
Proletari din toate țări ie, unițiyăf
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Pomîn fii gafa!

ȘTIRI DIN ȘCOLI
Roman Aurelia din Mediaș, Școala de 7 ani nr. 1, ne scrie : „La orele 
de lucru manual am învățat să coasem diferite motive naționale și 
să lucrăm cu andrelele. Pînă acum am făcut un șervețel, mănuși, 
ciorapi de lînă“.

A „Școala se mîndrește cu ei" așa ne scrie directorul școlii medii din 
™ Slatina, despre un număr de pionieri, care pe amîndouă trimestrele 

acestui an școlar au luat numai note de 9 și 10. Printre aceștia se 
află: Moșteanu Mugurel din clasa a V-a, Sandu Georgeta clasa 
a VH-a, Tabacu Cristina, clasa a IlI-a și alții. .

•
 „înainte clasa a Vl-a era cea mai nedisciplinată din toată școala, 

și nici cu învățătura nu sta prea bine. Nu vrem să ne lăudăm
dar vă rugăm să poftiți pe la noi și veți vedea cum s-au îndrep
tat lucrurile". Așa ne scriu pionierele Ciula Eleonora și Balaban 
Dorina din comuna Cîlriic, raionul Reșița.

Bălan Ioana, din clasa I-a, satul Gogoșița, regiunea Craiova, 
W1 ne scrie că au terminat alfabetul. „Mă bucur foarte mult că 

acum pot să citesc cărți pentru noi, copiii" își încheie Ionica 
scrisoarea. . .

„Sîntem necăjiți, dragă redacție", ne scrie pioniera Crețu 
Petria, din clasa a IV-a, corn. Broșteni, raionul Balș. „Co
lega noastră, Nicolae Ecaterina, cu tot ajutorul pe care i-1 
dăm noi, colegii, nu vrea să învețe".

•
 Cioc Maria, din clasa a VH-a, de la Școala de 7 ani nr.

1 din Codlea, ne spune : „Pe trimestrul II n-am luat nici 
o medie -de 6, dar am cinci de 7 și acest lucru mă în
tristează. Voi căuta ca în trimestrul următor să-mi în
drept și aceste medii".

„Pînă în prezent, am curățat curtea școlii, am aranjat 
rondurile de flori și le-am săpat. Peste puțină vreme, 
vom începe semănatul florilor", scrie pioniera Mușa 
Elisabeta din comuna Cotu Văii, raionul Negru Vodă.

Disciplina clasei noastre este destul de bună, atît la 
ore cît și în recreații, cînd organizăm diferite jocuri 
interesante unde-i chemăm și pe cei mai mici", 
(Coman Sofia, clasa a Vil-a, comuna Cislău- 
Ploești).

Foto: S. TOMESCll

„Detașamentul II organizează un Concurs „Dru
meții Veseli" cu o temă luată din zoologie. Ast
fel, pionierii vor aprofunda mai bine lecțiile în
vățate la orele de clasă", ne spune Ghiuci Olim
pia, din comuna Fiscut, raionul Arad.

începură să bată în re*

Mărunțel, vînjos, 
ochi negri, pă- 
zători și cu 

j£kdanul in mină, 
și-a 

rintre

pe neașteptate și Paul se bue»- 
școlar'i s? opriră lingă el, cerce 
cu atenție.

— Nu cumva tu ești Mț
tru ? — zise unul, făcînd semn cu o------ •
chiul către ce] oare-1 însoțea.

— Eu sînt, recunoscu Paul, dar-voi—* 
cine sînteți ?

— Noi ? o să afli repede. Fii ■mul
țumit deocamdată că noi am bănuit 
cine ești tu. Ia spune, te descurci bine 
la lecții ?

— Bine... Clasa a IV-a am terminat-o 
numai cu medii mari...

Cei doi schimbară priviri mirate :
— Și anul ăsta ? Ai lipsit patru săp- 

tămîni, nu uita ! Nu-i așa c-o să te mul
țumești și cu medii... ceva mai mici ?

Paul strîmbă puțin din nas, dar

se mulțumi să nu răspundă. Prea se 
strînseseră mulți în juru-i și-l priveau 
întrebători. Dar pînă una, alta, băieții 
trebuiră să intre la oră. Paul se trezi 
în banca din fundul clasei, iar lingă 
el colegi... unu! și unul : Olteanu Con
stantin, Lazăr Constantin, Popa Florin 
care în timp ce profesorul explica lec
ția, stirniră pe sub bănci un ade
vărat bucluc. Vorba ceea : „Pînă nu 
intri cu ruminul în plug, nu-I cunoști 
ce fel de om e". Așa și 
abia aci a putut să-și facă o 
despre cei care-1 înconjuraseră.

— Mă, tu, ăsta care ai venit 
pe tine nu te

^«îoi ? îi strigase 
— Lasă-1 mă,

' — O să ia... 
paștele cailor.

Paul se trezi 
un mototol de hîr- 
tie 
bancă, 
tea 
zav, dar 
priveau 
tablă și 
tablă ; 
asculte

aruncat pe 
Toate aces- 

îl sîcîiau gro- 
ochii lui 

mereu spre 
numai spre 
se silea să 
explicațiile

profesorului. Era prima oră de ma
tematică în care se predau fracțiile or
dinare, 
își 
ciuda 
treze 
facă 
măcar

chițibușarii 
iarăși năzdrăvăniile, în 

care voiau să păs* 
Țineau morțiș sâ-1 

Paul să zîmbească 
o dată de ceea ce făceau ei,

Ora următoare, 
începură 

elevilor 
liniștea, 

și pe
G uaia uc VCCd CV IdlCdU d» 

să-l facă să *e ceară jucăriile și să-1 an
treneze și pe el la năzdrăvănii. Erau 
nebunaticii clasei. cei care deranjau 
orele de fiecare dată. Paul se făcu că 
nu-i vede și nici nu zimbi măcar.

— Lăsați-1 pe mine. își asigură Ol
teanu prietenii, dacă nici eu nu-i van 
de hac, înseamnă că-mi dau firma la 
coș.

Cîteva zile in sir. noul elev fu ne-

voit să suporte destule neplăceri. Ne
bunaticii amintit! mai sus jucau par
că rolul unor măscărici de teatru. Cu 
Paul nu le mergea însă. In recreație 
el se juca, ridea. ba uneori era chiar 
inițiatorul unor năzdrăvănii, dar cum 
intrau la ore. parcă'i dădeau cu supă
rare pe la nas. Nu puteau să mai scoa
tă o șoaptă de la el.

Adversarii 
tragere.

Intr-o zi, 
matematică, 
complicată 
audă răspunsul. Băiatul vorbi rar de 
parcă fiecare cuvînt era cintărit și răs- 
cîntărit in mintea lui.

— Foarte bine. Paul, spuse profe
soara ; îți dau nota zece!

Un murmur abia auzit pluti pe dea
supra băncilor și din nou se făcu tă
cere. Colegii se bucurau de succesul 
lui Paul. Pînă și Olteanu zîmbi priete
nos la sfîfșitul orei:

— E tare încăpățînat „băiatul" ăsta, 
are prea multă voință, — spuse el 
— cînd colegii î: cerpră să-și arunce 
firma la coșul cu hîrtii.

Școala de 7 ani nr. 1 Sf Gheorghe.

Pani fu ascultat la ora de 
întrebarea era destul de 

și toti așteptau curioși să
acum, 
facem

cu Paul : 
părere

interesează ce 
unul la ureche, 
vrea să ia medii mari.

GH. NEGREA
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DEACU NELU

Faptă pioniereasca
DOVADA

CINSTEI
...O zi de februarie. Plouă grozav. Și bate 

an vînt... că, zău, parcă ți-ar părea rău să 
scoți din casă și un cîine ! Pe străzile noii 
sșezări muncitorești Oțelul Roșu, din re
giunea Timișoara, copiii se duc și se întorc 
de la școală. Ploaia face băltoace, băltoace le 
murdăresc încălțămintea și picioarele. 
Adrian Mîțu și Nelu Deacu sînt elevi : 
unu) într-a Vl-a, celălalt intr a V a, 
la Școala medie din oraș. Sînt prieteni : 
„ăhă, de multi ani, de cînd eram miei". La 
un moment dat, în noroiul străzii Nelu ză
rește un portofel, li face semn și lui Andrei 
și se aplecă să-I ridice. E plin. Dacă l-ar 

deschide, ploaia asta 
nesuferită ar uda cu 
siguranță conținutul. 
Așa că se hotărăsc 
să nu-1 deschidă pi- 
nă la școală. In sfîr- 
șit, au ajuns. II des
chid și... vai! Bani, 
mulți bani ! 25 de 
lei, 50 de lei, 100, 
200, 300! Ce de bani! 
300 de lei ! Nicioda
tă n-au avut ei in 
mină atiția bani. Ai 
cui or fi ? Mai sco
tocesc prin portofel 
și găsesc un buletin 
de identitate. II des-, 
chid si citesc: Ca ’ar 
Edith, 
tra“. Dar 
ba-Bistra

care
doi

Ohaba-Bis- 
bine, O’ a 

e satul 
locuiesc și 
prieteni și 

nu-i tocmai depar
te de școală. Trei 
kilometri. Ce 
facă ? Săraca fe 
meie, desigur, se fră- 
mîntă și plînge. De, 
nu-i un lucru de ni

mic să pierzi buleti
nul de identitate și 300 de lei. Nelu știe 
bine: soțul ei, Dănilă Cadar, lucrează cu 
tăticul lui la Oțelul Roșu. Este și el tot 
muncitor, lucrează la tîmplărie. Și Andrei 
știe toate astea.

— Vorba e, ce facem acum? Timp să ne 
întoarcem în Ohaba — nu-i, mai sînt doar 

zece minute pînă sună de intrare.
— Dar pînă deseară, Nelule, îți dai sea

ma prin ce griji, ce necazuri, vor trece ne
nea Cadar și soția lui ?

Cum să facem ? Ce să facem ? Frămîntă- 
rile lor sînt de prisos. Clopoțelul sună de 
intrare.

— Ține-1 tu, Nelule, și, cînd terminăm, 
mergem împreună să i-1 dăm.

★
Pe Edith Cadar o găsiră acasă, plînsă și 

supărată.
— Tanti Cadar, ai pierdut ceva ? — o în

trebară copiii. Femeia nu pricepu la înce
put nimic. Se uită la ei și, văzîndu-le fețe
le vesele, se gîndi: „Să fi găsit ei portofelul 
meu ?“

— Numără banii, să vezi dacă nu lipseș
te ceva din ei — îi spuseră copiii.

Edith Cadar a vrut să-i răsplătească, să 
le dea cîte 25 
chipuiți cumva că 
mit răsplata ? Nici 
nu se măsoară în 
fel cu bani și acte; 
cinstiți, l-au înapoiat păgubașei.

MIȚU ADRIAN

de lei la fiecare. Dar vă în- 
Nelu sau Andrei au pri- 
n-au vrut s-audă. Cinstea 
bani! Au găsit un portu

ri, ca orice oameni

N. SKIBINSKI

DE LA CITITORII NOȘTRI

Satul meu — (fragment)

Desen de FOTA VICTOR cl. a Vll-a B
Școala de 7 ani mixtă nr. 2 Turnu—SeverinPrietena mea-Cartea

/mi place mull să ci
tesc cărți de literatu
ră. Pînă acum nu 

mi-a rămas carte nouă in 
biblioteca școlii pe care să 
n-o fi citit și am destule 
cărți cumpărate de la libră
rie pentru biblioteca mea. 
Am învățat multe lucruri 
din viața scriitorilor noștri 
clasici. La unele din cărțile 
citite fac și rezumate, care 
îmi vor fi de folos mai tîr- 
ziu.

BREAZU AMELIA
Școala de 7 ani Săsciori 

reg. Hunedoara

9 și 10
nul trecut nu învă- 
țam deloc, deși părin- 

* * fu mă sfătuiau și se 
necăjeau cu mine. Acum în
văț destul de bine și sînt 
disciplinat. Sînt mulțumit 
că nu le mai fac necazuri. 
Pe trimestrul II am luat
chiar note 9 și 10 și la u- 
nele obiecte cu care nu mă 
împăcăm deloc înainte. La 
matematică, de pildă, mă 
număram printre codașii 
clasei, dar acum, fără să mă 
laud, sînt printre primii.

BIRO VICTOR
Hațeg

UNII...

Nu de mult, stînd de vorbă cu cîțiva 
din elevii clasei a V-a, am aflat 
lucruri care nu pot decît să mă 
bucure. In repetate rinduri, pion.e- 

rii Ardeleanu Ion- Balintori Mircea, Birâo 
Mihai și alții au mers la familia bătrinuiui 
Izdrescu Samson, din satul nostru și i-au 
spart lemne. Mirat, i-am întrebat: „De ce 
n-au spus nimic despre fapta lor profeso
rilor sau instructorului superior ?“ Mi-au 
răspuns simplu că au considerat-o drept un 
lucru obișnuit.

Intr-adevăr, modestia și fapta bună merită 
șă devină obișnuință pentru fiecare pionier.

Prof. I. CIPU corespondent voluntar 
corn Marginea — raionul Făget

...Șl ALȚII

Cînd s-au făcut școlile mixte, în cla
sa noastră au venit mai mulți băieți 
printre care și Comănescu Alexan
dru. De la început, Comănescu nu 

ne-a făcut o impresie prea bună, atît nouă.
fetelor, cit și băieților. Dar am crezut că se 
poate îndrepta. De cîte ori nu l-am auzi; 
spunind cele mai urîte cuvinte, de cite ori 
n-a spart ghivecele cu flori, n-a făcut dezor
dine în timpul orelor sau nu s-a purtat necu. 
viinciosl Dacă-i spunem să nu se mai poarte 
ața sau îl criticăm, se supără pe noi și chiar 
ne bate. Noi sîntem pionieri și vrem ca el 
să fie un elev bun, dar nu știm ce să mai 
facem. I-am spus de multe ori că nu este 
frumos ceea ce face Apoi Tincu Ion, pre
ședintele unității, a căutat să și-I facă prie
ten, tot pentru a-1 îndrepta, dar toate acestea 
nu ne-au ajutat la nimic. Comănescu conti
nuă pe drumul lui greșit, căutînd să-i atragă 
și pe cei mai slabi pe urmele lui. Poate, 
dacă publicați această scrisoare, va înțelege 
că trebuie să se îndrepte, deși vă scriu cu 
riscul de a mînca o bătaie. Dar merită 
tru o bătaie să reușești să convingi un 
să se poarte cuviincios.

MIRȚU CRISTINA, ci. a Vl-a
Școala de 7 ani nr. 2, Cîmpulung-Muscel

------------------------- —-ooooo-----—----------------------

Mergînd spre școala, în- 
tr-una din zilele trecute, ma 
gîndeani Ia primăvară, la ceea

ce am putea face în aceasta 
perioada pe lotul școlar. N-am 
reușit însă să termin șirul 
gindurilor. Am ajuns la școa
la și m-am pregătit pentru 
prima oră. Orele au trecut 
repede și, după ce am ajuns 
acasă și mi-am făcut lecțiile, 
am plecat ca de obicei pe la 
redacție. Aici am găsit mul
te scrisori de la prietenii 
mei din toata țara, care-mi 
povestesc despre primele lu
crări făcute pe Iot sau în li
vada. Pioniera GHERASIM 
AGLAIA din comuna Tăcută, 
raionul Vaslui, îmi scrie : 
„De curînd am sapat lotul 
școlar și peste puțin timp

vom strînge și vom da foc o- 
mizilor din livada școlii". 
Dragă Aglaia, nu-mi rămîne 
decît sa-ți urez... spor la 
munca.

IAR PIONIERII DIN CO
MUNA GÎLDAU, regiunea 
Constanța, mi-au povestii 
despre felul cum și-au orga
nizat parcela experimentala a 
școlii, unde vor pune în prac
tica tot ceea ce au învațat la 
orele de științele naturii. Ei, 
spuneți și voi, n-am dreptul 
să mă bucur de veștile trimi
se de prietenii mei din țara, 
care s-au apucat de munca 
pe loturi ?

MARIUCA

Puține sînt amă
nuntele care se cu
nosc despre începu
turile îndepărtate ale 
Bucureștiului. In în
tunericul trecutului, 
legenda păstorului 
Bucur, care ar fi să
lășluit cu turma sa 
pe aceste meleaguri, 
înălțînd o biserică de 
lemn, s-a împletit cu 
realitatea, îngreu- 
nînd nespus de mult 
munca istoriografilor.

Cu mai bine de 500 
de ani în urmă, pe 
pămîntul capitalei 
noastre de astăzi se 
întindeau mai multe 
sate, care purtau nu
mele de Cotroceni, E- 
lefterie. Grozăvești, 
Dudești, Colentina și 
București. Mai răsărit 
decît toate celelalte, 
sa iul București — ră
mășiță a Cetății Dîm
bovița din secolul al 
XlV-lea — fu ales ca 
nou scaun domnesc 
de Radu cel Frumos 
în 1462. De acum îna
inte. se cunoaște ce
tatea Bucureștilor, 
crescînd și întintîn- 
du-se tot mai mult.

Suprafața ocupată 
de Bucureștiul de a- 
tunci nu ar acoperi 
decît o mică pată pe 
harta orașului de as
tăzi. Principala clă
dire era palatul dom
nesc, în jurul căruia 
se ducea toată via
ța celor cîteva mii 
de bucureșteni. La 
început, palatul dom-

1

nesc, mănăstirile și 
casele boierești erau 
izolate unele de al
tele și dispuneau de 
spații întinse pentru 
grădini, curți și de
pendințe. Bordeiele 
mici și necăjite ale 
oamenilor de rînd, se 
întindeau la margini
le acestor proprie
tăți mari, fără nici 
o rînduială. Deși 
devenise capitala 
țării, Bucureștiul 
nu era decît un 
sat întins și va

mai trece vreme. în
delungată înainte de 
a se transforma în- 
tr-un oraș adevărat.

In clișeul de mai 
sus puteți vedea 
una din cele mai 
vechi gravuri repre- 
zentînd începuturile 
Bucureștiului. Orașul 
se înalță pe malul

sting al Dîmbov.țej| 
Pe malul drept se 
pot vedea corturile 
armatei turcești care 
ocupa și prăda ade
sea Bucureștiul.

L. CORBARU

Să rxe curvoastem
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în școala noastră se petrec, multe lu
cruri interesante, dar vreau să vă poves
tesc ceva mai deosebit.

Pionierul Jianu Cheorglie era de, la în
ceput un elev rău, indisciplinat și foarte 
slab la învățătură.

Ca președinte al detașamentului de 
pionieri, din care făcea și el parte, nu 
știam ce să fac, se încăpățîna în rele.

Atunci, împreună cu colectivul de con
ducere al detașamentului, am luat hotă- 
rîrea să formăm o echipă din cei mai 
buni pionieri și să~l luăm în mijlocul 
nostru, să vedem : putem să-l ajutăm să 
se îndrepte ?

Și iată cum am făcut : în pauze, după 
fiecare oră, ne stringcam pe lingă el și-l 
ajutam să-și ordoneze notițele luate, ex- 
plicîndu-i totodată ceea ce nu înțelegea.

Vazînd că noi urmărim să-l ajutăm, a 
început și el să învețe mai cu sîrg, să-și 
schimbe atitudinea de mai înainte...

Așa, treptat, s-a schimbat zi de zi pînă 
ce a ajuns printre primii elevi ai clasei,

AM IN TI R I . . .

participînd chiar și la cercul tinerilor 
matematicieni, Nu de mult, detașamentul 
a avut cea mai mare bucurie din partea lui t 
Jianu a fost primit în U.T.M.

ION COJOCARII 
cl a Vil-a 

președinte de detașament 
comuna Greci-Strehaia

——
Cinci minute bătaie de cap

CARE-I ORAȘUL ?
Citind cu atenție fragmentul de povestire 

care urmează și luind prima literă a verbe
lor predicative, veți afla numele orașului in 
care se petrece acțiunea.

„Gardianul, gras și transpirat, tot o apă- 
clănțănea din dinți de parcă cineva i-ar fi 
rupt șalele cu o sfintă de bătaie :

— S...s-arate, dom...dotn’le șef, mă...măcar 
biletul de na . naștere !...
KFața smeadă a șefului-gardian iradia de 
Rncurie: obținuse, ascultind cu atenție ceea 
ce-i vorbea gardianul, tocmai răspunsul de 
care avea nevoie..."

Prin clasa a IV-a, începuserăm 
noi între noi. copiii, să ne împăr
tășim gândurile legate de drumul 
ce aveam să-l apucăm în viață. 
Cîțiva — fiii celor mai cu dare de 
mină — își tocmiseră meditatori și 
se pregăteau care mai de care să 
intre la Liceul „Gheorghe Lazăr", 
la „Sf. Sava“ ori la Comercial, la 
„Bălcescu“... Dar ăștia erau puțini. 
Noi, cei mai multi, nici nu apucam 
să terminăm 4 clase, că ne și năpă
deau grijile zilnice, și apucam ca
lea meseriilor... Poate tocmai de 
aceea ne porecliseră „liceenii11, cio
cănari. Poate de asta, ori poate și 
pentru faptul că majoritatea părin
ților noștri erau muncitori la revi
zia de vagoane B.M., ori pur și 
simplu — muncitori. Dintre noi, 
„ciocănarii", mulți voiau să mear
gă Ia liceu. Dar era de-a surda să-i 
pomenești tatălui de așa ceva, cînd 
puteai să vezi și singur cum la 
prânz, o mămăliguță nu prea mare, 
era împărțită în șase sau opt por
ții...

Și toate acestea nu se petreceau 
decit cu puțin înaintea lui 23 Au
gust 1944 !

Și iată că zilele acestea mi-a fost 
dat să trăiesc o întîmplare pe care 
n-am avut norocul s-o trăiesc, ca 
elev, cu numai 15 ani in urmă.

UNEORI TE POȚI ÎNȘELA

Duminica trecută, călătoream cu 
tramvaiul 26. cînd, la stația Mieilor, 
mai mulți elevi, cu ghiozdane în 
mină, ca-n zilele de școală, cobo
rârii și • porniră agale spre Școala 
medie nr. 8.

Mi s-a părut ciudat, doar nu era 
zi de școală. Așa că sării aproape 
din mersul tramvaiului și le pomii 
pe urnve

CURSURI DE ?.„
Școala medie nr. 8 e mult mai 

arătoasă în interior decit pe din a- 
fară. Pe coridorul de la etajul I, 
am aflat un băiat bine făcut, de 
vreo 14 ani. II iau repede :

— Aci au loc meditațiile pentru 
corigenți ?

— Ați greșit Aici sint cursurile 
de pregătire...

— Cursuri de ?.„ — făcui eu mi
rat.

— Cursuri de pregătire. Aci sîn- 
tem pregătiți noi, pentru examenele 
de admitere la Școala medie...

— Și, sinteți mulți ?
— La noi într-a II-a... adică în 

grupa a doua... sîntem numai vreo 
30. In total însă sînt 130 de elevi!

Tocmai atunci sosi și tovarășa di
rectoare Ciobanu, veche cunoștin
ță :

— Iarăși la noi. în vizită ?
— Iarăși... Ceva nou ?
— Cursurile...
— .. de pregătire, i-o luai eu îna

inte.
LA CURS

Grupa a II-a — ca de altfel și 
celelalte trei grupe — cuprinde 
băieți și fete, elevi din clasele a 
Vil-a, de la Școlile de 7 ani nr. 
57. 67. 68 și medie 8. Ceea ce mă 
surprinde, e faptul că elevii stau 
în bănci mai atenți și mai absor
biți decit mi-a fost dat vreodată 
să întîlnesc prin școlile pe unde 
am fost.

Tovarășa Vorvoreanu, profesoara 
care predă limba romînă, are 35 
de ani vechime în învățămînt. Cum 
s-ar spune, e una din cele mai bu
ne profesoare Și, în general, așa

(Continuare în pag. a Vlll-a)

Margineanu Dina, 
de la Școala de 7 ani 
din comuna Strenț, 
regiunea Hunedoara 
ne scrie : „Noi
participa, în afara 
de cor, cu o brigada 
artistica de satiră și 
umor. Cupletele, sce
netele, monoloagele 
cuprinse în reperto
riu oglindesc aspec
te din viața unității 
noastre".

De la Galați am 
aflat ca în toate 
școlile din regiune 
au început încă de 
acum o lună de zile 
pregătirile pentru 
Concursul Cultural- 
Artistic. în reperto
riul fiecărei școli, 
pe lîngă cîntecele o- 
bligatorii, au fost 
înscrise și cîntece și 
dansuri specifice re
giunii.

Concursul 
Cultural^ 
Artistic

Ne-am bucurat 
foarte mult cînd am 
auzit ca în anul a- 
cesta concursul ar
tistic va avea și o 
frză pe țară. Anul 
trecut, echipa noas
tră de dansuri a ob
ținut locul I pe re
giune. în anul aces
ta am dori mult de 
tot sa ajungem pîna 
ia faza pe țară. De 
aceea, chiar din fe
bruarie, am început 
să învățăm noi dan
suri din Țara Oașu
lui.
Pionierii din satul

Certeze, regiunea 
Baia Mare

ȘTECAN ZAIOES

Gogu, sau cum i se spune 
în catalog: Milan Toma, e 
fiu de țigan nomad. De mic 
a fost crescut în cort. Azi 
aici, mîine cine știe „unde...

Anii trec. Gogu se ițește 
mereu din spatele cortului și • 
privește la copii. Știe că se 
duc la școală. Ce-ar fi;.. și un 
Kind îl fulgeră. Așa că. după 
ce plecaucu toții din cort, el 
începea să dea tîrcoale școlii.

—- Ce-mi. umbli fără soco
teală. Gogule, îl luă la rost

bulibașa. Ce te zgîiești la ru- 
mîni. Treci la cai.

Si Gogu se întorcea. Ceea 
ce vedea pe fereastra clasei 
însă îi rămînea multă vreme 
întipărit în .minte : băieți si 
fete, curat îmbrăcați. stă
teau în bănci, scriau, citeau și 
uneori cîntau.

— Tătucă. dă'mă și pe 
mine la școală... Haide, zău...

■— Dacă pleacă cortul, 
țîcă ?

Și, ca un făcut, peste cî- 
teva zile cortul se mută din 
loc. Gogu însă nu putea uita 
de scoală. Tot umblind prin 
„lume“. se trezi că pe lingi 
școală îl atrag și mașinile^

— Caii ? Fleac, îl auzeai 
spunînd celorlalți băieți. Să 
mergi pe tractor, pe Skoda, 
asta zic și eu !

A mai trecut un an. Cortul 
se muta mereu „un de-o hi 
ana mai bună“ și... tingiri de 
spoit. Gogu, dacă a văzut că 
taică-său nu-l lasă, că buli- 
bașa-l trimite la cai. s-a ho- 
tărît... a fugit.

E toamnă. Băieții se pre
gătesc de școală. în taină se 
pregătește și Gogu. Și-a făcut 
bocceluță și. cînd s'a întune
cat bine, a șters-o la școală.

— (Hare ești acolo, băiete ? 
îl luă la rost de dimineață 
baba Lina. femeia de servi
ciu. Ce. n-ai dormit bine ?

Gogu nu dormise de loc. 
Toată noaptea rămăsese în 
clasă. Cînd se așeza în fun
dul clasei, cînd în banca iu
tii. Apoi iar se retrăgea. 
„Acolo stau numai rumîni“. 
își zicea în gînd. Ei și. îi răs
pundea alt gînd, pe tătuca nu

l-au chemat la colectivă ? 
măcar că-i țigan ?

Prima zi de școală nu s-a 
întîmplat nimic deosebit. Nu
mai că la sfirșitul orelor toți 
școlarii s-au dus acasă, iar 
el... El a stat pe loc. Atunci 
a vorbit mult cu tovarășa di
rectoare, cu președintele Sfa
tului popular, cu secretarul 
de oartid. Cîte nu l-au între
bat. Gogu nici nu mai tine 
minte. Dar a doua zi și-a gă
sit o nouă familie. Nea Za- 
h-ria. brigadierul de la 
S.M.T. Semian l-a luat la el 
acasă, adică tot la S.M.T. 
Atei doarme, aici mănîncă. 
aiei își face lecțiile și... în' 
vafă să conducă tractorul. 
Priviți-l numai cit e de mîn- 
dru.

Părinții lui i-au dat incit' 
vi;”tarea să rămînă acolo.

Gogu are acum 10 ani și e 
abia în clasa întîi. li e greu. 
D ir ajutoare sînt multe. în 
fiecare zi un pionier îl ajută 
la lecții. îl dichisește. îl în
vață să vorbească corect ro- 
mîneste. Fără îndoială că. nu 
o-ste mult. Gogu va deveni 
tractorist și va ști și carte.

GETA COSTIN

Copil din Vrancea cu ițari din 
dimie, cămașă ci» broderii, brîu și 
ciorapi împletiți din lină neagră.
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TAMARA: o fetiță foarte îngrijită; 
zîmbește rar.și vorbește pe un ton di
dactic.

IURA: un băiat serios. curajos și 
sincer.

VALERIC: visător, simplu și încre- 
zător.

ZINA: zeflemistă.
GHENA SAVUȘKIN: un băiat mai 

înalt decît toți ceilalți, isteț, se face că 
nu-i pasă de nimic, dar în fond ține 
mult la părerea tovarășilor săi.

COLEA : grăsuț și foarte curios ; 
abia așteaptă să se intîmple ceva deo
sebit.

MILIȚIANUL: tînăr și zelos; vor
bește de parcă ar. citi un proces-verbal. 
Simpatic.

* ★
Toți copiii învață în clasa a VI-a șî 

fac parte din aceeași grupă de pionieri.
Acțiunea se petrece în Camera pionie

rilor din școală. Aci se pregătește o 
expoziție a lucrărilor membrildr cercu
rilor școlare de „mîini îndemînatice"- Pe 
pereți stau atîrnate diferite obiecte: 
șorțulețe înflorate, păsări de hîrtie colo
rată, figurine din plastilină etc- In mij
locul Camerei, pe o masă, sînt înșirate 
diferite alte obiecte. Pe jos și pe scau
ne, ghirlande de brad. In prim plan, lin
gă perete, două lopeți noi, de lemn și 
două căsuțe pentru păsări.

In scenă: Tamara, 
Tamara se străduiește 
mod „artistic" lopețile 
Valeric leagă o 
ciocan în mînă, 
pentru păsări.

TAMARA: (cu 
grupa noastră 
tă cu un balast ?
VALERIC (gînditor, continuînd să lu
creze) : Balastul este încărcătura ce 
se pune în cal-a unui vapor... In timpul 
furiunii, balastul se aruncă peste 
bord.-.

TAMARA : Vorbești prostii 1
IURA : Ba din contră. Tu și despre Ghe

na Savușkin spui că este un balast I 
Vrei- să-l arunci peste bord, cînd gru
pa noastră va începe să se dea la 
fund I

TAMARA: Grupa noastră de mult s-a 
dat Ja fund, așa că trebuie să scăpăm 
de balast I O să vedeți că voi reuși I 

IURA: Nu uita, Tamara, că Savușkin 
este un obiect însuflețit, are și nume 1 

TAMARA (supărată) : însuflețit ? Nu
mai de rele e însuflețit. Cine a adus 
în clasă o broască și i-a dat drumul, 
la lecția de engleză ? Savușkin 1 Cine 

as-a urcat pe acoperișul școlii și 
coborîț pe burlan? Savușkin- 

fURA: Dar a făcut-o pentru a salva 
un pisoi care rămăsese agățat de 
strașină 1

TAMARA : Nu mă interesează. Adevărul 
e că Savușkin găsește mereu cîte o 
pricină ca să încalce disciplina I 

IURA : Totuși a fost curajos. Nu 
cine ..

TAMARA :’ Ai vrea ca toți să se fi 
cat pe acoperiș ca să-și arate 
rajul?

fURA: In orice caz, tu nu te-ai fi 
cat I - -

TAMARA (gata să plîngă) : In fiecare 
zi se întîmplă ceva neplăcut. Și de gru
pa asta eu răspund I... Dar azi... azi... 
Savușkin a întrecut toate recordu
rile de prostie! Toată clasa își ve
dea de treabă și deodată s-a deschis 
ușa și a apărut Ghena Savușkin-.. în
tr-un picior... într-o singură cizmă... 
Zgîriat pe față și pe mîini, după vreo 
păruială, se vede...
Qura„ Valeric rîd- Intră Zina cu o 
căsuță pentru păsări).

ZINA (în bătaie de joc) : Strașnică ex
poziție 1 Două 
Mai lipsește o

TAMARA: Ne-ar 
scoatem cu de-a sila pe 
grupa noastră.

IURAj Hai,.................
na 1 Nu e 
pare.

TAMARA : 
clasa Vl-a I Mi-e rușine că 
pa mea. Dar am să-l 
Foarte simplu : am

IURA■ încetează 1 Tu îi măsor: . 
după note și purtare. La tine totul e 
„foarte simplu". Poate că lui Ghena

învețe acasă I Stă la o 
mulți într-o cameră. Dar 
a lucrat astă vară pe un

ii e greu sa 
mătușă, sînt 
tu știi că el 
șantier de construcții ?
(Valeric se apropie de Iura; îi ascul
tă cu atenție).

VALERIC: Pe gratis?
IURA: De ce „pe gratis ?" A cîștigat 

500 de ruble și i-a dat mătușii lui. 
(Se deschide ușa și intră buzna Co
lea. Vorbește pe nerăsuflate)-

COLEA (Tare) : Noutăți, copii. Vine 
Savușkin într-un picior, cu o droaie 
de băieți care-1 imită I Dar Ghena a 
ieșit campion 1 Mă duc să-i văd I 
(Intră Savușkin, sărind într-un pi
cior. Fața îi e plină de zgîrieturi. Toți 
se uită la el. Numai Iura continuă să 
lucreze. Savușkin se așază pe masă, 
printre lucruri. Privește la copiii care 
tac).

SAVUȘKIN: O tăcere suspectă. Nu e 
greu de ghicit — ați vorbit de Sa
vușkin (o imită pe Tamara)'. „Acest 
Savușkin e nesuferit".

ZINA: la spune-ne, te-a săpunit bine 
Evdochia Fomișna ?

SAVUȘKIN
de bine, dar într-un 
cînd ai antrenament

TAMARA (furioasă) : 
angajamentul că de 
porți ca oamenii ? Să 
explici tovarășilor tăi

Barem ți-ai luat 
acum ai să te 
nu uit: poți să 
de grupă de ce 

ai întîrziat la ore? Cum ți-ai pierdut 
cizma? Cu cine te-ai bătut? Unde ai 
fost ?

SAVUȘKIN: M-am plimbat. (In 
ce Tamara îi pune întrebări, 
împodobește în fel și chip: 
pe cap o ghirlandă de hîrtie 
face mustăți cu cărbune).

TAMARA : Știi ce, Savușkin ? 
are margini. M-am săturat:

Răbdarea 
Chiar azi 

voi pune problema ta foarte serios ! 
In grupa noastră ești un balast, în
țelegi ? Așa că o să ' 
nu vrem să ne ducem la
cina ta I
(se deschide brusc ușa.

COLEA ■ Copii 1 Noutăți 1 
școală un milițian I Vai 
fie 1 Cu cizma lui Ghena I Vai ce-o 
să mai fie! Evdochia Fomișna a ple
cat la comitetul regional pentru învă- 
țămînt 1 Vai ce-o să mai fie 1 (se ascun
de după masă).
(Toți sînt emoționați. Savușkin tresa
re, ia o bucată de tifon și și-o pune 
pe față. Vrea să coboare de pe masă, 
dar se răzgîndește. Intră milițianul) 

MILIȚIANUL: Sînteți grupa a III-a din 
detașamentul V ?

TAMARA (cu demnitate exagerată) : 
Exact, tovarășe milițian, iar eu sînt 
președinta grupei 1

MILIȚIANUL: Mă bucur- (Salută). E 
vorba de un tovarăș de-al vostru...

TAMARA : Tovarășe milițian, noi bă
nuim despre cine e vorba. (Se uită 
la ceilalți copii). Dar grupa noastră nu 
mai vrea să-și ia răspunderea pentru 
un pionier atît de nedisciplinat...

IURA : De unde știi ? Mi se pare că ai 
uitat că grupa sîntem noi, nu numai 
tu..

MILIȚIANUL: Numele elevului din 
sa a VI-a pentru a cărui cauză 
venit la școală este-..

TAMARA : 11 cunoaștem ! Este...
ZINA : Nu sării Nu te întreabă 

meni I
MILIȚIANUL: Numele pionierului 

Savușkin GhenadL (Toți tac, cu 
cordare. Tamara deschide gura .

e 
în- 
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spună eeva, dar Zina o .trage de mî
nă, făcînd-o să tacă). Este aici prin
tre voi ?

TAMARA: El.-. 
ZINA : Nu sări I 
SAVUȘKIN' (Stă cu

Nu-i aici, tovarășe 
dar a plecat.

MILIȚIANUL: îmi
rău. Am vrut să-i 
în fața tovarășilor 
grupă...

IURA: Tovarășe milițian 
puteți să ne spuneți nouă 
ceea ce aveți de spus. Sîn
tem prietenii lui 1

SUVUȘKIN : Nu e nevoie I 
Ghena n-are prieteni nici 
în grupă, nici în clasă. El 
nu merită să aibă priete
ni.

IURA: Nu-i adevărat. Are 
totuși prieteni 1

MILIȚIANUL: Și eu cred 
că are. Ghenadi Savușkin 
merită să aibă prieteni I 
Vă rog să-i înapoiați 
ceasta cizmă. A fost gă-

fața întoarsă) : 
milițian. A

lingă
noi în urmă- 

acolo se află un 
de

cîmp 
tierul construcțiilor 
toarele împrejurări: 
loc împrejmuit, deoarece e plin 
gropi adînci. cu fel de fel de vechituri: 
fier vechi, sîrmă ghimpată. Azi, niște 
copii mici în număr de cinci, s-au 
strecurat acolo, în joacă și unul a 
căzut în groapă. Altul i-a sărit în a- 
jutor și s-a dus și el la fund. Ceilalți 
trei au început să plîngă și să strige. 
Un flăcăiaș care tocmai trecea pe a- 
colo le-a sărit în ajutor. A coborît 
curajos în groapă, s-a rănit în sîr- 
ma ghimpată, dar l-a scos totuși pe 
primul puști, care se lovise atît de 
tare, încît își pierduse cunoștința- 
Celălalt s-a ales doar cu zgîrieturi și 
spaima. Tot flăcăiașul cu pricina l-a 
scos și pe el.

ZINA : Cine era flăcăiașul ?
MILIȚIANUL: Un pionier. I-a scos pe 

amîndoi, i-a dus în afara maidanului 
și i-a predat unui milițian. Apoi 
întors și a coborît iar, pentru 
căuta cizma pe care o pierduse 
prima coborîre, dar n-a putut s-o 
găsească: căzuse într-un troian 
zăpadă 1 Asta-i tot. Acum, vă rog 
dați cizma asta lui Ghenadi Savuș
kin 1

IURA : E un băiat strașnic Savușkin al 
nostru I Nu-i așa. tovarășe milițian ?

MILIȚIANUL : Așa-i 1
IURA : (convins) Nu te lasă niciodată 

singur la greu I
SAVUȘKIN: (posomorit) Hai, las-o 

mai moale...
MILIȚIANUL: Unitatea voastră de 

pionieri va primi de-altfel o mulțumi
re oficială din partea miliției I Și a- 
cum, am onoarea să vă salut 1 (Salu
tă)

COPIIU (emoționați) La revedere.
VALERIC : Iată de unde avea Savușkin 

zgîrieturile. Iar Tamara spunea că 
s-a bătut... (Milițianul pleacă- Savuș
kin își scoate coroana și ghirlanda,- își 
șterge- mustățile.)

SAVUȘKIN: Mare lucru — nu merită 
atîtea vorbe. Ce te-ai întristat, Ta
mara ? Ai vrut să scapi de mine? 
Foarte bine... Pentru prostiile mele, plec 
eu singur din grupa „ta“...

TAMARA : (timidă) Așteaptă I Noi...- 
(Din nou ia un ton didactic) Grupa 
se va gîndi, Savușkin, va discuta des
pre fapta ta curajoasă și îți va da o 
sarcină de răspundere.
(Savușkin pleacă.) 
(Toți tac- Colea se 
riozitate la ceilalți

COLEA : Interesant I
ple acum ?

ZINA: Tamara o să 
simplu" și totul va

IURA: Nu I N-o să mai
înainte I

VALERIC: (serios) Știți 1 Mi s-a părut 
deodată că noi putem fi prieteni foarte 
buni 1 Cred că toți colegii noștri sînt 
buni, trebuie doar să-j cunoaștem mai 
bine I Nu-i așa, Iura î

IURA: Așa-i- Numai că pentru a afla 
ce-i bun în fiecare, trebuie să cauți I 
De multe ori, lucrurile bune sînt aco
perite cu nimicuri... (toți tac)

ZINA: Tamara crede că poate să-j ju
dece pe toți.

TAMARA: Am înțeles 1 Vreți să-mi în
toarceți spatele. La voi, totul e „foar
te simplu": într-o clipă vă faceți pă- 
Terea despre un om I

IURA = (cu ciudă) încetează 1 Nici a- 
cum n-ai înțeles că totul nu e 
atît de simplu ?
(Toți se apropie de Iura, Valeric 
de mînă. Toți stau îngîndurați)

CORTINA.
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BobinaRăspundem cititorilor

specialitate. E pre
ferabil un conden
sator cu mică, care 
costă mai puțin 
decit, un conden
sator cu aer-
Condensatorul fix 

este un condensa-

APARATUL 
DE RADIO

CU GALENĂ 
Numeroși cititori 

ne-au cerut lămu 
riri în'j legătură cu 
realizarea unui a- 
parat de radio cu 
galena. Pentru ei-

ca și pentru cei
lalți cititori ai ga
zetei, publicăm 
construcția unui 
astfel de aparat.

Aparatul de ra
dio cu galena, cum 
se vede și din

schița alăturată, se 
compune din : o 
bobină, un conden* 
sator variabil un 
detector, o pereche 
de căști, un con
densator fix, legă
turile cu pămîntul 
și antena.

1. O motocicletă sovietică pentru curse pe gheată, realizată 
prin montarea unui motor de I. J. pe rama motocicletei K-l25.

faceți singuri ast
fel : pe un cilindru 
de carton, cu un 
diametru de 5 cm. 
bobinați 80 de spi
re de sîrmâ de 0,4 
mm, izolată cu 
mătase sau Iac. 
Bobina va avea 
doua capete: în
ceputul și siirșitul 
bobinei. De la ca
pătul „a* al bobi
nei pină la punctul 
„1" din schijă, care 
reprezintă prima 
legătură, trebuie 
făcute 10 spire; 
între punctul 1 și 
2 tot 10 spire; în
tre 2 și 3-5 spire;

vi-o tor de 20 cm.
In ceea ce pri

vește montarea a- 
paratului, ea se 
face pe o plăcuță 
de ebonită de 
150X120 mm. Mai 
intii, cu ajutorul a 
două colțare, fixa
ți bobina. In fața 
fiecăruia din cele 
8 contacte, fixați 
8 bucșe pentru 
contacte. Alături 
se fixează bucșa 
pentru fegălura eu 
pămîntul. Pe latu
ra opusă o bobinei 
se fixează bucșeie

i
R.D. GERMANA a emis o 

serie de trei tinjbre, cu su. 
prataxă, pentru -fondul ridi
cării unor monumente ale 
eroilor națiunii: 20+10 pfe
nigi, roșu vișiniu (Ernst 
Thălmann, 1886 — 1944) ; 
25+15 pf., albastru închis 
(Rudolf Breitscheid, 1874— 
1944); 40 + 20 pf., albastru 
violet (Paul Schneider, 1897 
—1939. Fondul mărcilor e 
cenușiu.

GHANA. Statul de cu-rînd constituit a emis o 
serie legată de inaugurarea noii linii de na
vigație maritimă „Steaua neagră a Ghanei". 
Cele trei mărci înfățișează evoluția marinei de 
la corabia cu pînze la cargobotul modern. Va
lori : 2 1/2 d, 1 șiling și 3 d, 5 șilingi.

HAITI. Comemorarea lui J. J. Dessalines 
(1758—1806), fondatorul Republicii Haiti — o 
marcă de o centimă, roșu și negru, purtînd efi
gia comemoratului.

2. „Fotoliul zburător" este o motocicletă carosată aerodi
namic, care a realizat 19b km/oră cu un motor de numai 50 cm 
„zburind" bineînțeles Pe o șosea bună.

Interviul 
săptămînii

NE RĂSPUNDE: Tovarășul Ștefan 
lonescu. președintele Uniunii Asocia
țiilor Studențești din Galați.

DESPRE : Echipa de pitici „Știința- 
pionieri“-Galați.

— Am auzit că pe lîngă echipa de 
fotbal „Știința** au mai fost formate 
și două echipe de pitici. Ce v-a de
terminat șă alcătuiți aceste echipe ?

— Pasiunea copiilor pentru fotbal. 
Ea ne-a determinat să discutăm într-o 
adunare formarea unor echipe de pi
tici.

— Și rezultatul ?
— Antrenorul „Științei", Berariu 

Marius, a vizitat toate școlile din oraș 
și a selecționat peste treizeci de copii, 
dintre cei mai buni.

— Mai buni la ce?...
— Desigur, atît la fotbal cit și la 

învățătură. Să vă dau un exemplu. La 
una din școli am găsit un fotbalist 
bun. Cînd am discutat însă cu profe
sorii, am aflat că prietenul nostru era 
cam certat cu învățătura. Așa că n-am 
avut încotro, a trebuit să-i mai dăm 
un răgaz pentru îndreptare. Dar, ca

între 3 și 4-5 spi
re ; între 4 și 5—
5 spire; între 5 si 
6-5 spire; între
6 și 7-5 spire ; 
între 7 și 8-5 spi
re ; după spira 50 
și pină la a 80-a 
spiră, se bobinea
ză în continuare.
Condensatorul va

riabil se procură de 
la magazinele de

să fie mai limpede, am să vă mai spun 
ceva : înainte de începerea fiecărui an
trenament, antrenorul cercetează toate 
carnetele de note. Jucătorului cu note 
slabe nu-i este îngăduit să îmbrace tri
coul asociației noastre.

— Cum ? Piticii au echipamentul 
lor ?

— Firește. Fiecare jucător are echi
pamentul său. Pentru meciuri însă au 
alt rînd de echipament, de pe care nu 
lipsește emblema asociației, emblema 
„Științei". Cu o mică deosebire însă : 
la pitici, pe emblemă stă scris: 
„Știința-pionieri".

— înainte de a încheia, aș dori 
să-mi răspundeți la o întrebare. Cîte 
meciuri au susținut piticii pînă acum ?

— A, nu, n-au susținut nici un meci. 
Echipele de-abia au luat ființă cu trei 
săptămîni în urmă. Deocamdată, antre
norul nostru caută să-i învețe tehnica 
jocului, să omogenizeze echipele și nu
mai după aceea vom ieși în fața spec
tatorilor. In orice caz, pentru sfîrșitul 
lunii aprilie, în cinstea celei de-a IX-a 
aniversări a Organizației de pionieri, 
am perfectat un meci cu o echipă de 
pitiți din Brăila. Meciul va avea Ioc 
fie la Brăila, fie la noi, la Galați.

Pentru viitor însă, unde va merge 
„Știința", va merge și echipa de pitici.

RADU POPA

După cum știți, ia 2 aprilie începe turneul de juniori orga
nizat de Federația Internaționala de Fotbal-Amatori.

1. Care este țara care va găzdui acest turneu? (5 puncte).
2. Echipa R.P.R. din ce grupă face parte și cu cine va juca? 

(S puncte).
3. Cîți jucători din lotul reprezentativei noastre de juniori 

cunoașteți ? (pentru fiecare jucător se acordă un punct).
4. Ce echipe credeți că se vor califica pentru turneul final? 

(Pentru fiecare echipă indicată exact se acordă un punct).
5. Ce șanse are echipa noastră în acest turneu? (10 

puncte).
Cine va răspunde exact la aceste întrebări va primi ca 

premiu, din partea redacției noastre, o minge de fotbal.
In caz că vor fi mai mulți participanți cu același număr 

de puncte, premiul se va acorda prin tragere la sorți, ime
diat după terminarea turneului.
Răspunsurile vor fi trimise pe adresa redacției, cu mențiu

nea : „Cine știe ciștigă o minge de fotbal", pină in ziua de 
2 aprilie (data expedierii scrisorii).

pentru cască șt 
detector. Legătu
rile dintre diverse
le piese se lac cu 
sîrmă izolată de 1 
mm grosime, după 
schița indicată.

Pentru a fi pro
tejat, aportul poate 
fi acoperit cu o 
cutie de lemn.

MEȘTERUL 
ȘTIE TOT

PANAMA. Vederi din di
ferite orașe — Poșta aeria. 
nă — 8 mărci de aceeași 
valoare ; 10 c. = Cetatea
San Jeronimo ; Cetatea Por- 
tobelo; Palatul Justiției, A- 
rosemena ; vama din Porto- 
belo; ministerul agricultu
rii : hotelul Panama : poli
clinica Jose Remon Cante- 
ra ; hipodromul Remon Can. 
tera și o marcă de 1 bolivar 
(cetatea San Lorenzo).

R. P. ROMIN'A: a emis 
„Fauna din Delta Dunării", 
cuprinzînd următoarele 8 
valori: 5 bani — Piciorong ; 
10 bani — Egreta; 20 bani 
— Lopătar ; 50 bani — Pă- 
strugă ; 55 bani — Hermi
nă: 1,30 lei — Pelican ; 3,30 
lei Pescăruș; 5 lei — Vul
tur codalb.

Parte ne r
— Atențiune YO3KPA„. 

masa a IV-a... Florida 5 
merge la Florida 4...YO3- 
KPA... Florida 5 merge la 
Florida 4 I

. —- Stați pe recepție... 
OKI... OKI...

— YO6KBA... Antențiune 
YO6KBA... Alo !... La masa 
a 11-a mutarea nr—14; ca
lul — Guatemala 5 mănîncă 
nebunul — Europa 6... Dă- 
mi un OK la recepției...

Și de fiecare dată cînd se 
aud semnalele, cei patru șa
hiști care reprezintă Palatul 
pionierilor din București în 
meciul de șah—prin «radio— 
cu echipa Școlii medii ma
ghiare nr. 4 din Orașul 
Stalin, se apropie de aparat. 
Apoi, după ce aud mutarea 
transmisă de adversarii lor 
din Orașul Stalin, se în
dreaptă spre mese, mută 
piesa respectivă — după in
dicațiile primite prin radio

nevăzuți• •
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— și încep să se gindească 
la mutarea pe care trebuie 
s-o facă și al cărui răspuns 
este așteptat.

— YO6KBA... Atențiune 
YO6KBA... Școala maghiară. 
La masa a IlI-a: nebun— 
Cașablanca 5 merge la Bal
timore 6 (adică Nc5—b6)...

Meciul se dispută la pa
tru mesa. Serebenciuc — 
jucătorul de la masa a Ill-a 
este cam supărat: în patru 
ore, adversarul nu a făcut 
decît trei mutări... I „Ce s-o 
fi gîndind atîta ?“ Apoi în 
așteptarea semnalului caută 
să-și imagineze cam cum 
arată adversarul lui...

La masa întîia s-au adu
nat mai mulți copii. Iovă- 
nescu are două piese ata
cate de un cal. Una din ele, 
se duce... Se gîndește pu
țin... Nu are de ales, așa că 
transmite:

— Atențiune YO6KBA...

Aici YO3KPA, Palatul... Sînt 
YO3KPAI... Pentru masa 
I-a transmit mutarea nr. 13: 
nebunul Guatemala 4 mă
nîncă calul Florida 3 (Ng 
4: Cf3)...

Timpul se scurge destul 
de repede. De opt ore se 
joacă șah. Un meci de șah 
prin radio, fără ca jucătorii 
să se poată vedea 1 Pînă du
minică la orele 13,30 nu s-a 
terminat nici o partidă. To
tuși bucureștenii au un mic 
avantaj material și strategic.

Surprizele nu lipsesc însă 
nici la șah. Așa dar, să aș
teptăm pînă sîmbătă cînd 
partidele vor fi reluate.

Atunci se vor auzi iarăși 
prin radio, cunoscutele sem
nale.

— Atențiune Y03KPA la 
YO6KBA... Alo !... Dă-mi un 
OK !... Vreau să transmit I...

EMIL DOBRESCU

Una din pasiunile tui Ștefan Sultan de la Școala de 7 ani nr. 103-Bucu.reștii 
săritura in înălțime.
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Intre 21 și 28 
martie se desfășoa
ră Săptămina Mon
dială a Tineretului 
Democrat. în ace
ste zile ale primă
verii tinerii țărilor 
din lumea întrea
gă organizează ac
țiuni, întilniri, ser
bări și demonstrații 
prin care-și expri
mă voința lor de a 
trăi într-o lume în 
care să fie pace, 
unitate și înțelege
re între toate po
poarele.

Fie că muncesc 
pentru construcția 
socialismului, fie 
că luptă cu arma 
în mină sau prin 
greve și demon
strații împotriva 

imperialismului, 
pentru eliberare na
țională, tineretul 
democrat de pre
tutindeni, înfrun- 
tînd piedici și de
părtări, își unește 
forțele în jurul 
F.M.T.D., care-r 
conduce pe drumul 
luptei pentru victor 
ria idealurilor sale.

© Cu cîteva luni în
urmă, comsomoliștii 
uzinei „Uralvagonza
vod" din Nijnii Taghil 
au hotărît să constru
iască cu propriile lor 
forțe două blocuri de 
casă cu cite opt rpar- 
tamente. Și le-au con
struit. Succesul i-a în
demnat să pornească 
și alte construcții. In 
cinstea zilei de 29 oc
tombrie, ziua cînd glo
riosul Comsomol im-

SAPTAMINA 
MONDIALA 
A TINERETULUI

plinește 40 de arii, ti
nerii din Nijnii Taghil 
lucrează la încă 150 
de case. De ziua Com- 
somolului, orășelul va 
fi gata.

© In curlnd, Tribu
nalul Militar din Ma
drid va judeca un 
grup de tineri spa
nioli. Ei au fost aduși 
în fața instanțelor ju
decătorești învinuiți 
de [aptul că... au par
ticipat la cel de al 
Vl-lea Festival Mon
dial de la Moscova. 
Tinerii din întreaga 
lume protestează cu 
indignare împotriva a- 
cestei odioase însce
nări a guvernului fas
cist spaniol.

• Cu toată prigoa
na polițienească, în 
S.U.A se dezvoltă 
campania pentru pace. 
Infruntînd amenință
rile guvernului, un 
grup de tineri și tine
re au vizitat de cu
rlnd China și au con
statat la fata locului 
uriașele progrese paș
nice ale marelui popor 
asiatic. A junși în țară, 
tinerii au explicat și 
altora adevărul des
pre poporul liber 
chinez. In școli și 
universități, elevii și 
studenții s-au alăturat 
celor care doresc în
țelegere între popoare 
și începerea tratative
lor între est și vest.

• Deosebit de grea 
este situația tinerei 
generații din Italia. In 
sud, abia jumătate din 
copii învață în școli, 
iar după ce au împli
nit 14 ani sînt nevoiți 
să muncească pentru 
ca să se poată între
ține pe ei și familiile 
lor Și mai grele sînt

condițiile în care în
vață studenții italieni. 
Foarte multi, în orele 
libere, sînt hamali, 
vind ziare pe străzi, 
aceasta bineînțeles 
cînd au norocul să 
găsească un post li
ber...

• Tineretul japonez 
nu poate uita că pri
mele bombe atomice 
au fost aruncate asu
pra tării sale. Aproa
pe zilnic, în Japonia 
mor și azi oameni 
care acum 14 ani au 
fost atinși de radia
țiile bombei atomice 
aruncată de americani 
deasupra orașului Hi- 
roștma. In „țara cri
zantemelor" america
nii au construit 700 
de baze militare. Pen
tru aceasta au fost 
distruse cartiere în
tregi, agricultorii au 
fost izgoniți de pe pă- 
mînturile lor. Cheltu
ielile militare au adus 
în (ară sărăcia. Sute 
de mii de oameni 
n-au de lucru. Nu 
există destule școli, 
iar copiii sînt nevoiți 
să vagabondeze pe 
străzi, să scormonea
scă după mîncare în 
gunoaie. La sate, ță
ranii sînt nevoiți să-și 
vîndă copiii de mici, 
împotriva acestei si
tuații grele poporul ja
ponez luptă cu hotă- 
rîre. In primele rin- 
duri ale acestei lupte 
se află tineretul In 
țară se siring semnă
turi pe Apelul Păcii, 
iar studenții, alături 
de țăranii muncitori, 
se opun rechiziționării 
terenurilor destinate 
aerodromurilor și pis
telor de lansare a ra
chetelor.

MESAGERII PĂCII

In zilele acestea
Săptămîna Mondială a Tineretului e o 

sărbătoare scumpă tineretului din Patria 
noastră. Zilele ei sînt închinate unor ac
țiuni vii și interesante la care și voi pu
teți participa din plin.
‘Astfel, ziua de 22 martie e dedicată 

luptei pentru apărarea păcii. La 23 martie 
este ziua muncii voluntare a tineretului, 
zi în care și voi puteți organiza acțiuni 
de curățire și înfrumusețare a orașului, 
a satului, a străzii voastre, puteți să 
plantați flori și puieți. sau să amenajați 
terenuri sportive. Ziua de 24 martie este 
dedicată prieteniei cu tineretul din țările 
lagărului socialist, iar cea de 25 martie 
prieteniei cu tineretul din colonii. La 26 
martie este ziua tinerelor fete. In ziua de 
27 martie, zi închinată popularizării ști
inței și tehnicii, cercurile voastre tehnice 
pot organiza întilniri interesante, recen
zii de cărți etc-

Săptămîna Mondială a Tineretului se 
va încheia la 28 martie prin frumoase 
manifestări culturale și sportive.

Fabrica de încălțăminte „Flacăra Roșie" din 
Capitală. Printre zecile de tineri ale căror 
nume se înscriu cu cinste pe panoul frunta
șilor în producție, se numără și Potsk Erica. 
Ea lucrează în fiecare zi, peste normă, zece 
perechi fețe de încălțăminte.

Fotografia de mai sus reprezintă un 
grup de pionieri ai Școlii elementare 
nr. 8 din Pankov, cartier din Berlin, 
R. D. Germana. E ușor sa înțelegi cu 
ce se îndeletnicesc : cu mînuirea unei 
mașini de multiplicat. Oare tipăresc 
un afiș cu anunțul unei serbări șco
lare sau vreo revistă „pitică", scrisă 
de ei ? Nu. Mașina de multiplicat a 
pionierilor slujește acum un țel fier
binte al omenirii întregi : Pacea.

Primejdia cruntă pe care ațîțatorii 
la război o agita necontenit asupra 
omenirii o cunoașteți cu toții : e bom
ba atomica, aducătoare de ruina și 
moarte. împotriva acestei primejdii 
s-au ridicat la luptă toți oamenii cin
stiți din lume. Și pionierii din R. D. 
Germana vor să fie în rîndurile celor 
mai buni luptători pentru pace. Con
tribuția lor, iat-o, o vedeți în foile re
dactate de ei, reproduse alaturi, nu
mite în limba germana „Flugblâtter", 
adică „Foi zburătoare". Fie scrise de 
mină, fie reproduse la mașina de mul
tiplicat, fluturașii aceștia cuprind e- 
moționante apeluri de pace. Ele în
deamnă pe cetățeni sa lupte împotriva 
bombelor distrugătoare și pentru în
ființarea unei zone denuclearizate.

Sute și sute de astfel de fluturași, 
mesageri mici, dar neînfricați ai păcii, 
au fost răspîndiți în orașele și satele 
R. D. Germane. Ei duc pretutindeni o 
mărturie caldă despre curajul și dra
gostea de pace, de viața, de muncă a 
pionierilor.
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Este o corabie cu catarge semețe, 
cu punfile de cremene, de lumină ți 
vis, care nu se teme de nici un talaz. 
Ea se cheamă „Tînăra generație a,pa
triei noastre". Voi, prietenii mei citi
tori, de-abia ați început ucenicia pe 
nava aceasta. Altora, matrozi mai ve
chi, le-a răsărit la tîmple cile un fir 
două, albe... Dar inimile sînt la fel, 
cu toate.

Și în marele jurnal de bord al vieții 
se înscriu, ceas cu ceas, faptele echi
pajului. Fapte care au în ele tăria 
oțelului, poezia primăverii, flacăra 
curajului. Am în față o astfel de pa

A căzut. Dar, cu ultimele puteri, s-a 
tîrîf pină la motor, oprindu-l, ca să 
preînlîmpine extinderea accidentului 
ți distrugerea mașinilor. Apoi ți-a 
pierdut cunoțfința. A fost transportat

gină cu o însemnare scurtă : „Viața 
lui Pop Ion a fost salvată”. Dar voi 
poate știți cine e Pop Ion. E muncitor 
la o întreprindere gălățeană ți are 21 
de ani. Unul care, alături de cele

lalte mii de tineri fruntați, mineri, 
tractorițti ori studenți, e din echipajul 
corăbiei noastre. Pop Ion lucrează la 
o pompă de apă. Deunăzi, pompa s-a 
defectat. Un jet de apă t-a lovit cu 
forța unui bolid sfîrtecîndu-i umărul.

la spital în stare gravă, intervenții 
chirurgicale grabnice, transfuzii, ba
loane cu oxigen. Ion Pop a fost salvat.

Avem cu toții cea mai vie prețuire 
ți recunoștință pentru strădaniile me
dicilor. Dar nu credeți ți voi că pen

tru tînărul acesta, care într-o clipă 
crîncen de grea a găsit putere ți cu
get să facă ceea ce a făcut, oxigenul 
cel mai binefăcător care l-a rc_at -— 
vieții e însăți dragostea de viafă și 
de muncă ? Aceeași dragoste care în
suflețește ți îndeamnă la fapte mari 
pe toți tinerii patriei noastre. In rin- 
durile tinereții de pretutindeni, care 
luptă pentru pace ți fericire, nume e 
lui Pop Ion ți al altor mii ca ei sînt 
la loc de cinste.

Să fiți mîndri de ucenicia voastră 
prieteni. Ea duce spre culmi.

VASILE MĂNUCEANU
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Două tablouri

Pentru ca voi să înțelegeți mai ușor ideea 
celor două tablouri, despre care vă voi vorbi 
mai jos, voi încerca să vă prezint pe fiecare îh 
parte.

In,,1907*, pitetorul Octav Băncilă a ales din 
răscoala țărănească un moment care să oglin
dească în chip impresionant situația țărănimii 
sărace. Pe cîmpul care servește ca fond tablou
lui, zac trupuri de morți și muribunzi, doborîte 
din ordinul stăpînirii. In primul plan, fuge un 
țăran cu fața spre privitor, ca și cum ar voi 
să iasă din cadru. Este o diferență între dimen
siunile acestui personaj și dimensiunile celor 
din planurile mai îndepărtate, artistul exageiînd 
voit proporțiile țăranului care fuge, tocmai pen
tru a sublinia că acesta este purtătorul ideii ta
bloului. El reprezintă un fel de simbol al lui 
1907. In el, pictorul a concentrat tot ce i sa părut 
caracteristic pentru țărănimea răsculată : mi
zeria, care sapă cute adinei pe obraz și zdren
țuiește straiele, dar și forța poporului, sufletul 
său eroic. Mișcarea omului e încordată, ca și 
cum s-ar opinti să se zmulgă dintr-un jug ne
văzut, care-1 înăbușă, are pumnii strînși. Toate 
acestea sînt exprimate prin desenul compozi
ției. Dar și coloritul are un rol important în sub
linierea ideii: culorile întunecate din cimp, din 
cer, de la orizont, te fac să simți apăsarea pe 
care o suferă oamenii. Culoarea deschisă, cu 
care o pictat straiul personajului central, îm
prumută făpturii lui o greutate m«ri mare, îl 
face să pară mai puternic, îi dă un aer monu
mental. Pe pielea obrazului, e imprimată cu
loarea pe care i-o dă țăranului felul lui de via
ță : munca sub arșița soarelui, grijile, nevoile. 
Prin culoare, Băncilă a întregit înțelesul lucră
rii și a făcut-o să impresioneze. De acoea este 
bine ca voi să căutați aceste tablouri în repro
ducerile colorate, din albumele de artă plas
tică care se găsesc in b.bliotecile mai mari. 
Reproduceri în culori mai puteți găsi în unele 
muzee locale.

In „Tipografia ilegală*, cele cîteva personaje 
scot un manifest sau un număr din „Scînteia* 
ilegală. Ca să ne facă să înțelegem, să simțim 
ce înseamnă această acțiune, pictorul Ștefan 
Szonyi a creeat o atmosferă de taină, care vine 
din lumina tabloului. Lumina — sursa de lumi
nă, cum se spune în pictură — vine de la. o 
lampă cu petrol așezată pe jos. E o lumină sla
bă, ce lasă scena intr-un semiîntuneric în care 
se simte importanța și gravitatea lucrului pe 
care-1 fac acești comuniști ilegaliști. Pîlpîirile 
lămpii aruncă pete ciudate de umbră și lumină 
pe obiecte și pe chipurile personajelor, creînd 
o atmosferă de neliniște, de încordare, grija de 
a nu fi descoperiri de copoii Siguranței. De alt
fel, pe ultimul plan al tabloului, se află umbra 
unui om, abia zărită : este omul caro păzește 
tipografia.

Pictorul nu s-a folosit de un desen amănunțit, 
pentru că amănuntele s-ar fi pierdut în semi
întunericul scenei, ci a pus mai multă putere 
de expresie în colorit, în lumină și a reușit 
astfel să ne emoționeze, să ne facă să luăm 
parte la acțiunea pe care o reprezintă. Ea ne 
amintește o scenă de teatru mută, plină de ten
siune, în care reflectoarele dau o anumită ex
presie întregii scene, făcînd să vorbească nu 
numai chipurile omenești, ci și lucrurile din jur. 
Aici vorbește și cenușiul verzui al pereților, și 
culoarea de metal a uneltelor tipografice, și ro
șul cărămizilor ctu’tare se vor acoperi uneltele 
cînd va fi săvîrșit lucrul...

ANCA ARGH1R ȘTEFAN SZONYI „Tipografia ilegală"

Pionieri 
si școlari

DUPĂ ACESTE DOUA 
TABLOURI, PART1C1PAN- 
ȚI1 LA OLIMPIADĂ VOR 
BRODA CITE O POVESTI
RE. (AȘA CUM PREVĂD 
PROBLEMELE OLIMPIA
DEI PUBLICATE IN NR. 9 
DIN 27 FEBRUARIE A.C.) 

ALTE DOUA TABLOURI 
VOR FI PUBLICATE IN 
NUMERELE VIITOARE.
CITEVA LĂMURIRI ASU
PRA OLIMPIADEI LITE- 
RAR-ART1STICE.

1 Pentru cei care ne-au
■ pus diferite întrebări lega- 
’ te t de Olimpiadă, ca $i

pentru cei interesați, pre
cizăm acum următoarele : 

Perioada care vă intere
sează pe voi însă, e cea cu
prinsă între 1 inai și 1 sep-

' tembrie; numai în acest 
timp se primesc la redacție 
răspusurile trimise de voi- 
Timp aveți destul deci — 
4 luni de .zile! Nu lăsați 
însă trimiterea răspunsuri, 
lor pentru ultimele zile!... 

„Care sînt cele cinci 
probleme ?“ ne întreabă 
unii cititori. Mai multă a- 
teiiție. le răspundem noi- 
Recitind regulamentul O- 
limpiadei, publicat îri nr. 
9 din 27 februarie, a.c., le 
veți găsi clar expuse în 
cățitolul al II-lea, intitu
late chiar așa : „Probleme
le Olimpiadei".

Multă atenție la punctul 
cinci, deci! ..-Si trimAeti 
numai culegeri de folclor

■ originale- Fragmente din 
- căftile existente nu vor fi 
1 luate în considerație.

O cititoare ne întreabă 
dacă poate trimite dcscrie- 
rea'unui tablou în versuri. 
Desigur. ■ Dar ' descrierile 
pot? fi făcute si în proză. 
■ In sfîrșit, încă o lămu
rire, tot ca-răspuns la în
trebările primite. Cei care 
vor, pot trimite răspunsu
rile și în colectiv. Așta în
seamnă-,că și- o grupă de 
pionieri, șau două trei prie
tene,' poate răspunde la 
toate cele cinci întrebări 
sjătuindu-se împreună. Dar 
se poate ca fiecare să răs
pundă singur, așa cum în
țelege el lucrurile '

Pentru toți participantul 
Nu uitati o condiție 

principală: trimiteți răs
punsurile scrise citeț, clar, 
cuprinzătoare. Trlmiteti-le 
tonte într-un singur plic.

Atențiune !
PIONIERI Șl ȘCOLARI?

rfdimi/ulmeta&le vechi Al 
ia LC.M.ftufyfică/tâfa

Amintiri...
(Urmare din pag. a lll-a)

sînt toți profesorii de la 
cursurile de pregătire.

Și în timp ce profesoara 
expune lecția, tovarășa 
Clobanu îmi face cuno
ștință... de la distanță, cu 
cîțiva elevi.

— Uite, cea de colo 
este Romocea Elena; tatăl 
ei e muncitor la I.CA.B. 
Cealaltă e Stroe Elisabe- 
ta, una din cele mai bune 
la limba romînă. Și tatăl 
ei tot muncitor e, lucră
tor la ,17 Noiembrie"... 
Dacă vreți să știți, toți 
copiii sînt fii de munci
tori...

ÎMI PAREA RÂU...
Către prînz, cele trei 

ore de limba romînă s_au 
încheiat. Veseli, copiii au

plecat acasă. Am rămas 
numai eu singur în clasă. 
Singur cu băncile... Și a- 
tunci, pe lingă bucuria 
ce-am trăit-o văzîndu-i pe 
copii atît de încrezători 
în viitorul care le stă în 
față, m-a năpădit și un 
val de tristețe: tristețea 
aducerii aminte a celor 
povestite în primele rin- 
duri. îmi părea rău că nu 
nram născut cu 10 ani 
mai tîrziu. Să mă fi nu
mărat și eu printre băieț i 
și fetele acestea, fericiți 
copii care, bucurîndu-se 
de grija unui părinte atît 
de mare și de bun ca 
partidul nostru, au tot cee3 
ce le trebuie spre a se a* 
vînta pe căile nebănuite 
ale vieții.
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