelui, la poalele piscurilor 
veșnic înzăpezite ale Himalaiei. Nimeni dintre noi 
nu o văzut-o vreodată la față, nu i-a dat mina, 
dar de ieri a intrat în casa fiecăruia dintre voi 
ca o prietenă a voastră, dragi copii, și v-a îm
brățișat, aduci nd cu ea miresmele de bambus și 
sicomor ale îndepărtatei Indii.

O cheamă Anni S. Bhakyam și este elevă în 
clasa a V-a a Liceului municipal de fete din 
Tirimenhveli.

Nu cred să ii rămas inimă neatinsă de emoție 
citind în ziarele de duminică, 19 ianuarie, tele
grama trimisă de fetița indiană tovarășului Chivu 
Stoica, cu felicitări de Anul Nou : „Solicit să bine
voiți să transmitefi copiilor din Romînia felicită
rile mele cu ocazia Anului Nou. Din partea copii
lor din India le urez toată fericirea și succesul".

E un semn al epocii noastre această, în apa
rență, mică și neînsemnată telegramă. Vn semn 
a ceea ce, aș spune, marchează cu pecetea sa epo
ca : vîntul binefăcător al dorinței de pace și în
țelegere între popoare, care bate cu o putere din 
ce în ce mai mare de-a lungul meridianelor și 
paralelelor. E un vînt fertil care aduce spor în 
muncă, belșug în case, lumină deasupra lumii; e 
un vînt pe aripile căruia pot călători avioane cu 
turiști dintr-un colț într-altul al globului, un vînt 
prielnic lansării de sateliți și nave interplanetare; 
e un vînt care dărîmă cu iurie stavilele pe care 
1 le pun în față dușmanii păcii.

In zilele cînd mesagerii artei romînești — An
samblul C.C.S. — smulg aplauze frenetice la 
Bombay, cînd în cel mai mare cinematograf al 
Bucureștiului publicul aclamă creația unuia dintre 
marii artiști contemporani ai Indiei — Raj Kapur 

— de pe țărmurile Gangelui, voi, dragi copii, pri
miți îmbrățișarea unei fetițe cu tenul închis, cu 
ochii mari, cu părul negru, mătăsos. Și îi răs
pundeți cu o îmbrățișare la fel de caldă. De fapt 
acestea simbolizează prietenia dintre cele două 
popoare ale noastre, geografic îndepărtate, dar 
cu inima atît de apropiate.

Nu simțiți oare, din mica telegramă, bătăile 
unei inimi calde, doritoare de prietenie ? Ce mi
nunat e să simți bătăile unei inimi, la mii de 
kilometri depărtare I

VICTOR BIRLADEANU



777777.

ITIATtEÂ

Cuvintele își au, toate, povestea lor. 
Unele sint foarte „bătrîne" — au mii 
de ani — altele, mai ,.tinere“, sau 
chiar toarte „tinere", ’ născute sub 
ochii noștri. Trecerea anilor Iasă urme 
asupra cuvintelor, cum lasă și asu
pra oamenilor sau asupra oricărui lu
cru care se naște, trăiește și moare. 
Urmele acestea sînt schimbări ir. (or- 
ma cuvintelor și în înțelesurile lor. 
De pildă, în loc de șapte — numera
lul atît de folosit — strămoșii noștri 
spuneau acum două mii de ani sep- 
tem, iar strămoșii strămoșilor noștri, 
spuneau septm cu alte mii de ani in 
urmă. Cuvintul „șapte” și-a schimbat 
deci forma, fără să-și modifice înțe
lesul. Strămoșul cuvintului cal este 
latinescu caballus. care însemna însă 
„mirțoagă". In acest caz s-au schim
bat atit forma, cit și sensul cuvin
tului. Aproape fiecare cuvînt, prin 
schimbările suferite de-a lungul tim
pului. ne dă informații prețioase des
pre vremuri foarte vechi, istoria vo
cabularului luminează adesea fapte 
din istoria societății. Și nici nu poate 
fi altfel, de vreme ce limba este un 
însemnat fenomen social, cel mai po
trivit mijloc de comunicare între oa
meni.

Avind de gind să vă povestesc din 
cînd în cînd despre viata unor cu
vinte cu care ne întilnim foarte des, 
și care au o istorie interesantă, cred

nimerit să încep cu povestea cuvinte
lor referitoare la scriere, la mește- 

• șugul-- scrisului.
Scriere. Scris. Verbul a scrie. E un 

cuvint milenar — latinii ziceau scri- 
bere in loc de scriere și scriptus în 
loc de scris. Cuvîntul acesta a însem
nat la început „a zgîria“, „a scri- 
jili”. Asta pentru că romanii scriau 
în piatră zgîrîind-o sau pe' tăblițe a- 
coperite cu ceară, în care literele erau 
săpate cu un bețișor ascuțit la vîrf. 
în Orient se scria pe foi de papirus, 
numit în grecește hartes de unde cu
vîntul nostru — hirtie ; mai multe foi 
scrise și prinse laolaltă formează o 
carte. Carte însemna așadar la înce
put tot „foaie de papirus", ca și hir
tie. Printre recuzitele voastre figurea
ză și caietele; caiet se trage din cu
vîntul francez cahier, care la rîndul 
său provine din latinescul quadernus 
„foaie împăturită în patru". Sensul 
cuvintului latin (,,bunicul" cuvîntului 
nostru) s-a uitat de mult, așa că as
tăzi vorbim de caiete, chiar dacă au o 
sută de foi și nu numai patru I

Ca să scrie, romanii zgîriau piatra 
sau tăblițele ceruite; grecii însă, în 
perioada cind au influențat limba noa
stră, scriau muind pana de gîscă în 
călimară. Penița noastră de astăzi e 
de metal, dar sensul cuvântului a fost 
la început „pană mică". Condeiul are 
un părinte grec (condili), care însemna

„pană" ; el putea fi însă făcut și din 
trestie. De aici cuvîntul călimară, și 
acesta tot de obîrșie greacă, care în
semna vas în care se pune un calami 
(adică, pe grecește, un fir de trestie). 
In loc de condei, noi spunem astăzi 
mai des toc, folosind un cuvînt foarte 
sugestiv pentru cine îi cunoaște po
vestea : toc, în sîrbește, înseamnă 
teacă. (Nu e condeiul un fel de teacă 
pentru peniță ?). Corectîndu-vă lucră
rile de control, profesorii voștri folo
sesc adesea cerneală roșie. O adevă
rată absurditate I Cerneală însemna 
la început „lichid negru"! Desigur 
însă, nimeni nu ne cere să vorbim as
tăzi folosind cuvintele în sensul lor de 
acum cîteva secole sau milenii.

Fiindcă veni vorba despre lucrări 
de control : în stînga, sus. vă iscăliți, 
nu-i așa ? A iscăli însă, provine din 
cuvîntul slavon care însemna „a con
simți", „a fi de acord". In documen
tele noastre vechi se foloseau adesea 
cuvinte slavone; de pildă la sfîrșitul 
polițelor sau al contractelor, persoa
nele în cauză declarau că sînt de a- 
cord cu conținutul actului și de aceea 
scriau iskalu, adică „consimt" și apoi 
semnau. Pentru că acest cuvînt se 
scria înainte de semnătură și oame
nii au uitat cu timpul limba slavonă, 
a iscăli a devenit sinonim cu a semna.

SORIN STATI
Cercetător principal la „Institutul de 

lingvistică al Academiei R.P.R."

curind taxiul aerian de călă
tori .,Peiolk<0*F

Noua ma^ȘS^țcare are o ca
pacitate de 6—a călători, poate 
zbura bineînțeles pe distanțe 
scurte și la mică altitudine. Nu 
e minunat lucru să scapi de 
stopuri ? Așa se întîmplă cu 
noua mașină, și ea e cu atit 
mai avantajoasă cu cit nu are 
nevoie de aerodrom special 
pentru decolare și aterizare- li 
trebuie doar o pistă de 50—60 
m- Taxiul aerian este prevă
zut și cu dispozitive destinate 
zborurilor fără vizibilitate. Vi
teza lui este de 50—230 km. 
pe oră-

Acum urmează să fie pro
duse alte cîteva variante ale 
acestui avion; unele sînt des
tinate transporturilor mărfuri
lor, altele lucrărilor geolo
gice. de salvare, depistării 
bancurilor de pește etc.

...una din cele mai noi rea
lizări ale industriei cehoslovace 
de automobile e automobilul 
în miniatură „Vizitka" ?

■
Mg

ORIZONTAL

jfi|7 [6 1 j£.|«
.■ 1 -rrr

_ ■ ■ - .1; ' .

1 1 * L-JMț

B

Cu toate că dimensiunile lui 
sint atit de mici, automobilul 
poate atinge o viteză de 70 
km pe oră. Geamurile mari, 
bombate, asigură vizibilitate 
perfectă. Mașina are un aspect 
elegant- Conducerea e la fel 
ca și a mașinilor obișnuite.

â.Pronume; 5. Un fel de porumbel, 
„.c-are strunește caii I 10- Mică pasăre 
călătoare, colorată cenușiu-măsliniu, cu 
pîntecele albicios și gîtul roșcat; tră
iește in cringuri ; 13. Știința creșterii 
și înmulțirii păsărilor; 15- Caracteristic 
la păsări (pl.); 19. Pasăre de colivie, 
cintătoare ; 20- Ana, dar mai micuță ; 
22. Primul „om-pasăre‘‘; 23. Mitrea...; 
27. Bate toaca în pădure; 30- Pasăre 
mare, își face cuib la coșurile caselor; 
32, Răpitoare; 33- Altă pasăre răpitoa
re ; 34- Vultur.-., foarte rar întilnit la 
noi in țară; 35.
și gros, cu git 
mult prin Asia 
39 Mică pasăre 
vînâtori: 41. Venituri periodice- 43. La 
păsări: 44- Pasăre alergătoare din 
Noua Guinee; 45 E bună pe varză -.

VERTICAL :
I- Păsări care-I păgubesc pe om; 2.

Pasăre cu cioc enorm 
golaș-. Trăiește mai 
și Africa; 38- Punct 1 
călătoare, apreciată de

Pasăre răpi ); 3- Mai marele
unei mănăi Papagal uriaș; tră
iește în Brazilia; 5- Face plata la res
taurant; 6, Intilnire.-. și la păsări; 7- 
Două felii de urdă 1 8. Curelușă de me- 

șină; 9- Porumbelul călător ..specialist"! 
10. Lucrează sub pămint; II. Ștergar 
vărgat, peste mare aruncat; 12. H?O ;
13-, de cusut; 14- Fluviu ceh; 16- Pa

nă... dar nu de pasăre ; 17. Ion Radu ;
18. Vestit luptător împotriva jugului 
otoman; 21. A patrat; 24- Observație; 
25. Linguri mari de lemn; 26. Barza a 
înghițit două boabe de orz I 28. Pasăre 
mică. băștinașă, seamănă cu vrabia ; 
29- Insulă muzicală; 31. Iubește! (pe 
latinește); 36 Barca lui Noe ; 37- Mis
tuită de flăcări; 40 Pronume ; 42. 
Sport-.- fără o vocală: 45. Vestit cal 
dobrogean-

Cuvinte rare: MARABU, CASUAR, 
MACO, VAC, AT.

ION MOLDOVEANU

...se colecționează și pe teme?
Foarte mulți dintre tinerii filate- 

liști se întreabă: „Cum să colecțio
năm ? Așa. de toate pentru toți ?"

La această întrebare vă vom 
răspunde astăzi.

Vă dați seama că, atunci cînd 
deveniți filateliști singura grijă va 
fi aceea să colecționați numai a- 
cele mărci care corespund pasiunilor 
voastre; sportul, naturalele etc.

Așadar, colecționați pe teme. Ale- 
geți-vă tema preferată și începeți 
goana după mărcile care vă intere
sează. Iubiți sportul ? Cum ză
riți o marcă — să zicem — din 
■seria „Olimpiada de la Melbourne", 
puneți mîna pe ea și la clasor cu 
dinsa !

Mai țineți minte însă un mic sfat: 
dacă vă cad în mină și altfel de 
mărci, nu le ocoliți: schimbîndu-le, 
veți putea căpăta valorile care vă 
interesează.

In numărul acesta, reproducem 
cîteva mărci din mai multe serii e- 
mise în ultimii doi-trei ani la noi 
în tară și închinate diferitelor spor
turi.
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