
Proletari din toate țările, un iți vă f

în «

— II am.
— Mi-1 arăți ?
— Cam greu... II am în... cap ! O 

vreme am avut planul pe hîrtie, dar 
acum l-am învățat pe de rost. Pot 
să-l spun 1

Și Nicușor începea nu să spună, ci 
(pe cuvîntul meu!) să-l recite... Nu 
redăm aici planul, căci, dacă nu-1 au-1 
ziți chiar din gura lui, n-are nici un 
farmec... Pot însă să vă încredințez că 
e un plan foarte bun. Nicușor se scoală 
totdeauna devreme. întrebuințează cu 
multă plăcere apa rece la spălat, mă- 
nîncă. își ajută mama la gospodăr ie și
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.-.și care, atunci cînd face cunoștință 
cu cineva, se recomandă astfel:

— Dumitrunicșorclascinceaș<»alanu- 
mărupatrucstanța î

(Adică Dumitrescu Nicușor, clasa a 
V-a Școala nr. 4, Constanța).

— Măi, Nicușor, de ce vorbești tu 
atît de repede ? Tatăl tău e cumva crai
nic sportiv la radio ? — l-am întrebat.

— Nu, e șofer! Șofer de cursă lungă! 
— mi-a răspuns, de astă dată rrtai rar, 
Nicușor, punînd frînă... coardelor vo
cale.

— Atunci de ce te repezi așa in 
vorbă ?

Păi... ă&ta-i felul meu 1 m-a lămurit 
fără pic de supărare Nicușor, zîmbind

Și 
de 
că

de prietenos, Incit 
gluma mea.
graba de care dă

atît de deschis 
mi-a părut rău

Să știți însă 
dovadă Nicușor cînd vorbește nu-1 ca
racterizează în general (expresia „nu-1 
caracterizează în general” am folosit-o 
special pentru a-i face plăcere lui Nicu
șor. Intr-adevăr, el se dă în vînt după 
cuvintele „radicale” și niciodată nu 
scapă prilejul de-a plasa cîte unul a- 
tunci cînd trebuie și mai ales atunci 
cînd nu trebuie). Vasăzică, spuneam că 
Nicușor se grăbește doar la vorbă. In 
rest — ce e drept, e drept — e departe 
de a fi dezordonat. Nu degeaba-i preșe
dinte de grupă. Ba mai mult, Nicușor e 
dintre acei băieți

UN MECI ÎN- 10 MINUTE, FĂRĂ REPRIZE.

despre care învăță
toarele obișnuiesc 
să spună: „Dacă 
i-aș avea pe toți 
ca el în clasă!...“

Și. într-adevăr, 
e un băiat de nă
dejde. Ii place să 
învețe. Mai mult: 
știe să învețe. 
Are un plan zil
nic, de ila care 
nu se abate pen
tru nimic în lu
me.

— Ai planul la 
tine, Nioușor ?

în cele din urmă se apucă de lecții. 
Începe cu materiile cele mai grele. In- 
tîi citește și apoi scrie. După ce a termi
nat face o pauză, iese în curte, se joacă... 
Apoi, fuga înapoi să-și termine restul 
de lecții 1 Nimeni nu-1 pune cu de-a sila 
să-și respecte acest plan. Adică, este 
totuși cineva care face treaba asta — și 
anume dorința de a învăța bine, de a 
fi printre primii din clasă. Nu-i dorință 
prea rea, copii, v-o recomand și vouă 1

Așa e Nicușor. Planificat. In afară de 
vorbă, e planificat în toate. Chiar și 
la... bătaie. Intr-adevăr, încercînd să 
mă convingă că pionierii din clasa lui 
sînt cu toții foarte disciplinați, mi-a 
declarat:

— Noi nu ne batem oricînd și cu 
oricine. Ne batem numai după ce ne am 
făcut lecțiile și numai cu copiii cu
minți, care învață bine! (N-am răspuns 
nimic la această declarație. Din pricina 
tristeții n-am 
copii, cum să 
m-a socotit 
cred ?)

...Șl acum 
E grăbit. Are 
buie să învețe, să-și ajute mama la gos
podărie (tatăl e plecat din oraș, în 
cursă), iar la urmă să se joace cu 
Gabi, surioara lui, o persoană foarte 
importantă, în etate de un an și patru 
luni.

GHE.ORGHIȚA REPORTERUL

răspuns. Intr-adevăr, 
nu fi trist dacă Nicușor 
atît de naiv încît să-l

să-l lăsăm pe Nicușor. 
multă treabă acasă. Tre-

ZILE 
DE LUPTA
* O misiune im

portantă
* Cuvîntul uceni

cilor
* Provocatorii sînt 

întrînfi I
In iama anului 1Î54 

eram elev in clasa 
a Iî-a la Școala In
dustrială nr. 10 din O- 
bor. învățam aici o su
medenie de llăcăian- 
dri gălăgioși, cu pal
mele mari și roșii, îm- 
brăcați ca vai de lu
me — ucenici la fabri
cile „Voinea”, „SET", 
.Malaxa* și altele.

începuserăm să no 
gindim, să iscodim le
gile după care citeva 
sute de mari bogătași 
trăiau ca in ral. in 
timp ce milioanele de 
oameni săraci indurau 
umilința, foamea, fri
gul.

Și iată că, prin le
gătura mea superioa
ră ilegală, am primit 
o sarcină însemnată; 
aceea de a le da co
legilor mei să semne
ze un memoriu. Era pe 
atunci in ajunul reju- 
decării procesului ce
feriștilor. Partidul dă
duse cuvint de ordi
ne să inceapă o cam
panie pentru elibera
rea ceferiștilor, folo- 
sindu-se diferite for
me : demonstrații, gre
ve, memorii iscălite do 
muncitori. Un astfel do 
memoriu urma să le 
prezint și eu ucenici
lor.

Mai intii, am provo
cat cu o zi-două înain
te discuții în clasă des
pre luptele ceferiștilor 
și in general, despre 
lupta proletariatului 
împotriva patronilor ex
ploatatori.

NICHIFOR STERE

(Continuare tn oag. a 3-a)



Pag. 2

UN POMPIER DE 13 ANI
Mă aflu în orașul muncitoresc Hunedoara.
Pășesc rar, fără grabă, cînd, la numai cîțiva pași 

în fața mea, se produce un scurt circuit electric și o 
flacără verzuie izbucnește la unul dintre blocuri. După 
o clipă, flacăra dispare în peretele de zid și pe urma 
ei începe să apară un fuior cenușiu de fum.

— Foc ! mi-am zis.
Izolația sîrmelor ardea pe tub întocmai ca un fitil 

de dinamită. In jur nimeni nu abservase. Ceva mai 
tîrziu cîteva femei se opriră înspăimîntate în fața clă
dirii.

— Anunțați pompierii!
Eram în fața clădirii, ta intrare. O femeie ieșise 

tocmai atunci din bloc și se văita îngrozită.
— Băiatul* băiatul e înăuntru, nu-l lăsați-..
Crezi: id că e vorba de un prichindel, dădui să urc

scările. Fumul însă îmi bara orice mișcare. încotro 
s-o apuc ? Nu cunoașteam blocul. Iar copilul ? Unde 
să-l găsesc ?

Niște pași care coborau îmi încordară atenția. M-am 
retras într-o parte, cînd un băiat de vreo 13 ani se 
opri drept în ușă.

— Cei cu tine? abia apucai să-l întreb.
— Nimic, îmi răspunse ,în timp ce-și freca un ochi 

cu mina. Am izolat focul Zidul e de cărămidă și n-o 
să se aprindă. Pericolul era sus, în pod, dar... am tăiat 
sîrmele.
Datorită curajului său, a stăpînirii de sine, el a salvat 
bunuri obștești.

Eroul celor de mai sus este Popa Alexandru din 
d. a Vi-a B, de la Școala Medie.

T.'" :
Zz de sărbătoare, 8 Martie 

Ziua Femeii: a mamei: a tova
rășelor profesoare și instructoare, 
a surorii mele mai mari, a prie
tenelor. Și cit de mult le iubesc, 
le respect. La fel ca și voi. Eu, 
dragi prieteni, m-am și gindit ce 
dar să le fac. Dar aveți grijă: 
pină la 8 Martie... „secret".

In primul rind, pentru toți cei 
dragi — vestitul și tradiționa
lul... mărțișor! Apoi voi lucra un 
semn de carte. Nu e greu. Pe o 
fundă de 20 cm lungime voi de
sena cite ceva — un mănunchi 
de flori, cîteva motive decorative 
— apoi voi scrie data șt mă voi 
iscăli. E o atenție, nti ? Pentru 
mama insă, vot lucra o cutie 
in care să-și țină tot ce-i trebuie 
pentru lucrul de mină: foarfeci, 
ață, ace, nasturi etc. Cum voi 
proceda ? Voi lua o cutie de car
ton pe care o voi capitona. Pe fe
țele interioare șt exterioare ale 
cutiei voi așeza un strat subți
re de vată, pe care îl voi acoperi 
cu pinză sau cu mătase. Voi coa
se pinza frumos, iar pentru ca 
vata să nu „miște", voi împunge 
cu acul cu ață inodată la capăt 
din loc in loc în pinză, -vată și 
carton. Cutia va arăta frumos și 
sper că mama se va bucura mult.

Aș vrea insă, dragi prieteni, 
să vă mai spun ceva. O atenție 
pentru 8 Martie nu înseamnă nu- 
maidecit un dar. Cred că mame
le noastre se vor bucura tot atît 
de mult dacă le vom aduce o notă 
bună, dacă vom veni mai din 
timp acasă și vom așeza masa 
frumos, dacă vom face curățenie 
în cameră. Pe cei dragi orice a- 
tenție îi bucură. Dacă doriți să 
confecționați obiecte mai deose
bite, citiți in pagina a VIIl-a. 
Acolo veți găsi cîteva modele in
teresante.

Pină atunci, spor la muncă, 
dragi prieteni

MARIUCA
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Bulevarde largi, luminate cu neon, șosele străjuite 
de o parte ți de aita de castani ți tel, străbat orașul 
de la un capăt la altul. Autobuse ți Iroleybuse ele- 
ganle, limuzine, alunecă pe drumurile asfsltate purtînd 
sute de mii de călători dinlr-o parte intr-alfa a ora
șului. Clădiri înalte, moderne, ca cele din contai, se 
înalță acum ți în cartierele Floreasca, Ferentari, Bu
cureștii Noi. Perie tot, seara, firmele luminoase iți a- 
nunță de departe sălile de spectacol, magazinele, res
taurantele.

Bucureșt i;!, capitala patriei noastre, cel mai mare 
și mai modern oraș din țară, a apărut pe hartă acum 
500 de ani ca un mic punct, o mică așezare în ținutul 
Munteniei. în numerele viitoare vom începe să răs
foim filele istoriei ți împreuna, vom păți pe drumurile 
de începui ale orașului nostru iubit.

GH. NEGREA

LA ȘCOALA ELEMENTARA «ir. 51 AU ÎNFLORIT MACII...
Nici grămezile de zăpadă 

aliniate pe marginea șose
lei, nici crengile goale ale 
copacilor, nici calendarul 
care-mi dovedea, încăpățî
nat, că sîniem abia la în
ceputul lunii februarie nu 
mi-au putut clinti convinge
rea că am trăit o zi de pri
măvară. Anotimpul a luat-o 
înaintea calendarului și, în
tr-o sală pardosită cu mo
zaic, în vecinătatea unui ac- 
varium de peștișori, am tră
it ceasuri de primăvară.

Sub privirile îngrijorate, 
grozav de emoționate ale 
dramelor, ale profesoarelor, 
ale celorlalți colegi, se-nși- 
ră zece copii, zece școlari, 
tăcuți, stînjeniți de atenția 
ce li se dă și cu care nu-s 
obișnuițl Pe piept, deasu
pra inimii, poartă o rozetă, 
semnul că-s școlari de frun
te.

Pe masă, un teanc de coli, 
cu grijă caligrafiate : „An
gajamentul". Scrie acolo : 
„făgăduiesc să..."

Fetițele și băieții, adică 
cei zece copii aliniați în fața 
careului, au făcut un legă- 
mînt. Ei au făgăduit să în
vețe bine să se poarte fără 
cusur în școală și acasă, pe 
stradă și cu colegii ; au fă
găduit să nu uite nici o 
clipă că vor deveni cetățeni 
demni ai patriei lor, să nu 
uite că primesc din mîna 
instructoarei, lor o părtici
că dintr-un mare și glorios 
steag de luptă, că vor strîn- 
ge zilnic colturile cravatei

lor roșii cu gîndul la ceea 
ce înseamnă partid, Uniu
nea Tineretului Muncitor și 
organizația de pionieri.

Ei pășesc astăzi în prima 
etapă...

Pe mulți din cei aliniați a- 
colo îi cunosc, i-am urmă
rit în jocurile lor, la măsu
ța pe care-și scriau temele, 
i-am văzut adînciți în rezol
varea unei probleme, cu to
cul uitat în cerneală, jucîn- 
du-se de-a „poșta copiilor* 
sau de-a „podul de piatră",

desenînd pe caldarîm „șo
tronul", legînd sau dezle- 
gînd prietenii, cumpărînd 
pîine, așteptînd la casă, so
cotind în gînd restul primit, 
I-am văzut și-n clipa de 
neuitat, pentru totdeauna în
tipărită în memorie, cînd au 
intrat prima dată în clasă. 
Aveau atunei șapte ani și 
ochi atît de mari, atît de mi
rați 1

Sînt înșirați unul după 
altul, tot ei, dar arată, ori 
poate eu mă înșel, schim
bați.

Au împlinit 9 ani și sînt 
pionieri, sînt primiți înire 
pionieri.

Dar pe care nu-l cunosc ? 
I-acolo Zări, timid și tăcut, 
dar tare în aritmetică, stă
ruitor și atent. Nici nu cli
pește. I-acolo Olga, blon
dă, cu obrajii în flăcări. Are 
acasă o adevărată bibliote
că. E Șerban, din străduța a- 
lăturată, căruia-i place să 
adune copiii în curte, e o 
altă Olga. din clasa B („Ele
va mea model", o prezintă 
profesoara), e Ludmila, lin
gă ea Luiza, sfioasă, li
niștită, potrivindu-și mereu 
pliurile, *ără greș călcate, 
ale fustei, e Nora, e Dănuț, 
amîndoi nerăbdători.

Zece perechi de ochi. Co
piii de pe strada mea 
au crescut. Ii urmăresc cum 
își înnoadă cravata roșie, 
cum se găsesc ei înșiși 
schimbați, cum va trebui 
de-acum să țină minte me
reu ce au făgăduit.

Pe albul bluzelor, roșul a- 
prins uimește. Deodată, în 
mijlocul sălii au înflorit, ca 
o minune, maci.

Nu m-am înșelat prin ur
mare. A fost o zi de adevă
rată primăvară, împotriva a 
ceea ce îmi arăta calenda
rul. Ii spun asta fetiței mele. 
Nora Nu mă crede.

— Chiar, chiar ?
— Chiar 1 încă ce primă

vară, draga mea 1

ȘTEFAN LUCA



NU-I NICI
De multe ori, copiii mă întreabă: 

„Cum ar fi mai bine să învățăm la geo
grafie ?... să înțelegem mai ușor lecțiile?" 

Ce-aș putea să le răspund ?
îmi amintesc însă de o elevă care a 

terminat clasa a VII-a anul trecut 
O chema Paipadopol Doina. învăța 
foarte bine la geografie. Odată a 
venit la mine și mi a arătat un al
bum geografic : îl confecționase singu
ră. Cît de interesant mi s-a părut albu
mul Doinei ! Cînd am început să-l răs
foiesc, m-am simțit purtată parcă prin 
toate țările de democrație populară. Fo
tografiile decupate din reviste îmi vor
beau... Am înțeles atunci de Ge Doina se 
descurca cu atîta ușurință la lecții. Ase
menea preocupări deschid elevului un 
orizont larg asupra geografiei.

Sînt mulți dintre voi care se rezumă 
numai la notițele fugare, luate în orele 
de clasă. Nu e de-ajuns. Asta nu duce la 
aprofundarea materiei și nici la lărgirea 
cunoștiințelor voastre.

Pentru reținerea denumirilor de locali
tăți, ape, munți, atlasul să nu lipseas
că din fața elevului în timpul pregătirii 
lecției atit la școală, cît și acasă.

De exemplu, la clasa a Vil-a, „Apele 
R.P.R.“ se pot învăța numai citind și in- 
terpretînd harta sau atlasul, pentru că 
numai atunci poți determina cu ușurin
ță cursul rîului, formele de relief prin 
care trece rîul. direcția, locui unde for
mează defilee, localitățile pe unde trece și 
importanța lor economică.

La clasa a V-a elevii pot să modeleze 
acasă, din plastilină, formele de relief ale 
scoarței terestre.

E bine să vă obișnuiți cu mînuirea unor 
aparate ca: busola, barometrul, termo
metrul. ceasornicul solar...

Sînt puține exemplele pe care le-am 
enumerat mai sus. S-ar mai putea scrie 
și altele, dar mă opresc deocamdată aici. 
In orioe caz, n aș vrea ca sfaturile pe 
care vi le dau să rămînă doar citite.

Prof. CORNELIA VAS1LIU
Sc. medie tir. 4 — București

Iată deci cum, în timpul acela 
de grele lupte muncitorești, uce
nicii se străduiau să înțeleagă și 
să se încadreze în rîndurile pro
letariatului luptător.

Tot cotrobăind prin 
arhiva Școlii medii 
nr. 1 din Mărășești, 
am dat și peste a- 
ceastă foaie persona
lă. Cine și cum a 
intocmit-o nu știu.

Vă las s-o citiți 
singuri:

Foaie personală 
Numele: Stoica 
Pronumele. Constan
tin
Vîrsta. 13 ani

Ocupația. Elev (în 
timpul liber), chiu
langiu (în timpul 
școlii)

fiiuibis, se iransmne!

La cercul de Radiotelegraiie de la „Casa pionierilor' din Orașul Stalin

ZILE DE LUPTA
(Urmare din pag. I-a).
■ " 1B ----- I

Pregătit astfel, într una din serile ur
mătoare, după cursuri, m-am suit la 
catedră :

— Băieți... In surind se redeschide 
procesul fraților noștri mai mari, lup
tătorii ceferiști 1 Autoritățile urmăresc 
să-i arunce in temniță, pentru a-i îm
piedica să mai ia parte la lupta de e- 
liberare a clasei muncitoare. Nu tre
buie să îngăduim asta I

Băieții s-au ridicat in picioare, 
aplaudind și scandînd: „Trăiască ce
feriștii" 1

Mă uitam la ei și nu-mi venea să 
cred. Unde dispăruseră tlăcăiandrii cei 
gălăgioși și naivi, care, după ce pri
meau un ghiont de le dădeau lacrimile 
din partea maistrului, se răzbunau doar 
strimbindu-se în spatele lui ? In locul 
lor erau aci, in clasă, vreo 30 de tineri 
muncitori, severi, maturi, care, cu lu
mina înțelegerii pe chipuri, luau o ho- 
tărire bărbătească, muncitorească.

Le arătai memoriul, le explicai că el 
trebuie semnat de toți acei care doresc 
eliberarea ceferiștilor.

— Dă-ni-11 Să-l semnăm ’.
Pe rînd, băieții începură să semneze, 

apăsind zdravăn creionul pe hirtie.
Deodată, chiar în clipa cînd toți is

prăviseră de semnat. Marin și Zamfir, 
doi ucenici de la „SET", doi vlăjgani 
gălbejiți, se repeziră la mine și chipu
rile rîzind, îmi smulseră memoriul din 
mină :

— Ia dă-1 incoa. Sferică, dă-1 încoa 
să I-I dăm la semnat și domnului di
rector. El e cineva, semnătura lui are 
greutate 1

Mă trecu un fior de spaimă, cînd ii 
văzui cu memoriul în mîini și vorbind

Semne particulare.: 
Cînd nu-l vede cineva 
cunoscut, scoate pe 
nas și pe gură fum 
de... Mărășești!

Observații: Are cî
teva ticuri nervoase; 
de pildă, atunci cînd 
e scos la lecție și în
trebat, răspunde în 
mod automat:

„A... a... am uitat!“ 
•■■In general, reacțio
nează în felul acesta 
ori de cîte ori * se 
pun întrebări. (Oda- 
tă.un părinte venit în 
clasă l-a întrebat:

„Cum te cheamă ?“ 
Atunci. Stoica, în vtr

tulea obișnuinței, a 
dat unul din răspun
surile sale stereotipe .- 
„A... am... uitat!"
Cetățeanul a rămas 
foarte surprins. Pe 
urmă însă, cînd a a- 
flat cum a.„contractat 
boala", a izbucnit în 
rîs).

Domiciliul. In piață 
și acasă cînd sînt ore 
la școală și la școală 
(în timpul liber) Mai 
are și cîteva domicilii 
puțin cunoscute, ca, 
de pildă, sub bancă 
(cînd nu știe lecția) I

„O călătorie prin 
Orient și Grecia 
antică", ne scrie 
Enghelberg Adela, 
a fost tema con
cursului „Drumeții 
veseli". Participan- 
ți ? Clasele a V-a 
A și a V-a B de 
la Școala de 7 ani 
nr. 1 Bacău. În
vingătorii ? Clasa 
a V-a B și-., spe
ranța pentru o re
vanșă a clasei a 
V-a A.

„Ne-am îmbogă
țit, ne serie Scur
ta loan, de ia 
Casa de copii șco
lari din Piatra 
Neamț. La colțul 
viu avem acum un 
P'rș, cîteva vrăbii, 
sticleți și o... buf
niță r

astfel. Intr-o străfulgerare, Înțelesei to
tul. Marin și Zamfir, pe care-i bănuiam 
de mult că sint sub influența legiona
rilor, urmăreau să împiedice acțiunea 
noastră. Era limpede că, văzind me
moriul, directorul ar fi anunțat poliția. 
Nu era greu de prevăzut ceea ce avea 
să urmeze atunci ; eliminarea unor 
ucenici, arestarea mea...

— Prieteni, strigai către clasă, oare 
domnul director cîștigă doi lei pe zi, 
așa cum cîștigăm noi ? Oare știe el 
ce-i foamea și bătaia ? Nu știe 1 Atunci 
de ce ar semna ? Și apoi nu știm ce 
gindește el despre luptele ceferiștilor !

— Așa e l tună unul dintre ucenicii 
cu mai multă autoritate. Memoriul ăsta 
nu trebuie să ajungă în mina directo
rului l Mă, Zamfire, și tu, Marinică, pe 
voi vă mănincă pielea ? Dați numaide- 
cît memoriul înapoi 1

— Dați memoriul imediat 1 se auziră 
alte voci amenințătoare.

Speriați, prinși cu ocaua mică, cei 
doi provocatori îmi dădură înapoi me
moriul și nu mai știurâ cum să-și 
ascundă mutrele viclene în 
fundul clasei.

*
„La școala noas

tră, ne scrie 
Miercurea Cristi
na, din comuna 
Șoldanu, regiu
nea București, au 
Și început „lucră
rile" de primăva
ră. Mai mulți pio
nieri au încercat 
puterea de încol- 
țire a semințelor 
de griu, șrz și 
secară. Strtngerea
cenușii și a îngră
șămintelor este 
sarcina noastră 
permanenta. Abia 
așteptăm să înce
pem lucrul".

„E o mare cins
te să devii utemist, 
ne scrie Ciobotea 
Viorel, djn comuna 
uovasirit, raionul 
Arad. Șj președin
ta noastră de uni
tate a meritat a- * 
ceasta cinste".

Zimbii. Eram mîndru de cole
gii mei. îmi adusei aminte de 
vorbele unui lucrător mai vîrst- 
nic, intrat de mult în mișcare : 
„Fi încrezător in conștiința mun
citorilor. Intr-o cauză dreaptă te 
vor ajuta fără preget 1"

sau în magazia de 
lemne (cînd chiulește 
și n-are timp s-o 
șteargă din școală).

*
N. A. : Sper că, tre

când prin orașul Mă
rășești, îl veți recu
noaște ușor pe eroul 
din fișa de mai sus. 
Dar trebuie să vă 
grăbiți. Am aflat că 
băieții din clasa lui ii 
pregătesc o surpriză. 
E vorba de o schim
bare de fișă sau așa 
ceva...

ȘTEFAN ZAIDLS

Coif de interior — casă țărănească —* 
izvorul Crișului.



GICA IUTEȘ

de cîrpe care miroseau a 
terepentină.
căști gura ? La cai verzi 

îi părea atunci lui conu

O dată pe săptămînă, mătușa făcea 
mare scuturătură în odăile de sus și-l 
lua pe Lucă să-i ajute la lustruitul 
podelelor.

Dacă se întîmpla cumva ca băiatul 
să ridice ochii din podea și să pri
vească o clipă la minunățiile care se 
puteau vedea prin odăi, mătu
șa îl îndesa înciudată cu nasul în 
șomoiogul 
ceară și a

— Unde 
pe pereți ?

Ce bine 
Cristu I

întotdeauna, cît ținea curățatul o- 
dăilor, el umbla pas cu pas după Lucă, . 
de parcă ar fi pîndit doi hoți care 
voiau să-i fure ceva. Cu scufia cu 
ciucurele care i se bălăbănea pe lingă 
ureche, în halatul lung și vișiniu, în
călțat cu pîslarii cei cadrilați, umbla 
de colo pînă colo bocănind din bas
ton și mormăind mereu: „că pe ici 
nu-i lustruit, că pe colo a rămas un 
fir de praf". Tremura de bucurie, 
chițcăind ca un șobolan, cînd vedea 
cum îl vîră pe Lucă cu nasul în cîrpa 
de frecat.

— Așa 1 Invață-1 să fie harnic, 
broscoiul I Să facă treaba cum se 
cuvine 1 Și bătea înveselit cu basto
nul lui cu mîner de argint în podea.

Pe Lucă îl podideau lacrimile de u- 
milință și, tîrîndu-se în genunchi în 
urma șomoiogului puturos, făurea 
cele mai groaznice planuri de răzbu
nare. Se gîndea să strîngă o sută de 
gogii și să le dea drumul în patul lui 
conu Cristu I... Să-i pună un șoarece 
mort în ceainicul pe care i-1 ducea 
mătușa în fiecare seară... Ori mai 
bine să caute un șarpe și să i-1 vîre 
în pilota de puf pe care-o scotea 
mătușa dimineața la aerisit...

Cînd isprăvea de scornit cea mai 
cumplită răzbunare, podelele luceau ca 
oglinda.

Urme ștersul prafului din odaie în 
odaie. Ce frumoase erau odăile 1... 
Erau cinci de toate. Dar se făcea cu
rățenie numai în patru din ele. Ușa 
uneia era încuiată totdeauna și Lucă 
nu mai putea. de curiozitate. Ce pu
tea să fie acolo ?

II întrebase și pe Tomeca. Dar To- 
meca tocmai băuse, băuse zdravăn, 
foc l.„

— Ce-i în odaia încuiată ? răspun
sese el în bătaie de joc. Acolo trebuie să 
fie Talpa iadului, care stă călare pe- 
un lădoi cu aur și-l păzește. Noi mun
cim, conu Cristu vinde tot ceea ce 
muncim, Băcăleanu cumpără și-i dă 
aurul lui conu Cristu. Iar conu Cristu 
i-1 dă Tălpii iadului să-l vîre în lădoi.

Așa era Tomeca 1 Vorbea în dodii, 
adeseori I

Intr-o zi, Lucă o întrebase chiar pe 
mătușă. Ea se uitase țintă la dînsul 
o clipă, ca și cum ar fi stat în
ănă, .dacă să-i spună sau nu. Apoi 

spusese fără mînie:
— Nu-i treaba ta 

edaie în care a stat
„Cineva" ? Cine o 

neva ?“
Cea mai frumoasă

de loc. de cît poate la sprîncene,cum-

E o

roman in pregă-
odaie din toate

unul din 
de piele 
ținte au- 
deznoda 
dinainte.

ca nu 
se clăti
se răs- 

dînsul.
il înfăți-

de-'o parte și alta a nasului purta 
subțire, în furculiță. Avea fun-

o 
cu 
o- 
pe

ce-i acolo, 
„cineva", 
fi fost acel „ci-

șter-

O
o o

♦

Vă recomandăm
Viorica Huber — De ce nu 

mai are puricele potcoave ; 
Constantin Nonea — Copii, 
babe și moșnegi; Călin Gru- 
ia — Minunata împărăție cu 
palate de hîrtie; Meheș 
Gyorghy — Paloșul neîn- 
frînt; Leonid Petrescu — 
Minuni în eprubetă ; V. Ko
rolenko — Povestea unui 
contemporan; Ștefan Luca 
— Ani de școală.

Desene de N. Zamfir

ca

două 
ză- 
trei 

două 
șter-

iar mîi- 
rezemau 
bastonaș 
măciulie

o

sus. 
la 

un 
de

capul 
din- 

adîn-

în 
u-

era sa’.onul. Aici e- 
ra un candeiabru 
cu țurțuri de sticlă 
lungi și tremurăto
ri. Era de-ajuns să 
calci mai apăsat pe 
podea că țurțurii 
aceștia străvezii se 
loveau unii de al
ții, scoțînd clin
chete ușoare și dulci 
ca sunetul unor 
clopoței de argint.

Și cînd, prin 
draperiile groase 
de culoarea lămîii 
se strecurau razele 
soareiui, candela
brul scînteia atit 
de minunat, arun- 
cînd curcubeie pe 
pereții frumos zu
grăviți cu mici 
trandafiri roz...

Intre cele 
ferestre mari, 
brelite, erau 
tablouri. Pe 
dintre ele le 
gea de praf însuși 
conu Cristu. Mătu
șa n-avea voie să 
le atingă nici mă
car cu pămătuful 
de pene.

Ea lua 
scaunele 
bătute cu 
rite. Tși 
șorțul de 
îl așternea pe sca
un și-l ridica de 
subțiori pe conu 
Cristu ajutîndu-1 
ca să urce, să a- 
jungă pînă la pri
mul tablou. Apoi, 
împreună cu Lucă, 
trebuiau să țină de 
scaun cu amîndouă 
mîinile, 
cumva să 
ne și să 
toarne cu

Tabloul 
șa pe conu Cristu 
pe vremea tinereții 
lui, cînd fusese 
prefect de județ. Totdeauna, 
gea de prof tabloul acesta.

întîi se ,
Ce semeț fu

sese pe atunci conu Cristu. Capul și-l ținea 
drept, nu-i tremura ca acum. Nu mai se
măna de loc. de cît poate la sprîncene, 
care-i rămăseseră tot etît de negre și îm
binate. Acolo, în tablou, ținea capul mîndru 
în sus și ' 
mustață

e
dă albă la gît, hai
ne negre, 
nile se 
pe un 
subțire cu 
lunguiață 
pară.

După ce conu 
Cristu se ștergea 
de praf fără să 
scoată un cuvînt, 
mătușa trebuia să-i 
dea jos, să mute 
scaunul sub cel 
de-al doilea tablou. 
Și pe acesta îl cu
răța, tot cu mîna 
lui, cu aceeași a- 
tenție încordată. 
Tabloul acesta în
fățișa o frumoasă 
doamnă cu părut 
negru ridicat pe 
cap ca un ceaune! 
cu fundu-n 
Doamna purta 
rochia neagră 
guteraș atît 
scrobit încît 
parcă-i ieșea 
tr-o farfurie 
că. Fusta largă era 
atît de curmată la 
mijloc, că ți se pă
rea că’ la cea mai 
mică mișcare s-ar 
fi putut rupe 
două, cu mare 
șurimță-

Conu Cristu 
ștergea gingaș 
Cămătuful pe 

raz, pe urmă 
gulerul care semă
na cu o farfurie a- 
dîncă și cînd ajun- 
?;ea la faldurile 
ustei, lacrimi mari 

și dese îi izvorau 
din ochi.

— Melania ! sus
pina el plin de jale. 
Scumpa mea soție! 
De ce m-ai pără
sit și m-ai lăsat 
singur pe lume? 

Prima oră cînd 
auzise, Lucă fusese cît pe ce să bufnească 
în rîs. I se părea caraghios, ca un om bă- 
trîn să se plîngă c-a rămas singur pe lu
me. Dar pofta de rîs îi trecea îndată ; ca 
la semnal, știut parcă dinainte, mătușa por
nea și ea pe plîns.

Lucă o privea prostit. Se vedea cît de 
colo că din ochi nu-i iese măcar o lacri-

Am auzit că pentru serba
rea pe care o veți da, aveți 
nevoie' de cîteva poezii. V-aș 
putea da eu un sfat. Mergeți 
la librărie ți cereți catlea a- 
ceea cu copertă verde, inti
tulată „Glasuri dragi". Este 
o carte cu poezii de E. Tru
tneva. Scriitoarea sovietică 
Trutneva a închinai copiilor 
multe versuri pline de gingă
șie și veselie. Cartea despre 
care vă vorbeam cuprinde 
un mozaic de versuri traduse 
în romînețte pentru vo'. Sini 
acolo poezii care vorbesc 
despre frumusețea pădurilor

fi a «orilor, despre roțeafa 
din obrajii sfioși ai fragilor.

Mai sînt în carte versuri 
care vorbesc despre copil ca 
vot, care, în zilele cînd pa
tria lor era în pericol, s-au 
purtat vitejește. In poezia 
„Pionierul", aflăm cum osta
șii sovietici II gonesc pe 
dușman dintr-un oraș distrus 
și văd un steag roșu înălțat 
pe ruine. Este steagul roșu 
pe care un pionier l-a păzit 
și l-a păstrat să nu cadă în 
mîini vrăjmașe. O altă poe
zie ne vorbește despre Va
nia Adrianov — un mic e-

rou. Yania arată drumul spre 
dușman unul detașament de 
soldați. Urmează apoi ver
suri despre viața copiilor din 
zilele pașnice. Despre veselis 
taberelor de pionieri și des
pre călătoriile din vacanță. E 
cuprinsă fn această carte o 
lume întreagă, lumea copii
lor cinstiți care se joacă și 
învață de mici să muncească, 
lumea unor copii care la ne
voie știu să fie dț folos pa
triei. Deschideți portița fer
mecată a acestei lumi I.

ELENA DRAGOȘ 

Cu timpul însă începu să 
se obișnuiască cu asemenea comedie. 
Asta se petrecea mereu în fiecare 
săptămînă și el înțelese în cele din 
urmă, că mătușa se străduiește să-i 
facă pe plac stăpînului. Căci îndată 
ce lui conu Cristu îi secau lacrimile, 
și poruncea mînios;

— Na, șterge-1 tu pe ăla 1 — mă- 
tușii îi trecea ca prin farmec plinsul. 
Se grăbea să se urce pe scaun în iața 
celui de-al treilea tablou. Niciodată, 
conu Cristu nu ștergea de praf ta
bloul acesta.

— Cine e ăsta, mătușă ? o întreba
se Lucă în șoaptă o dată.

— Cineva, îi răspunse ea tot în 
șoaptă și-l împinsese departe de dînsa 
cu coada lungă a pămătufului.

Tabloul înfățișa un ofițer tînăr și 
chipeș, care semăna leit cu conu 
Cristu cînd era tînăr.

Lucă privea întotdeauna chipul tînăr 
al ofițerului cu teamă. O putere ciu
dată îl atrăgea parcă să-l privească 
într-una și din ce-1 privea, un simță- 
mînt necunoscut de neliniște și tea
mă punea stăpînire pe dînsul. Și ori 
de cîte ori îl privea își amintea de 
seara aceea.

Tomeca era mai beat ca de obicei. 
Asta se vedea pentru că se trîntise în 
fața grajdului, în ploaie, și nu se ri
dica de Ioc să intre înăuntru.

— De ce bei, nene Tomeca, de ce ? 
O să-ți ardă mațele... Haide să ne 
culcăm. Mă culc și eu la matale în 
grajd. Am să-ți spun o poveste.

Ochii lui tulburi se limpeziseră pen
tru o clipă. Se ridicase ascultător și 
sprijinindu-se de umărul lui intrase 
în grajd.

— Ce poveste frumoasă știi tu, 
Lucă ? Ce poveste știi ? și izbucnind 
în plîns îl luase în brațe vorbind fără 
șir.

— Tu, tu știi cea mai frumoasă po
veste ? Tu ar fi trebuit să fii co
pilul meu, băiețașul meu I Măicuță 
ta a fost o porumbiță curată și al
bă... Dar mi-a luat-o 1 Emilian mi-a 
luat-o 1 Am vrut să fac o nuntă ma
re I... Să plec la fabrică, la Brașov. 
Că sînt mecanic, băiete... Nu servi
tor la ferma lui Crisanta 1 Meseria 
mea a fost brățară de aur!... Dar 
mi-a furat-o, tot cîinele de Emilian. 
Pe mine m-au trimis pe front, și el 
a rămas să-si bată joc de frumusețea 
ei I... A aruncat-o pe drumuri, copila- 
șule! Te-a lăsat pe tine fără tată, 
băiețelule 1... Of 1... Of I... Ce vinovat 
e și unchi-tău, Gavrilă... Ce păcat a 
făcut, c-a lăsat-o fără apărare. Cînd 
m-am întors, uite cnm m-am întors I 
Fără un picior I Și pe ea cum am gă
sit-o... Vorbind cu îngerii din cer, 
servitoare la Păltăguță I

Din lacrimile și deznădejdea acestui 
om, amețit de rachiu, Lucă presimți 
că mama lui trecuse printr-o suferin
ță cumplită, de care „cineva" era vi
novat.
(Fragment dîntr-un
tire)
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REZUMATUL CAPITOLELOR PRECEDENTE
Brotăcel, un copil rătăcit în junglă, e înfiat 

de o familie de lupi, care-l cresc și-l apără de 
t'grul Shere-Khan. încep o mulțime de peri
peții. La un moment dat, el află că în haită 
se pregătește înlăturarea lui Akela și prinderea 
lui Brotăcel de către tigrul Shere-Khan. Pentru 
a lupta Împotriva lor, Brotăcel se înarmează 
cu „floarea roșie" — focul și îl pedepsește pe 
tigrul Shere-Khan, apoi se duce în sat unde e 
recunoscut de mama lui. Se deprinde cu viața 
oamenilor. De dușmani însă n-a scăpat. In 
afară de tigrul Shere-Khan. mai are unul nou : 
lăudărosul vînător Buldeo.
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Un grajd... fenomenal

Cina e .,Smîk“?

La Hruscovomv nad Jevisovku 
(Cehoslovacia) s-au construit do
uă erajdituri fără... stîLpi de susți
nere și fără grinzi! Acoperișuri în 

Cîrtițe mecanice
Anul acesta a apărut pentru prima oară în lume o mașină care poate 

săpa pufuri de mină cu un diametru de 6 metri pînă Ia o adincime de 800 
metri Mașina a fost construită de uzinele de construcții de mașini grele 
din Urali. Aceeași întreprindere a creat o presă nouă de 10.000 tone și cei 
mai puternic bluming din Europa, care va produce 2 milioane tone de /a- 
minate pe an.

O uzină din orașul Sverdlovsk a început să producă în serie mașini de 
forat autopropulsate — adevărate cîrtife mecanice care pot pătrunde pînă 
la cî/iva kilometri în pămînt.

formă de boltă, lung de 80 m și 
lat de H, e făcut din romburi de 
cherestea prinse în... dame.

In atelierele Buou 'i Central de 
Construcții al Industriei de Auto
mobile și Tractoare din Polonia a 
fost construit un microautomobil — 
turism, denumit „Smîk". El este în
zestrat cu un motor de motocicletă, 
marca „Iunak", care are o capaci
tate cilindrică de 350 cm cubi. Au

tomobilul are locuri pentru două 
persoane mature și doi copii. Ușa 
automobilului se deschide înainte. 
Viteza maximă este de 80 km pe 
oră. Consumul de benzină e de 5 
litri la o sută de km. In prezent 
„Smîk1' este supus probelor.

Un „uriaș"
In India a fost terminată cons

trucția giganticului stăvilar de la 
Hirakuda, de pe fluviul Mahanadi 
(statul Orissa), construcție care a 
durat 8 ani. Acesta e cel mai lung 
stăvilar din lume. Uriașa construcție 
împreună cu utilajul ei, a fost în
făptuită în întregime de ingineri in
dieni. Stăvilarul va pune capăt inun
dațiilor distrugătoare de pe urma 

cărora au avut mult de suferit lo
cuitorii din statul Orissa ; el va per
mite irigarea cu apele fluviului a ra
ioanelor secetoase și va da țării 
mai multă energie electrică.

Hidrocentrala electrică de pe stă
vilar va produce peste 1.200.090.000 
kilowat-ore de curent electric pe an. 

„Ea va alimenta o mulțime de uzine 
și fabrici de bumbac mai mici, pre
cum și marile uzine de aluminiu 
și turnătoriile de oțel aflate în par
tea locului.

Fără îndoială că vă plac mult măr
cile cu subiecte din floră și faună. 
Cind le găsiți, le aranjați cu satisfac
ție în colecfia voastră. Despre mărcile 
din Malaku Selatan au auzit poate 
muiji dintre cititorii acestor rînduri. 
Sînt frumoase, ce e drept I In dese
nele lor admirăm fluturi, păsări ți alte 
viefuitoare de pe îndepărtate melea
guri. Știți unde se află acest stat? In 
primul rînd, amintim că esfe vorba de 
un stat.... care de fapt nu-i stat.

După ce poporul indonezian ți-a 
cucerit libertatea, uneltirile cercurilor 
colonialiste olandeze au încercat în 
repetate rânduri — ți încearcă ți azi 
— să-i submineze unitatea. Intr-una 
din regiunile Indoneziei, grupul insu
lelor Moluce, a fost constituit la un 
moment dat un ața-zis stat „indepen
dent", căruia i s-a dat denumirea de 
Maluku Selatan. Trăinicia acestui stat, 
nerecunoscut de nici o țară nici măcar 
de Olanda este afît de slabă, în<it 
el a fost înființat ți desființat de mai 
multe ori. Conducătorii lui, care nu se 
bucură de sprijinul poporului, au fosf 
pe rfnd mai mutți țefi ai bandelor te
roriste ale Dar-ul-lslamului

Ața-zisa „Republică a Molucelor de 
sud" sau Maluku Selatan a avut deo
sebita grijă de a emite ți mărci poț- 
tale. Ele nu sînt însă cu adevărat 
poștale, pentru că n-au avut ți nu au 
nici o circulație.

Mărciie din Maluku Selatan nu-ți 
au deci locul Intr-o colecție filatelică 
propriu-zisă. Ele au numai un rol pur 
decorativ, pentru că, e drept, sînt atră
gătoare

VAL .TEBEICA

------------------------ -------------------- oooo-o

33 m.
LIBER
22 august 1956 —

26,00 sec.

19 august 1957 —

22,8 sec.

9 februarie 1958 —

22,1 sec.

E cam ciudat să începi un articoi în 
felul acesta. Dar tocmai aceste cifre m-au 
făcut să-l scriu.

Era în vara anului 1956. Stăteam pe 
marginea bazinului de înot de la Palatul 
pionierilor și priveam. Priveam la copii. 
Nu pot spune că pe Miky Zager, despre 
care am să încerc să vă povestesc, l-am 
deosebit printre înotători; nu I Aș putea 
spune însă că l-am deosebit printre cei 
care se bălăceau. Deși încă de pe atunci 
Miky făcea parte din echipa de copii a 
„Recoltei", era totuși... începător.

— Miky, la duș... Acum la încălzire... 
Fii atent la mine. — Așa l-auzeam mereu 
pe tovarășul antrenor Carol Beer. Miky 
pe atunci era bun prieten cu indisciplina, 
cu neatenția. Au urmat însă zile de mun
că, de antrenamente.

Peste cîteva săptămîni l-am văzut din 
nou pe Miky Zager. Era la concursul de 
natație „Cupa Scînteii pionierului" ediția 
a Vl-a. Disciplinat, atent, numai „orbi și

urechi" la semnalul startendui. Și rezul
tatul î La categoria I-a (Miky abia împlinise 
9 ani), 33 m liber, se clasează pe... pri
mul loc. Timpul ? 26 secunde. După fie
care victorie spectatorii își făceau „dato
ria", aplaudau. Miky învățase să cu
noască cînd era vorba de joacă și cind 
trebuia să fie serios. Și, atunci cînd tre
buia, Miky știa să lupte pentru victorie.

A mai trecut un an. Despre Miky Zager 
am și uitat. El însă nu a uitat de înot, de 
antrenamente. Și, odată cu vara, a venit 
și concursul de natație. Și aci l-am reîn- 
tîlnit pe Miky. Era un Miky nou însă. Cu 
toate că erau copii mai mari ca el, Miky 
devenise căpitanul echipei. Cînd tovarășul 
antrenor lipsea, Miky era cel care însufle
țea discuțiile. Băieții din echipa lui sînt 
prieteni, sînt uniți. Și de multe ori, cînd 
Miky credea că nu mai are nimic de în
vățat, cînd succesele sportive îl făceau 
prea mîndru, prietenii, colegii de echipă 
îi săreau în ajutor.

— Nu e bine așa, îl sfătuia Doina Puș- 
cașu. Ce fel de căpitan ești tu ? Dacă vor 
face toți la fel î

La început, Miky credea că toate acestea 
i se cuvin, pentru că el e primul întot
deauna. Dar pe urmă îi veniră în minte 
cuvintele Doinei. „Nu, nu e bine".

A sosit și ziua desfășurării ediției a 
VII-a a Concursului de Natație „Cupa 
Scînteii pionierului". Miky — de data a- 
ceasta, proaspăt pionier — luptă cu mai 
multă dirzenie și, la capătul celor 33 de 
metri, înotînd „liber", se depăși pe sine 
însuși realizînd un timp record de : 22,8 
sec. După concurs am stat timp îndelungat 
de vorbă. „Asta este primul succes adus 
cravatei mele", mi-a spus el atunci... Pri
mul !._

Zilele trecute, la bazinul acoperit Flo- 
reasca a avut ioc o întrecere între echi
pele de copii din București, unde Miky a 
ocupat din nou primul loc, la proba de 
33 m liber El a „scos" timpul de 22,1 sec.

Acum, Miky și ceilalți pionieri de la 
Asociația „Recolta" se antrenează mereu. 
Numai prin muncă vin victoriile !

■ GETA CGSTfN

La Russe

In cinstea „Zilei 
Internaționale a Fe
meii", la Russe (R. 
P. Bulgaria) se des
fășoară un turneu in
ternațional de tenis 
de masă.

Echipa noastră fe
minină a repurtat pî
nă în prezent două 
frumoase victorii. In 
jocul de vineri seara 
— primul joc dispu
tat — RP.R. a între
cut cu scorul de 3—2 
formația U.R.S.S.

Georgeta Pitică, u- 
na din tinerele noas
tre jucătoare, a avut 
o formă deosebită și 
a contribuit în mare 
măsură la victoria 
obținută.

Următorul meci s-a 
disputat între echipa 
R.P.R. și formația R. 
D. Germane, pe care 
a întrecut-o cu exce
lentul scor de 3—01 

Iată și alte cîteva 
rezultate înregistrate:

R. P. Ungară — 
Russe 3—0; R. P.

Ungară — U.R.S.S. 
3—0 ; R. P. Bulgaria 
— R. D. Germană 
3—1.

Spaski: 
cea mai frumoasă 

partidă 
a turneului

Al XXV-lea Cam
pionat de șah al 
U.R.S.S. a luat sfîr- 
șit.

La Riga (R. S. S. 
Letonă) a avut loc 
festivitatea de în
chidere. Marele mae
stru Mihail Tal. ciș- 
tigătorul campionatu
lui — a primit pre
miul special instituit 
de guvernul R. S. S. 
Letone. Marele mae
stru Boris Spaski, 
din Leningrad, a pri
mit premiul pentru 
cea mai frumoasă 
partidă a turneului.

6—3 pentru 
canadieni...

La 14 februarie, la 
Stocholm (Suedia), 
echipa reprezentativă 
de hokei a Canadei 
— sosită în Europa 
pentru Campionatele

mondiale — de la 
Oslo — a întilnit e- 
chipa Suediei. Me
ciul s-a terminat — 
in urma unui frumos 
joc — au hotărîtorul 
scor de 6—3, care
1- a consacrat pe ca
nadieni ca învingă
tori.

Fotbal

• Petrolul-Ploeșh 
și-a încheiat turneul 
în Egipt jucînd ta 
Tonta cu selecționa
ta acestui oraș pe 
care a învins-o cu
2— 0.

Fotbaliștii rotnîni 
au plecat în Siria 
unde vor susține mai 
multe întâlniri.

• Echipa dv fotba’ 
Progresul București a 
susținut duminica 
trecută un meci ami
cal cu echipa Dina- 
mo-Obor. Intîlnirea 
s-a încheiat cu vic
toria cetor de la Pro
gresul, care au im
pus — printr-un joc 
frumos și tehnic — 
scorul de 4—2
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După amiaza
Comănești. Școala medie mix

tă nr. 1. Aici va fi secție de 
votare. Pregătirile au început... 
Alături de cei mari sînt și copiii.

In fiecare după amiază cite 
doi pionieri sînt de serviciu. Ei 
ajută pe bătrîni să se găsescă pe 
liste. Dar cite nu sînt de făcut

la o secjie de votare-.. Podolea- 
nu Leana și Petrescu Elena lu
crează un fotomontaj, Balmeș 
Rodica, Prisăcaru Valeria, Bio- 
gini Gheorghe și alții fac lozinci, 
lipesc afișe.

Pionierii de la Școala medie 
mrxtă nr. 1 din Comănești vor 
ca secția de votare de la școala 
lor să fie cea mai frumoasă.

Și cu siguranță că vor reuși.

SERBĂRI
Drugă Gh. Gheorghe din comuna Mărgineni.Bacău: 

„Pionierii clasei a Vl-a pregătesc piesa „Arendașul romin" 
de I. L. Caragiale. In rolurile principale sînt; Flot Ion, Pa- 
lade Romeo, Drugă D. Gheorghe’1.

Toma Nicolaie, din comuna Buzescu, raionul Alexan
dria : „Pentru serbarea în cinstea alegerilor am și pregătit 
cele mai frumoase dansuri naționale: „Frunza", „Țarina*,
„Baraboiul*, „Cotita" șl „Ariciul"— -

Rîmbu Revișoara din comuna Brănești-Pucioasa ; „Bri
gada noastră artistică se pregătește de zor. Vrem ca specta
colele pe care le vom da să placă celor care votează — 
părinții, frații și surorile noastre mai mari11.

Buștea Maria, comuna Gurasada-Hunedoara: „Echipa 
noastră de dansuri a pregătit dansuri pe melodii populare 
locale. Primul spectacol l-am dat la Casa alegătorului11.

Sînt 60 Ia un loc

Ați auzit despre această orchestră de acordeoane ? Încă 
nu ? Atunci aflați că ea numără peste 60 de copii. Intre 7 și 13 
ani. Pînă în prezent au dat cîteva spectacole la ei în oraș — 
Tg. Mureș. Iar acum ? Acum pregătesc un spectacol închinat 
alegerilor

Acolo unde sînt stâplni imperialiștii
• Nu de mult populația pașnică a unei 

localităfi din Tunisia, Sakiet-Sidi Yusef a 
fost victima unui bombardament al avia
ției franceze. Acest atac barbar a adus pier
deri toarte mari locuitorilor — case și 
bunuri distruse, nenumărați morți și răniți. 
In Maroc și Siria, in Egipt, chiar și în An
glia, presa oliciaiă, organizațiile de masă, 
reprezentanți ai statului au luat atitudine de 
protest împotriva acestui atac sălbatic. In 
Franța au avut loc nenumărate adunări și 
manifestații în care comuniștii francezi și 
diferite personalități progresiste au con
damnat actele de violență ale statului fran
cez față de popoarele din colonii.
• De trei ani continuă războiul sîngeros 

din Algeria. Pînă acum colonizatorii, în 
numele „civilizației" și a „ordinei" ce vor 
s-o instaleze în statele africane, au ucis 
peste 500.000 de oameni din rîndul popu
lației băștinașe- Dar poporul algerian luptă 
cu îndîrjire și credință în victoria lor.

O
 In fotografie : Ostași din arma

ta națională de eliberare, in
tr-unui din satele pe unde, cu 
puține clipe înainte, au trecut 
„civilizatorii" colonialiști fran
cezi.

Pluteau văpăile amurgului pe 
Volga. Pe colina „Mamaev" 
era liniște, o liniște aiit de a- 

dincă, incit mă temeam ca lăstunii 
care spintecau văzduhul să n-o 
sfîșie cumva. Și. in fața noastră. 
StaiîngraduL

Stăteam alături de Slava, cole
gul meu de universitate și priveam 
panglica aibastră a Volgăi, înfio
rată de apusul sîngeriu. Slava iși 
ținea o mină în buzunar și-și legă
na picioarele, care-și meritau nu
mele, pentru că mergea cu ele. Sla
va Tișcenko, era student la filolo
gie. Era din Stalingrad. Slava Tiș
cenko avea o mină de cauciuc, iar 
picioarele, de la genunchi in jos — 
de lemn. Nu se cuuoștea. Mergea 
la fel de bine ca mine. Iar de 
scris, slavă domnului, nu mulți îl 
întreceau. Acum stătea gindiior și 
privea lăstunii ce scoteau țipete 
scurte, lunecind pe nesfîrșitul al
bastru. Mi-a spus incet, mutîn- 
du-și privirea in pămint:

— Aici— — nu știu dacă ți-am 
spus— — tata...

Și vocea i s-a înmuiat, topindu- 
se parcă o dată cu amurgul.

— Eu. la ieL..

Am înțeles. Pe colina Mamaev 
murise comandantul de plu
ton Vladimir Tișcenko, iar 

soldatul Slava Tișcenko iși pierdu
se picioarele și o mină.

Am coborit incet spre oraș și 
am pornit pe strada largă ca un 
bulevard. Intr-un părculeț care 
răspîndea mirosul dulce, amețitor 
de liliac, copiii se jucau gălă
gios.

— Aici m-am jucat și eu ciad e- 
ram copii. Vezi taîișul acela de li
liac ? Nu știu cum de-a rămas tea
făr. Pe aici a fost un iad.

Lui Slava i-a venit chef de vor
bă. Ne așezăm din nou pe o bancă 
și simt că Slava vrea să-mi poves
tească ceva pe care eu îl aștept de 
mult.

Eram la ora de literaiură rusă, 
cină a venit primul bom
bardament. Toiul a început 

ps neașteptate : S-au zguduit 
pereții școlii. Geamurile au zor
năit. Biziitul avioanelor — ames
tecat cu bubuiturile exploziilor, 
cu țipetele copiilor și gemetele 
răniților — ne îngrozea. Am fu
git pe stradă. Prin parcuri nu 
mai erau copii — erau numai ca
davre. Clădirile — surpate. La un 
colț l-am intîlnit pe dirijorul or
chestrei simfonice a uzinei de trac
toare. Casa iui nu mai era. Era un 
morman de cărămizi. M-am dus a- 
casă intr-un suflet. La noi era o 
zarvă de nedescris. Mama rupea 
cearșafurile in iîșii pentru răniți. 
Aș fi vrut să plîng, dar nu puteam. 
Și mi-a venit deodată gindul care

mă muncise in drum spre casă: 
„Mă duc Ia comisariatul militar*.

— Du-te, mi-a zis mama.

Si-a acoperit 
de cearșaf, 
zut-o după 

siîrșitul războiului, 
tele frontului. A

fața cu o fîșie 
N-am mai vă- 
aceea pină la 
A lucrat în spa- 
venit iarna. De

prinsesem binișor tcinele milităriet 
Eram unul dintre cei mai buni gre
nadiers Nu mă mai speria nici 
moartea. Eram numai ură împo
triva dușmanilor de la marginea 
orașului. Vezi casa asta ? Dac-ai 
ști de cite ori a trecut dintr-o 
mină în alta! Era numai ruine.
îmi amintesc ca azi. Dimineața a- 
ceea de plumb cobora obosită 
peste dărîmături. Oamenii erau sfîr- 
șiți de oboseală. De cu seară lu
asem clădirea și de atunci n-am 
mai dat-o. După bombardamentele 
turbate, liniștea asia mi se părea 
atit de nefirească, ba chiar în
fricoșătoare. Căci liniștea-n răz
boi nu-i decît o pauză pentru fum, 
ca să se ridice, și pentru cei ră
niți. ca să moară. Stăteam cu ochii 
iniredeschiși și priveam fumul dez- 
lînat ce se înălța sinistru din ruine. 
Acolo a fost o școală, un parc, o 
statuie... încercam să-mi reconsti
tui viața trăită cu trei luni în urmă. 
Și mi-a venit să plîng. Dar lacrima 
mi-a rămas țintuită in ochi. Au
zeam niște bocănituri. Da, intr-a
devăr, era un neamț. Scormonea 
grăbit, îngropînd o mină sub clă
dire. A aprins fitilul. Dacă m-ai 
întreba, n-aș ști să-fi spun ce-am 
simțit. M-am pomenit jos. Căză
tura mea l-a speriat grozav pe 
neamț. Mi-am ars mina cu fitilul,
dar l-am oprit pe neamț. L-am a- 
dus plocon. Dacă nu auzeam ? Pie
reau treizeci de-ai noștri. Se dă- 
rîma și clădirea. Un obiectiv mai
puțin.

Spre seară. l-am intîlnit 
tata. Îmi venea să țip de 
curie. Peste două zile

pe 
bu- 
am

trecut în plutonul lui. STa început o- 
tensiva. Tata... în prima zi. Eu am 
fost rănit în aceeași zi, dar mai 
spre seară. 11 văzusem pe tata 
suind colina. L-am văzut și căzînd. 
Tu știi că pe fiecare metru pătrat 
de pe colina Mamaev sînt mai mult 
de o mie de schije ?...

„.Pașii bocăneau straniu pe tro
tuar. Dinspre Volga, se auzea su
netul unui vas de pasageri, înso
țit de melodia unei armonici. După 
un colț era blocul unde locuia Sla
va cu mama Iui.

— Unde ați îniîrziat atit. Slava ? 
l-a mustrat Evdokia Pavlovna pe 
Slava. Nu-i frumos să ții musafirul 
flămind. De le două n-ați iuat ni
mic in gură.

DUȚA LAURENȚIU



O cftssU pentru pfts&rele
scîndurele groase de

5 mm tăiați mai întii 
două bucăți după dimen
siunile din fig. 3, (pereții la
terali), o bucată ca in fig. 
2. o bucată în formă de drep
tunghi cu baza de 120 mm și 
lungimea de 130 mm (podea
ua), o bucată cu dimensiu
nile de 140x133 (acoperișul) 
și... atît

După ce ați făcut toate a- 
cestea, mai tăiați 6 stinghie

fixatoare cu dimensiunile 
25Cx20 și treceți la monta
rea căsuței, folosind țintișoa- 
re potrivite cu grosimea lem
nului. Montarea se face ca 
în fig. 1.

Atenție 1 Nu uitați să tă
iați în dreptunghiul fațadei 
(scîndura cu dimensiunile 
110x120) un cerc cu centrul 
la întretăierea diagonalelor 
și cu diametrul de 50 mi
limetri.
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O lampă
Lampa de masă 

te compune din- 
tr-un postament, un 
suport-bec, un a- 
bajur yi un sistem 
electric. Postamen
tul se confecțio
nează din lemn de 
tei sau placai, 
după dimensiunile 
din schiță. Supor
tul becului se face 
dintr-un 
carton cu 
trul
ITllTl, 
găsit 
hirtie

tub de 
diame- 

15 — 25de
care poate fi 
la sulurile de 
care se vmd

de masă
în librării. Din 
sîrmă de 1,5 mm 
diametru se cons
truiește scheletul 
abajurului, iar din 
hirtie cartonată, se 
confecționează aba
jurul care îmbracă 
scheletul de sîrmă.

Sistemul electric
se compune 
tr-un soclu 
sung) pentru 
un fir electric, 
ftecher fi un 
de 25 —
acestea 
la magazinele

din-

un 
bec 

W; toate 
se găsesc

de

specialitate. Firul 
străbate suportul 
becului; un capăt 
al lui se leagă de 
soclul becului, iar 
celălalt capăt se 
leagă de ftecher. 
Legăturile nu sînt 
deloc greu de fă
cut, însă necesită 
puțină atenție.

Mai rămîne acum 
să vopsiți lampa fi 
să faceți pe aba
jur desene după 
gustul vostru.

O macara simplă
Binecunoscutul principiu al 

scripetelui și al macaralei 
poate fi aplicat Ia construcția 
macaralei simple pe care o 
indicăm mai jos. Macaraua se 
compune din : postament (1), 
distanțier (2), corpul macaralei 
(3) și sistemul scripete (4—5). 
Toate piesele acestea le veți 
confecționa f ‘ 
sau placaj iar 
din sîrmă de 
metru. Pentru

din lemn de tei 
: axul scripetelor 
! 1—2 mm dia- 
i cele două mo

soare care formează sistemul 
scripete puteți utiliza mosoare 
de ață vechi. Unirea lor o veți 
face cu o bucată de ață care 
se termină cu un cîrlig de 
sîrmă. Construcția, deși sim
plă, trebuie realizată cu aten
ție, pentru ca să funcționeze 
în bune condiții.

Macaraua aceasta o puteți 
dărui școlii, servind ca mate
rial demonstrativ la lecțiile de 
fizică.

Ziua de 8 Martie este aproape. Să facem o Ducurie mame
lor noastre, confecționînd singuri lorme de prăjituri. Șl de 
astădată utilizăm tabla cutiilor de conserve, din care tăiem 
fîșii cîi mai lungi, late de 25 mm. O margine a fîșiei se În
doaie pe lățimea de 5 mm. și se bate bine cu un ciocan de 
lemn.

Forma dorită o desenați in mărime naturală pe o ioaie de 
hirtie. După acest desen îndoiți tabla cu ajutorul unul cleș- 
tișor și lipiți capetele prin cositorire sau prindere. Aveți grijă 
să evitați pe cit posibil colțurile ascuțite. La slirșit, puteți fixa 
deasupra fiecărei forme cite un miner făcut dintr-o fîșie de 
tablă, la care îndoiți in prealabil ambele margini, ca mal sus.

In afară de formele din desenul alăturat, puteți imagina șl 
altele, cit mai originale.

PAR INTIMI COPII,RETIN ETI /
ATENȚIUNE !

In întreaga fără la librării, 
debite și chioșcurile de ziare 

cereți:

„Știință și tehnică 
pentru pionieri și școlari" 

In cuprins :
„Bolidul" — povestire științifico- 

fantastică în imagini 
„0 călătorie în centrul păniîntului" 
„Cine va fi Căpitan de astronavă" ? 

ȘI SCAMATORII — CUVINTE ÎNCRU
CIȘATE — UMOR — ARTICOLE DE 
ȘTIINȚA POPULARIZATA.
PREȚUL UNUI EXEMPLAR: 1,75 LEI.

-M/oaru. oa & siringr de-un aa 
Ș-n pușaMâ o ar un banf 
!n ea sin' număr.. roche

' -dm sirins. dac nu cum creți oaUt- 
(șr ndrcind drhretu/ sus) <

-Inrațâ/oru • așa mra spus

PIONIERI Șl ȘCOLARI!
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