
SUGESTII PENTRU 
O GAZETA DE PERETE
In clasa a V-a A de la 

Școala de 7 ani nr. 4 din 
Constanta se află o gaze
tă de perete intitulată 
„Cravata roșie*. Redactorii 
ei sint toarte entuziaști, 
caută necontenit mijloace 
originale pentru a o face 
cit mai interesantă. Deoa
rece acest entuziasm m-a 
încintal, aș îndrăzni ca, 
așa, între colegi de breas
lă, să-i ajut și eu nițel. Le- 
aș propune, de pildă, să 
scoată un număr întreg 
dedicat telului în care se 
poartă, în clasa lor, băie
ții cu fetele și invers. Pri
mul articol s-ar putea in
titula

UN FAPT CARE 
DA DE GlNDIT

Aici nu aveți nevoie de 
umor. Faptul acesta trebuie 
discutat direct, deschis. E 
vorba despre Pius Rodica. 
Intr-un rînd, ea a văzut-o 
pe Kovaci Natalia cîntînd 
în cor alături de un băiat. 
Tulea. Din intîmplare se 
alia Natalia lingă el, căci 
nu-s cine știe ce prieteni. 
Dar nu asta interesează, ci 
faptul că Rodica numaide- 
cit a scornit că „Natalia e 
îndrăgostită" și a început 
s-o strige pe numele lui 
Tulea... Bineînțeles că Na
talia s-a rușinat, s-a simțit 
stingherită, poate chiar vi
novată. (In paranteză : 
dacă te-ai simțit vinovată, 
Natalia, rău ai făcut 1 Vi
novată trebuie să se sim
tă Rodica, fiindcă-i place 
să birfească). Așa... Pe 
deasupra, nu știu dacă de 
la intimplarea aceea Nata
lia mai are curaj să stea de 
vorbă cu un băiat. Ei bine, 
Natalia, nu trebuie să-ți 
fie frică. De ce să-ți oco
lești colegii din pricina u- 
nor vorbe nesocotite ? Ca 
Rodica sînt puține fete.

celelalte vor ști s-o pună 
ia punct 1

P1NA NU FACI FOC, 
NU IESE FUM!

Intre mine și Dinu Au
rora, președinta grupei I 
a avut loc un scurt dialog:

— Dragă Aurora, cum se 
poartă băieții cu voi ?

— Așa și-așa. Oricum, 
cam nepoliticos.

— Mda.- Dar voi, voi 
sînteți politicoase cu din- 
șii?

— Noi ?! Noi să fim poli
ticoase ? Păi noi sîntem 
fete 1 Politețea e datoria 
băieților 1

...Curioasă părere, nu-I 
așa ? Dar o las pe Aurora 
în seama voastră și trec 
mai departe.

„MILIȚIANUL"
...e Florin Răducu. Să nu 

se mire că-i spun așa. Am 
auzit că-i de-altfel un bă
iat foarte ordonat și deo
sebit de bun la învățătu
ră. Dar — după cum îmi 
spunea și Aurora — îți vi
ne să rizi cind, pînă la in
trarea în clasă a profeso
rului, „ține liniște". Coco
țat pe catedră, cu lista de 
„răi* și „buni" in mină, se 
rățoiește la colegi :

— Stați cuminți 1 Miinile 
la spate 1 Cind vorbiți cu 
mine, să vă sculați în pi
cioare I

...Păi se poate, Răducu- 
le ? Înțeleg, te ocupi tu de 
ordinea clasei dar fă-o 
mai colegial,

...Și cu asta, dragi con
frați de la gazeta de perete 
a clasei a V-a A, basta. 
Dacă v-au plăcut sugestii
le mele, folosiți-vă de ele. 
Dar, pentru ca schimbul 
de experiență să fie de
plin, încunoștiințați-mă și 
pe mine de faptele cele 
mai interesante care se 
petrec Ia voi în clasă 1

AL. OV1DIU ZOTTA

PIONIERI ȘI ȘCOLARI !
PARTICIPAT! IN NUMĂR CIT MAI MARE L/£ 

CONCURSUL CULTURAL ARTISTIC CARE A IN* 
CEPUT IN TOATE ȘCOLILE DIN ȚARA!

(Citiți amănunte în pagina a Vl-ajț

Cîntec pionieresc
Text : IULIU RAȚIU.

Mars -vioi — 3

Muzica : CORNELIU MEREȘJ
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■nâm dra-gos-tea-n - trea - gă.
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Hoi îi iu-bim,noiri iu-bim albastrul cer Și-i închinăm dreț) ea-ntrea-gă.pa-tri-a noastră dra-gă

Peste plaiurile țării 
Se aude azi un cînt, 
Ascultăm goarna chemării 
Și voioși pășim în rînd. 
Ale țării reci izvoare 
Munți acoperiți cu brazi

Și cimpu scaldate-n soare 
Le slăvim în cîntec azi. 
Steagul clasei muncitoare 
Ce-I purtăm cu drag la piept 
E îndemn și e chemare 
Să pornim pe drumul drept.

Refren
Salut voios de pionier 
Răsună-n patria noastră draga 
Noi ii iubim albastrul cer
Și-i închinăm dragostea-ntreagM 
La, la, la, la...
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„De la 
prietenii 

mai 
mari“

Au cîștigat cei 
mai buni

In fața unui public numeros s-a 
desfășurat de surind faza pe raion a 
concursului sanitar al echipelor sa
nitare școlare.

Fiind bine pregătită grupa șco
lară sanitară a Scolii de 7 ani din 
comuna Creaca a ocupat locul I cu 
media 10. urmată fiind de către 
Școala de 7 ani din Chechis.

Pentru cel mai'bun răspuns pio
nierul Săuca Iulian de la Școala de 
de 7 am Hida a orimit un premiu 
special.

LIVILi RUSU
Coresp. voluniar

Jnstr. superior com Surduc 
reg. Baia Mare

în turneu
Nu de mult pionierii orașului Tr. 

Severin au avut prilejul să ia parte 
la un frumos și bogat program ar
tistic dat de către ansamblul „Casei 
pionierilor" din Tg Jiu sosiți la ei.

E destul de greu să descrii ceea 
ce a fost mai plăcut. Fiecare număr, 
fiecare tablou, a fost. răsplătit cu a- 
plauze îndelungate.

Prima parte a programului a cu
prins bucăți interpretate de orchestra 
pionierilor, dirijată de Ladislau Ra- 
koți- Au fost aplaudate în mod deo
sebit ..Marșul pionierilor", „Fantezia 
in pădure". fragmente din opereta 
„Licuricii" și altele- Partea a doua a 
programului a cuprins piesa „Cenu
șăreasa" al cărui rol principal a fost 
interpretat cu gingășie și malta na
turalele de pioniera Straton Nely. De 
mult succes s-a bucurat și echipa de 
balet a pionierilor, care a incîntat pe 
cei prezenți prin elasticitatea și su
plețea mișcărilor.

j DESPRE UN MEȘTER BUN
ȘI COPII CARE-I SEAMANA

Am văzut odată cum se iu- 
cia ia o casă mică, dar cu 
ziduri drepte, trainice, care 
parcă îți spunea : aici e un 
lucru bun, care va dăinui. 
Meșterul zidar, un mustăcios 
cu fruntea încrețită de ani, 
punea cărămidă pesle cără
midă, liniștit, cu răbdare. Pă
rea că nu se grăbește, dar 
în urma i lucrul creștea vă
zând cu ochii. Din cînd în cină 
lua nivela — „mina lui dreap
tă", cum ii plăcea s-o numea
scă — și măsura, controla. 
L-am văzut uneori cum se lu
mina Ia țață ; își privea mul
țumit opera și pornea mai de
parte la lucru. Alteori, fruntea 
lui prindea cute adinei între 
sprîncene și atunci apuca mi
stria și lucra mai cu putere.

Nu știu de ce mi-qm amin
tit asta cînd am stat de vorbă 
cu pionierii de la Școala me
die nr. 2 din Buzău. Poate 
pentru că :

Am cunoscut-o 
pe Cristina Demetrian

M. ION
Coresp. voluntar 

Tg. Jiu — reg- Craiova

Da, Cristina muncește, ase
menea bătrînului zidar. Înva
ță lecție de lecție cu dorința 
de a afla cit mai mult.

Acum, la încheierea trimes
trului, mediile ei, mulți 10 și 
puțini 9, arată aici că nivela 
zidarului nu găsește cusur. 
Ea controlează un zid drept, 
de cunoștințe trainice.

Vă întrebați poate cum do- 
bîndește Cristina asemenea 
cunoșiințe ? E de-ajuns s-o 
privești cum învață. Ea nu 
trece ușor peste nici o lecție. 
Nu-i zi in care să nu caute 
să aile cunoștințe noi din căr
ți, atlase, discuții cu cei mari.

Și asta fa toate materiile, nu 
numai la cele care-i plac. Se 
întîmpiă însă să înveți mai 
greu la unele materii. Sînt...

lucruri care îji dau 
multă „bătaie de cap"

De ce oaie ? Să ascultăm 
pe fetele dinți-a Vll-a A.

— Nu pol să învăț la ma
tematică — se plînge una 
dintre ele.

— E o materie grea, îi ține 
alta isonul. Dar asta s-a pe
trecut mai de mult. Acum, 
față de cele șaptesprezece 
corigente de pe trimestrul I, 
mai sînt doar cîteva care au 
medii sub cinci. Secretul îl a- 
tlăm tot de la ele. Georgeta 
Tuzu, o iată cu privirea isco
ditoare, ne spune :

— Înainte mi se părea că 
știu totul din clasă, nu mai 
învățam acasă, dar la lecția 
următoare, numai înțelegeam 
nimic-.

— Eu învățam acasă, dar 
cînd trebuia să rezolv o pro
blemă nu-i dădeam de rost 
— ne spune Petruța Iordan. 
O luam în toate felurile, dar 
nu ieșea nicicum. Am început 
să învăț cu Erika și am vă
zut că e mai bine. Acum mă 
descurc singură, numai c nd 
e o lecție mai grea mă duc 
la ea

Am stat de vorbă și cu A- 
driana. cu Constanța și cu 
alte colege. Fiecare ne aia.a 
bucuroasă .descoperirea" pe 
care o făcuse — învățase 
cum să învețe la matematică.

Intr-adevăr, acesta e un 
mare secret
Dar iu, Mihai, ce taci?

— Joc baschet — îți răspun
de el uimitor de sincer.

Cine poate să spună că 
baschetul e un lucru rău sau 
măcar neplăcut ? Nici n ar 
trebui să-1 părăsească. Păcat 
câ se întoarce seara prea 
tîrziu și, obosit cum e, nu mai 
are timp pentru lecții. Asta 
nu mai e bine.

— Baschet, baschet ! Dar ce 
iaci cu învățătura, Mihai ? Pe 
primul trimestru ai avut 4 'a 
matematică. Acum mai ai u- 
nul la rusă și altul Ia fran
ceză

L-am văzut pe Mihai și fi
gura meșterului zidar care îmi 
stăruia în minte tot timpul 
parcă mi a spus : Mihai, nu 
seamănă cu mine. Nivela a 
arătat de mult că undeva nu 
stau bine lucrurile. El ce face? 
Lasă să se năruie totul ?

Și tot meșterul cred c-ai 
spune : dar mă bucur că în 
școala aceasta cei mai multi 
sînt prieteni care-mi seamă
nă.

F. BALAN

SCRISOARE A SAPȚAM'NI Ș SCRISOARE A SAPTAMINII

Să nu mai fie un băiat rău

F
ratele meu este un copil foarte rău și neas
cultător și cu rușine recunosc că, deși sînt 
cu 5 ani mai mare, primesc deseori bătaie 
de la el. Pentru orice lucru de nimica sare 
cu pumnii. Mama și tata sînt suferinzi si de aceea nu 

se încumetă să-i spună nimic. Marna mă sfătuiește să 
nu-i zic nimic, ca să nu fie ceartă în casă, dar nici eu 
nu sînt obligată să-i fac întotdeauna pe plac. De cînd 
era mic ne bateam, dar eu sufeream și tot așteptam să 
crească mare și să-i vină odată mintea. Dar eu tot aș
tept și el nu se mai schimbă.

Acum are 12 ani și e de mult pionier. Poate că 
întrebați de ce »u am cerut sprijinul școlii ? Ei bine, 
aflăți că la școală e un elev foarte bun, atît la în
vățătură, cit și la disciplină. Profesorii sînt mulțumiți 
de el și in această situație n-am avut curajul să ape
lez la școală. Nimeni din cel care îl cunosc la școală 
nu va crede că se poartă altfel acasă.

Vă rog pe voi, colegii lui, pionierii din toată țara, 
să-l ajutați într-un fel, să-i scrieți cum trebuie să se 
poarte. Eu nu vreau să am un frate bătăuș. Am uitat 
să vă spun că-1 cheamă Rosenfeld Andrei și este în 
clasa a Vl-a. la Școala medie nr. 1 Lugoj.

AGNETA ROSENFELD

Palatul Mogoșoaiei

r\e curxoa$ten\

In preajma Capitalei se înalță, cizelat 
cu măiestrie și migală, un giuvaer vechi 
al arhitecturii romînești : Palatul Mogo- 
șoaia. Restaurat în anii puterii populare, 
Palatul acesta, martor de multe decenii al 
artei vechilor meșteșugari, este azi loc de 
odihnă și creație pentru slujitorii condeiu
lui, pentru pictori și sculptori.

Faptă pionierească
lntr-o după amiază, doi prieteni, 

Netcu Petre și Odangiu Adrian, mer
geau de-a lungul căii ferate, spre 
Turnu Măgurele. Deodată, Petrică își 
strigă speriat prietenul;

— Adriane, vino repede, la uită-te 
la șina asta ? Parcă e tăiată. Hai 
repede să anunțăm O să vină tre
nul. Haide, ce mai stai I

— Ce să anunțam ? Ești un cara
ghios, nici nu mă gindesc să-mi 
pierd limpui. Doar am pornit în altă 
parte. De unde știi tu că trenul nu 
poate trece dacă șina e desfăcută 
„puțin' ?

— Nu oii? Șt Petrică o luă la 
fugă spre gară, fără să mai spună 
nimic. Alerga, alerga cit il fineau pi
cioarele. inima ii batea cu putere, 
obrajii ii ardeau, ii era cald, nici nu 
mai simțea viatul care-i bătea în 
față, voind parcă să-l oprească. Ni
ciodată nu i se păruse drumul atît 
de lung. De ar ajunge mai repede, 
mai repede I Uite cantonul. 1 ncă 
puțin., cițiva pași. Gara — biroul 
de mișcare. Se îndreptă spre el cu 
ochii măriți de spaimă, gîfîind și, 
cu ultimele puteri, împinse ușa și 
se sprijini de perete.

— Nene... șina..
Cei cițiva oameni din birou săriră 

speriați.
— Ce e? Ce s-a întimplat? Șina? 

Care șină ? Unde ? Hai, vorbește 
puștiule...

— Șina... ruptă... colo după sem
nal.

Intr-o clipă echipa de serviciu se 
avintă pe linie. Petrică se uita atent, 
căutînd locul. Privea in dreapta și 
in stingă. Iată-l...

Peste un sfert de oră autopersona- 
lul de Turnu Măgurele trecu în vi
teză. La locurile lor, călătorii ședeau 
fără să știe că, fără Petrică, sufe
reau un accident care, poate, i-ar fi 
costat viața.

LIDIA V1ȘAN

CA
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Ce am aflat de la 
tovarășa Ileana Nagy?

pionierii anilor 1929- 
1933 ? Ați fost și dum
neavoastră pionieră ?

Cu figurile grave,
același grup de pio-
nieri urmărește cu a-
tenție pe noua lor
interlocutoare. 1

— l-ați cunoscut pe

Cea .are trebuie să 
răspundă aoestor între
bări este o femeie voi
nică. tînără. In ochi 
are sclipiri a de vioiciu
ne și neastîmpăr. Cum 
va fi arătat oare Ilea
na Nagy — cea care 
stă acr.'m înaintea noa
stră — cu ani în urmă?

— „Aveam 7 ani 
citul am ajuns la Cămi
nul de copii al Ajutoru
lui Muncitoresc Romîn. 
Mama spăla cu ziua 
pe la cei avuți iar eu 
hoinăream toată ziua- 
Tată n-aveam. La Că
min am Intrat în echi
pa artistică a copiilor. 
Am început să învăț 
poezii și cînt-ece re
voluționare. Nu înțe
legeam tîlcul cuvinte-o» 
pe care le spuneam, 
dar simjeam cu toată 
ființa mea că numai 
ele acele cuvinte, în
seamnă adevărul, că 
numai așa se poate 
trăi Aveam o prietenă 
— Erszy Horvath; era 
mai mare ca mine cu 
doi ani. Ea m-a dt-s 
prima dată ia Cămin. 
Cu ea mă răfuiam în 
parc cu copiii bogăta
nilor care ne înfruntau, 
cu ea, mai țirziu, li
peam noaptea afișe și 
împrăștiam manifeste.
După închiderea Cămi

nului, am intrat în 
UTC- împlinisem 13 
ani- Casa noastră era 
din ce în ce mai sus
pectată, pentru că și 
mama activa ilegal. A 
trebtăt să ne mutăm. 
Mi-aduc aminte că de 
la această vîrstă n-am 
mai avut o locuință 
stabilă- Ne mutam 
foarte des. Și ciad 
U.T.C -ul mi-a încredin
țat sarcina să lucrez 
în tipografia noastră i- 
iegală, nu mă mai du- 
ce>am acasă nopți î-n 
șir. Stăteam în beciul 
prost luminat și frigu
ros zile și nopți de-a 
rîndul, ct' o coajă de 
pîine și o cană cu apă

și tipăream manifeste, 
afișe, chemări. Știam 
că prin fiecare fițuică 
tipărită. UTC-ul arată 
tineretului drumid cel 
bun. Și asta ne ținea 
și de foame, și de cald. 
Nu mai simțeam obo
seala. Uniunea Tinere
tului Comunist trăia, 
lupta, și aceasta era 
îndeajuns pentru ca noi 
să ne simțim fericiți. 
Cei mai tineri tipografi 
erau Antal ' Tyukodi și 
cu mine. împreună ou 
noi, în tipografia ile
gală mai lucrau Alice 
Szilagy, Terry Herbak 
(sora lui [anoș Hec- 
bak) și Polly Veres. 
Ei erau însă mai- mari 
ca mine.

Noi mi aveam voie 
să părăsim tipografia 

decît anunțați că putem 
ieși, că nu-i nici o pri
mejdie, că nu ne urmă
rește nimeni. Cînd am 
aflat că l-au omo- 
rît pe Antal, însă, 
ceva, un fel de ură care 
nu mai putea fi ascun
să, ura împotriva uci
gașilor, ne-a îndemnat 
să mergem toți să-I 
vedem- Era atît de tî- 
năr!... Inimile noastre 
erau împietrite de ură. 
Am jurat atunci să lup
tăm, să răzbunăm 
moartea nevinovată a 
celui mai tînăr comu
nist. Și am luptat ore- 
dtncioși juirămîtrtuiui 
nostru.

Pînă în anul 1944 
am lucrat împreună cu 
mama — care aflase 
cu mîndrie că fiica ei, 
la fel ca și dînsa, și-a 
închinat viața și tine
rețea scopului c^lui mai 
înalt: lupta pentru eli
berarea omului.

Acum am 36 de ani 
și am o fetiță. încă nu 
e pionieră. E destul de 
mică.

Dintr-odată, plină de 
duioșie, glasul mamei 
schimbase parcă pe cea 
care vorbise cu cîteva 
minute înainte. Și din 
acel glas am înțe
les fericirea mamei 

MICII NATURALIȘTI DIN TITU LA LUCRU

LA ÎNCEPUT DE PRIMĂVARĂ I

pentru viața luminoasă 
pe care o trăiesc azi co
piii, fericire cîștigată eu 
prețul acelei vieți.

N. SKIBINSKI

CAKE SA FIE MISTERUL?
Subiectul discuției: cele doua 

loturi școlare paraginile ; „semă
nate' de la un cap la altul cu... 
buruieni.

„Eroii" : pionierii de la Școala 
medie nr 2 din Bîrlad și cei de 
la Școala medie din Sînnicolaui 
Mare.

Și acum să vă redau discuția 
pe care am avut-o cu ei.

— De ce nu vă îngrijiți lotu
rile ?

— La ce bun ? Pe loturile noa
stre nu cresc decît buruieni.

— Explicați mai clar 1
— Da, primăvara semănăm le

gume și zarzavaturi, iar toamna 
culegem... nimic 1

— Care să fie cauza ?
— Nu știm... Noi am făcut tot 

ce-am putut!...
— In timpul verii 3-a îngrijit 

cineva de ele ?
— Nu... Eram în vacanță.
— Și-atunci cum vreți să dea 

roade ?
— Da, dar noi am semănat... 

așa că...
— Dar acum ce aveți de gînd 

să faceți ?
— Să.., angajăm pe cineva 

care să aibă grijă de lot l spu
seră bîrlădenii.

— Să renunțăm la el! încheia- 
ră cei din Sînriicolau.

Oare asta-i soluția ? Poate că

vor găsi sugestii în cele ce ur
mează.

PLANURI FRUMOASE
La Tomnatic, lucrările pe lotul 

școlar au început Încă din... 
toamnă. Atunci lotul a fost cu
rățat în întregime și săpat. A- 
cum au început lucrările de par- i 
celare. Stîn/i de vorbă cu cîțiva 
copii, am putut afla o mulțime 
de lucruri frumoase. Astfel, în 
primăvara asta ei vor să împrej- 
muiasca lotul cu un gard nou și 
să cultive roșii mai multe ca ori- 
cînd. Peste 500 de fire. Și vor 
mai face ceva. Nu știu dacă o 
bine să vă spun, pentru că este, 
așa, o surpriză pe care băieții o 
pregătesc fetelor. Dar fie ce-o fi : 
e vorba de-o parcelă pe care 
vor fi plantate numai flori. Toa
te, pentru colegele lor.

★
Lucruri frumoase am mai vă

zut și la Școala de 7 ani din Zor- [
leni — regiunea Iași. Aici, co
piii au împrejmuit lotul cu un i 
gard viu și au terminat lucrările 
de parcelare. Ba, zilele trecute, 
cînd am fost la ei am avut pri
lejul să văd grîul de toamnă 
care răsărise...

...De obicei după fiecare an
chetă se trag concluzii. De astă- J
dată însă concluziile le lăsăm |
să le trageți voi...

EMIL DOBRESCU

I

91 cunoașteți
pe Boșcov?
• CAPITAN DE ECHIPA IN 

NAȚIONALA IUGOSLAVA Șl IN 
REPREZENTATIVA EUROPEI.

« CELE PATRU BUCURII ALE 
LUI BOȘCOV.

© NUMAI FOTBALIST?

Vă amintiți ? In numărul trecut, 
căpitanul reprezentativei iugos
lave de fotbal și în același timp 

și căpitanul Voivodinei din Novî- 
sad — Boșcov — in cuvintele ce 
vi le-a adresat și-a exprimat do

rința de a se intri ni cu pionierii 
din București,

Chiar a doua zi după meciul cu 
Progresul, pe care Voivodina La 
cîștigat cu 3-1, redacția noastră și 
Palatul pionierilor au organizat o 
întîlnire între iubitorii fotbalului 
care activează în cercurile Palatu
lui și Boșcov.

încă de la început, pionierii (-au 
asaltat cu o mulțime de întrebări.

Boșcov zimbea. Nu se supărase 
pe copiii care-l întîmpinașeră prea 
gălăgioși, mult prea curioși.

„Am să încerc să vă povestesc 
cîte ceva din activitatea mea de 
fotbalist. De fapt ea nu se deose. 
bește cu nimic de a celorlalți ju
cători. Prima oară am pus picio
rul pe minge cînd eram ceva mai 
mic ca voi. Jucam pe atunci in e- 
chipa școlii. In recreații încin
geam la iuțeală cite un meci. Cu- 
rînd am ajuns in echipa de pitici 
a Voivodinei, care activa în cam
pionatul piticilor. Și atunci jucam 
tot mijlocaș, post pe care nu l-am 
mai schimbat nici cînd am ajuns 
în echipa î a clubului nostru. 
De fapt, nici nu e bine ca un ju
cător să-și schimbe postul în echi
pă. Este un lucru foarte important. 
E drept că și eu am fost nevoit de 
cîteva ori să-mi schimb postul, ju- 
cînd centru mijlocaș sau inter, dar 
asta numai în cazuri extreme.

— Dar care a fost cea mai mare 
bucurie pe care ați avut-o de cînd 
jucați fotbal, întrebă aproape în 
șoaptă Pop Vasile.

Am avut multe bucurîî. Odată 
cînd am absolvit Academia Co
mercială. Altădată, cînd am absol
vit Facultatea de Istorie-Geogra. 
fie. Urmează, bineînțeles, clipele de 
fericire, de bucurie deplină, dăruite 
de fotbal, sportul pe care-l în
drăgesc mai mult și pe care-l 
practic ca pe o destindere, de plă
cere... In fotbal am pășit cu ade
vărat atunci cînd. in 1951, am 
îmbrăcat pentru prima dată tri
coul reprezentativei iugoslave. Iar 
apoi, după 4 ani, am trăit o nouă 
bucurie. Am fost ales căpitan al 
echipei reprezentative a Europei în 
meciul cu redutabila echipă a An
gliei...

— Și ați învins ?
— Echipa Europei a învins An

glia cu 4-t.
— Din 1951 și pină acum în cite 

meciuri internaționale ați jucat?
— In... 52! Jubileul de 50 de 

meciuri am avut bucuria să-l săr
bătoresc aici, la București, anul 
trecut, cînd am jucat cu reprezen
tativa R.P.R, în preliminariile Cam
pionatului Mondial de Fotbal.

Discuțiile s-ar fi prelungit mult. 
Dar invitatul nostru mai avea și 
alte vizite de făcut, mai ales că 
in ziua aceea urma să se întoarcă 
la Novisad, Cu toate acestea, îna
inte de a se despărți, a dat fiecă
ruia cîte un autograf. Un autograf 
din partea unuia dintre fotbaliștii 
cunoscuți.

RADU POPA

Boșcov în mijlocul pionierilor dind autografe

Din programul internațional 
al Federației romîne de fotbal

DINAMO MOSCOVA — cu mai multe echipe romî- 
nești, intre 12—26 mai.

BUCUREȘTI—BERLIN — 2 iunie Ia București.
ROMlNIA—R. D. GERMANĂ — 29 sept, echipele A 

și juniori la Berlin, iar echipele B și tineret la Bucu
rești.

ROMlNIA—UNGARIA — 26 octombrie, echipele A 
și juniori la București, iar echipele B și tineret la 
Budapesta

BUCUREȘTI—TIRANA 29 oct. Ia Tirana
ROMlNIA—REPUBLICA ARABĂ UNITĂ în luna de

cembrie la Cairo



Tntr-un amurg, care ascundea prin 
ungherele cdâii înalte tăceri și umbre, 
am stat împreună de vorbă. Iarna de 
afară îi strecurase pină in păr crîm- 
peie de zăpadă, pe care lampa de pe 
masa de lucru, luminoasă ca un foc 
bun de vatră, nu izbutea să le topeas
că. Dar, dacă avea la timple zăpadă 
sau flori ninse din mărul da lingă 
drum — nu știu — mina era aceeași, 
nervoasă și puternică, gata să facă din 
condei o bardă și să scrie:

„Cin voi izbi o dată eu cu barda 
Această stincă are să se crape. 
Și, va țîșni din ea șuvoi de ape. 
Băieți, aceasta este arta!“

Ochii erau aceiași, veseli și : 
rători, ochi ai adolescentului 
cîndva se hotărîse să învețe 
limbi și rusește". Și cumva, 
făptura păstra în ea amintirea 
lanului sprințar de la Șebiș care știa 
pe de rost toate poveștile satului și 
toate orațiile de nuntă și care, în se
rile de Crăciun, pe cînd mergea cu 
colindul, rămînea să caște gura la 
fereastra casei popii sau a notarului:

„La noi, copiii de țărani,
Moș Crăciunul nu ndatina să vină. 
Avea însă notarul doi băieți 
Și popa o fetiță..."

scăpă- 
care 

„Șapte 
toată 
băie-

Firesc, la ora aceea de amurg, de 
taină și de povești, amintirile au prins 
să se înfiripe și tocmai despre acel 
băietan mărunt, pe nume Mihai Be- 
niuc, care se juca pe ulițe în preajma 
primului război mondial, am prins să 
vorbim... ,

— La noi în sat, în vremea aceea, 
nu prea erau biblioteci, și mai ales 
căr{i romînești erau greu de găsit. Și 
eu citeam tot ce-mi cădea în mină, căci 
deprinsesem limba romînă din casa 
părintească și graiul unguresc la joc 
și scaldă cu copiii. Cărțile mi ie cum
păram, așa cum era obiceiul atunci, Ia 
piață. Le aflam așternute asemenea 
altor mărfuri, jos, peste o scoarță, de 
unde fiecare mușteriu își alegea „mar
fa- după pofta inimii și mai ales după 
pungă. Aci am dat mai întîi, alături 
de cărți maghiare, de „Pățaniile lui 
Păcală", de „Poveștile" lui Pop Re- 
teganul, scoase într-o editură măruntă, 
uitată de mult, pre numele ei Ciurcu. 
Mi s-a întîmplat apoi să-mi cadă in 
mînă „Făt Frumos din lacrimă", și cu 
această carte m-ant îndrăgostit de lite
ratură, de poezie.

Tn școala maghiară i-am cunoscut 
apoi mai bine pe poeții Arany, Petofi... 
In cea romînă am descoperit versurile 
lui Alecsandri și apoi din nou, cu și 
mai mare răsunet pentru mine, pe Emi- 
nescu.

Dar cum ați scris prima poezie ?
Iată cum... Tn întîile clase, pe 

vremea cînd citeam cele dinții versuri, 
mi-am spus că trebuie să fie ușor să 
scrii. Sentimentul acesta nu m-a pără
sit _ apoi o bună bucată de vreme, 
pînă... Am să-ți istorisesc mai pe urmă 
pînă cînd. Deocamdată, îmi ziceam că, 
de vreme ce poeziile care-mi plăceau 
mai mult erau atît de simple, de curgă
toare, de lesne de învățat, nu trebuie 
să fie greu să le și scrii.

Tn această presupunere mă întărea 
prietenia cu doi băieți ai satului, un 
văcar și un fierar, care, ce-i drept, nu 
știau buchea, dar erau în stare să năs
cocească la iuțeală și să povestească 
ceasuri întregi povești lungi în rime 
potrivite. Curînd am început să fac și 
eu ca ei, așa incit primele poezii nu 
au fost așternute pe hîrtie, ci spuse 
între copii. Iar prietenii mei de uliță 
făceau haz și mă chemau adesea cu 
cei doi meșteri ai vorbei pe la clăcile 
și nunțile noastre.

Prima dată cînd am așternut pe hîr
tie versurile, eram elev în clasa I de 
liceu. Știam acum mai bine ce e poe
zia din manualele de școală, dar tot 
mi se părea că e lesne să scrii.

Tocmai mă întorsesem acasă, într-o 
vacantă. M-am cățărat în podul graj
dului, căci pe acolo nu umbla nimeni 
și deci mi se părea locul mai potrivit. 
Stăteam chircit printre fuioare de cî- 
nepă, cepe și poame uscate. Pe sub 
grinzi atîrnau lilieci. Mă hotărîsem să 
scriu o poezie despre un copil pe ca- 
re-1 știam și care — fiu de zidar — 
rămăsese orfan de război. Mai țin 
minte doar inceputul acelei poezii:

„In această lume,
plină de amar, 

Trăia intr-o parte,
un sărman zidar."...

— Apoi ?...
— Apoi, la 18 ani, am trimis primele 

versuri la București. O traducere după 
poemul lui Thomas Moor „Clopote de 
seară". Nu aflasem pe atunci cîț de 
vestită ,e poezia aceasta și nici că un 
compozitor rus făcuse o melodie după 
ea. De aceea bănuiesc că nu am repro
dus exact ritmul și versurile lui Tho
mas Moor. Totuși — era prin anul 
1925 — versurile mi-au fost publicate 
de criticul Perpessicius, în „Adevărul 
literar".

Am urmat să scriu. Dar încetul cu 
încetul am început să privesc cu oare
care neîncredere versurile mele. Poate 
și pentru că unele reviste mă refuzau. 
Continuam să public ici, colo, dar 
îmi trimeteam poeziile semnate cu 
inițiale sau cu pseudonim. Pasă-mi-te, 
mă temeam de un răspuns publicat a- 
lături de numele meu adevărat, așa 
cum se făcea în acea vreme, la Poșta 
redacției.

— Desigur, toată această perioadă 
poate fi socotită drept examenul de ab. 
solventă a... primelor clase de poezie. 
Dar v-am auzit odată povestind că ați 
dat in tinerețe un examen șrmai greu...

— Da. Atunci m-am dezbărat defi
nitiv de părerea de care-ti vorbeam 
mai înainte: cum că să fii poet nu ar 
cere prea multă trudă. Și iată cum 
s-a întîmplat. Tn 1928 i-am trimis niș
te versuri mai vechi maestrului Ar- 
ghezi, ca să apară în „Biletele de pa
pagal". Dar, în locul celor 12 strofe, 
m-am pomenit în revistă cu o altă poe
zie, care cuprindea numai trei 
strofele mele, poezie mai mică, 
mult mai frumoasă. Lovitura a fost 
grea. La început, eram foarte supărat. 
Dar studiind mai îndeaproape felul în 
care fuseseră alese versurile mele, am 
înfeles una din legile poetice cele mai 
însemnate. Anume aceea că trebuie să 
te ferești să redai într-o poezie, oricit 

din 
dar

de personală, ceea ce e autobiografic, 
amănuntele care te privesc numai pe
tine, — și să păstrezi numai aceea 
ce poate sluji și altora. De abia atunci 
am socotit că sînt un om în stare să 
scriu lucruri valabile, dar am priceput 
în același timp că e vorba de o muncă 
neliniștitoare și grea. Și fiindcă este 
o muncă atît de grea, niciodată nu 
am socotit că am împlinit-o cu totul. 
Așa am ajuns să public 15 volume și 
încă nu mi se pare că am~ ajuns la 
cartea după care pot să mă simt li
niștit, ca un om care și-a isprăvit cu 
bine lucrul.

— O ultimă întrebare : in legătură 
cu cele „șapte limbi și rusește".

— Ai vrea, desigur, să știi cum și 
de ce le-am învățat ?

— Așa-i.
— Și poate și de ce am scris versu

rile cu pricina ?
— Și asta !
— Lucrurile se petreceau în vremea 

cînd am început să și scriu. După cum 
știi, romînă și maghiara mă deprin
sesem să vorbesc de acasă. La școală 
însă, în prima clasă de liceu, miam 
dat toată osteneala să învăț limba 
latină și franceză. Și, într-adevăr, 
într-un an citeam curent texte lite
rare și științifice. Iar în anul următor 
am dat peste poeziile lui Baudelaire, 
marele poet francez mi-a fost dascăl. 
Pentru a-1 cunoaște, am studiat, am 
folosit dicționarul și cînd în sfîrșit 
mi s-a părut că-1 înțeleg, stăpîneam 
limba franceză.

— Romînă, maghiară, franceză...
— ...sînt trei graiuri. Mi s a părut 

că e puțin. Italiana am învățat-o fără 
profesor. Apoi, în clasa a IH-a de li
ceu, am început să studiem paralel 
germana și mai tîrziu engleza... Știind 
italiana și franceza, nu m-am putut 
opri să nu cercetez limba spaniolă, pe 
care o știu citi, dar am avut prea rar 
prilejul s-o vorbesc.

Tn sfîrșit, rusește. Am dorit să stă- 
pînesc limba aceasta încă din școală 
de cînd am citit romanul în versuri 
„Evghenie Oneghin" de Pușkin, mai 
întîi în ungurește, apoi într-o tradu
cere germană. Am început în liceu... 
dar am continuat mult mai tîrziu, în 
timpul războiului, cînd, ca soldat, du
ceam cu mine cele patru volume din 
„Război și pace" de Tolstoi. Le-am ci-, 
tit cu dicționarul, iar la sfîrșit, la 23 
August, am avut mulțumirea să mă 
pot înțelege cu primii ostași sovietici... 
Și așa am învățat opt graiuri...

— Ba... parcă-s nouă 1
— O fi 1 Umbla la noi în sat o vor

bă, „că om învățat e acela care știe 
șapte limbi"... De aceea, cam în glumă, 
am și scris versurile pe care le cu
noști. Dar nu pentru asta am învățat... 
Mi am spus cînd eram mic că or să-mi 
folosească. Mă gîndeam că poate o să 
ajung marinar...

Am tăcut o vreme amîndoi. Intre
timp, se făcuse întuneric și cineva a- 
prinsese în odaie o lampă de masă. Și 
din nou mi s-a părut că-1 văd, adus 
fără voie în odaie de vraja vorbelor și 
a amintirilor, pe băiețandrul acela din 
Șebiș, mărunt, dar cu vise mari, care 
știa pe de rost basmele văcarului și 
scria în podul grajdului, băiețandrul 
acela de o nebănuită dorință și putere 
de muncă...

MIOARA CREMENE

Un an de la moartea lui

Constantin Brincuși
Constantin Brincuși s-a 

născut în 1876 în cătunul 
Hovița din fostul județ Gorj. 
A fost fiu de țăran. După 
terminarea claselor primare 
s-a înscris la Academia de 
Arte din București. In acest 
timp, a dus o viață plină de 
lipsuri. Cursurile Academiei 
de Artă le termină, în ciuda 
acestui fapt, numai în doi 
ani, cu o mențiune excepțio
nală. încă de la primele sale 
lucrări, Brincuși face dova
da unor perfecte cunoștințe 
anatomice, și a unor mijloa
ce de expresie, care-l ajută 
să redea cu ușurință sensul 
urmărit în lucrările sale. 
Brincuși posedă o minunată 
tehnică a sculpturii. Sculp
tează în lemn, metal și pia
tră. La Paris, unde pleacă 
după terminarea Academiei 
de Artă, îl așteaptă noi mi
zerii și lipsuri pe care reu
șește să le înfrîngă. Datorită 
unei sculpturi reprezentînd 
un bust expusă la salonul 
de artă, Brincuși își cucereș
te faima. Mai tîrziu, marele 
sculptor modern romîn, cuce
rește faima lumii întregi. 
Constantin Brincuși moare 
în anul 1957, la Paris, rămî- 
nînd un fiu mare și credin
cios al patriei sale.

«
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Bustul pictorului Nicolaie Dărăscu.
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RUDYARD KIPLINGRezumatul capitolelor precedente.
Brotăcel, copilul care fusese înfiat de o 

familie de lupi, s-a reîntors în mijlocul oa
menilor, în sat. Cu ajutorul bivolilor el îl 
ucide pe vechiul său dușman, tigrul Shere- 
Khan. Lăudărosul vînător Buldeo revendică 
el titlul de învingător, știind că pe capul 
tigrului se pusese un mare premiu. Buldeo 
raspîndește zvonul că băiatul ar fi un „pui 
de lup vrăjit în piele de om“. Oamenii îl 
alungă pe Brotăcel cu pietre. Copilul se 
reîntoarce în junglă însoțit de Akela du- 
cînd cu el pielea de tigru, ti pare rău nu
mai de Masua care se purtase frumos cu el.

DUPĂ G£ S-A ODIHNIT ' 
BINE IN PEȘTERĂ CU FRAȚII LUI, 
BROTÂcel S-a Pomenit urs 
DE DIMINEAȚA' Ctf 
IKK1 - ARICIUL ....

.__  SATUL CU OAMENI x
UNDE Ar FOST ALUNGAT 

ESTE ÎN MARE FIERBERE
SI MIȘUNA' CA UN 
FURNICAR _

"Ț BRota'oel și bagpera se puseră
LA PÎNDA' ■ ÎL VĂZURĂ PE' BULDEOt 
URCÎND COASTA -
_ MĂ CAUTA' PE

MINE SĂ MĂ UCIDĂ
$1 SĂ-Mt (A BLANA 

i •
TIGRULUI _

TUP1LÎNDO-5E CA O 
pj’SJCĂ .BROTĂCEL Se 
luă după buldeo , 
URMĂRÎNDU-L -CURIOS- 
SÂ VADĂ Ce. va tace.

Buldeo CĂUTA tE JOS
UR.MELE COPiLULUI 
CA SĂ DE A DE El,.

*
REVOLTAT de cele 
AUZITE. COPILUL SE 
REPEZI SĂ-Și ADUNE , 
FRAȚÎÎ Și PRÎETENii.. 
CU ORI CE PREȚ 
TREBUIA SĂ o’ 5CAPE.
PE MASUA, CARE. . '

.FUSESE ATÎT D&
BUNĂ CU EL, .

Unde-i sosefa?

*

De felul meu tint cam distrat. Intr-o 
dimine«|ă, m-am sculai din pat ți am 
vrut să-ml pun șosetele. Cînd să-mi 
frag șoseta și la al doHea picior, ia o 
șosetă de unde nu-l. Caut peste fot, 
desfac paturile, dar șoseta dispărute. 
O întreb pe mama. Și, tn timp ce por
nește șl ea fa cercetare, ii ascult do
jana :

— Cînd erai mal mic «ral mai or
donat. Acu* ifi lași lucrurile pe unde 
se nimerește.

încerc să protestez :
— Mamă, le-am lăsat unde trebuia! 
Ei, dar parcă merge? Că, să șfifi, 

eu îmi iubesc foarte mult mama. Dar 
cind se pornește ea cu dojana, greu 
O mai oprești. încercai sfios :

— Ei, iasă, mamă, mă facalf numai 
la un picior.

—- Sigur, ai li tn stare s-o Iaci și 
pe asta I

Intre timp încercam să-ml încal| bo
cancul. Trag de ol, împing piciorul, 
dar bocancul nu intra. Măi să lie, 
doar na ml-o fi crescut piciorul pasta 

noapte ?! Cînd mă uit mai bine, ce 
credefi că se-ntlmplase ? im) pusesem 
amfadouă șosetele pe un singur picior. 
Și eu care răscolisem toată casa! Vor
ba ceea; caută luleaua și luleaua la 
el fa gură.

Ciorba de loboda
Singura mfacare care nu-mi place 

este ciorba de lobodă. Infr-o zi m-am 
dua la Costel să-l cer o carte. El toc
mai ședea la masă cu părinții Iul, așa 
că mi-am cerut scuze că am nimerit la 
o oră așa de nepotrivită. Dar mama 
lui Costel îmi spuse : s

— Hai și fu, să vezi ce mtncare bu
nă am făcut!

— Hu, mulfumesc, am mîncaf.
Dacă nu vrei, mă supăr I

Ce era să lac? M-am așezai cu ei la 
masă. Cind mă uit, văd că mama Iul 
Ceslel Iml pusese In fafă a farfuria 

mare, plină ochi cu ciorbă de lobodă. 
De refuzat, nu puteam refuza, cu toa
te că, după cum am mai spus, singura 
mtncare pe care nu pot s-o sufăr este 
ciorba de lobodă. Dacă am văzut că 
nu mai e nici o scăpare, am început 
să mănfac. Și, ca să scap repede de 
ea, am început să car cu lingura la 
gură de ziceai ce-o fi astal Nu trecu
seră nici trei minute șl dădusem gafa 
farfuria. Dar, tocmai cînd mă felicitam 
Tn gtnd și răsuflăm ușurat, o aud pe 
mama lui Costel:

— Til, dar ce mult fi-a plăcui I la 
să-fi mai dau o farfuriei

Am încercat să scap, am protestat, 
dar n-a lost chip, fa mai pufin de cî- 
feva secunde m-am trezit cu altă far
furie vlriuliă. De data asta insă, nu 
m-am grăbit deloc. Am mîncat așa de 
încet. Incit ai casei terminaseră și fe
lul trei. Iar eu abia dacă luasem cîteva 
linguri de ciorbă. Nu de alta, dar îmi 
era teamă să nu-mi mal dea și a treia 
farfurie I

ADRIAN COMANICI
cl. a V-a, .
București

Mînzul

Mînzul se datină, beat 
de vînt, de lumină, 
m ochii iui bltnzi 
iarba se-adună. 
tremură verde, lină.
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Cum să prind roiul?

Există animate 
care disting raze pe 
care ochiul omenesc 
nu le poate vedea și 
anume razele ultra
violete și infraroșii. 
E vorba, de pisici, 
de furnici sau de li
lieci ?

Care dintre aceste 
păsări zboară mai 
iute: șoimul, lăs
tunul sau rindunica? 
Dar care zboară la 
înălțimi mai mari: 
ciocîrlia sau uliul?

11 recunoașteți ? 
(foto-cap din dreap
ta).

In ce an au apărut
Dar cele cu cap de

prunele timbre in Rominia? 
zimbru ?

Intr-un sac sînt 102 mănuși albe, 58 mănușă negre și ®9 măr/ași 
gri.Cite mănuși trebuie să scoată cineva care vrea să aibă o pereche de 
aceeași culoare ?

Se știe că liliecii percep ultrasunetele de o anumită frecvență. 
Dar țințarii ?

O curiozitate

Mielul cu două capete
„Femeia-păianjen" sau „Omul cu cap de leu“ pot fi nu

mere senzaționale la bilciuri. Există apoi cazuri de 

„frafi siamezi" — gemeni care, deși s-au dezvoltat în 

mod normal, sînt legali printr-o parte a corpului Unii 

din acești „frafi siamezi' au trăit multi ani.

Clișeul de mai sus reprezintă un miel cu două capete și 

6 picioare, născut în satul Coulommier (Franța) Este vor

ba de un caz toarte rar, care este studiat cu mult interes 

de către oamenii de știință.

Concursul Cultural Artistic
Trecerea în revistă a formațiilor 

cultural artistice a devenit o sărbă
toare tradițională in organizația 
noastră de pionieri. In fiecare an 
s-au întrecut în cîntece și jocuri mii 
ți mii de pionieri din toate regiunile 
țării, in multe școli diploma de o- 
noare primită la faza raională sau 
regională stă la loc de cinste.

Spre deosebire de anii trecuți în 
acest an Concursul Cultural Artistic 
al pionierilor și școlarilor — orga
nizat de Comitetul Central U.T.M., 
Comitetul Central al Sindicatului 
Muncitorilor din Invățămînt și Cul
tură și Ministerul Invățămintului și 
Culturii — va avea și fază pe țară 
care se va desfășura cu ocazia serbă
rilor pentru încheierea anului școlar.

La concurs pot participa formații 
de cor. dansuri populare, teatru, bri
găzi artistice, orchestre de muzică 
populară, clasică sau ușoară, teatru 
de păpuși etc. De asemenea pol par
ticipa soliști vocali, instrumentiști, 
dansatori și recitatori. Pentru fiecare 
școală formația de cor este obliga
torie, iar celelalte la alegere.

Pregătirile pentru Concursul Cultu
ral Artistic au început în fiecare 
școală. Iar pină la sfirșitul acestei 
luni se vor trece în revistă echipele 
artistice pe centre de comuni. în 
timpui vacanței de primăvară se va 
desfășura faza raională, iar pînă la 
15 mai faza regională.

în gazeta noastră veți putea găsi 
unele materiale care să vă fie de fo
los ca : scenete, poezii, cîntece. A- 
cestea vor îmbogăți repertoriul for
mațiilor voastre. Chiar în numărul 
de astăzi in pag. l a găsiți Cînlecul 
ponieresc de C. Mereș care este pre
văzut printre c ntecele obligatorie 
pentru fiecare formație.

Era pe primăvară- 
Intr-o zi. treburile 
mi-au purtat pașii pe 
la colectiva din Roșe- 
țu. La sediul gospodă
riei l-am întîlnit pe 
micul stupar Nicușor 
Dumitrescu „înarmat" 
eu tot felul de unelte 
trebuincioase; mește
rea de zor niște rame

pentru stupi. Lucra re
pede și cu multă price
pere. i-am admirat si
guranța, repeziciunea 
mîinilor harnice- Am 
discutat puțin. Mal 
mult a vorbit el. Mi-a 
povestit despre pasiu
nea lui pentru albine, 
despre grija pentru 
stupii colectivei, despre 
ajutorul pe care-1 dă 
mamei sale — respon
sabila stupinei — la 
treburile ei de fiecare 
zi in stupină.

Mai mult n-am vor
bit. Aveam treabă a-

mîndoi, așa că... ne-am 
despărțit. Altădată însă, 
cînd am trecut din nou 
pe la colectiviștii din 
Rușețu, l-am văzut pe 
Nicușor — așa cum vă 
spuneam mai înainte 
— la treabă. Era în 
stupină. Privea înciu
dat într-un salcim. Se 
vedea că abia își stă
pânește lacrimile- 
Mi-am îndreptat și eu 
ochii spre salcîm și 
i-am înțeles durerea. 
Sus. în jurul salcâmu
lui, se învîrtea, într-o 
morișcă drăcească, un 
roi de albine- Era un 
roi de la stupii colecti
vei. Și tocmai în vre

mea asta lipsea maică- 
sa și rămăsese el stu- 
parut Ce să facă? Ro
iul trebuia prms nea
părat, făcea parte doar 
din averea colectivei.

...Guiduri..- gînduri... 
gînduril „Cum să prind

PĂRINȚI
și

COPII!

roiul ? S-o chem pe 
mama- Da, dar pînă 
vine ea, albinele o iau 
poate din nou „'la fu
gă". Dar mama cum 
ar face? Păi, sigur, ar 
lua busuioc uscat, l-ar 
freca și ar împrăștia 
mirosul acolo, sus, în 
salcîm, în preajma al
binelor. Mătcii îi place 
mirosul de busuioc și 
s-ar opri- Albinele s-ar 
strînge repede în jurul 
ei, ca un ciorchine. A- 
tunci le-ar stropi în
dată cu apă. ca să nu 
mai poată zbura -. Da, 
așa ar face mama- De 
ce n-aș face și e>u ca 
ea ? Așa că, repede, 
niște busuioc, o găleată 
cu puțină apă și o mă
tură-*

Fruntea i s-a descre
țit dintr-odată- Apoi, 
repede, ca o sfidează, a 
luat-o la fugă și a fă
cut rost de oele nece
sare, iar -după cîteva 
clipe e>ra... în sa-lckn. 
A îmbinat gîndurile ou 
fapta. Albinele n-au

mai luat-o la fugă- Au 
ramas înlr-un stup 
tot la gospodărie..-

Cînd a început șooa 
la, Nicușor Dumitrescu 
s-a despărțit greu de 
aibîne. „S-a despărțit" 
este un fel de a zice, 
pentru că, după ce vine 
de la școală și-și face 
lecțiile, Nicușor se o- 
prește dropt la... stu
pină- Așa a făcut de 
altfel și în ziua aceea, 
cînd l-am întîlnit la lo
cul de intrare a albine
lor.

M. N. CIRSTEA

pmiEHi și școum!
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OASPEȚI ROMINI
PE MALURILE GANGELUI

India e o (ara îndepărtată, 
dar depărtarea nu e o piedică 
in calea prieteniei. Noi fapte 
vin necontenit să întărească 
bunele legături dintre poporul 
romin și marele popor al In
diei. Zilele trecute, un avion 
plecat din București a aterizat 
la Delhi, capitala Indiei, pur- 
tind cu el un grup de oaspeți 
romint. Oaspeții, sosiți acolo la 
invitația guvernului indian sînt 
tov Chivu Stoica, președintele 

'Consiliului de Miniștri al 
R.P.R.. tov. Emil Bodnăraș. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. și tov. Avram 
Btmacia. ministrul Afacerilor 
Externe al R.P.R.

Solii poporului romin au fost 
intimpinați cu căldură pe pă-

mintul Indiei. Pretutindeni li 
s-au făcut manifestații de sim
patie. li s-au adresat urări prie
tenești. S-au organizat mitin
guri la care mii de cetățeni au 
aplaudat și ovaționat pe miniș
trii rotnini. La Delhi a fost sem
nată de către Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Indiei și tov. 
Chivu Stoica, președinte al Con
siliului de Miniștri al R.P.R., o 
Declarație Comună care vădeș
te dorința vie de pace, progres 
și colaborare economică a celor 
două țări.

In numărul viitor al gazetei 
vă vom povesti mai pe larg 
despre această călătorie menită 
să cimenteze prietenia eare ne 
leagă de poporul de pe malu
rile Gangelui.

16 anî de la
ooo--------

moartea lui
Cînd a pășit pentru prima 

oară pragul școlii, Nicolaie 
Cristea avea 11 ani. Pînă a- 
tunci muncitorul din portul Ga
lați, Ivanciu Cristea. tatăl lui 
Nicolaie, nu reușise, cu toată 
strădania, să îndeplinească do
rința firească a fiului său.

Așa se face că, înainte de a 
desluși primele semne din abe
cedarul școlăresc, Nicolaie avu
sese timp să cunoască slova 

. acela al vieții muncitorimii din port. - 
Cind a terminat școala primară, a știut bine ce are de 

făcut în viață. Influența luptei muncitorilor gălățeni din 1920 
a lost torța vie eare i-a luminat drumul ce avea de urmat.

De atunci, Nicolaie Cristea s-a înrolat soldat tinăr și ho
tărî! în marele front al luptei clasei muncitoare. Și acesta i-B 
fost drumul pină in 1942 cind a fost asasinat de fasciștii ger
mani

Ca membru al P.C.R. în neagră, ilegalitate a știut să or
ganizeze importante acțiuni în deplină conspirativitate și a știut 
totdeauna să se sustragă atenției copoilor Siguranței. Iar atunci 
cind fasciștii germani, italieni și spanioli, au atacat tinăra re
publică • spaniolă, dorința sa de înflăcărat luptător a invirte dis
tanțele. Nicolaie Cristea a plecat în Spania. Acolo s-a înrolat 
în armata republicană și a luptat ca un adevărat erou. Din 
simplu soldat — a devenit, în scurtă vreme, căpitan, comandantul 
unei baterii ce a săvîrșit acte de eroism înscrise glorios pe pa
gina luptelor de pe Ebru.

Cind brigăzile internaționale au fost nevoite să se re
tragă din Spania, Nicolaie Cristea nu a părăsit lupta- Puțin mai 
țirziu ii intilnim cu același spirit de jertfă și eroism, încadrat 
în rindurile luptătorilor de rezistență franceză împotriva ocu- 
panțifor hitlerișfi-

Căzut în miinile Ghestapoului, Nicolaie Cristea nu numai 
că n-a scos nici o vorbă despre lupta sa și a tovarășilor săi, dar 
călăii n-au reușit nici să-i afle numele adevărat. El a păstrat 
demn, neîntinat, numele de luptător comunist. Pentru izbînda 

^M^ei muncitoare, condus de înaltul spirit al internaționalismului 
^^fetar, Nicolaie Cristea și-a jertfit viața luptînd cu înflăcărare

Nicolaie
Cristea

•
ră dintr-un alt abecedar, 

Cind a terminat scoa

pe pămîntul patriei noastre, pe pămîntul Spaniei și al Franței,-

Mii de scrisori și telegrame

I Floarea BELȘUGULUI
■ Mîini vrăjite
H Intîia hotârîre in viața
■ Meșter și,., frate!
■ Cunoașteți povestea lui Ali-fierarul?

Noi v-am 
povestit in 
nile ziarului 
tru despre 
denta 
Djamila _______

-b-'Pentru vina de a 
fi luptat pentru 
libertatea și In
dependența pa
triei el, tinăra al
geriană a tost

mai 
pagi- 

nos- 
stu- 

algeriană 
Buhîred.

condamnată la 
moarte de tribu
nalul militar fran
cez. In fiecare zi 
din toate colțurile 
lumii sosesc ne
numărate scrisori, 
telegrame, către 
președintele Adu
nării Naționale 
franceze care cer 
anularea sentinței

de condamnare 
ia moarte.

In timp de nu
mai citeva ore, 
oiiciul telegrafic 
din Berlin a tran
smis către Rend 
Cotly peste cinci 
mii telegrame. 
Ziarele franceze 
iși exprimă spe
ranța că Djamila 
va fi grațiată.

Pe locul unde se ailă azi 
unul din atelierele colecti
vei. sălășluiau cindva cli
nii de pază ai grofului — 
jandarmii. Acum, în încă
perile acestea nu se mai 
distrug, nu se mai schin- 
giuiesc vieți, ci se 
Nu glumesc: se 
vieți 1

Aci, în atelieiul 
răiie, iși iăuiește viața 
cu zi, și-o călește și și-o 
modelează lingă nicovală, 
odată cu oțelul, un tînăi. 
11 cheamă Adam Eisenbe- 
inl și are 16 ani. Are 16 
ani, ochi albaștri, senini, 
păi blond, de aut și o ini
mă ca a oricăiui tinăr a- 
flat în pragul unei vieți 
care-i cere s-o trăiască din 
plin.

Acum doi ani, cînd a ter
minat școala, 
gindea la 
avea să-l 
„Medic — 
tea să mă 
ici pînă la Arad sînt doar 
15 km. M-aș duce bucuros. 
Dar...' — și de fiecare dată 
băiatul 
Ii venea 
partă de 
țise cele 
ale soarelui, în care cunoș
tea fiece petec de loc, în 
care trăise cele 
bucurii ale vieții : 
copilăriei, primii ] 
lumea care i se 
sub forma acestei
și frumoase așezări bănă
țene 1...

Se necăjea pe sine însu
și cu aceste căutări ale

lăuresc. 
făuresc

de fie- 
zi

Adam se 
drumul pe care 
apuce in viață, 
nu-i rău, aș pu- 
fac și eu. De a-

găsea un „dar', 
greu să se des- 
satul în care sim- 
dintîi mîngîieri

î dinții 
jocurile 

prieteni, 
arătase 
bâtrîne

sale. Nu-și mai aria astim- 
păr și, înciudai, cîtu-i ziu
lica verii de mare, umbla 
teleleu prin curtea colecti
vei.

Cu tatăl, discuția fusese 
scurtă :

— Matale ce zici, tată ?!
— Eu știu una — i-a răs

puns tatăl. Omului care iu
bește munca nu i-a ii de 
lepădat nici o meserie. Bi- 
ne-i să știi face orice... Așa 
că, vorba mea e una : a- 
lege 1 Da' de-ți alegi ceva, 
o meserie, învăț-o să fii 
meșter, nu cirpaci.

Inii-o zi, nimeri în ate
lierul de fierărie.

— lan vină, măi țîngău, 
l-a tras meșterul de mină. 
Zi-i o clipă la foaie, că mi 
se sting cărbunii și ajuto- 
ru-i dus după țigări.

Și Adam „i-a zis'. Mai 
întîi de rușine, apoi i-a 
plăcut cum sufla țoalele. 
Pe urmă nu și-a mai luai 
ochii de la miinile 
rului, erau vrăjite, 
ta ; întorceau fierul 
la incandescență,
teau, îl strîngeau în clește, 
îl șfichiuiau în apă, pînă 
ce-1 modelau potcoavă, ori 
îl făureau cine știe ce năs
trușnică unealtă. Și asta in 
văzul lui, acolo, în fieră
rie.

A doua zi, cu noaptea-n 
cap, Adam a venii nepof
tit. Și-a făcui intrarea cu o 
găleată cu apă :

— Poate v-o trebui...
Meșterul a zîmbit 

acolo, într-un butoi, 
lă apă — dai n-a 
mic.

Bălaiul a venii și

mește 
nu al- 
inioșit 

îl bă-

: avea 
deslu- 
zis ai

a tie-

STATELE UNITE ARABE
Este încă vie în amintirea popoarelor 

agresiunea sângeroasă pe care statul 
Israel, sprijinit de Anglia și Franța, a 
intreprins-o acum doi ani împotriva E- 
giptului. Au căzut atunci nenumărate vic
time omenești, orașe și sate întregi au 
fost prefăcute în ruină și scrum. Și mă
celul acesta nu c decit o verigă din lan
țul lung de uneltiri și silnicii puse la 
cale de către imperialiști în Orientul A- 
rab, de-a lungul anilor. Stăpinii trustu
rilor imperialiste țintesc cu lăcomie pe
trolul și celelalte bogății ale Orientului 
Apropiat- Generalii războinici din apus 
au nevoie de baze militare strategice și 
de „carne de tun" pentru planurile lor 
agresive, lată ce-i îndeamnă pe acești 
oameni să semene dezbinarea și ura, 
să urzească comploturi pentru a cotropi 
țările arabe. Dar strădaniile lor se do
vedesc tot mai zadarnice. Popoarele care 
au indurat veacuri in șir jugul colonia

list s-au ridicat cu dirzenie la lupta de 
eliberare. Ele vor să fie stăpine pe soarta 
lor. să trăiască in pace, să construiască.

La 21 februarie anul acesta a avut ioc 
un evenimenî deosebit de însemnat atît 
pentru țelurile popoarelor arabe, cit și 
pentru întreaga situație internațională: 
proclamarea Republicii Arabe Unite- Din 
Republică fac parte Siria și Egiptul. Pro
clamarea Republicii Arabe Unite s-a fă
cut în urma unui plebiscit la care popoa
rele celor două țări au luat parte cu în
suflețire. Mii și mii de oameni mergeau 
la vot in grupuri compacte, purtind lo
zinci anti-imperialiste și manifestindu-și 
prin urale bucuria aceiei clipe Ca pre
ședinte al Republicii a fost ales Gamal 
Abdel Nasser, eminent om de stat lup
tător pentru independență, pace si pro
gres.

Republica Arabă Unită are un teritoriu 
de 1.175.000 km. p. și o populație de 28

ia zi, și a patra. Pe urină, 
l-a anunțat pe tată-șău :

— M-am hotărît: lămin 
fierar la colectivă 1...

Fierar n-a fost Adam din- 
ir-un început. In contract 
scria că-i ajutor. El și-a 
pus șorțul de piele însă și 
a început să se considere 
fierar, să se vrea fierar și 
pentru aceasta a început 
să învețe. A învățat și cum 
trebuie să ții ciocanul în 
mină, cînd bați, și 
așează cărbunii, și 
înroșește șina cînd 
pe roată...

Și iată că, într-o 
te-său mai mare, Carol, a 
venit de la un semeteu și 
s-a stabilit ca meșter fie
rar la gospodărie.

Cînd am sosit în fieră
ria colectivei, cei doi frați: 
Carol — meșterul și Adam 
— ucenicul lucrau cu spor. 
Campania de primăvară 
le-a adus foarte muli de 
lucru : un fier la plug, șine 
noi la roți, aci un bulon 
nou, dincolo un pilon — 
dar cîte nu-s de făcut pri
măvara 1...

...Odată, într-un tren care 
mă purta spre Medgidia, 
un turc bătrîn mi-a poves
tit o legendă orientală : le
genda făurarului Aii, care 
s-a străduit o viață să mo
deleze din oțel floarea bel
șugului. ,.Numai cu floarea 
aceasta ai să scapi de să
răcie' — i-a spus fieraru
lui zîna. Dai Aii a murit 
muncind și iloarea belșu
gului n-a mai făurit o.

Mi-am amintit de legen
dă acum, cînd i-am cunos
cut pe cei doi frați Eisen- 
beinl și m-am gîndit: voi, 
lăuraiilor, ați găsit floarea 
belșugului — munca în 
marea familie a colectivei!

Macea-Arad

cum se 
cum se 
o trag:

zi, fia-

ȘTEFAN ZAIDES

milioane locuitori, au o singură ar
mata și un singur steag. Unindu-se 
cele două țări au ințeles că această cale 
exprimă dorința vie a maselor populare. 
Au înțeles că independența lor va fi con
solidată, că economia lor se va dezvolta 
mai bine-

De acest lucru s-au convins și alte po
poare arabe. La 8 martie a fost semnat 
Ia Damasc documentul care proclamă 
crearea „Statelor Unite Arabe" — fede
rația dintre Republica Arabă Unită șl 
Yemen.

întreaga omenire progresistă privește 
cu simoatie noul sfat arab. Țările lagă
rului socialist, in frunte cu Uniunea So
vietică. salută acest nou succes al luptei 
popoarelor arabe pentru independență și 
pace, hiptă pe care o sprijină călduros.

Se prea poate, dragi copii, că noi 
trăim acum momentul care va aduce o 
unire a tuturor statelor arabe intr-un 
singur și mare stat. Se înțelege că pu
terea lui va fi mai mare, deci va putea 
să dea riposta în cazul cînd va fi nevoie 
imperialiștilor cotropitori.



DE TOATE — BE TOATE — DE TOA1E
0 întîmplare 

din copilăria lui Murillo
Maestru neîntrecut al picturii spanio

le, — Bartolomeu Murillo, s-a născut in 
anul 1617, — în orașul Sevilla (Spania)-

Talentul său se manifestă incă de cind 
era copil.

In casa părinților săi, era un tablou, 
care nu prea îi plăcea micului pictor. 
Acest tablou reprezenta copilul Cristos 
cu un miel alături.

Intr-o zi. pe cind rămase singur aca
să, Murillo se hotărî să schimbe tabloul 
după gustul său. Fiind prea mic. se sui 
pe un scaun înalt, și se puse pe lucru.

Cind părinții lui se întoarseră acasă, 
tabloul era schimbat cu desăvîrșire- Cris
tos. prefăcut intr-un băiat din popor, cu 
o înfățișare veselă, avind pe cap in loc 
de cunună. — o pălărie mare de grădi
nar, iar mielul deveni un cățel drăguț 
cu ochii vii. Murillo, stătea înaintea ta
bloului incintat de opera sa.

Un prieten al familiei care era price
put in pictură, isbuti să-i convingă pe 
părinți, ca in loc să fie pedepsit Muri.Io 
să fie trimis pentru a învăța pictura.

Preferința pentru subiecte din popor, 
Murillo și-a păstrat-o in tot cursul vieții 
sale-

Tablourile lui sint răspindite in mu
zeele din lumea întreagă : in muzeul din 
Leningrad, in Louvrul din Paris, in mu
zeul din Londra, — majoritatea însă 
sint păstrate in muzeul Prado din 
Madrid. —

IOZEFINY VA PREZINTĂ:
^IMPRIMĂRILE^

IN CULORI
Cine nu cunoaște amu

zantele „apzibilduri' sau 
jocurile de calcomanie, 
cum mai sunt numite, a- 
tît de recomandabile pen
tru a dezvolta gustul pen
tru desen fi pictură I 

lată aici o rețetă cu 
care puteți împlini lipsa 
acestei preparatii care 
lipsesc din comerț — și

care este foarte puțin 
costisitoare.

Imaginea colorată de 
reprodus poate fi luată 
dintr-un catalog sau din- 
tr-o revistă ilustrată, , iar 
reproducerea o preparați 
voi singuri.

Amestecați într-o jumă
tate litru de apă caldă o 
lingură de supă cu săpun 
răzuit bine, pudră aproa
pe, lăsați să se răcească 
și adăogați trei linguri de 
terebentină.

Scuturați (conținutul) a-

SPRE ȘCOALA

2. VISUL U-
NOR ȘCOLARI

1. GINDIȚI-VA 
CUM AU IEȘIT. 
MĂGĂRII DIN Ai 
CEASTA „GREA* 
SITUAȚIE.

3. POVESTE 
FARA CUVINTE

Din „Valliant*

Pictorul sclav
In anul 1630, — trăia în orașul 'Ma

drid (Spania) celebrul maestru al pic-, 
turii spaniole, Rodrigo D. Velasquez.

Maestrul, avea un sclav negru care îi 
amesteca culorile. îi curăța penelurile 
și paleta.

Juan Pareja, acesta era numele scla
vului, avea o dorință fierbinte: ar fi 
vrut să picteze el însuși, dar legile neo
menoase din acele timpuri, interziceau 
unui rob, chiar talentat fiind, să devi
nă artist.

Temîndu-se să nu fie pedepsit, el pic
ta în orele cînd stăpînul său se odihnea 
sau pleca de acasă.

Ce gînd îi veni odată ? — Luă penelul, 
îl înmuie în culori, și pictă cu multă 
gingășie un fluture minunat, în colțul 
unui tablou încă neterminat de stăpînul 
său-

Cînd Velasquez se întoarse acasă, pri
virile îi căzură asupra pînzei. Inchipuin- 
du-și că un fluture viu s-a așezat pe ta
blou. își scoase batista din buzunar 
încercînd să-l alunge. Văzînd că s-a în
șelat, zîmbi și spuse că cel care a pic
tat fluturele cu atîta artă, este un talent 
deosebit.

Sclavul care aștepta tremurînd, —- a» 
cum se simți cuprins de o mare bucu
rie, mărturisindu-și fapta sa, — arătă 
maestrului tablourile pictate în ascuns. 
— Velasquez, emoționat de atîta talent, 
îl eliberă. Pareja devenind unul dintre 
cei mai străluciți elevi ai săi.

mestecul pînă la comple
ta întrepătrundere a ce
lor două produse fi cu o 
pensulă moale umeziți a- 
bundent gravura de re
produs. Umezi fi de ase
menea cu apă curată, o 
foaie de hîrtie albă și a- 
plicafi foaia aceasta pes
te gravură — a pășind 
peste ea cu un obiect 
neted ca să se preseze. 
Deslipind hîrtia, obțineți 
reproducerea imaginii co
lorate.

îte ceva despre:
— Punctele lui...
— j Por che ?
— Paranteze și

Aristofan

altele
pune-rolul semnelor deCunoaștem foarte bine 

tuație astăzi : ele marchează în scris pauzele, into
nația, întreruperea șirului vorbirii ele. Dar n-a fost 
totdeauna așa. Semne de punctuație apar incă de 
acum 2.500 de ani, cu rolul de a despărți cuvin
tele intre ele. Pe vremea aceea — și incă multe 
secole mai tirziu — se scria cu litere majuscule, 
fără să se lase loc liber între cuvinte :

PENTRUPR'MAOARăINTILNIMPUHCTELEPEOINÎC 
RIPȚiEGĂSITĂlNITAUA.

Destul de greu de înțeles, nu ? Și mai greu de 
înțeles erau versurile, care se scriau de ob'cei așa : 
primul de la stingă la dreepta, versul al doilea de 
la dreapta la stingă, al treilea iarăși de la stingă la 
dreapta ș.a.m.d. (Chiar asta însemna in latinește 

vers — „întoarcere" —, pentru că direcția scrisului 
se schimba, „se întorcea", la fiecare cap de rînd). 
La început a existat un singur semn de punctuație, 
notat in cele mai felurite chipuri: punct negru, 
punct alb (o), trei-patru puncte așezate vertical:), 
în formă de romb, de pătrat, de triunghi etc., ba 
chiar desene reprezentând o frunză, o inimă, o cru
ce, o stea. Toate aceste semne aveau o funcție 
identică: despărțeau cuvintele intre ele. In secolul 
al ll-lea i.e.n. filologul Aristofan din Bizanț intro
duce primul trei semne de punctuație : punctul su
perior (•“ punctul nostru), punctul mediu (- = vir
gula noastră) și punctul inferior (. = două puncte). 
Apoi semnele se înmulțesc și diferă aproape de la 
un secol la altul. Sistemul de punctuație modern s-a 
introdus puțin după inventarea tiparului, dar nu e 
incă unitar pe tot globul : englezii preferă semnul 
— numit („pauză") pentru punctele de suspensie, 
grecii notează prin (;) semnul întrebării iar spaniol I 
pun semnul întrebării (? )și al exclamării (!) atit la 

începutul, cîf și la sfîrșîful frazei, în felul acesta : 
i Por che? (de ce?)

In tipăriturile rominești mal vechi se întâlnesc 
semnele (;) și «• ( = paranteze) cu rolul semnului 
întrebării și al semnelor citării de astăzi. Virgula 
apare la noi incă din secolul al XVi-lea, dar se pu
tea confunda în întrebuințare cu punctul. Punctua
ția romînească actuală se impune abia la începutul 
secolului trecut.

N. B.: Semnul întrebării e răsturnat!
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