
Clasa a

Ii

nu spu-

uclucaș
băiet8, curaj 1 Cu-

tovarășe dirigin-

Le 7 ani nr. 2

o
Ncei

C. B.

ij etaul râma: 
Jctf

acest 
doi Mihai

uit
la diriginte, ci

de bancă, 
să-l antre- 
de el. să 
piardă vie-

Și 
a-

Proletari dm toate fări/e. unitivă?
lă luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Pomin fii gafa!

N ALCOMITETUIUI central al uniunii tineretului muncitor

IX nr. 17 (647) * Joi 24 aprilie 1258 * 8 pag. 30 bani

Cineva venise la școală 
spusese : „Examenele 1 Se 
propie examenele 1*

Cîțiva, care se credeau mai 
„în materie*, păreau că nici 
nu le pasă de această veste.

— De-ar fi și mîine și tot 
nu m-aș teme, se grozăvi 
Tancef Constantin. Un pic de 
noroc și ai salvat totțil...

— Ce „noroc* măi 
început să recapitul 
ria — i-a răspuns 
Nicolaie. Norocul c 
nu poți fi sigur d 
cînd ești sigur că t 
în orice problemă, 
vine de la sine...

Mihăescu Ecateri 
se nimic, deși e cea mai bună 
elevă din clasă și pe lingă 
asta e și președinta unității. 
Privește spre un gru] 
nieri care preferă să 
-treneze într-o discuți 
examene. Sînt Nanu 
rănms în urmă lc 
bi^^B — Ionașcu 
de^ftemenea, Bc 
corigent la matematici.

Privindu-i Mihăescu se în
treabă cum ar putea să« ajute 
fără să se supere ?

Și răspunsul la întrebare a 
venit la ora de matenfatici 
cînd Nanu a fost scos laUta- 
blă. Băiatul a încurcat pro
blema. Urechile i s-au înrobit 
și privirile i s-au pironit In 
podea.

— Nu-i băiat rău Nanu. dar 
e prea delăsător — șoptește 
Mihăescu colegei 
Dacă ar fi cineva 
neze, să se țină 
nu-1 mai lase să-și 
mea hai-hui, pe drum...

Ichim Dumitra nu răspun
se. Cu toate acestea i se

Eu am 
z mate- 
heorghe 
norocul,
el, dar 
descurci 
norocul

de pio- 
u se an. 
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pare și ei ca Ecaterina are 
dreptate. Nanu locuiește în a- 
propiere de casa ei. «

— Am s-o fac eu — a f°P-, 
tit Ichim la rindu-i.

Mihăiescu i-a zîmbit, mul
țumită. In clipa aceea'ar fi 
vrut să-i strtagă mîna 
spună: „Așa trebuie 
un' pionierA De Nanu 
gură acuaf Pe Ionașcu 
lae hotăiîse să-l fcjute 
găairă. foițe Și pentru 
care 
urtnă.i 
djveq 
lucru :
mase; 
p^rit |
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Un grup ț de 
tr-a VlI-a dispută 
e examene Mn- 
ță se află Nanu 

șt.. Discuția a liiat

a 
ie 

de cîndSi 
hotărîre 
curg m 
mai înc 
și ceilal 
ceput să 

...Becre 
pionieri d 
aprins de 
tre cei de 
și Ionescu 
sfîrșit. Lingăii s-a oprit diri
gintele clasei,

— Despre ekamene ? — în
treabă dineul. M

— Despre ezițmene, tova
rășe diriginte «— răspunse 
vioi Nanu — nu A3 temem de 
loc._ Avem curaj 1...

Cei de față zîmbesc. 
du se cînd 
la Nanu.

— Bravo, 
raj, copii 1

— Curaj, 
te 1 răspund cu toții veseli.

Școala de 7 ani 
Filjmon Sîrbu Galați

GH. NEGREA

Ctâul examenelor și altele...
CRAIOVA (de la corespondentul nostru).
La Școala medie mixtă „Frații Buzești" au în

ceput pregătirile pentru examene. In acest scop, co
lectivul unității a amena/at în clasele a IV și a Vll-a, 
care dau examene, „colțuri ale examenelor", unde 
sînt afișate sfaturi ale profesorilor, articole scrise de 
pionieri care au început să recapituleze materia 
precum fi materiale din reviste.

Tot pentru încheierea cu succes a anului școlar, 
colectivele de conducere pionierești din școală au 
luat unele măsuri: astfel, colectivul de conducere al 
detașamentului clasei a Vl-a A, s-a gîndit că n-ar 

''ifrrău să facă cunoscut părinților lui Mihai Stănescu 
fi Mihai Jilavu că aceștia au rămas corigenți pe tri
mestrul I și II. Părinții, care nu cunoșteau 
lucru, au luat măsuri imediat; astăzi, 
sînt printre elevii care învață bine.

ent!
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Imî terminasem lecțiile 
și urmăream pe geam un 
călăreț, care trecuse în 

v goană prin fața casei, lă- 
sînd în urma lui un nor de 
praf. Deodată aud o voce:

— Alexandre ! Alexan
dre, ieși afară. Hai să ve- 
c.m ce s-a întîmpiat.

Prietenul meu venise

MIZIL (prin telefon) ;
din oraș sînt 4 clase care dau examene: clasele 
a V.I.a A și B și clasele a IV-a A și B.

Eu. care i.am vizi1 at pe miziieni. vă pot spune 
de la bun începui că victorioși în bătălia pentru 
examene îi văd pe cei micr și mai ales pe cei 
dintr.a IV-a A Și aceasta, pentru că din clasa a 
IV-a A nu este amenințată să rămină corigentă 
decît eleva Maria Negulescu, pe cînd de la cei de-a 
Vîl-a A... să nu mat vorbim! Elefterescu Stelian, 
cu mediile'lui de 3 și cu 7-le de Ia purtare, Bănică 
Vasiie sau Mihai Zaharia — care-i căzut la rusă, 
matematică, romină, desen, istorie... — numai o 
recomandare bună nu pot da’..celor mari“.

De asemenea .după felul lor de a fi — mai vor. 
băreti. mai dezghețați, mai dorn'ci de a încheia 
cu bine ciclul I — cei dintr-a IV-a A mi.au dat 
toate asigurările că vor cîștiga „bătălia".

Eu le recomand insă — mai multă atenție cu Ne
gulescu. mai mult ajutor. Astfel, la sfîrșit de an 
să raporteze scurt: la noi. nici un corigent! 
nici un repetent!

E 
T

dresez ceToF CU. . . — — • . —- 
mici și .de trecere, 
tocilarilor cu 9 și

Am pentru voi o 
ste strașnica. Sîntem 
toții salvați. N-o sa 
mai amenințe 
corigentele, 
ați ști cit e 
Tot timpul 
lui. pînă la 
să nici nu atingeți car
tea. Vremea poate fi 
întrebuințată pentru 
plimbări, fotbal, film, 
adica pentru ceea ce va 
place mai mult. Și sa 
nu va sperie notele 3 
și 4. Bomba e cînd veți 
lua 10 la teză. Ce ? Im
posibil ? N-ati luat pînă 
acum decît 4, cel mult 
5 ? Fleacuri ! 
toda mea

inc- 
da

Pe- 
tre- 
din 
dis- 
«ca- 
tot-

Co 
nu veți 

preș. E drept câ-n 
rioada tezelor va 
b«i sa mai reduceți 
timpul de joaca și 
tractie. Dar face ; 
păți de corigenta și
odată și de plictisitoa
rea morală de acasă. Și 
acum sa va spun ce tre
buie sa faceți. Scrieți 
teze acasa. mai multe 
subiecte, iar la școala

nu aveți decît sa schim
bați teza de pe bancă 
cu cea din bancă. De
sigur, e destul de greu, 
pe mine m-a prins la 
științele naturale, dar 
eu am avut ghinion. La 
istorie — ce poveste 
nesuferita ! — o știe 
toată școala : am greșit! 
Cînd am luat teza din 
banca, în loc s-o ian pe 
cea cu ..Revoluția bur
ghezo - democrata din 
1848 în Franța" am 
luat-o pe cea cu „Revo
luția de la 1848 în Ger
mania**. O greșeala de 
neiertat ! De altfel, 
nici tovarășul profesor 
nu mi-a iertat-o și mi-a 
dat 1. Am ramas și co
rigent. Ce sa fac, se 
mai intimpla ! Totuși, 
metoda mea e strașni
că. Aplicați-o și veți ve
dea. Scrieti-mi și mie ce 
rezultate a dat, pe a- 
dresa : Negru Traian, 
clasa a Vl-a B, Școala 
medie nr. 1 — Ră
dăuți.

Al vostru, 
Traianel,
Ptr. conf.

EL. C1RMACIU-TOFAN

să mi arate cîtă lume se 
adunase la Sfat.

Pe vecinul meu, Tudor 
Păduraru. l-am re uuoscut 
de departe. Era cu căruța. 
Aceasta mi-a stîrnit și mai 
mult curiozitatea. Așa că 
traserăm o fugă pînă acolo. 
Gițîind, ne oprirăm și noi 
printre cetățenii care își

pregătiseră carele de ple
care. să aflăm pentru ce 
s-au adunat si încotro au 
s-o apuce. Ne uitarăm in 
jur și prietenul meu se a- 
pucă să numere carele.

— 250 de care și căruțe! 
îmi spuse el mirat. Și să ți 
mai spun ceva. Primul car 
poartă o pancartă, pe care

scrie: „Cereale achizițio
nate".

Din aceste știri, cît și 
din frînturile altor discuții 
am aflat că cetățenii din 
comunele Cervenia. Con
tești și Bragadiru s au în
țeles ca în ziua aceea să 
predea cerealele contracta
te cu statul. Și se contrac

taseră peste 100.000 kg de 
cereale! In ziua aceea a 
fost o adevărată sărbătoa
re în sat la noi. Și soarele 
parcă strălucea mai fru
mos !...

MICILA ALEXANDRU
cl. a VII-a, corn. Cervenia 

raionul Zimnicea-București



Măriuca de vorbă 
cu cititorii

prea mult cu vorba șl 
trebuie să discut ți cu 
Tătara N. I. Gh. din 
comuna Dragomirești, 
Piatra Neamț.

îmi pare bine că 
pionierii din grupa fa 
au pornit să înfrumu.

Aș fi vrut din toa
tă inima să petrec cu
voi vacanța de primă
vară, să ne jucăm îm
preună, să citim cărți, 
să povestim diferite 
întîmplări sau să ple
căm în excursie. îmi 
cer scuze însă că 
n-am putut răspunde 
la invitațiile voastre 
și cred că o să mă în
țelegeți. Știți prea 
bine că eu sînt prie
tenă cu mulți copii din 
țară și dacă m.aș fi 
dus la unii s-ar fi su
părat ceilalți. Așa că 
în cele din urmă m-em 
hotărit să plec în ex
cursie cu colegii mei.-

Cred că și voi ați 
petrecut frumos: ati 
jucat fotbal, ați citit 
cărți sau ați săpat in 
grădină și ați pus fieri 
în fața școlii. Alții 
v-ați petrecut vacanța 
ca și mine, mergind 
în excursii sau cule- 
gind de la bătrini cin- 
tece și povești. Despre 
toate acestea o să-mi 
povestiți, desigur, și 
mie.

Dar m.am lungit

seteze comuna. Să 
plantezi 250 de pomi 
nu-i ușor. Eu vă do
resc succes și... la 
vară să ne odihnim la 
umbra pomilor sădiți 
de voi!

Dragă Dumitra, să 
nu crezi că vreau nu. 
mai să te laud dar 
cred că pionierii de
tașamentului I din 
comuna Cema. raionul 
Măcin sînt încintați 
că tu Ie ești președin. 
tă. Intr-adevăr, ai or
ganizat in cadrul Con
cursului „Să ne cu
noaștem ținutul na. 
tal", un foc de tabără 
minunat. Mi-ar fi plă. 
cut și mie să-1 ascult 
pe bătrînul Andrei Tu- 
dorache — in vîrstă 
de 85 de ani, care a 
copilărit cu scriitorul 
Panait Cema — po
vestind diferite intim, 
plări și amintiri des
pre prietenul lui. Au 
avut dreptate pionierii 
cind au spus că a- 
c ea stă întilnire le-a 
plăcut mult. Astfel de 
intilniri sau adunări 
o să organizăm și noi 
la școală.

MARIUCAVECHI PRIETENI AI GAZETEI
Pop Ladislau din 

comuna Butem, raio
nul Gurahonț, așa cum 
îl vedeți în fotografie, 
este un băiat vesel dat 
potolit. Incîntat de na
tura care-1 înconjoară, 
el ne-a descris foarte 
frumos comuna sa.1 
Ne-a trimis și două 
poezii: „Toamna" și 
„Mama". Cel mai mult

ne-a plăcut însă ultima lui scrisoare. în oare ne 
povestește despre economiile pe care le au la 
tC.EC.

Știți ce vor să facă cu acești bani ? O 
barcă. „O să facem excursii, o să ne plimbăm 
în vacanța de vară, pe Criș" ne scrie el.

Ce părere aveți ? Va fi foarte frumos, nu ?

Pe Justina Dumi-, 
trescu. din clasa a 
Vll-a, , comuna Leu, 
regiunea Craiova, o 
vedeți foarte serioasă 
în fotografie, dar ea e 
o fetiță tare prietenoa
să. De la ea am aflat 
cum. arată satul, cam 
învață colegii, ei. Pe 
cei leneși la învăță, 
tură ea nu-i cruță de 
loc, îi critică și-i în.

deamnă să .-învețe. In afară de prietenia Cu no^ 
ea mai corespondează cu mulți copii din țara 
5i de peste notare. Prin acest schimb de scrisori 

ustina a putut tă organizeze o activitate plă
cută în detașamentul săul

I* rieienî,
Vreau să vă descriu cum arată 

saidl meu. Dacă te ițiți din mij
locul salului împrejur îți face impre
sia că satul este într-o centură de 
dealuri care se pierd irfeplai, deve
nind din ce tn ce cîmpie. în partea 
de apus a satului curge .pîrîul Boș- 
cu, care esfe destul de măricel. Pe 
lingă casele mici, văruite curat, se 
înalță semeață școala, care este în 
vatra satului, Sfatul popular și Cămi
nul cultural de curînd construit. Sa
la clubului de la Cămin este în fie
care seară plină de tinerii colecti
viști, care joacă șah sau discută di
ferite probleme.

IONEL SERGIU FLORIN 
Școala de 7 ani corn. 

Drăgușeni Suceava

Dragă redacție
Vreau să-ți spun o veste mare. 

De curînd comuna mea a fost elec
trificată și tare bucuros sînt că pot 
să citesc și să învăț la o lumină 
bună. Eu nu pot veni la București, 
dar te rog pe tine să-i mulțumești 
partidului și guvernului pentru tot 
ce se face în s«t la noi.

CISMARU MIHAI 
com. Valea Lungă Gorgota 

Ploești.

PE LA NOI
Satul meu, Roma, se află tocmai 

.' în nordul Moldovei, în raionul Bo
toșani. Este un sat nu prea vechi. 
A fost înființat prin anul 1898. Bă- 
trînii spun că la început a fost un 
sătuc mic cu case acoperite cu stuf. 
Astăzi locuiesc aici peste 600 de fa. 
milii. Noi, copiii, învățăm la una 
din cele două școli. Părinții noștri 
muncesc la colectivă sau la înto
vărășirea agricolă. Datorită acestui 
fapt, mulți colectiviști locuiesc în 
case frumoase. Și noi avem casă 
nouă.

Nu de mult, tata a cumpărat un 
aparat de radio și o mașină de cu
sut. Cîteodată, colectiviștii, prieteni 
de-ai tatii, se adună la noi și vor
bind, ba de una, ba de alta, își 
mai amintesc și de trecut. Atunci 
aflăm și noi, copiii, ce greu se trăia 
pe moșia boierului. Astăzi Ia 
noi în sat avem radio, bibliotecă, 
cinematograf.

HUSASCHI ION
com. Roma, raionul Botoșani

Te rog sd nu te superi pe mine ci nu ți-am 
răspuns mai repede. Nu sînt eu de vina, ci Po
pescu Mariana. Daca-ți mai amintești, in ultima 
scrisoare pe care mi-ai trimis-o, mi rugai sd-ți spun 
cum învăță Madi și Mariana. Eu ți-am răspuns si 
ma pregăteam sa duc scrisoarea la poșta. Mariana 
s-a oferit sd mi-o duca ea, pentru ca tot avea 

tlrum- intr-acolo. Nu mi-a trecut prin minte cd 
pe drum o sd-mi desfăcu scrisoarea s-o cileascd. 
Despre Madi îți povesteam cd a început sd învețe, 
cd nu va mai fi corigenta. Despre Mariana, ce era 
sd-ți spun ? Cd se joaca toata ziua cu frățiorul mai 
mic și nu învăță. Iar la prietenii ei de aici de la 
noi și de peste hotare se lauda cd învațd bine. Se 
vede cd nu i-a convenit ceea ce scriam despre ea și 
de aceea a rupt scrisoarea. Eu n-aveam de unde sa 
știu daca nu-mi spunea o colega toata întîmplarea. 
Altfel puteam sd cred cd scrisoarea a ajuns de mult 
la tine. Tu Ce zici, draga Mariuca, despre .asta? 
Nu-i așa cd Mariana trebuie ajutata?

DUMITRESCU JUSTINA 
com. Leu, regiunea Craiova

VU/kDITIB &n AxDUILa,E
Pe timpuri, nu exis

tau la București nici 
străzi, nici cartiere. 
Multă vreme orașul a 
fost destul de mic, ast
fel că oamenii se pu
teau găsi dacă știau 
bisericile, casele bo
ierilor sau chiar po
mii mai mari în apropi
erea cărora locuiau. 
Primele forme de îm
părțire administrativă

— mahalalele — apar 
abia în secolul al XVII- 
lea.

Fiecare mahala era 
orînduită în jurul unei 
biserici sau a unei mă
năstiri, care avea în 
proprietatea ei tot pă- 
mîntul așezării. Oamenii 
mai săraci sau mai în
stăriți, începură să-și 
clădească bordeie a-

proape una cu pămîn- 
tul, sau căsuțe mai ră
sărite, care în vreme de 
vară, se pierdeau toate 
în pădurea buruienilor 
ce creșteau uriașe. Prin
tre cele mai vechi ma
halale bucureștene erau: 
Batiște, Biserica Albă, 
Boteanu, Colței, Antim, 
Sf. Gheorghe etc. Altele 
au împrumutat denumi
rea breslei de meșteșu
gari care se strînseseră 
la un loc, cum ar fi ma
halalele măcelarilor, tă. 
băcarilor, pescarilor, o- 
larilor, postăvarilor etc. 
Numele multora din a- 
ceste mahalale l-au 
păstrat pînă în zilele 
noastre unele străzi bu
cureștene. In 1774 Bucu- 
reștiul avea 67 mahala
le cu 6.006 case.

In ceea ce privește 
străzile, ele se numeau 
pe vremuri ulițe și nu

semănau decît prea pu
țin cu ceea ce numim 
noi astăzi stradă. Lărgi
mea toarte mică a a- 
cestor ulițe intortochîa- 
te se măsura după cîți 
oameni puteau merge 
alături pe ea. In 1774, 
de pildă, se spune des
pre Ulița Abagiilor că 
„este mare de trei oa
meni', pentru că trei 
oameni puteau merge, 
unul lingă altul, pe a- 
ceastă uliță. Abia după 
tocul cel mare din 1804 
au început să se orîn 
duiască primele străzi 
largi și drepte în ora
șul reclădit peste cenu
șa incendiului.

c. vlMd

Să r\e cur\oațten\

București, vedere pano 
ramică — sec. XV111,



Mariana Popescu e scoasă Ia lecția de algebră:
— Rezolvă ecuația aceasta. Mariana; află valoarea 

lui „x“ ! — îi spune profesoara.
Mariana stă cîteva olipe pe gînduri dar, ciudat! .....nu

știe cum să înceapă". Singura idee care-i vine e aceea 
de a apela la ajutorul celor din bănci:

— Spuneti-mi, măi și mie — oe sînteți 
cioase, — se roagă Mariana.

Cei din bănci însă parcă au asurzit; 
dică ochii din caiete; ba, mai mult decît 
indiferenți, continuă să rezolve ecu at ia fiecare pe 
ietul său.

Intre timp. Mariana gîndea: „CI ne naiba n-o fi avut 
d« lucru și a înființat și algebra asta? Barim n-a fă
cut-o mai pe înțeles... Parcă nu erau destule cifre, a mai 
pus și litere!!...

Profesoara însă s-a plictisit așteptînd. De aoeea, se 
adresă Marianei:

— Ei. Mariana, încă n-ai aflat vailoarea lui „X“ ? 
Mariana se fistici toată :
— Vai, tovarășă profesoară, am uitat cum se începe...

așa de răută-

nici nu-și ri- 
atît, complet 

ca-

— Da?!... Atunci mergi de-o ajută tu, Orăciunescul 
Poate-și reamintește Mariana pe urmă...

Crăciunescu, cu pași siguri, se apropie de tablă.
_ — Iotîi trebuie să scăpăm de paranteze — începe Cră- 

ciunescu ; după aceasta, trecem termenii cunoscuti 
membrul drept iar pe cei necunoscuti în...

— Dea juns! îl întrerupse profesoara. Spune tu mai 
departe. Mariana.

— Poftim?! Să despart termenii? (Mariana s-a pier
dut cu firea. Dacă ar fi știut ea... Mai mult ca sigur că 
ar fi învățat, ieri!) Păi dacă o să-i despărțim...

— Or să plîngă — suflă un glumeț din bancă — o» 
să plîngă !

— Sigur că da. or să plîngă — repetă, inconștient, 
Mariana. Ei sînt ca și frați... și...

— Ba o să plîngi tu acuma ! — se supără profesoara. 
Ai să primești un 2 1 Dacă ai fi fost- atentă la lecție, tot 
ai fi știut ceva...

-Și uite așa, Mariana se alese cu un 2!
ELEOCAȚIA GIUȘCA
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Dansatorii din Obreja Primăvară pionierească

S-ar putea ca pentru unii, acest 
titlu să nu spună prea multe. Dar 
cei care i-au privit macar o data 
cum danseaza, desigur ca n-or sa 
uite multa vreme.

„Cartea lor de vizita ?“ De 4 ori, 
echipa de dansuri a Școlii de 7 ani 

«k Obreja s-a clasat pe primul loc 
i festivalurile artistice pionie

rești. iar anul trecut Ia Festivalul 
Regional al Tineretului, s-a clasat... 
tot pe locul I.

De altfel. timișorenii îi cunosc 
destul de bine. în clipa in care s-a 
anunțat intrarea obrejenilor, sala 
a izbucnit în aplauze... Cortina s-a 
ridicat și pe scena a aparut... un 
nodulet de ora cu fața numai zim- 
bet. cu o căciulă mare. îndesată pe 
frunte, îmbrăcat in chimeșâ. cu un 
laibar lucrat în fir, cu ițari albi și

• bracior :

Gugulauii-s în opinci
Și-or sa joace cuin le zici...

Și apoi :
La primul concurs pe țară, 
Priviți-i, or să apara 
Plini de voie și-ndrăzneala...

Și-n aceeași clipă, în aplauze fur
tunoase, pe scena au intrat cele 8 
perechi de dansatori.

De altfel, aceasta este și caracte
ristica dansului obrejean : rapidi
tate, voiciune și figuri de o fru
musețe care te cucerește — moște
nite de la daci și care se mai păs
trează neschimbate și acum, în ju
rul munților grănicerești...

„Hora dacilor", „Brîul pe rup
te". „Ardeleana ca pe Bistra", jo- 
cui .Jlrida" — toate acestea nu 
dureaza nici un sfert de ora.

Opincile lovesc cu iuțeala po
deaua, iar salbile de la gîtul fete
lor și strigaturile băieților fac sa 
răsune sala.

Un sfert de oră... Totul trece atît 
de repede ! Nu ți-ar fi de ajuns 
însă nici o zi întreagă ca sa te sa- 
tnri priviudu-i...

EMIL DOBREȘCU

In cercul „Micilor naturaliști“, Geor- 
geta, Mariana și Sonia pregătesc, în 
cinstea primăverii, flori cu care se vor 
împodobi în curînd parcurile și grădi
nile (foto 1).

SLOBOZIA MIN- 
DRA (de la corespon
dentul nostru).

Copiii din Slobozia 
Mindra vin adeseori să 
se joace, să citească o 
carte sau să-și petrea
că cîteva ceasuri li
bere pe malul Oltului. 
De fiecare dată insei 
ei observau că apele 
acopereau lunca din 
ce in ce mai mult.

Care era cauza ?
Apele Oltului, vije

lioase, tot loveau în 
mal, măcinîndu-l pe 
dedesubt. Și uite așa, 
peste cîtva timp, se 
mai surpa o bucată din 
el...

★
Dar iată că într-o di

mineață, o mulțime de 
băieți yi fete, pionieri 
de la școala din sat,

au venit în luncă, în
armați ou lopeți și cu 
casmale, să planteze 
puieții primiți de la 
ocolul silvic.

S-au împărțit pe 
grupe fi au început 
lucrul, lwndu-se la 
întrecere. Băieții săpau 
gropile, iar fetele așe
zau înăuntru copăoeH 
fi stringeau pământul 
în jurul lor.

Fiind foarte ocupați, 
timpul a trecut pe ne
simțite. Nici n-au ob
servat când s-a lăsat 
seara. Erau cam obo
siți, dar mulțumiți că 
într-o zi plantaseră 
5.000 de puteți de 
plop fi salcie. Lunca se 
va transforma intr-o 
pădurice, iar apa nu 
va mai putea smulge 
malurile.

L. VIȘAN

— Să-i facem Primăverii o surpriză I — 
propune Magda Mothe din cercul de desen 
și pictură, colegei ei Viorica Gluck, li vom 
dărui primăverii un fazan. O să se bucure: 
fazanul e o specie destul de rară în țara 
noastră, (foto 2).

pecte din activi
tatea lor și flori.

In cinstea 
lui 1 Mai
Moga Elena, Co

muna Dolhești, ra
ionul Huși: „G.A.C. 
din comuna noa
stră poartă nu
mele de .1 Mai*. 
De aceea, noi, pio
nierii, pregătim 
acum un program 
artistic pe care-1 
vom da in cinstea 
zilei de 1 Mai 
să înveselim pe 
părinții și frații 
noștri care lucrea
ză la G.A.C. In a- 
fară de aceasta, 
am făcut în fața 
sediului gospodă
riei colective o 
grădiniță unde am 
pus fel de fel de 
flori.

Alexandroaie A- 
driana, Com. Ha. 
vîrna, raionul Da
rabani. .Sintem 
încă micuți, dar 
împreună cu tova
rășa învățătoare 
am hotărît ca în 
cinstea măreței 
sărbători de 1 Mai 
să pregătim un 
program artistic. 
Am învățat pînă în 
prezent cîntecele 
pe una și pe două 
voci: ,Am crava
ta mea’, -Azi e zi 
de sărbătoare’ și 
-Marșul libertă
ții". Am mai ales 
pentru program și 
poezii frumoase".

Casa pionierilor 
din Slobozia, re
giunea București : 
-In cinstea zilei 
de 1 Mai am or
ganizat o întîlnire 
între copiii din o- 
rașul Slobozia și 
Moș Bîgu, vechi 
luptător ilegalist. 
Moș Bîgu le-a po
vestit copiilor
multe lucruri inte
resante, despre 
lupta din ilegali
tate, despre via
ța grea a copiilor 
din trecut. La 
sfirșit, copiii i-au 
dat lui moș Bîgu 
un album cu as

— Alo I „Scînteia pionierului"? La 
telefon — Ursu, șefa secției de pionieri 
din Orașul Bacău.

— Te salul, tovarășă Ursu.
— Vreau să vă comunic ceva...
— O veste bună ?
— Bună. Pionierii din orașul nostru 

au adunat pînă în prezent 2.000 kg de 
hîrtie. Cei mai harnici au fost cei de 
la Școala de 7 ani nr. 8, și de la Școa
la medie nr. 2.

In vacanța de primăvară copiii din 
Tr. Severin au adunat numai în 2 zile 
1.000 kg. de hîrtie.

— Cit?

biți — ne face legătura telefonista.
— Tovarășa Dan e la telefon. Dan de 

la Secția de pionieri, regiunea U.T.M. 
~ dl" orașul Pitești —

♦
— 7.69.48 ? Vă cheamă Tr. Severin. 

Primiți ?
— Da, primim, primim !
— Alo ! mai repetați odată numele 

că nu înțelegem. Nu se aude.

Raid telefonic —
— O mie de kilograme !

★
— Vă cheamă Pileștiul — așteptați 

la telefon. Piteștiule, Piteștiule I Vor-

ne spune ea — a organizat cu copiii 
in vacanța de primăvară, o acțiune 
pentru colectarea hirtiei. Alo I Se au
de ?

— Da, spune mai departe.
— Au adunat 400 kg pină acuma, 

dar copiii continuă să aducă macula
tura. ț

■:r «• ’ -t. ' ★ . ■ ■■
— Vă intrerupem convorbirea cu Pi- 

teșfiul — intervine telefonista — și vă 
servim Buzăul. Vorbiți vă rog.

— Ne auziți ? Buzăul la telefon, re- 
petă o voce care se străduiește să se 
facă auzită. Știți ce vreau să vă spun? 
Pionierii din orașul nostru și-au propus 
ca pină la ÎS mai să adune 77S0 kg. 
de hirtie. Pină la 17 aprilie au adunai 
2000 kg. Dar zilnic ei se îndreaptă 
spre școli cu pachete mari de macula
tură™



Am avu» prilejul, nu de mult, 
să stau de vorbă cu mai mulți 
vechi luptători comuniști sovie
tici. Din cele povestite de ei, 
din amintirile lor, am spicuit 
cîteva întîmplări și fapte care 
vorbesc despre marele Lenin 
și despre acele învolburate 
zilo de Octombrie...

Intîmplarea aceasta a po- 
vestit-o P. P- Alexandrov...

In anul 1920, Lenin a pre
zentat un raport la ședința 
Sovietului din Moscova, la 
care a participat și P. P- A- 
lexandrov. In timpul acela, 
menșevicii, socialiștii revolu
ționari și alți trădători mai 
erau strecurați în Sovietul 
Moscovei. Lor însă nu li se 
mai dădea cuvîntul la tribună. 
De aceea, încercau. să-l 
încurce pe Lenin cu tot lelul 
de întrebări. Ședeau în loja 
țarului și de acolo aruncau 
întrebările lor șirete : ba că 
clasa muncitoare ilămînzește, 
ba că în Rusia domnește pu
terea comisarilor poporului în 
locul vechei puteri țariste...

V. I. Lenin le răspundea cu 
multă vioiciune și ușurință la 
toate întrebările lor. Dar men. 
șevîcii și socialiștii-revoluțio- 
nari au prins glas și în sală 
a început să plouă cu între
bările lor veninoase. Atunci, 
Lenin le răspunse la ultima 
întrebare printr-un proverb : 
,Mi so pare, — a spus el — 
că există un proverb francez 
care spune că un prost poate 
pune atîtea întrebări, încît nici 
zece deștepți nu pot răs
punde...'

Sala a fost cuprinsă de un 
uriaș hohot de rîs, iar cei din 
loja țarului au înghițit în sec 
și au tăcut.

★
S. A. Masitin, unul din cei 

dintîi comsomoliști ai Uniunii 
Sovietice, și-a amintit de apa
riția ziarului pentru tineret 
.Smena".

.Cei din redacția ziarului 
l-au trimis lui Lenin, la Mos
cova, e scrisoare în care îl 
rugau să trimită un articolaș 
pentru primul lor număr. Și 
într-adevăr, la scurtă vreme, 
au primit, drept răspuns un 
articol scurt, pe care Lenin îl 
intitulase .Schimbul nostru". 
Cuvîntul .schimbul" era scris 
cu litere mici.

— Ura 1 au strigat cei din 
redacție. Și au dat ziarului 
titlu! .Smena", adică .Schim
bul".

★
Tot S. A. Masitin a povestit 

o altă întîmplare:
«In vremea aceea, ședin

țele erau foarte furtunoase, 
fără o ordine de zi sigură. O 
dată, pe cînd comsomoliștii 
din raionul X al orașului ți
neau o ședință, veni pe ne
așteptate un comsomolist și 
anunță că la gara Nikola- 
evsck, din Moscova, unde e 
foarte multă lume, sînt răs- 
pîndite tot felul de minciuni 
despre Lenin, despre Puterea 
Sovietică. In sala de ședințe

au răsunat numaidecît glasuri 
hotărîte :

— Spre gară 1
Și .fără ca ședința să fie 

isprăvită, comsomoliștii au 
dat fuga în piață, ca să vadă 
despre ce este vorba. Fiecare 
tînăr era în culmea entuzias
mului, căci fiecare se simțea 
un important participant la 
Revoluție.

★
L. I. Suspanov a povestit 

despre comsomoliștii care ple
cau pe front, ca să lupte îm
potriva bandelor lui ludenici, 
care atacau tînăra Putere So
vietică.

.Un grup de tineri era con
dus de Arkașa Abrapotkov. 
Arkașa avea numai 18 ani. El 
ținea în mină un steag roșu, 
pe care scria: .înainte I Fără 

frică și șovăieli 1' (Acestea 
sînt cuvintele unui cîntec re
voluționar).

In ziua plecării comsomoliș- 
tilor pe front, uzina la care 
lucrau a terminat lucrul cu o 
oră mai devreme. O mulțime 
de oameni — peste o mie de 
muncitori 1 — s-au îndreptat 
către clubul comsomoliștilor. 
Apoi, grupul de tineri a ple
cat la luptă. Și Arkașa a de
venit erou al războiului civil...

...Cînd ludenici a fost res
pins de la Petrograd, în mîi- 
nile lui a rămas un singur sat 
de la porțile orașului Narva, 
satul Fitinka. Unitățile Gărzii 
Roșii trebuiau să-l cucerească 
cu orice preț. Dar satul era 
așezat pe o ridicătură și cu
cerirea lui se dovedea extrem 

de primejdioasă. Ai noștrii, 
deși porniseră de cîteva ori 
la atac, trebuiseră să se re
tragă tot de atîtea ori de sub 
focul mitralierelor dușmane. 
Atunci Arkașa Abrapotkov 
(așa au povestit mai tîrziu 
comsomoliștii lui) a sărit pe 
marginea tranșeii și, ridicat în 
picioare, a apăsat pe trăga
ciul puștii, strigînd :

— Puneți capăt bestiei albei 
Un glonte inamic l-a izbit 

drept în frunte, dar cuvintele 
sale înflăcărate au avut da
rul să ajute la cucerirea sa
tului".

După cîteva luni de la a- 
ceastă întîmplare, tovarășii 
săi de luptă, printre care și 
L. I. Suspanov, au plecat în 
satul Fitinka, au căutat mor- 

mîntul lui Arkașa, i-au dez
gropat trupul neînsuflețit și i 
l-au dus acasă, la Sestrok.

★
Tot L. I. Suspanov a poves

tit cum își .scria" Lenin cu- 
vîntările.

«La cel de al IlI-lea Con
gres al Comsomolului, unde 
printre altele a vorbit și des
pre obligația tineretului de a 
învăța, de a învăța și iar de 
a învăța, Lenin se pregătise 
pentru cuvînt, desenînd pe o 
filă de hîrtie o casă pe fa
țada căreia scria .Școală" și 
spre care ducea Un drum 
foarte încîlcit, cu nenumărate 
cotituri la stînga și la dreap
ta. Și la fiecare cotitură era 
însemnată una din părerile 
sale, pe care tocmai o înfă
țișa în cadrul cuvîntării...

★
, Printre delegații Congresu
lui ăl IlI-lea se afla și un bă- 
ietan de 15 ani, delegat al 
guberniei Voronej. Cuvintele 
lui Lenin ....iar generația care 
are acum 15 ani, va vedea so
cietatea comunistă și va par
ticipa ea însăși la construirea 
acestei societăți..." îl mișca- 
seră. El stătea în spatele cer
cului de tineri ce-1 înconjura 
pe Lenin și nu se putea apro
pia de Ilici. Lenin însă, băgă 
de seamă chipul tînăr și, pro
babil, ochii săi visători, și 
pricepu îndată că delegatul 
acela are să-i spună ceva. 
Lenin îi rugă pe tineri să-l 
lase să se apropie, iar băie- 
tanul din Voronej, ajungînd 
dinaintea lui Lenin, se emo- 
ționă într-atîta, încît nu mj| 
putu scoate nici un cuviq] 
Lenin însă îl mîngîie, îl liniști 
și-I întrebă:

— Ce vrei să-mi spui ?
Ridicînd spre Lenin ochii 

săi limpezi, băietanul îndrăz
ni, în sfîrșit:

— Vladimir Ilici, e adevă
rat că voi trăi în societatea 
comunistă ?...

Cînd Lenin Ii răspunse 
,da*, lui nu-i mai trebui ni
mic, o zbughi din loc și se 
pierdu, mulțumit, printre cei
lalți delegați.

★
S. A. Masitin a istorisit ce 

însemna pentru popor apari
ția lui Lenin în mijlocul său, 
cît de mult îl îndrăgea mul
țimea. Odată, în sala în care 
astăzi este cinematograful 
.Velikan", s-a ținut un miting, 
la care au venit foarte, foarte 
mulți oameni. In sală, pe co
ridoare, nu era loc nici să a- 
runci un ac. Și cu toate aces
tea, deodată, se zări cum îi* 
tr-un colț al sălii s-a făcut 
gol. In mijlocul acestui gol 
înainta către scenă Lenin. Deși 
oamenii voiau să-l vadă cît 
mai de aproape și se îmbul
zeau în jurul lui, cercul, da
torită căruia putea merge 
spre scenă, rămînea intac*, 
căci oamenii nu voiau să i 
răpească nici o clipă în plus 
din timpul pe care i-1 știau 
atît de prețios pentru cauza 
Revoluției.

B. MOLDOVEANU

a '1 aprilie 1958 s-au împlinit 
o sută de ani de la nașterea 
celui ce a scris „Sultănica* șiRI^Eh «Domnu' Vucea", „Kagi Tu- 
dose" și „Apus de soare", 
cum și multe alte lucrări de 

■ ■-—seamă. Opera lui Barbu Dela- 
vrcncea a devenit însă cunos

cută cu adevărat abia in ultimii 14 ani, cînd 
de pe ea a fost scuturat colbul vremii și a 
fost redată oamenilor din popor, care i-au 
inspirat-o și pentru caro el a scris-o. Căci, ase
menea ailor scriitori și ei a criticat moravurile 
societății in care trăia, și monarhia care apăra 
interesele claselor exploatatoare.

Despre viața lui Barbu Delavrancea s-a scris 
mult. Am vrut să aflăm insă și lucruri mai pu
țin știute, povestite de cineva care a trăit ală
turi de el și i-a cunoscut obiceiurile. De aceea, 
intr-una din puținele zile insorite ale acestui 
început de primăvară, am sunat Ia ușa fiicei 
celei mari a scriitorului. Cella Delavrancea. 
pianistă talentată și profesoară Ia Conserva
torul „Ciprian Porumbescu", ne-a primit bucu

roasă. Discuția s-a înfiripat ușor. Și odaia în 
care sint împrăștiate tot felul de obiecte de
venite istorice, am simțit prezența marelui 
clasic.

★
—Tatăl meu a fost cel de-al noulea copil 

al unor oameni nevoiași. In curtea din maha
laua bucureșteană Delea Veche, băiatul, îm
brăcat in rochie liliachie, desculț, călărea „pe 
deșelate", caii bunicului nostru, care era căru
țaș. De mic, grijile au lăcut din el un revoltat. 
Ar fi vrut să înlăture nedreptatea. De aceea, se 
pregătea să devină puternic, cult. învăța cu 
pasiune. Citea mult și de toate. Nu so mulțu
mea numai cu ceea ce îi dădeau profesorii. La 
28 de ani cunoștea perfect limbile italiană, fran
ceză. latină, pe care le-a învățat aproape sin
gur.

— A fost un „tocilar" ?
— Da' de undo I La unele materii n-a stră

lucit de loc. In schimb la romină, pe care o 
socotea materia de bază, avea 19. La fel și la 
istorie. A fost un elev care a înțeles că învață 
pentru el. nu pentru catalog. Ii plăcea mult r "



Fcnuș Hecgu

Corabia noastră, care nu.i chiar o co
rabie, ci o barcă de aluminiu cu motor, 
o șalupă adică, se cheamă „Lupoaica”. 
Așa au botezat-o Barbu, vărul meu, și 
Gelu, colegul nostru de clasă. Ei doi au 
rugat și o mătușă să brodeze pe pînza 
catargului de care ne servim numai în 
serile cu vînt liniștit, cînd facem plim
bări. doi puiandri de lup urlînd la un 
ciob de lună. Dar poate că vreți să știți 
ce este cu această corabie a noastră, de 
unde o avem și ce facem cu ea ? Ascul
tai :

10 iunie,
Barbu și Gelu au descoperit un loc 

bun de pescuit. Ii zice „Groapa cu raci" 
ți se află Ia un cot al Dunării, dincolo 
de oraș, in apropierea unei grădini de 
zarzavat. Malul. în formă de potcoavă, 
dă impresia unui golf.

Veslea aceasta, Barbu și Galu mi-o 
spun la tabăra de curte, în pauza dintre 
două jocuri. De dimineață, vreo douăzeci 
de p:gnieri tot sărim într-un picior și 
cîntăm: „Joacă, joacă, băiete!" Ne-am 
săturat să tot facem asta, anj vrea să 
mergem la Dunăre, dar tovarășul instruc
tor se opune. Umblă vorba că nu știe să 
înoa'e. că se teme de apă- Și ne pune să 
jucăm.

De aceea, cînd Barbu și Gelu îmi soun 
de „Groapa cu raci”*simt așa, ca o fur

nicătură în sînge-
— E acolo și un detectiv care-i pîn- 

dește pe pirați I zice Barbu.
— Prostii, îi răspund eu. Ce legătură 

are un detectiv cu pirații ? Și, mă rog, 
de cînd sînt pirați pe Dunăre ?

— Ei, na, sare Gelu rîzător, luîndu-i 
apărarea lui Barbu, se cunoaște că nu 
citești. Ai auzp de corsari ?

— Sigur că am auzit.
— Și-atunci. ce ai de zis?
N-am nimic de zis. Sînt niște zăpăciți. 

La rîndul lor, ei mă privesc ca pe un 
căzut din lună. Dar fiindcă sîntem foarte 
buni prieteni, încearcă totuși să mă lă
murească.

— Detectivul e șchiop, zice Barbu. 
L-am lovit cu sabia într-o luptă și de a- 
tunci s-a retras la „Groapa cu raci" și-și 
pregătește răzbunarea.

— V-a spus-o el ? îi întreb eu-
Gelu rîde în hohote:
— Unde-ai văzut, măi, Mircea, un de

tectiv care să flecârească ?! Ești naiv 
rău, zău așa !

Nu-i chip să ne înțelegem. Pînă la 
urmă, ne strecurăm frumușel din tabără 

ți plecăm la Dunăre- Ne dezbrăcăm și 
intrăm să prindem raci. Apoi ne lungim 
pe iarbă și dormim. Seara fac cunoștință 
cu „detectivul”. E șchiop într-adevăr și-l 
cheamă Andrei, sau cel puțin așa îl stri
gă cei din grădina de zarzavat. Intrăm 
în vorbă. Ii spun cum mă numesc și 
unde lucrează tata. Zice că-1 cunoaște. 
Tata lucrează la șantierul naval. înseam
nă că și „detectivul" a lucrat acolo- Cînd 
le spun asta, Barbu și Gelu sînt în stare 
să mă ia la pumni.

14 iunie-
La tabăra de curte, fuga noastră n-a 

trecut neobservată. Unul dintre băieți a 
încercat s-o șteargă și el după noi, dar 
a fost zărit și cîjid l.au luat la întrebări 
a spus că o pornise după noi ca să ne 
convingă să ne întoarcem în mijlocul co
lectivului. Viclean. Cei din tabără l-au 
crezut. In schimb, pe noi ne-a chemat 
președintele detașamentului din care fa
cem parte și ne-a strigat în față că sintem 
anarhiști. Nu știu bine ce înseamnă cu- 
vîntul, așa că nu mă supăr prea tare. 
Barbu însă e foc și pară. Zice că anar
hiștii au fost oamenii lui Mahno, iar 
Mahno a fost un contrarevoluționar și o 
lichea. E într-adevăr o insultă nemeri
tată și Gelu la hotărîrea să i se plîngă lui 
frate-său de purtarea președintelui de 
detașament- Fratele lui Gelu este instruc
tor al Comitetului Orășenesc U.T-M. și 
are, zice Gelu, destulă putere să-l aducă 
la ordine pe unul care' umblă cu nasul 
pe sus și aruncă insulte colegilor.

Pînă atunci însă trebuie să rămînem 
în tabără, să cîntăm : „Joacă, joacă, bă
iete 1“ Și e o zăpușeală de te topești pe 
picioare. Iar de la Dunăre vine un fir 
de vînt răcoros care ne face în ciudă. Ce 
bine ar fi să mergem cu toții la „Groapa 
cu raci* 1 Dar nu sț poate. E hotărît că 
n-avem ce căuta acolo.

16 iunie
Sînt singur la „Groapa cu raci*. Bar

bu și Gelu, sosiți cu mult înaintea mea, 
au plecat dincolo în baltă, cu luntrea de
tectivului, adică a lui unchiu’ Andrei, 
cum îi zicem acum. Trebuie să-i aștept-

Aseară, pe locul în care stau acum, a- 
jutorul unchiului Andrei (unchiul n-a vi
sat niciodată să fie detectiv și este me
canic la pompa grădinii de zarzavat a 
șantierului naval), ne-a spus o poveste, 
o întîmplare adevărată care s-a petrecut 
în iarna anului 1943. Povestea aceasta 
mi-a spus.o o dată și tata- !at-o:

In 1943, în noaptea de Anul nou, un 
vapor nemțesc a fost scufundat pe un
deva în apropierea „Gropii cu raci". 
Nemții, avînd între ei pe prefectul ju
dețului și pe un general romîn, organi
zaseră revelionul pe vas. La miezul nop
ții, cînd au tras tunurile, vaporul a por
nit-o în jos pe fluviu, prin ninsoarea 
care se cernea bogată. Era o noapte fără 
vînt. De la începutul iernii pînă acum 
ninsese d» două ori și Dunărea n-1 Cn- 
ghețase. Cei de pe punte trăgeau cu rache
te luminoase, se veseleau și cîntau cin- 

tece războinice, cînd Vasul s-a izbit de 
o plasă de mine și s-a scufundat. Cerce
tările făcute după aceea n-au dus la 
nici un rezultat. Nu s-a aflat cine a pus 
minele- S-au găsit urme pe mal, niște 
călcaturi de om, dintre care una tîrșită, 
semn că fusese pe acolo unul șchiop, pri
cină pentru care polițiștii au pornit prin 
ținut o vînătoare după șchiopi. Dar n-au 
găsit niciunul. Și n-au găsit nici barca 
în care fuseseră cărate minele-

După ce am ascultat povestea, în drum 
spre casă, Gelu ne-a oprit în loc de cî- 
teva ori să ne spună și el o întîmplare 
dar cu pirați. Lucrurile se petreceau în
tocmai ca în povestea ajutorului unchiu
lui Andrei, numai că pe puntea vasului 
nu se aflau nemți, ci pirați care mergeau 
în Deltă să ascundă niște grămezi de 
aur. L-am repezit. Sînt sătul peste cap 
de prostiile lui cu pirații. Dar Barbu, 
firește, i-a luat apărarea.

Se apropie ora prînzului. Barbu și 
Gelu tot nu s-au întors. Unchiul Andrei 
mă sfătuise să am răbdare, că băieții au 
promis să se întoarcă repede- Dar mai 
trec două ceasuri și ei tot nu se văd. 
încep să mă treacă gînduri negre. Dacă 
li s-o fi întîmplat ceva rău? Unchiul An
drei, și el neliniștit, lasă motorul în 
seama ajutorului său, dezleagă de la 
țăruș luntrea paznicului și plecăm îm
preună în baltă, să-i găsim pe Barbu și 
pe Gelu. Ii căutăm printre foltane'.e de 
stuf, ne strecurăm prin gîrle, dăm în lu
minișuri, ocolim așa balta preț de un 
ceas și mai bine, dar degeaba.

Unchiul Andrei pune mîna la gură și 
strigă. Ascultăm. Nu răspunde aecît e- 
coul.

— Să ne lăsăm în josul fluviului, îmi 
dau eu cu părerea. I-o fi luat curentul 
la vale.

Unchiul Andrei pune luntrea pe sfor, 
bătînd rar cu vîsla, ca să păstreze di
recția, și plutim în jos, pe lîngă mal. 
Cînd ajungem la un grind care intră în 
Dunăre, ca un cal însetat, ni se pare că 
auzim glasuri în față, dincolo de pere
tele de piatră- Strigăm. Ne răspunde 
Barbu, apoi Gefu apare pe muchia ma
lului. numai în chiloți, și ne face semn 
să venim la ei-

Locul în care s-au oprit Barbu și Ge
lu e ferit vederii dinspre fluviu de o 
perdea de sălcii. Tragem la mal și ne 
frecăm la ochi, căci nu ne vine să cre
dem ce vedem. Cei doi au dat peste o 
epavă. Un bot de luntre de aluminiu 
iese din apă, lîngă o roată de stuf. Bar
bu și Gelu au legat cablul din luntrea 
unchiului Andrei de inelul de fier din 
botul epavei și smucesc, cit îi țin pute
rile, ca să scoată la lumină tot corpul 
luntrii înțepenit în noroi

— Cum ați dat peste ea, băieți ? îi în
treabă unchiul Andrei.

— Din întîmplare. Ne-a furat apa pînă 
aici-

Ne punem cu toții pe lucru. Unchiul 
rupe o creangă groasă, leagă de ea ca
pătul cablului rămas slobod, il trece apoi 
pe după trunchiul unei sălcii și începem 
să tragem. Ne chinuim pînă seara, dar 
nu ne pare rău- Cînd asfințește soarele, 
epava e pe mal. Nu.i luntre, ci șalupă, 
încap în ea, pe puțin, cincisprezece per
soane. Unchiul îi cercetează motorul. E 
bun, trebuiesc înlocuite numai cîteva 
piese. Legăm luntrile una de alta și șa
lupa în urma lor și-o pornim spre gră
dina de zarzavat.

— Mîine dimineață am să încerc să 
repar motorul, spune unchiul. Voi duce- 
ți-vă acasă-

(Va urma)

I

cînte și să joace. Era neîntrecut Ia oină. A fost, 
de asemenea, unul dintre cei mai buni gimnaști 
din școală.

— Cînd a început să scrie ?
— Mi-ar fi greu să precizez fiindcă nu ne... 

cunoșteam incă 1
— Spuneți ne, în afară de pictură, avocatură, 

muzică, literatură, ce alte preocupări a mai 
avut Delavrancea ?

e obicei, tata este înfățișat ca 
scriitor și avocat. Puțini știu 
c-a fost și profesor de limba 
remind. Intîi la un pension de 
feie. Aici a cunoscut-o pe 
mama, prima femeie licenția
tă in matematici din țara noa
stră. Apoi, a fost doi ani a- 

sîstent ia facultatea de litere.
— A avut mulți prieteni ?
— Foarte mulți. Printre cei mal buni au fost 

frații Goleșcu. De Vlahuță era insă ne
despărțit. Se legaseră. Au și locuit o 
vreme in aceeași cameră, la hotel „Metropol".

Mai apoi, tata il vizita des pe Vlahuță la casa 
lui de la țară. De altfel, era între ei o afec
țiune reciprocă. Vlahuță il numea pe tata „pic
tor in vorbe*. Se prea poate ca pe Caragiale 
să-1 ii cunoscut tpt prin Vlahuță. Cum aveau o 
fire asemănătoare, prietenia lor a devenit pro
verbială. Este știut că tata il aprecia in mod 
deosebit pe Caragiale.

Glasul fiicei lui Delavrancea căpătă o notă 
caldă, duioasă, atunci cînd imi răspunse la În
trebarea aceasta :

— Cum se purta cu dv, copiii ?
— Tata era foarte drăgăstos cu noi. Ne vor

bea ore in șir despre pictură, aiătindu-ne mi
nunatele lui albume cu reproduceri ale mari
lor maeștri. Ne aducea cărți și reviste pentru 
copii. El ne-a făcut cunoștință cu Tolstoi. Oda
tă ne-a adus „Război și pace". La obiecțiile 
mamei că-i o carte prea grea pentru înțelege
rea unui copil, i-a replicat:

— Lasă-te să invețe de mici lucrurile grele, 
dar frumoase 1

O l ne-a învățat să iubim crea
ția literară rominească. Poe
zia epică a lui Bolintineanu, 
poeziile lui Alecsandri și Emi- 
nescu și poezia populară des
pre care spunea că e teme
lia oricărei creații, le-am cu
noscut cu ajutorul tatei. Tot el

ne-a introdus in lumea fantastică a literaturii lui 
Walter Scott, scriitorul nostru preferat. Sînt de ne
uitat zilele cind împreună cu cei patru copii ai 
doctorului Chiriac, un mare chirurg, încingeam 
jocuri cavalerești. Nu ne mai ajungeau pernele 
șl macaturile ca să ne costumăm în cavaleri și 
domniței Tata și mama, costumați la fel, întor
ceau alături de noi casa, ajutindu-ne să reîn
viem pentru citeva ore scene din „Ivanhoc"...

Afară amurgea. întunericul îmbrățișa odaia. 
De pe măsuța incrustată .cu sidef, figura lui 
Barbu Delavrancea, cu capul leonin și mustă
țile zbîrlite, ne privea îngăduitor. Și parcă se 
lumina ascultind evocările fiicei sale, așa cum 
altădată se lumina cînd îi asculta gamele pi
curate pe pianul din apropiere.

M. ROȘU

k



STIINTA
E noapte. Viscolul n-a con

tenit de trei zile și troienele 
au ajuns piuă la acoperișul 
bordeelor numite cu multa 
dărnicie „case". Impingind 
din greu ușa, răzbate afara o 
femeie care-și stringe in tugă 
broboada trențuită. O porneș
te cu greu prin zăpadă. Mu 
știe bine unde merge dar o 
mină un singur gînd : „Trebu
ie să ajung, să-l întreb nu
mai, ce să iac ? Omul meu 
trebuie să trăiască*.

Cit a durat drumul și cum 
a ajuns, nici ea nu știe.

— Vă rog... vă rog... ierta
ți-mi îndrăzneala dar sptme- 
ji-mi ce să tac să-l scap, se 
plinge ea medicului, abia ți- 
nindu-și răsuflarea. Omul meu 
trage să moară...

Medicul o așeza ușor pe 
prunul scaun, apoi intră in 
camera de alături.

Cină femeia ridică ochii să 
vadă ce dottorie i-aduce doc
torul, acesta se afla în fata ei 
îmbrăcat, gata de drum.

— Să mergem, î-a spus el, 
pe unde o luăm ?

Femeia, uimită, murmură, 
suflindu-și in mîini, ca să le 
încălzească :

— N-avem bani... N-avem 
lefcaie.„

Dar medicul nu mai aude 
nimic. Acum se luptă cu vi
fornița.

...In zorii zilei se afla încă 
la căpătiiul bolnavului pe 
care il operase. Ochii-i obo
siți priveau cu liniște chipul 
grădinarului; salvase o viață

Om de seamă, 
medic și profesor 
neprețuită pentru cei ai casei, 
nevasta și opt copii.

1877. Carol Davila putea fi 
întîlnit pe cimpoi de luptă, 
alături de ostașii în suferin
ță. General fiind, s-ar fi pu
tut bucura de un trai mai o- 
menos. un loc de odihnă fe
rit de mizerie, el insă se afla 
oriunde putea alina durerile 
oamenilor. El este alături de 
oamenii simpli, care luptă 
pentru o cauză dreaptă: in
dependența țării, pe care o 
iubea și el și o slujea mai 
presus de orice. Căruțele,

F
F

„ambulanțele sale", — cum 
ii plăcea să le numească, — 
i-au fost casă zile, săptâmini, 
luni întregi. Evacuează și în
grijește răniții. înduplecă chiar 
pe Pașa din Vidin să-1 lase 
să evacueze soldații peste 
Dunăre, ca să-i poată îngriji. 

Aici, ostașii își recapătă 
sănătatea sub ochiul neoste
nit al medicului-cetățean, 
care nu știe ce-i odihna și 
pentru care mai tîrziu n-a fost 
epidemie pe care să n-o 
combată. Pleacă la Ocna Tele
ga să lupte împotriva tifosu
lui, la Brăila — să stăvileas
că holera care bintuia cu fu
rie. Și pretutindeni OMUL-me- 
dic a fost alături de cei în 
suferință. Acesta a fost doc
torul Carol Davila.

De numele său sint legate 
înfăptuiri de mare însemnă
tate pentru țara noastră. EI a 
dus o uriașă muncă de orga
nizare a serviciului sanitar. A 
pus bazele serviciului sanitar 
ostășesc și a făcut unificarea 
școlilor sanitare din Țara Ho- 
minească și Moldova, cărora 
le-a dabindit ridicarea la 
rangul de învățămînt supe
rior.

Astfel, pentru prima oară 
in țara noastră ia ființă o fa
cultate de medicină, la care 
doctorul Carol Davila a dus 
o neobosită muncă de profe
sor.

Azi, la 150 de ani de la naș
terea sa, doctorul Carol Da
vila este prețuit ca unu! dhr 
cei mai mari oameni, medici 
și profesori ai timpului său.

FLORICA BALAN

O lebădă neagră, plătind pe apă, cu 
gîtu-i lung, ca un semn de întrebare, 
este viețuitoarea reprezentată pentru 
prima dată în lîume în desenele măr. 
cilor poștale. Știți care este țara pe 
ale cărei mărci aflăm această lebădă ?

Este Australia 1
'Această primă emisiune poștală cu

prinde cinci valori grupate în trei for
mate : pătrat, hexagonal și oval. De
senul central este identic pentru toate 
trei. Mărcile sînt nedantelate, impri
mate prin litografiere pe o hîrtie cu 
filigran „lebădă". Valoarea lor ac
tuală este destul de mare și în cata
loagele de specialitate marca de 2 
pence, de pildă, este cotată la apro. 
ximativ o mie de lei. întreaga serie ar 
putea costa aproximativ 2.900 lei

Din 1854. anul cînd au fost emise primele mărci 
cu subiect ales din faună, și pînă astăzi, au fost 
puse în circulație in întreaga lume cca. 2.500 de 
mărci. Vedeți, așadar, cit de mare este o colecție cu 
tema „fauna".

Fauna este una din cele mai interesante teme dc 
colecție filatelică, atît prin varietatea și bogăția ima
ginilor, cft ți prin aspectul deosebit de atrăgător și 
neprețuitele cunoștințe pe care le poate oferi ; iată 
cauzele principale pentru care mărcile cu un ase
menea subiect sînt mult căutate de către filateliștii 
mid ți mari.

Prin abordarea acestui atrăgător subiect, mărcile 
poștale fac cunoscute întregii lum> bogăția animală a 
țărilor, amintesc ie existența unor adevărate mânu, 
mente ale naturii, de adevărate curiozități prin rari
tatea loc Iată, de pildă, țara noastră. Seriile ..Zooteh
nia", „Vînătoarea", „Delta Dunării" reprezintă în 
desenele lor citeva monumente ale naturii și bogății 
naturale.

Am învins
Ați învățat că toate 

corpurile rotunde a- 
șezate pe un plan tn- 
olinat se rostogolesc, 
ooborind panta sub 
acțiunea gravitației. 
Acest fenomen este de 
altfel foarte lesne de 
înțeles. Gindiți-vă nu
mai ce mirați am fi la 
vederea unui carp care 
ar urca singur o 
pantă.

Și totuși acest lucru 
este pasibil.

lată o experiență

gravitatea ?
care pare să contrazică 
principiul gravitației. 
Vom vedea insă că 
dimpotrivă, il confirmă.

Construiți din carton 
gros două conuri de 
mărime egală pe care 
le veți uni intr-un sin
gur corp, lipindu-le 
bazele. Pe de altă par
te aranjați un plan în- 
clinat, ou ajutorul a 
două bastoane rotunde, 
așezate pe cărți de 
inălțimi inegale, astfel 
ca aceste bastoane să

facă intre ele un unghi 
oarecare, al cărui virf 
să se găsească pe par
tea din josul pantei.

Așezați acum dublul 
con tproape de vtrful 
unghiului și veți ve
dea, spre surprinderea 
voastră, cum se rosto
golește în lungul ba- 
stoanelor, urcind sin
gur planul înclinat. 
Ceea ce pare miracu
los la prima vedere 
are insă o explicație 
fizică foarte simplă. 
Intr-adevăr, observați 
că prin distanțarea

progresivă a bastoane- 
lor în sensul urcușului, 
axul coboară tot mal 
mult. Așadar, nu este 
vorba decii de o iluzie 
curioasă și nici o știr
bire nu este adusă le
gii gravitației. Cu toa
te acestea experiența 
este deosebit de inte
resantă.

Prin citeva încercări 
veți găsi unghiul și în
clinare» optimă a ce
lor două bastoane, ele
mente care depind de 
dimensiunile conului 
dublu.

J. W.

Mărcile R.P. Ungare popularizează 
și ele bogăția animală a țării, sălbăti
ciunile care-i atrag pe pasionalii vînă- 
tori, monumentele naturii din pusta un- 
gață.

Mărcile din U.R.S.S. ni-1 prezintă 
pe ursul alb, cele din ținuturile aus
trale ale Antarcticei franceze pe pin
guin; emisiunile Somaliei înfățișează 
frumoase capete de antilope, cele din 
Congo belgian amintesc de existența 
rarului okapi.

Fauna adîncurilor submarine este și 
ea bogat reprezentată. Fiecare dintre 
voi a ti admirat seria iugoslavă „Fau
na adriatică", „Peștii" coloniilor spa
niole. engleze sau, nu de mult, în 
1954, ați aflat din desenele mărcilor 
din Arhipelagul Comore, că în apele 
lui mai trăiește încă un pește preisto
ric: Celacantid.

Există însă și țări care pînă acum 
n-au reprezentat animale în desenele 
mărcilor lor. Pot fi amintite Dane
marca, Grecia, Spania, Irak.

VAL. TEBEICA

Spartachiada de primăvară 
a pionierilor și școlarilor

Deocamdată 2-1
E o după amiază răcoroasă. Pe te

renul de volei de lingă școală, mai 
mulți pionieri dintr-a V-a stau de o 
parte, parcă nici n-ar fi venit la an
trenament.

— Haideți, măi, ce-ati rămas așa 
plouați ? Mai sînt citeva zile pînă 
duminică.

— Degeaba, nu-i batem noi pe-a 
șaptea. Ei îs mai mari, mai înalți, 
joacă mai bine — zise Costel.

Ceilalți tăceau parcă aprobîndu-1.
— O să-i batem — ripostă unul, pe 

nume Victor.
— Ia nu mai bateți cîmpii 1 Clasa 

a VII-a nu poate fi învinsă.
— De ce să nu-i batem ? continuă 

_ Victor să argumenteze. Ne-am antre
nat în fiecarg^zi. Și apoi jucăm destul 

bine. Cd,* n-avem, trăgători La

plasă ? Castel servește foarte bine. 
Și tovarășul profesor spunea...

Și antrenamentul începu după a- 
ceastă discuție asemănătoare discu
țiilor dinaintea fiecărui antrenament. 
Era firesc : cei tnari s-au lăudat că 
meciul e doar o formalitate că, de 
fapt, e ea și cîștigat. Și cei mai mici 
s-au ambiționat. „Antrenament în 
fiecare zi" — au hoiărît ei.

E duminică, ziua meciului. Cei din- 
tr-a V-a sînt emoționați. E meci ami
cal de antrenament pentru spartachia
da, dar care poate spune multe. Și 
iată că a început. Cei mari servesc. 
Mingea descrie □ traiectorie frumoasă. 
Costel. centrul dintr-a V-a, lovește 
greșit și balonul zboară în afara tere
nului. Primul punct în favoarea clasei 
a VH-. Servesc tot cei mari. Ionel o in

terceptează și o dă lui Paraschiv care 
însă o scapă. A doua minge greșită. 
Băieții se concentrează. Victor pa
sează lui Nicu, iar acesta pasează o 
„bombă" impacabilă. „Galeria" a izbuc
nit în urale. Primul punct înscris de 
cei dintr-a V-a ! Și meciul continuă. 
Emoția a trecut. Antrenamentul își 
arată roadele. Pase precise, siguranța, 
unitate în acțiune. Și după meci pu
teai să-i auzi pe cei mari spunînd:

— De săptămîna viitoare trebuie să 
începem serios antrenamentul.

Meciul s-a terminat cu 2—1 în fa
voarea celor dintr-a VII-a. Greutatea 
cu care i-au bătut pe cei mici le-a dat 
însă de gîndit. In zilele următoare, 
la Școala de 7 ani din comuna Mon- 
teoru, raionul Buzău, se vor desfășura 
sem.ifinalele de volei în cadrul Spar
tachiadei de primăvară a pionierilor. 
Cele două echipe se vor întilni iarăși. 
Iar rezultatul... îl vom vedea.

E. TOFAN

Și in alte școli au loc manifestări sportive in 
cadrul sparlachiadei de primăvară- lată o fază 
dintr-un meci de handbal disputat la Școala me
die nr. 28 din București.

MINGEA DE FOTBAL
La concursul nostru a sosit un număr mare de scri

sori din toate colțurile țării. Majoritatea concuren- 
ților dovedesc că știu multe amănunte despre juni
orii noștri. In urma trierii răspunsurilor, comisia • 

f

A REVENIT UNEI FETE
decernat premiul Măriei Vrancea, din comuna Boc- 
sig, regiunea Oradea.

Conform regulamentului, ciștigătorul a fost stabilit 
prin tragere la sorți.

In curînd, un nou concurs „Cine știe, cîșfigă' I



Pag. 7IN CINSTEA ZILEI DE

In fruntea

Să înceteze

Carbochitm, din Cluj, s-au angajat să dea peste plan în cinstea zillei 
i 25 de

© Muncitorii uzinelor^ _____ , ___,____________ ____ ____ ___ ,____ _______ _______
lui 1 Mai, 15 tone pastă de eteotirozi. Șj anga-jamental tor a fost depășit pînă acum, cu 
tone !

In curînd 
pe valuri

Peste cîteva zile, 
constructorii de va
poare de la Șantierul 
Naval din Galați vor 
trăi o clipă emoțio
nantă. In cinstea tai 
1 Mai se va lansa la 
apă prima motonavă 
de 2000 de tone reali
zată de ei. Curînd, 
uriașul de oțel va 
pluti semeț către de
părtări. descind eu el 
[nimn nuinriinriiM qă~ 
iățeni. Și nu este sin
gurul dar pe care cei 
de la Șantierul Naval 
li iac sărbătorii de 
1 Mai.- Încă două re
morchere de cile 1200 
de tone vor fi lan
sate o dată cu moto
nava.

Cu litere de aur 
in istoria uzinei

Cu cită neîncredere 
ți dușmănie au privit

^specialiștii" din ță
rile apusene fabrica

rea, acum cîțiva ani, a 
primului tractor romî- 
nesc... Dar iată că vre
mea s-a scurs și, o 
dată eu ea, muncitorii 
uzinei din Orașul Sta- 
Hn au dat patriei din 
ce to ce mai multe 
tractoare, de tipuri tot 
mai bune. Agricultura 
patriei, ogoarele în
frățite ale colectiviș
tilor au Insă nevoie 
de noi și noi mașini 
agricole. Constructorii 
de tractoare de ta 
„Emst Thălmann" Iși 
înzecesc eforturile, ți- 
Bind pasul cu aceste 
necesități. Zilele tre
cute, muncitorii secto
rului U.S.—1 al aces
tei uzine, au anunțat 
o nouă victorie : In lu
na martie, ei au reali
zat cea mai mare pro
ducție de motoare din 
istoria uzinei. Oame
nii muncii din agri
cultură, întregul po
por muncitor al pa-

triei a primit cu 
bucurie vestea acestui 
succes

Prietenie

surpriză sînt 
riști! de la 
Romanu. 
rodnică prietenie !

tracto-
S.M.T.- 

Intr-adevăr,

Vreme ploioasă. Nori 
de plumb fac noaptea 
și mai întunecoasă. Pe 
• fîșie a gospodăriei 
colective „30 Decem
brie" din raionul Bră- 
H*. se aud discuții:

— Ce facem, băieți, 
continuăm ?

— Firește. Pînă la 
ztaă mai facem încă 
16 hectare !

Și lumina târârilor 
străpunge întunericul. 
Motoarele tarue. Ro
țile patinează adesea 
pe pămîntul moale. 
Dar cu fiecare clipă, 
brazdă, se tnșiră lingă 
brazdă.

...Și în zori colec
tiviștii au avut de ce 
se bucura : 15 hectare 
fuseseră arate și gră- 
pate în plus. Cei care 
le-au această

încă cinci mii 
de costume

Sărbătoarea lui 1 
Mai e cinstită în toa
te fabricile și uzinele 
patriei cu dragoste și 
hărnicie. Muncitorii de 
ia „Industria linei" 

din Timișoara au un 
gînd al lor, de fiecare 
zi: să dea țesături tot 
mai multe și de mai 
bună calitate. Și a- 
cum, de 1 Mai, gîndul 
acesta a fost împlinit 
cu și mai mare dîr- 
zenie. Faptele vorbesc 
singure: 20.000 de
metri de țesături rea
lizate pînă acum peste 
plan. O socoteală sim
plă arată că în raf
turile magazinelor vor 
sosi în 
costume

plus 5000 de 
de haine.

La G.A.S. Drăgănești, primăvara a bătut demult la ușă și j s-a răspuns cum i se cuvine, cu 
zumzet de tractoare...

tinereții
9 '

Unde n-au răsunat cîntecele comsomoliștilor, 
pe întinsul tării sovietice! Din stepele Ucrainei 
pîna în cîmpiile polare de gheață, ori sus în 
Pamir, cîntecele acestea înseamnă muncă a- 
vîntata, pamînturi desțelenite, orașe noi înăl
țate ca în basme, uzine noi, descoperiri noi...

ComsomoluJ, ajutorul de nădejde al P.C.U.S., 
crește mereu alte generații de tineri care «înt 
mîndria Uniunii Sovietice. Poporul sovietic îi 
iubește ți îi cinstește din plin pe acești țineți.

Si iată că. zilele trecute, între 15 și 18 aprilie, 
comsomoliștii au trăit o mare sărbătoare : cel 
de al XIII-lea Congres al organizației lor. . La 

at în 
it# și

Congresul Comsomolului, care s-a desfășura) 
marele Palat al Kremlinului, au venit sul 
sute de tineri delegați. Ei au discutat cu însu
flețire despre victoriile Comsomolului, deșpre 
sarcinile mărețe pe care partidul, poporul so
vietic le pun în fața tineretului. învățătura, 
munca dîrza de construire a comunismului, 
lupta pentru apararea păcii, liotarîrea neclin
tită de a-și apăra cu abnegație patria în caz de 
nevoie, toate aceste datorii de onoare ți le-au 
întipărit în inimi cu și mai multa tărie cei 18 
milioane de comsomoliști.

Tovarășul N. S. Hrușciov și alți conducători 
ai partidului ți statului sovietic i-au salutat cu 
căldură pe participanții la Congres, urîndu-le 
noi și însemnate succese.

Numeroase delegații de tineret din toate col
țurile lumii, printre care ți delegația Uniunii 
Tineretului Muncitor din țara noastra, au a- 
dus de asemenea comsomolilor mesajul prețuirii 
ți trainicei lor prietenii.

în primele rînduri ale tineretului lțțmii, 
care luptă pentru pace ți progres, se afla Corn- 
somohri leninist. Sarbatoarea Comsomolului a 
fost o sărbătoare a tuturor tinerilor cinstiți de 
pe glob.

periculosul joc 
cu bombele I

Oamenii cinstiți de pretutindeni au aflat cu 
îngrijorare Si cu adîpCă indignare că în- ultima 
vreme avioane americane avind la bord tțmbe 
atomice și cu hidrogen afl'efectuiif repetate.zbo
ruri în direcția frontierelor U.R.S.S. Gerieralii 
din S,U.A- declară că aceste zboruri au fost în
treprinse în urma unor false alarme și că avioa
nele se înapoiau la bază de la jumătatea-, dru
mului.

Dar acțiunile acestea, de-a dreptul ires 
bile, pun în primejdie securitatea și pacea 
întregi, puțind dezlănțui în orice clipă un 
atomic. Forțele armate ale U.R.S.S. au la

i/DTlirfi îTli xiCQ.r £>** I tV. lA’Citv 111 I J lîCAjV’Ov—J C-

mii 
zboi 
spo- 
. în

caz de nevoie, o contoalovituiră nimicitoare ori
cărui agresor. Dar, dornic de pace, guvernul 
Uniunii Sovietice a prezentat această problemă, 
spire examinare, Consiliului de Securitate al Or
ganizației Națiunilor Unite.

Pretutindeni pe gtoto se ridică glasuri de pro
test oare cer ou hotărire să înceteze primejdio
sul „joc cu focul“ aii generalilor americani.

șT M-*V, - ț 4 ire ■».*€

DE IA PRIETENII TAI DE PESTE HOTARE
Asediul grenade cu gaze lacrimogene. Dar copiii au 

refuzat să se predea. Abia după sosirea 
unui nou detașament britanic, școala a 
putut fi ocupată. Midi patrioți, cu ochii 
înroșiți de gaze pășeau printre cordoanele 
de soldați drtiAnd un dntec de libertate. 
Iși făcuseră datoria.

Curajoșii

Cunoașteți desigur cu toții lupta dîrzăa 
petrioților din insula Cipru, care se află 
sub stăpînirea colonialiștilor englezi. în 
lupta aceasta împotriva înrobitorilor, co
piii ciprioți se ■află alături de părinții lor. 
Nu de mult, copiii din orașul Nikosia (ca
pitala Ciprului) organizaseră o demonstra
ție de protest. Soldații britanici au interve
nit brutal, incercmd să-i împrăștie. Copiii S-a fniimpiat anul toecut. In tocalHatea 
s-au baricadat atunci în clădirea unei școli. Chaton-Malabri de lingă Paris, pionierii
Pește capetele asediatorilor care căutau să francezi din organizația „Vaillanf" („Cura-
forțeze uș'de, au început să zboare sticle, joșii") își alcătuiseră o tabără de vară.
stinghii de lemn, pietre și chiar tablele din Aici, pionierii se împrieteniseră cu cele
clasă. Cnul din tinerii patrioți s-a suit pe cinci fetițe ale muncitorului Hossă, din lo-
ticoperiș și a smuls steagul britanic care a calitate.
foot apoi ars. Infr-o zl însă, tatăl fetițelor a fost ares-

Soldații au început să arunce în clădire tal și aruncat în temniță. Pionierii au aflat

că polițiștii l-au închis pe Hossă pentru se află pe această stradă, s-au bucu-
că a participat la o demonstrație de pro- rat mult. Unitatea lor a hotărît să tii-
test împotriva războiului din Algeria. „Tre- mită copiilor din orașul egiptean, al 
buie să-i ajutăm familia" au hotărît pio- cărui nume îl poartă strada lor, cîteva 

. daruri frumoase. Au strins laolaltă mai 
multe lucruri : o fotografie a școlii, 
cravate pionierești, insigne. Dar cel

buie să-i ajutăm familia' „
nierîi. Și fiecare a dat cîte ceva i haine, 
cărți, jucării, bani. Apoi, umblind.din casă 
In casă, au colectat aproape douăzeci de __ «»-— „______,___ .______ - —
mii de franci pe care i-au inminat, înșpreu- mai frumos dar e, fără îndoială, o ca
nă cu darurile mamei celor cinci fetițe. setă de lemn pe al cărei capac e

Muncitorii francezi, care luptă împotriva sculptată harta lumii. Pe hartă sînt în-
războiului ți a exploatării, sînt mîndri de semnate orașele Stalingrad și Port-
feptele micilor „Curajoși”. Sajd' iar deasupra e încrustat un dra

pel pe care sta sens : „Salut copiilor 
din Port-Said 1*.

E un dar minunat al prieteniei sin
cere. Prietenia dintre copiii a două

Darul prieteniei și păcii
Nu "de mult, strada Kurslc din orașul 

erou Stalingrad a primit denumirea 
„Port-Said". Pionierii Școlii nr. 8, care

orașe caTe au suferit mult de pe urma 
războiului și care vor ca în lume s* 
domnească pacea.



Brotăcel, copilul care fusese înfiat de o fami. 
lie de lupi, s-a întors in mijlocul oamenilor, în 
sat. Cu ajutorul bivolilor, el îl ucide pe vechiul 
său dușman, tigrul Shere-Khyn, Din pricina unor 
zvonuri mincinoase, in<sa, oamenii il iau pe Bro
tăcel drept pui de lup vrăjit în piele de om“, și-l 
alungă din sat. Băiatul își reîncepe viața din 
junglă.

La un moment dat, condus de Kaa pithonul, 
ajunge sub niște ruine, unde o cobră bătrină pă
zește așa-zisa „comoară a regilor".
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51 COBRA MAI ADĂVGĂ, DVPĂ CE LE 
arătă nijte rămășițe omenești: 
__ DE DOUĂ $AV DE TREI ORI, ’ 
OAMENII AV DIBVIT DRVAAVL 
ÎNCOACE.DAR AV RĂMA$ AICI PENTRU 
TOTDEAUNA. OAAVLE CV VICLENIE 
DE ȘARPE , NICI 
TV NV VEI AAAI 
1ES.1 DE AICI I
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__ TÎRÎTOAREA A$TA Al.BĂ MĂ 
PROVOACĂ. ȘĂ-t FACEM PE VOIE .

_______________................. ................

___ SI ACUM , ȘĂ PLECAM !
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PENTRU EL. ANgVțl/L MĂ VA* RĂZBEA!
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La cererea mai multor participant!, repu
blicam problemele Olimpiadei șl amintim că 
pot participa toți școlarii și pionierii.

Problemele olimpiadei
PBOBLEMA MB. 1

Participantul iși va alege unul din tablou
rile publicate de gazetă in numerele 12-13 din 
20-27JILa.c. Pe baza ideii acestui tablou, și cu 
ajutorul propriei sale imaginații, ploniorul va 
compune o povestire. In cazul cînd tabloul 
ales va ti un peisaj, povestirea va fi Înlo
cuită cu descrierea acelui colț de natură.

AHt ’ -
Colț de MW.M.W *■ . ■«. mb

proză, ci și in versuri; După preferință.
PBOBLEMA NB. 2

Participantului I se cere să numească o 
carte citită de el .indicind titlul șl autorul 
ei. Cartea poate fi un roman, o povestire sau 
o culegere de poezii. Cartea trebuie să vor
bească He despre trecutul de luptă al po-

povestirea cjt șl descrierea acelui 
natură pot fi făcute nu numai iu

ev
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CEl DOi $E SIMȚIRĂ MULȚUMIȚI 
CÎND ȘE VĂZVRA* AFARA*. LA 
LVMINĂ .PIETRELE PREȚIOASE DE PE 
ANRV5 STRĂLUCEAU ORBITOR. Z 
__ DE CE OARE ZICEA COBRA, 
CĂ ANRVSVL ACESTA ÎNSEAMNĂ 
MOARTE ? - 
SE ÎNTREBA*
COPILUL

c<

ft
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porului nostru, Ho despre munco și lupta de PBOBLEMA NB. 5 
azi pentru construirea socialismului, fie des
pre diferite aspecte ale naturii patriei. Par
ticipantul va trebui să indice eroii principali 
și să povestească — foarte pe scurt — ac
țiunea. In cazul cînd cartea aleasă va cu
prinde descrieri ai» naturii patriei sau poe
zii. trebuie indicat cel mai frumos pasaj din 
carte sau poezia cea mai frumoasă.

Participantul trebuie să trimită o baladă 
sau o culegere din folclorul ținutului natal 
compusă dintr-o strigălură, o ghicitoare și-un 
model de cusătură frumos desenat.

.< •; ■ . . . ’ ’
DE ȚINUT MINTE

PBOBLEMA NR. 5

Participantul trebuie să vadă un Ulm romi- 
nesc pe tema patriotismului și să 
mită titlul filmului, numele eroului 
și actorul care l-a interpretat.

i -y »
PBOBLEMA NB. 4

ue trans- 
principul

participă
3 monu-

Din ținutul natal, pionierul care 
la Olimpiada va trebui să indice 
mente istorice sau naturale și să povesteas
că — pe scurt — legenda satului, comunei 
sau orașului in care locuiește.

Pe plicul in care trimiteți răspuns la pro
blemele Olimpiadei (toate cele 5 răspunsuri 
se trimit odată I) trebuie să scrieți citeț:

— numele și pronumele trimițătorului (par
ticipantului) ;

— școala, clasa și adresa școlii: satul 
sau comuna, str. și nr., raionul sau orașul și 
regiunea.

Adresa pe care se va trimite plicul cu 
răspunsuri e următoarea: Către „SClNTEIA 
PIONIERULUI*. București, P ța Scinteii nr. 1 
Pentru OLIMPIADA.

Răspunsurile se primesc la redacție intre 
1 mai 1255 și 51 iulie 1251, data poștei. Suc
ces 1
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