
Proletari din toate țările uniți-vâ!
la luptăpentru cauza Perfidului Muncitoresc Pomîn fii gafa?

I Faurul necunoscut
Să nu credeți cumva că e vorba despre .fau

rul pămîntului' din basmul „Greuceanu". Fau
rul despre care vreau să vă povestesc eu este 
de fapt un băiețaș tare ager și grozav de pri

ceput cînd e vorba să prefacă fierul în cocă și apoi să-1 
modeleze în cercuri mari de pus pe roata carului sau în 
cuțite late cu care gospodarii scurmă pămîntul adînc, în- 
torcîndu-1. Povestea acestui băiat e scurtă. Ea a început 
într-o zi d.e toamnă, cu ploaie rece amestecată cu zăpa
dă. Pe o asemenea vreme, în atelierul de fierărie al Gos
podăriei Agricole Colective „Flamura Roșie", din Brateșul 
Vechi a dat buzna un copilandru, vrînd să-și caute adă
post de ploaie.

— Ce-ai pățit, țîcă ? l-a întrebat o voce de bas. Nu 
cumva ți s-au fărîmat roatele carului ?

Băiatul a făcut ochii mari, i-a rotit de jur împrejur peste 
pereții afumați și deodată a zărit o namilă de om, cu mîinl 
groase și cu mînecile suflecate, din care se vedeau ie
șind niște mușchi cît ploștile de mari.

— Mă cheamă Nanu Vasile, — a răspuns băiatul sfios 
la vederea omului-munte. Sint singur, mergeam spre 
casă și... Dumneavoastră poate că vreți ceva de lucru I 
Am să vă aduc 1 Pe cuvînt 1 Pe cuvîntul meu de pionier I

— Ah 1 Va să zică nu mî-ai adus de lucru 1 Ai venit 
să-mi ajuți 1 Bine țică. Ia să vedem ce ți pot oasele. 
Prinde-1...

Vrind-nevrînd, Nanu trebui să prindă un ditamai cio
can pe care omul-munte îl aruncase ca pe o surcică. 
Apoi, cu mișcări repezi, omul prinse în clește un fier roșu 
din cuptorul infierbintat și-l puse pe nicovală.

— Lovește, flăcăule 1 porunci fierarul.
Fără să cîrtească, Nanu își încordă mușchii, ridică 

ciocanul și lovi cu sete. Lovi și omul, apoi din nou Nanu, 
și iarăși, și iară pînă ce fierul înroșit se întinse ca un 
aluat. Cînd omul îi porunci să se oprească din lovit, 
Nanu era atît de transpirat că ieșeau aburi din el. Dar 
cînd meșterul faur îi spuse „Bravo băiete", băiatul zîm- 
bi bucuros și ridică din nou ciocanul. Se simțea atît de 
bine acum lîngă omul acesta de care la început se te
mea... Avea o poftă de lucru cum nu avusese de mult și 
mai ales, simțea că nu-i mai vine să plece din această 
încăpere unde fierul devine atît de blind și ascultător 
că poți face orice din el 1 Seara, tîrziu, Nanu a plecat 
acasă o dată cu meșterul. Pînă atunci însă, lucrase, nu 
glumă. Era de-a dreptul încîntat... Zilele, săptămînile și 
lunile care au urmat au fost pentru Nanu o adevărată 
plăcere Tot timpul liber și-l petrecea alături de mește
rul făurar.

— Ce sport faci, tu, Nanule ? — l-a întrebat cineva 
într-o zi, zărindu-i mușchii tari ca piatra.

Nici tatăl nu aflase de preocupările extrașcolare pe 
care le avea băiatul. Intr-o zi însă, află de la un Co
lectivist că la atelierul de fierărie a mai venit un făurar.

— Nu l-am cunoscut pînă azi. — îi spuse în glumă 
colectivistul. Dar m-a uimit, nu alta. Mîinile 
cute parcă anume pentru ca să fie meșter.

Cînd tatăl a intrat în atelierul de fierărie, 
cunoască pe noul făurar, un băiat cu șort la 
gricios la față i-a luat toporul din mînă 1

— Vreți să vă oțelesc și să vă ascut toporul?
De-abia atunci tatăl a înțeles că făurarul necunoscut 

nu era altul decît fiul său 1
Anul acesta, Nanu Vasile de la școala din comuna Fili- 

mon Sîrbu, regiunea Galați, termină clasa a Vil-a. Me
seria pe care va urma s-o învețe și-a 
acum. Cîte fiare de plug, strălucitoare 
cruri trainice și folositoare nu vor ieși
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Al doilea gong a 
sunat: Vin exame
nele, se apropie sfîr
șitul de an școlari

Și pentru că mai 
sînt cîteva zile, iată 
cum întîmpină acest 
eveniment copiii din 
cîteva colțuri de țară.

Școala Perișoru se află 
într-un sătuc pierdut pe 
undeva, prin nemărginitele 
întinderi ale stepei Feteș
tilor. Perișoru e un sat mic 
dar cu oameni gospodari. 
De la gară, străbătînd ste
pa către sat, zeci de atela
je de-ale gospodăriei și su
te de colectiviști hărniceau 
pe ogoare sau în noile li
vezi, învingînd timpul și 

GH. NEGREA

curios să-l 
biîu și ne-

ales-o încă de pe 
și harnice, cite lu- 
din mîinile sale...

lui sînt fâ-

sortind rod bogat pămînlu- 
Iul mănos al Bărăganului.>

Mi-am zis atunci că ia 
fel or fi făcînd și fiii co
lectiviștilor, numai cu o 
singură osebire: munca lor 
e De ogorul cărților 1

...Și, de ce-aș minți ? 
Munca fiilor nu mi se pare 
de loc mai prejos decît a 
părinților 1

La scoală — prilei de 
bucurie pentru mine: co
piii dau zo<r mare, se pce- 
gătesc pentru m bun sfîr« 
șit de an.

Din catalog și din vede
re, ba chiar și din spusele 
colegilor, am făcut cunoș- 
tintă cu o serie de pionieri, 
foarte buni la învățătură. 
Și unde mai puneți că toți 
sînt din aceeaș clasă: a 
VI-a !

Așa i-am cunoscut pe 
Doina Anghelache, Domni- 
ca Bălan. Gheorghiță Bor
dei, Elena Comenciuc și 
Caliopia Cristescu.

— Clasa a Vl-a, — ml-a 
sous tovarășul director, e 
cea mai bună din școală. 
Au pornit-o ei bine încă de 
la începutul anului, au în
vățat, nu glumă...

M-am uitat în jur — fețe 
zîmbitoaire, încrezătoare.

— Ei, ce ziceți, vin exa- 
menele 1

— Păi, noi nu dăm..,
— Asta așa-i, dar ori

cum, odată cu ede vine și... 
sfîrșitul de an. Aveți mulți 
corigenfi ?

Aci, strălucirea din ochii 
copiilor a mai dispărut: 
au 4 corigenți! Au pe Vi- 
șan Ion, care „o să rămî-

nă“, o au pe Radu Penelo- 
pia, care la matematici a 
pornit-o de braț cu 4 încă 
din toamnă și nu se-ndură 
de el nici acun „.

Totuși, chiar în al nouă
lea ceas, colectivul de con
ducere nu s-a descurajat i 
el a luat hotărîrea să-l a- 
jute pe Vișan si Pe Radu 
și pe ceilalți doi.

Acum, cînd începe pSTl-f 
oada de repetare a materiei 
pionierii Doina Anghela
che, Gh. Boi^4i și ceilalți 
nu-i vor lăsa Ia ananghib 
pe colegii lor și-i vor aju
ta. Vor repeta împreună, le 
vor împrumuta caietele de 
notite. le vor explica pro
blemele neînțelese și. desi
gur. tot împreună vor mer
ge și la ioacă I

Așa că. cine știe, cu pu
țin efort, s-ar putea ca la 
sfîrșit de an, clasa a Vl-a 
să n-aibă nici un corigent, 
nici un repetent!...

ȘT. ZAIDE3
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Aenm treizeci și șase de ani. ComsomoJnJ, creînd, după indicația partidului și a lui Vla
dimir Bici Lenin organizația de copii, i-a dat falnica denumire de organizație de pionieri. 
Comuniștii și comsomoliștii nâdâiduian că mănunchiul de copii strînși în jurul primului drapel 
pionieresc îi vor antrena după ei pe toți copiii muncitorilor și țăranilor din țară și va deveni 
o armată de multe milioane de pionieri.

Pionieri! sovietici au justificat nădejdile celor mai vîrstnici. Și în anii când se creau 
colhozurile, și în anii primelor planuri cincin ale, și în timpul Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei, și în zilele noastre pionierii au dat pretutindeni o mînă de ajutor.

Au trecut treizeci și șaae de ani de cînd au răsunat pentru prima oară cîntecele pionie
rești. Nădejdile comuniștilor și comsomoliștilor s-au înfăptuit: familia pionierilor sovietici nu
mără mai multe milioane de membri. Pionierii sovietici vorbesc în limba rusă, estoniană, tad- 
jică, moldovenească și cîte altele. Ei trăiesc într-a strînsă prietenie, pășesc mereu înainte — 
și sinș gata oricînd să iupte pentru cauza Par ridului comunist !

Cu prilejul acestei aniversări, pionierii din patria noastra trimit un voios salut pionierese 
copiilor sovietici, bunii și dragii lor prieteni.

* * ★
Baruri pionierești Lingi steagurile acoperite de glorie

Ziua de 19 mai 
este ziua nașterii 
Organizației pionie
rești V. I. Lenin.

In vederea acestei 
mari sărbători pio
nierii din întreaga 
Uniune Sovietică au 
pregătit fel de fel 
de daruri.

lată citeva dia 
ele :

Pionierii Școlii 
elementare nr- 42 
din orașul Saratov 
a-u sădit pe strada 
Miciurin Pomi, tufe, 
fiori și au con
strui! un havuz.

Pionierii de la 
Casa pionierilor din 
orașul Arzanwg au 
u.rr-iaiii pentru tea. 
trul de păpuși piesa 
„Aventurile lui Ci- 
polUno".

Pionierii din sa
tul Kletsk, regiu. 
nea Stalingrad, au 
crescut la ferma 
școlii lor ■ 1.500 ~de 
iepuri de casă

Elevii clasei a 
111-a a Școlii nr. 
21 din Arșinovj au 
strins 2.800 kg fier 
vechi. Mici. dar 
voinici!

„Prietenii pădu. 
fii“ din satul Co. 
lovanov.sk, regiunea 
Riazan, au dus o 
luptă înverșunată 
împotriva viermilor 
pe o suprafață de 
200 ha de pădure.

Pionierii clasei a 
V-a B a Școlii nr. 
76 din Orașu. No
vosibirsk au cres
cut 1000 de feluri 
de răsaduri de flori.

Timp de aproape două secole —s de la 1650 la 1850 — ha
nurile bucureștene au constituit unul din aspectele cele mai 
caracteristice și mai originale ale Capitalei. Pentru a vă în
chipui un han de altădată, trebuie să vă gindiți însă mai de
grabă la o cetate decit la un hotel sau un magazin din zilele 
noastre. Căci hanul era o întindere măre de loc, înconjurată 
din toate părțile cu ziduri groase și avind o singură poartă 
destul de puternică pentru a rezista și la ghiulele de tun. In- 

■lăuntrul acestor ziduri se afla de obicei mai multe clădiri cu 
încăperi pentru adăpostirea călătorilor și negustorilor și depo
zitarea mărfurilor acestora, cu grajduri pentru vite, chirii 
pentru călugării bisericii etc. Pivnițe mari erau săpate sub 
clădiri și o firrtînă sau două asigurau nevoile de apă.

Primul han bucureștean a fost construit de Șerban Vodă pe 
locul ocupat astăzi de Banca de Stat a R.P.R. Alte hanuri ce
lebre au fost: Hanul lui Constantin Brîncoveanu, despre care 
am mai vorbit, Hanul Sf. Gheorghe — în piața cu același 
nume. Hanul Filipescului — la colțul dintre Calea Victoriei și 
Lipscani, Hanul Zlătari —. în fața actualului hotel „7 Noiem
brie" etc. La un moment dat, pe la sfîrșitul sec. XVIII, erau 
nu mai puțin de 43 hanuri în București. O dată cu deschide
rea primelor hoteluri au început însă să se împuțineze și să 
decadă, pînă ce au dispărut cu totul de pe suprafața Capitalei.

ÎN CLIȘEU : Interiorul Hanului Manuk — unul dintre cele 
mai celebre hanuri ale Bucureștiului de altădată. Clădit pe 
la 1808, aproape de Dîmbovița, de un bogătaș armean — 
Manuk Bey — hanul acesta a ființat pînă către sfîrșitul seco
lului trecut, după care s-a transformat în „Hotel Dacia".

Astăzi străvechea clădire se află în curs 
£ de restaurare, arhitecții străduindu-se să-i 

reconstituie înfățișarea de odinioară.

iim iiitllimiJ Să r\e curxoațl’em
c

De curînd, cu ocazia 
Congresului orășenesc al 
pionierilor din Moscova, 
cîțiva pionieri au avut cin
stea sa fie fotografiați lîn- 
ga steaguri glorioase. li
nul din ele a fîlfîit pe ba
ricadele din 1917. Sub a- 
cest steag muncitorii din 
raionul Bauman au luptat 
pentru victoria puterii so
vietice. Celalalt — este 
steagul victorios al unei 
unități militare, care a in
trat printre primele în 
Berlin în anul 1945.

Pionierii care au avut 
aceasta înalta cinste sînt 
micii timuroviști din cîte- 
va școli din Moscova.

Liuda Mitrofanova, pre
ședinta grupei timurovi- 
ste a Școlii nr. 50, cu cei 
25 de membri ai grupei,

ajuta portarii la menține
rea curățeniei în blocurile 
de locuințe, iar pe străzi 
la pastrarea curățeniei, 
veghează patrulele de cu
rățenie ale grupei.

Natașa Akimova, eleva 
clasei a Vll-a din Școala 
nr. 362, împreuna cu co
legele ei de clasa au de doi 
api de zile sub îngrijirea 
lor un azil de orbi din a- 
propierea școlii. In fiecare 
zi copiii vin rînd pe rînd 
la azil, ajută la întreține
rea curățeniei în camere, 
citesc ziare orbilor, le a- 
duc flori.

Și așa, toți timuroviștii, 
ca adevarați pionieri, se 
află mereu acolo unde 
simt ca e nevoie de ajuto- 
■ul mîinilor lor harnice și 
grijulii.

Ei sini mindria celor din Kazahstan
Cînd Nelea Turișeeva 

vine la colhoz, vițelul cel 
mai marț, Graci, îi sare 
în întîmpinare. Este vi
țelul crescut de ea. Și alți 
viței de la ferma au pa
troni grijulii : pe Nina 
Veseolkova, Mașa Piciu- 
ghina, Slava Ișcenko și pe 
mulți alți copii din școala 
de șapte ani a colhozului 
;Drapelul roșu" din raio
nul Jarmin, regiunea Se
mipalatinsk. Pionierii din 
aceasta școala au partici
pat la concursul pentru 
titlul de cel mai bun cres
cător de vite, organizat 
de Comitetul Central al 
Comsomolului din Kazah
stan, și au obținut premiul 
întîi.

Elevul Kadîrbek Oșa-

nov, din clasa a Vll-a a 
Școlii „I. V. Stalin", din 
raionul Targabatai, regiu
nea Kazahstanului de ră
sărit, în timpul vacanței 
de vara a hotarît sa lu
creze ca cioban. In turma 
cu care Kadîrbek a ple
cat în munți erau 450 de 
oi, și el le-a adus pe toate 
îngrășate. Eleva Kaineke 
Sergazina, elevă în clasa a 
Vl-a a școlii din Pokro
vsky din același raion, a 
lucrat în timpul verii ca 
mulgătoare la ferma de 
lapte. Ea a muls 3.600 li
tri de lapte.

Kadîrbek și Kaineke au 
fost distinși individual cu 
premiul întîi, iar premiul 
al doilea a fost conferit 
unui număr de treizeci și 
unu de copii.
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T apta 
pioniereasca
Tovarășa Blaga. îngri

jitoarea școlii, e bolnavă. 
De citeva zile stă numai 
mi pat. Și totuși... Totuși, 
în clasă, pe coridor e 
curat, foarte curat.

— Ce să fie ? Doar nu 
s-o scula noaptea să facă 
curat ? 1 se întrebau pio
nierii.

A doua zi, cîțiva pio
nieri mai curioși au ve
nit l.a școală mai din 
timp și descoperiră se
cretul: colega lor Mioara, 
fetita tovarășei Blaga, 
venea dis de dimineață 
și mătura, ștergea praful. 
Apoi, ca și cum ni
mic nu s-ar fi întîmplat. 
ascundea mătura și... re^ 
devenea elevă.

...„Nici un cuvint !“ a 
șoptit cineva. Și „desco
peritorii" s-au retras.

A doua zi, surpriza a 
tost de partea... Mioarei! 
Cînd a venit la școală, 
ca de obicei, să deretice 
în locul mamei sale, to
tul strălucea de curățe
nie. Colegii ei se scula
seră și mai devreme 
decit ea și făcuseră cu
rat 1 De atunci, cit timp 
a fost bolnavă tovarășa 
Blaga, îngrijitoarea șco
lii, grupa pionierească a 
făcut curat in toată 
școala 1 —

AL. MIHU
comuna Valea Vinului 

Baia Mare
------ « «--------

CITITORILOR CARE NE AU CE
RUT ADRESE ALE COPIILOR 
SOVIETICI LE INDICAM...

CCCP
Mockbs K — 6

CTapoiiHMeuoBCKufi nepeyjioK
M>m 16 kb. 42
IlonOBy Bute

CCCP
TyjibCKaa ofijiaCTt 

ropoA. BejieB 
yjimja Kapaa Mapaca hom Ns 103 

PoMaHOBOH JllOAMHJie 1M.

CCCP
JleHHHrpaACKan ofijiacTt. 

ropo.ii llBaHropon 
yjnma HoBas JIhhhh aom 100 kb. 5 

JlyueBH'i JIiouMujie fleTpoBHe

HANURILE BUCURESTENE

lovanov.sk
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OMAGIU 
EROILOR

Intr-o 
dimineața 
de mai...

Pentru poporul nostru 
muncitor, ziua de 9 Mai 
este o mare sărbătoare ; 
ea simbolizează cucerirea 
independenței de stat a 
Rom iutei cu 81 de au, iu 
urmă, independență cîș- 
tigată prin lupte grele, 
duse laolaltă de ostașii 
români și ruși, și recuceri
rea și consolidarea aces
tei independențe prin vic
toria deplină asupra fas
cismului german la 9 
Mai 1945.

Iată, mai jos, 
aspecte de Ia 
zilei de 9 
tata

, cîteva 
sărbătorirea 

Mai în Capi- 
patriei noastre.

In 
de

garda 
onoare

E
neațâ caldă și 
de mai. Plutește in 
tinerețea primăverii; adi
erea zefirului cerne pe 
lespezile de marmoră ale 
Monumentului Eroilor 
Patriei, funigei și petale 
firave de vișini.

Patru ostași tineri, dîr- 
sî, neclintiți, cu căști de

dimineață. O dinii- 
proaspătă 

aer

fac de gardă, adu- 
cînd prin prezența lor un 
omagiu eroilor al căror 
singe vărsat ne-a adus in
dependența de stat în 
1877, și victoria asupra 
fascismului, dobîndita ala
iuri de fiii poporului frate 
sovietic. In același timp, 
figurile lor dîrze vestesc 
un angajament ferm și so
lemn totodată, de a apăra 
cu aceeași dîrzenie ca și 
cei căzuți, independența 
patriei și cuceririle revo
luționare ale poporului...

O tobă bate ritmic — 
e toba pionierilor de la 
Școala nr. 154. Purtătorii 
cravatelor roșii, emoțio
nați dar solemni, s-au a- 
liniat în garda de onoare.

E întîiul schimb 
garda pionierilor !

Apoi, din 15 în 
minute, mereu alți și 
pionieri vin și 
solemn garda, 
lor copilărești dar pe care 
se citește importanța 
momentului, te fac sa vezi 
în ei tinerele vlăstare ale 
patriei, demni urmași ai 
eroilor căzuți pentru eli
berarea patriei.

din

15 
alți 

schimba 
Figurile

La monumentul 
lui Vanea

Aniversarea proclamării independenței de stat 
a Romlnieî și a victoriei asupra fascismului

PIONIERESC 
PATRIEI 

(Foto nr. 1)

Cinstind Ziua Victoriei

Școlii medii mixte

GEORGE CHIȚU

găsea și Butnar Cornel 
vorbise Trăienel în drum

început, dar pînă 
hotărîrea grupei,

să-l
tu-
că-

LA CIMITIRULDE GARDA 
EROILOR SOVIETICI

(Foto nr. 2)

avem azi între 20 și 
de ani, ne amintim 
dragoste și pioșie de fi
gurile vesele ale prieteni
lor noștri ruși, care ne 
urcau părintește în șea 
sau ne lăsau cu îngăduin
ța pe afetul tunurilor...

Zburătăceam veseli 
jaru-le, în puținele 
ore de răgaz și-i petre
ceam cu lacrimi de copil 
în ochi cînd se pierdeau 
în zarea plumburie, pe 
drumul lor spre apus, 
spre bîrlogul fiarei 
ei’ste.

Multi nu s-au mai 
tors. Au căzut pe undeva 
la Mureș, pe Tisa sau în 
Tatra. Și poate. în ulti
mele lor clipe, au șoptit, 
alături de 
al fraților 
și numele 
păr negru 
ciune pe care l-au încon
jurat cu dragoste de prie
teni undeva, în cîmpia 
Bărăganului ori pe dru
murile pîrjolite ale Moldo
vei...

Oricum l-ar fi chemat 
pe ostașul sovietic, noi îi 
păstrăm și-i cinstim me
moria.

Poporul nostru, pentru 
a le păstra veșnică re
cunoștință, le-a ridicat e- 
roilor monumente de gra
nit- Iar în dimineața a- 
ceasta de mai, la Monu
mentul Ostașului Sovie
tic din Piața Victoriei, au 
venit și au depus coroane, 
adine prinos de recuno* 
știuta. reprezentanți ai 
partidului și guvernului, 
ai organizațiilor obștești, 
ai fabricilor și instituții
lor. Și alături de sutele 
și sulele de lalele roșii, 
au prins să freamăte cra
vatele purpurii ale pionie
rilor din gardă.

Fie ca omagiul lor pio
nieresc, să-1 poarte zefirul 
pe undele sale și 
ducă la mormintele 
turor Vanea care au 
zut pentru ca ei să poată 
purta azi cravata, să se 
poată bucura de primăva
ră și să nu cunoască de- 
cît din filme grozăvia răz- 
boiukti...

numele mamei, 
ori al copiilor 
băiețașului cu 
și oclii de tă-

In parcul central din Orașul 
Stalin se află obeliscul și mormîntul 
aviatorului de asalt Nikolai Mihailo- 
vici Govorunov, Erou al Uniunii So
vietice. Neînfricatul zburător a căzut 
acolo, la poaieie 
pentru alungarea fasciștilor de 
pămintul țării noastre. In semn 
neștearsă aducere 
din oraș au luat 
mormîntul eroului, 
flori proaspete.

9 Clasa a X-a a 
din Simeria (regiunea Hunedoara), a 
închinat o oră de curs aniversării zilei 
de 9 mai. Cu acest prilej, elevii Sil
viu Vladislav și Gotea Dan au vor
bit ; unul despre cucerirea indepen
denței naționale la 1877, iar al doilea 
despre Ziua Victoriei asupra fascis
mului cotropitor. Elevii au păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
eroilor căzuți pentru apărarea patriei. 
Apoi au alcătuit o scrisoare pe care 
au trimis-o familiei unui ostaș căzut 
în lupta de eliberare a țării de sub 
jugul fascist.

V O frumoasă și emoționantă ac
țiune în amintirea eroilor cazați în 
războiul antifascist, au întreprins pio
nierii și școlarii din comunele Pietro- 
șița și Riul Alb (regiunea Ploești) Ei 
au hotărît să ajute la treburile gos
podărești pe mamele, văduvele și fa
miliile celor căzuți pe cimpul de 
onoare. Adusul unei căldări cu apă, 
înăturatul curții, tăiatul lemnelor, sîttt 
treburi pe care pionierii le vor itn- 
plini cu drag, ca pe o datorie de re
cunoștință.

munților, iuptind 
pe 
de 

aminte, pionierii 
sub îngrijirea (or 
împodobindu-l cu

DESPRE
EXAMENE
„Pregătirile pentru 

examene le-am înce
put de mult, — ne 
scrie Bîrtă Ioan, din 
comuna Carașova, 
raionul Reșița. Bi
blioteca ne-a fost de 
mare ajutor. Aici am 
găsit opere de Cara- 
giale și Slavici, Sa- 
doveanu și Arghezi".

examen 
pregătit 
școlar ! 

Dascălii
comuna

„Pentru 
noi ne-am 
și... pe lotul 
— ne scrie 
Anton, din 
Boldești, raionul Pia
tra Neamț, 
practic ceea 
vățat din 
altoit pe un 
cartof un 
roșie, unul 
și altul de

Aplicînd 
ce am în- 
cărți, am 
lăstar de 

fir de 
de ardei 
vînătă".

Vanea, Sașa, Iuca, 
xei... Noi, generația

de felul cum în- 
în timpul orei, 

de nerecunoscut.

Nu credeam. Și pionierul pe oare îi în
tâlnisem coborînd dealul, spre satul Habic, 
ii tot dădea întruna :

— N-avem nici un corigent, tovarășe. 
Mici unul !

— Cum nici unul, măi, Trăienel ? — îi 
uai an repede. Cu cei rămași în urmă 
ce-ati făcut ? I-ați dat afară din școală ?

Băiatul mă privi șiret, că și cum ar fi 
rut să-nai spună : ,,Degeaba, oricum ați 
la-o. pe mine nu mă păcăliți".

— Cum să-i dăm afară din școală! ? —

vorbi el. Avem un coleg — îl cheamă 
Butnar Cornel; tare mult ne mai dădea 
de furcă. Tot timpul cît sta în clasă se 
ținea numai de șotii Iar eînd tovarășul 
învățător îl numea să răspundă la lecții, 
pleca capul și nu-i mai scoteai vorba nici 
cu cleștele din gură.

— Va să zică aveți și corigenți, — l-am 
întrerupt eu. Dar Trăienel îi tot da îna
inte ;

— L-am criticat în adunările de grupă, 
de detașament, l-am dat la gazeta de pe
rete... dar nimic. Cornel nici gînd n-avea 
să se îndrepte...

— Așa că. aveți totuși 
îi curmai din nou vorba.

— Da' de unde, credeți 
bătuți ? Să vedeți. După 
în tel și chip, am găsit dezlegarea. Cole
gul nostru ședea în ultima bancă. Și pen
tru că nu puteam să-l avem sub ochii 
noștri, el se ținea de năzdrăvănii și uita 
că e în timpul orei. Intr-o dimi teațj,

un corigent, —

că ne-am dat 
ce am încercat

Butnar Cornel fu invitat în prima ban
că S-a împotrivit el la 
la urmă a primit. Era 
de — ce era să facă ?
- Ci ?...
— Grupa s a ocupat 

vață și cum se poartă 
Acum s-a schimbat... E 
învață bine 1a toate materiile și de exa
mene nu mai pomenește în silă...

Din vorbă în vorbă am ajuns la Școala 
de 4 ani din satul Habic, raionul Reghin. 
Cele spuse de lîîeș Traian se dovediră 
întocmai Clasa a IV-a e o clasă ‘frun
tașă, fără nici un corigent

— Acum ne pregătim pentru exame
nele de sfîrșit de an, — mi-au spus pio
nierii dintr-a IV-a, care făcuseră cerc în 
junii meu.

Printre ei se 
despre care îmi 
spre școală...

cu toții 
aceasta

„Să luăm 
examenele", 
e lozinca noastră, — 
ne scrie Scaba Rodi-t 
ca. dirt coonuna Ma-i 
rsasia, raionul Urzi
cau i. Acum învățăm, 
ne ajutăm reciproc, 
discutăm problemele 
neînțelese..."

„Recapitulăm 
reu, capitol cu 
toi. Rezultatul 
știm încă dar sperăm 
și ne străduim să 
fie cel mai bun! — 
ne scrie Negru Ane
ta din comuna Găi-< 
ceana, raionul Adjud.

capi-, 
nu-1

„Ceea ce nu știi, 
întreabă", așa este 
intitulată cutia de în
trebări aflată în școa
la noastră. Răspun
surile sînt redactate 
de tovarășii profe
sori", — ne scrie 
Pop Arcadie. din co
muna Igriș, raionul 
Sînnicolaui Mare.
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Eroi ai clasei muncitoare

OLGA BANCiC
— 1912—1944 —

Zorii zilei de 10 mai 
1944 au cuprins în lumina 
lor, întîmplări și fapte ră. 
mase, unele ca sclipiri 
șterse în șiragul amintiri, 
lor, iar altele, cele mai 
multe, învăluite în pînza 
diafană a timpului, uitate. 
Dar una din ele, nu va fi 
niciodată uitată.

In dimineața aceea se. 
nină de mai a fost curmat 
firul vieții eroinei clasei 
muncitoare, Olga Bancic.

Cu puțin înainte de a 
fi executată, Olga Ban
cic, într.o scrisoare adre. 
sată fiicei sale, Dolores, 
scria : „Micuța mea dra
gă... draga mea. Mai am 
numai cîteva ore de 
trăit I... Mor ct conștiin. 
ța împăcată și credința 
că vei avea un viitor 
mai fericit și mai tihnit 
decît mama ta...“.

Încrederea aceasta ne

mărginită, care i-a dat 
puterea de jertfire pentru 
un viitor mai fericiri, i.a 
fost călăuză din copilărie 
pînă în ultima clipă a 
vieții ! încă de la vîrsta 
la care astăzi se poartă 
cravata roșie, Olga Ban
cic a început să singe, 
reze în lupta pentru a. 
cest viitor mai fericit.

Avea mai puțin de 14 
ani cind a fost pentru 
prima oară arestată ca 
participantă la grevă.

Invitată de un comisar 
să iasă din rîndurile gre
viștilor, ea a răspuns cu 
cutezanță :

— Nu ! Nu ies din rîn. 
durile tovarășilor mei. 
Sînt conștientă de ceea 
ce fac și aici e locul 
meu.

M, CALIN

(continuare in pag. Vl-a)

Oricum, viitorul lor l-au

două miini, cu care țtiu să dreg

Iruntea cu gînduri. inima cu care

alt nimic 1

Am două miini, 
cu care știu să stric și să dreg 
ți am viitorul in față întreg.

is gata să m-avint... Ale mele sînt 
două picioare zdravene.

părinții, pătimașii...
Eu nu mi-am cucerit incă 
pămint 
pe care să-mi pun cu drept pașii.

de Mioara Cremene

Nu-mi deosebesc încă bine viitorul...
— e-n zori și totul mai e scăldat in neguri - 
dacă-i un cimp, va trebui să-1 ar cu tracto

rul.

Am două picioare iuți, 
țin la drum lung, 
dar ciad să pornesc ți unde-am s-ajung ?

dacă-i o mare, va trebui s-o străbat, mari
nar.

Ce-am să fiu?

4

Vestea ca Lucică Teodorescu, 
președintele detașamentului, a 
luat 2 la istorie, a buimăcit în
treaga clasa. Nici n-a ieșit bine 
pe ușa profesorul, ca băieții au 
ți dat buzna în jurul lui Lucica :

— Doi, ma ?
— Cum te-ai „învîrtit“ de 

așa noroc ?
-— Tocmai tu ?
Lucica dădu din umeri :
— Da, doi. M-am „îuvîrtit“, 

.Tocmai eu.
Filipescu Traian, poreclit 

Bdom’ vă rog“, după felul în 
care-i sîcîia pe profesori ca sa-1 
asculte, se apropie cu pași legă- 
nați de Lucica și se prefăcu com
pătimitor :

— îmi pare rau, Lucica dra
ga... Ești într-o situație care da 
de gîndit ! Nota 2 la istorie e 
hm, hm, un lucru grav ! Se vede 
ca te obosește activitatea de pre
ședinte al detașamentului ! Ți-am 
spus eu încă mai de mult ca nu 
oricine poate fi președinte...

Lucica se înroși ca sfecla :
— E adevarat, mi-ai spus ! 

Daca vrei, poți sa-ți amintesc și 
cînd : atunci cînd era vorba sa 
fii tu ales președinte, dar băieții 
nu te-au vrut, fiindcă cu toate 
notele tale bune ești cel mai 
mare pîrîcios 1

— Eu ? 1 Hm, da-mi voie, — 
bătu în retragere Filipescu. Eu 
— găsi el un pretext — eu în
sumi am refuzat sa fiu preșe
dinte, ca să-mi pot vedea de 
carte 1

Lucica Teodorescu își roti pri
virile prin clasa, cautînd parca 
ajutor... Dar prin galăgia care 
domnea în jurul sau, nimic nu 
putea pătrunde. Stanciu, găliga
nul pe care dirigintele îl mu
tase de curînd din ultima ban
ca în prima, ca profesorii sa-1 
poata avea mai bine sub ochi, 
îi dădu un bobirnac în nas :

— Să-ți fie de bine, șefule ! 
La mai mare! Mai ții minte cum 
mă făceai cu ou și cu oțet pen
tru fiecare nota proasta ? Ei, 
hai, nu te necăji. Te înțeleg, 
frate, foarte bine !

Lucica se gîndi ca era prima 
data cînd Stanciu îndrăznea sa-i 
dea bobîrnace și izbucni :

— N-am nevoie sa ma înțelegi 
tu și nici sa-mi zici frate ! Ei, al 
naibii...

Lucica se ridica. Pîna acum, 
rușinea il ținuse aplecat, îl silise 
sa tacă, dar acum ciuda il scoa
se din sărite :

— Atențiune ! Convoc aduna
rea fulger a detașamentului ! 
Toata lumea în banei !

Din trei pași fu la catedra ;
— Declar adunarea fulger 

deschisa ! Pe ordinea de zi, un 
singur punct : discutarea Iui Lu
cica Teodorescu, adică a mea, 
în legătură cu nota 2 capatata

la istoric 1 Cine se înscrie Ia cu- 
vînt ? Ca sa limpezim o dată 
lucrurile...

Cîteva clipe, liniștea care cu
prinsese pe neașteptate clasa fă
cu sa țiuie urechile băieților. Cu 
zece secunde înainte, harmalaia 
era în toi, iar acum n-auzeai 
nici musca !

Primul care se desmetici fu 
Filipescu. „Ia te uita, — gîndi 
el cu invidie, — ce autoritar e 
nesuferitul ăsta ! Dar stai ca-i 
arat eu!” Și ceru cel dintîi cu- 
vîntul :

— Eu, băieți, n-am prea mul
te de spus, -— începu el cu glas 
subțire și prefăcut blind. îmi 
pare rău ca Lucica a pornit pe 
un drum greșit... Faptul ca a 
luat 2 la istorie e foarte grav ți 
asta cu atît mai mult cu cît este 
vorba despre un președinte de 
detașament. Ce înseamnă atunci 
cînd un președinte de detașa
ment învăță atît de prost ?. în
seamnă ca președintele e un „lup 
moralist , că detașamentul s-a 
înșelat atunci cînd l-a ales, ca 
n-a știut sa vada care-s într-a- 
devar cei mai buni din clasă, ca 
nu știe ce e onoarea, ca...

At. Ovidr'u Zotta

— Stop ! striga cineva din 
fundul clasei. Cer cuvîntul !

— Nu se poate, mai am de 
vorbit ! — protesta Filipescu.

— Liniște ! Lasați-1 sa vor
bească ! întări Lucica, deși tre
mura de necaz la auzul celor 
spuse de Filipescu.

Dar acum era greu sa-i mai ții 
în frîu pe băieți. Vorbele lui Fi
lipescu semanasera praf de puș
ca în clasa :

— Să tacă Filipescu !
— Jos „dom va rog“ !

, -— Nu vrem sa mai ascultam !
— Lucica, da-ne noua cuvîn

tul !
Găliganul de Stanciu, care 

dadea cele mai multe semne de 
enervare, ieși din banca, îi scă
pă ca din greșala un ghiont lui 
Filipescu și porni urgent spre 
catedra. Se înfipse bine pe pie
destal și-1 împinse nițel cu cotul 
pe Lucica.

— Frumos îți șade ! răcni el. 
Halal președinte ! Stai aci și-1 
lași pe „dom’vă rog“ sa-și rîda 
de detașamentul nostru !
Și Stanciu se întoarse către 

clasa :
— Pai se poate, băieți ? Bra

vo noua ! îi dam voie lui Fili
pescu sa-1 batjocorească cum 
vrea pe Lucica ! ? Vasazica, e T 
de-ajuns ca Lucica sa ia și el o 
dată în 3 ani o nota rea și, gata, 
asta înseamnă ca el e un ticălos* 
iar detașamentul, o droaie^ de 
fluera vînt ! Hm... Daca-i a^^kș 
yrea sa vă întreb : Cine s-a ^Wit 
asta vara de capul meu să încaț 
la matematica ți sa trec corigen- 
ța ? Sa va răspund tot eu: Lucica. 
Cine a organizat campionatul de 
fotbal pe cartier ? Lucică ! Cine 
nu pîraște niciodată ? Se aude ? 
V-am întrebat : Cine nu pîrâște 
niciodată ? Lucica ! Și în general 
cine-i prietenul nostru cel mai 
bun? Același Lucica! Pai, atunci, 
sa fim serioși ! Eu, unul, băieți, 
în privința notei proaste de azi, 
zic așa: Lucică sa traga cu dinții 
de carte și să ia doi de 10 la 
istoric pîna la sfîrșitul anului, 
iar Filipescu sa nu mai încerce 
altailata s-o facă pe răzbunăto
rul c-o pățește cu mine !

Clasa vui :
— Ai dreptate !
— Stanciu a vorbit bine^.
Lui Lucica i se cam inuc^Bi 

ochii. Vorbi, straduindu-se sa-și 
ascunda emoția :

— Băieți, e foarte urît din 
partea mea ca am luat un 2 ! Va 
promit ca asta nu se va mai re
peta în vecii vecilor ! Și... sa
știți ca vă mulțumesc foarte mult 
pentru... pentru...

Dar, în aceeași clipă, intra în 
clasa profesorul de matematica 
ți cu asta adunarea pioniereasca 
lua efîrțit.

dar poate-l coală nesfirșită de hirtie 
ce-adie miros de cerneală de tipar.

străbătut pfnă-n 
fund

nici o palmă de

Râsutlu adine și simt dinspre zări adieri 
reave ne.

sau să 
stric, 

mă fră- 
mînt.
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Brotăcel, copilul care fusese înfiat de o familie 
de lupi, s-a întors în mijlocul oamenilor, în sat 
Din pricina unor zvonuri mincinoase, însă, oaJ 
menii îl alungă.

La un moment dat, condus de Kaa, pithonull 
ajunge sub niște ruine, unde o cobră bătrîna 
păzește așa-zisa „comoară a regilor".

Aici, Brotăcel smulge colții veninoși ai cobrei 
și ia din comoară un ankus (cange) de aur, 
„Ankusul mă va răzbuna ; e aducător de moarte' 
strigă cobra, amenințătoare. Brotăcel plecă cu 
ankusul și-l aruncă într-o rîpă, socotindu-1 ble< 
stemat. Dar a doua zi, ankusul dispare. Brotăcel 
pornește pe urmele lui.

$A-L U^MA 
REAȘCÂ 5,1 
PE ACEȘTA

APOI BROTĂCEL 5E DV5E 
LA PEȘTERA LVI,POVE$~ 
TINDU-I 5,1 LUPOAICEI 
DEȘPRE CRIMELE ACELEI 

GHIOAGE CV ȘOLZI CARE, 
STRĂLUCEAU CA OCHII 

BAGHEREI Șl DE$PRE 
>VRIOAȘA COBRA ALBA.

APOI VRMELE 5E 
ÎNMULȚIRĂ. DIM DOI OAMENI $E FĂCUSE
RĂ PATRU CARE UA\BLAU $Ă PUNĂ AUNA 

PE ANRUy. NU AAAI AVEAU RĂBDARE . s 
O LUARĂ LA FUGĂ Dt'PÂ URME $Ă AFLE CÎTĂ 

DREPTATE A AVUT BĂTRÎNA COBRĂ ALBĂ,

GAMIRA INTR-O GROAPA PATRU 
CADAVRE . ANRUyUL, PRICINA 
ATÎtoR CRIME, ERA ACOLO. 
BROTĂCELSE ÎNGROZI ; PREZICERILE 

COBREI $E ADEVEREAU PIN NOV.

_ EV ȘINT DE VINA . EV 
AM $CO$ ANKV$VL DIN 
TAINIȚĂ, ZI$E
BROTĂCEL ÎNDVRE- 
l’xRAT. - z'A

ARUNC IN 0

MBpEyTE COMOA-

SPUSE. 
pȘrOBREI : _AI AVUT 

Kreptate. îți 
NAPOIEZ ANKUSUL 
CIGAȘ. PAZEȘTE-L 
BINE, CA $ÂNU 
^AAI PRICINVIA$CÂ 

IOI NENOROCIRI.

BAIATVL ALERGA 
INTR-UN
ȘUFLET PÎNĂ 

LA TAINIȚA 
COBRE»

CONTINUARA URMĂRIREA. DUPĂ CHVi 
TIMP, PAPURĂ PE UN CADAVRU. ERA AL 

OAVULUJ CARE GĂ515E ANKUSUL. PROBA
BIL CĂ FUSESE UCIS PE ÎN5OȚITORVL 
yĂV,CARE PISTĂ- /±

RVȘE APOI CU
BLE5TEMATUÎ 7
OBIECT. 5E \ ’/
APUCA R A* / '1 \

_ A AVUT 4
DREPTATE
BĂTRÎNA 
DUCI ÎNAPOI
CA 5Ă NU MAI VCIDĂ , 5PV$E BAGHERA

J^OBRĂ! 5Ă-L

Ț UNDE L-AI LUAT,

Astăzi se deschide în 
București Festivalul Interna
țional al Teatrelor de păpuși și 
marionete, care va dura pînă 
la 1 iunie 1958. Cu acest prilej 
se întîlnesc în Capitala patriei 
noastre, pentru a se întrece în
tre ei și a-și transmite în ace
lași timp unii altora felurite 
taine ale măiestriei lor. artiști 
sovietici, englezi, polonezi, iu
goslavi, germani, austriaci, ro- 
mîni, suedezi, mongoli și alții.

Spectatorii romîni — mici și 
mari — vor avea prilejul să 
urmărească spectacole și reci
taluri în toate genurile: păpuși, 
marionete, umbre etc.

In cadrul Festivalului va 
exista și un concurs internațio
nal, dotat cu premii colective 
(pentru cel mai valoros spec
tacol) și cu premii individuale 
(pentru regie, interpretare, mu
zică. plastică, originalitate și 
fantezie).

Cîteva informații

b' ]««<(-: RȚi3

Mareea

întâlnire 

a papucilor

■ Președintele juriului internațional al Festivalului este cuno
scutul nostru poet Marcel Breslașu.

■ Teatrul „Țăndărică" din București a luat ființă în 1945 șl a 
devenit teatru de stat în 1949. El prezintă peste 600 de spectacole 
pe an la care vin circa 150.000 de spectatori.

■ Cu prilejul Festivalului se organizează și o expoziție inter, 
națională a Teatrelor de păpuși și marionete. Prin documente, ma
chete, fotografii, păpuși, publicații etc. se vor prezenta date și 
fapte din trecutul și prezentul teatrelor de păpuși din diferite țări.

■ Printre zecile de spectacole care vor avea loc se numără și 
cele date de Teatrul Central de păpuși din Moscova condus de 
Serghei Obrazțov și de Ansamblul studențesc de păpuși .,Loutka“ „ 
din R. Cehoslovacă

GLUME
— Ce te-a întrebat azi la istorie ?
— Cînd a murit Ștefan cel Mare...
- Si?
— Am știut mai mult ca toți... Am fost singurul din 

clasă care am răspuns 1508 (restul au spus doar 1504 1)
★

— Ce distanță e din Anglia pînă în Franța ?
— Un pas!....
— Un pas ? 1
— Da : pasul Calais 1

★
— Spune-mi o insulă care se poate ține între două 

degete...
— ?!!
— Creta...

★
— De ce nu se juca fotbal în evul mediu ?
— 11!
— Fiindcă nu exista decît o singură „Poartă" (Con-, 

stantinopole).
★

— Spune-mi o insulă cu... ataș.
— ?!!
— law a.

★
Prof. : Petrescule, de unde se scoate cărbunele ?.
Elev : Din... Popescu.
Prof. : Cum. „din Popescu ?“.
Elev : Păi, așa mi-a suflat el din spate : din „mine*,

TITI GHEORGHIU'
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De la vircolaci la realitate
Ați auzit de vîrcolacii 

care „mănîncă” Soarele 
sau Luna îa timpul e- 
clipselor ? Daca nu, o 
sd vă spunem noi.

Neputîndu-și explica 
mecanismul eclipselor, 
oamenii care au trăit 
mai de mult și-au în
chipuit că prin cer um
bla niște dihănii, pe 
care oamenii de la noi 
le numettu vîrcolaci și 
care alergau prin cer ca 
să „mănînce" Soarele și 
Luna.

Vechile popoare din 
nordul Europei spuneau 
că este vorba de niște

cîini tioroși, care alear
gă după Mane (Soare
le) și Sunna (Luna). Iu 
cazul unei eclipse, oa
menii făceau un tărăboi 
grozav, bătînd din tobe 
și din tinichele sau... 
trâgind ciinii de coadă, 
spre a-i face 3d urle, 
ca să-i sperie, chipuri
le, pe cîinii cei fioroși.

în timpul războiului 
din 1877, mai precis la 
15 martie 1877, a avut 
Ioc o eclipsă de Soare. 
Turcii, cuprinși de tea
mă, au uitat și de răz
boi și de lupte, ince- 
pînd să tragă cu puș-

De multe case străvechi ați auzit, dar bănuiți 
etți ani are această locuință ? Peste 4000 de ani. 
In Caucazul apusean se pot vedea azi cîteva ase. 
menea case de granit care dăinuiesc din epoca de 
bronz.

tile în Soare, ca să spe
rie „dragonul* care 
„mînca" Soarele. Ziare
le și revistele vremii 
au publicat numeroase 
desene hazlii despre a- 
cest fapt.

Asemenea povești se 
pot spune nu numai 
despre eclipse. Cine n-a 
auzit de faptul că încă 
și acum mai sînt oa
meni care, atunci cînd 
văd o stea căzătoare, 
cred că a murit un om ?

Să existe oare ceva 
adevărat in toate aceste 
legende ? Știința ceru
lui, astronomia, ne ara
tă insă că adevărul es
te cu totul altul. Astro
nomia ne arată că e- 
clipsele sînt un rezul
tat al unor poziții par
ticulare pe care le pot 
ocupa în 3pațiu Soare
le. Luna și Pămintul. si 
că, mai mult, eclipsele 
pot fi prevăzute cu zeci 
și zeci de ani înainte

în fond, eclipsele au 
o explicație cit se poa
te de simplă. Nu este 
vorba decît de faptul că 
Luna, în mișcarea ei în 
jurul Pămîntului, poate 
trece uneori fie exact 
între Pămînt și Soare, 
fie exact prin spatele 
planetei noastre.

In primul caz. Luna, 
trecînd prin dreptul 
Soarelui, pare că-1 aco
peră pentru un timp și 
atunci avem de-a face 
cu o eclipsă de Soare, 
în al doilea caz. Luna,

trecînd prin spatele 
Pămîntului, traversează 
fîșia de umbră purtată 
de Pămînt. Astfel, Luna 
va fi umbrită de pămînt 
pentru cîteva ore, iar 
fenpmenul este denumit 
eclipsă de Lună.

Iar stelele căzătoare 
sau meteorii cum li se 
spune au o explicație 
simplă. în cursa împre
jurul soarelui pămintul 
se întîlnește cu o su
medenie de firișoare de 
praf și pietricele numite 
meteoriți. Pătrunzînd în 
atmosfera pămîntului cu 
viteza de 40. 50 sau 
chiar 70 km pe secundă, 
meteoriții din cauza fre
cării cu aerul iau foc 
arzind de obicei în în
tregime. Ceea ce ve
dem noi de pe pămînt 
este tocmai o stea căză
toare

Este clar că între a- 
ceste pietricele și viața 
oamenilor nu poate e- 
xista nici o legătură.

Iată dar cum 3tau lu
crurile cu superstițiile. 
Nu întotdeauna oame
nii au cunoscut explica
țiile fenomenelor ăia ju
rul lor. Și atunci, ei 
și-au închipuit cele mal 
fantastice lucruri despre 
aceste fenomene. Așa 
au apărut superstițiile.

Noi însă, care cunoaș
tem adevăratele expli
cații. nu avem nevoie 
de superstiții 1 Numai 
știința este capabilă să 
ne explice natura și fe
nomenele ei 1 Iată de ce 
trebuie să ne călăuzim 
după știință și să rîdem 
de poveștile care mai 
de care mai hazlii și 
mai fantastice ale su
perstițiilor 1

MATEI ALECSESCU 
director ai observatorului 
Astronomic Popular din 
București
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OLGA BANCIC
(urmare din pag. IV-a)

ta 7 zile, oît a fost arestată, zbirii au su. 
pus-o acelorași sălbăticii la care erau s-opuși 
toți luptătorii pentru cauza dreaptă a c-lasei 
muncitoare. Dar în loc să se înspăimînte și 
șă renunțe la convingerile ei, Olga Bancic 
în scurtă vreme devine utecistă.

La 16 aini înfruntă primejdiMe trecerii 
clandestine a granițelor și se duce în Uniu
nea Sovietică, unde vede cum se construiește 
« viață nouă și pune temelie solidă orezui-M 
său. înapoiată în țară se avîntă cu tot sufle, 
tul în lupta pentru o viață fericită.

La 20 de ani devine membră a Partidului 
Comunist Ro-mîn. De multe ori a fost are
stată și chinuită în închisorile de Ia Mislea, 
Deva, Dumbrăveni, dar niciodată nu și.a 
plecat fruntea in fața călăilor.

In 1937, într.o s<ală de pe str, Cireșoaia, 
Olga Bancic vorbea în fața a peste 200 de 
lucrătoare din țesătoriile dim Bucureștii Noi, 
despre felut ta care patronii furau din mun
ca lor. Unul din muncitorii ce făceau de 
gardă ta apropierea clădirii se duce ia ea 
alarmat și.o anunță: Poliția, vine poliția. 
Ascunde.te!

— Nu-i nimic, — răspunse cal-mă Giga 
Bancic. Nu mă ascund. Mai am de vorbit. 
Tovarășele acestea trebuie să afle tot adevă. 
rui și n.ar strica să-t afle și domnii de la 
poliție.

ta același an, fiind urmărită aproape fa 
fiecare pas, Olga Bancic a fost obligată 
să.și întrerupă lupta aici, în țara noastră și 
să o continuie în Franța/ Acsolo încadrată ta- 
tr.un detașament de partizani a luptat ala. 
turi de patcioții france?! ca și în țara ei, îm
potriva aceleiași înverșunat dușman, împo
triva fascismului. Dar ia 16 noiembrie 1943 
a fost arestată de Gestapo — poliția fascistă 
germană — și condamnată la moarte.

Și in ziua ta care împlinea 32 de ani. Iu. 
mina zorilor s-a înroșit deasupra eșafodu. 
lui din Stuttgard, peste care a curs sîngele 
Olgăi Bancic, stage vărsat pentru libertatea 
olasei muncitoare, pentru traiul nostru fe. 
ricit. ■ • • .X. •
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Se numără cu zecile de mii pionierii și 
școlarii care au fost cuprinși in concursul 
cultural artistic organizat de C. C. al 
U T.M. și Ministerul culturii și învăță, 
multului La etapa regională care s-a 
desfășurat de curind, micii artiști din Bata 
Mare, din Constanța, Cluj, București, din 
toată țara și-au dovedit măiestria in fața 
juriilor concursului cultural artistic, in 
fața a mii de spectatori.

Despre această fază a concursului, care 
a întrunit cele mai bune echipe, cele mai 
talentate elemente din țară, vrem să vă 
povestim în rindurile ce vor urma.

La București
lin orașul București s-a prezentat dumi

nică dimineața, în concurs, prima serie de 
patru raioane (Tudor Vladimirescu, I. V. 
Stalta. Gh. Gheorghiu-Dej și 1 Mai) din 
cele opt raioane existente în Capitală, 

Multe numere din programele raioanelor 
au reținut atenția spectatorilor. Astfel, ca 
să nu amintim decît numai cîteva exem
ple — Școala de 7 ani n-r. 70 din raionul 
Tudor Vladimirescu a prezentat piesa de 
păpuși „Gîscănelul“, apreciată mult de 
public, după cum și dansurile cu tema 
„Greierele și furnica11 și „Dansul florilor". 
Raionul. Stalin și-a dovedit „slăbiciunea" 
pentru marele Caragiale, din operele că
ruia Școala Dr. Petru Groza a pus în 
scenă cîteva schițe. Școala medie nr. 1, 
din raionul Gheorghiu-Dej a fost răsplă
tită cu ropote de aplauze la interpretarea 
frumoasă și hazlie" a dansului „Rața11, iar 
„Dansurile țigănești11, „Valurile Amuru
lui și ..La oglindă11 au fost numerele care 

' au adus un bine meritat succes raionu
lui 1 Mai

La Giurgiu
în sala Casei de cultură a orașului 

Giurgiu s-a desfășurat timp de doua zile 
concursul cultural artistic al pionierilor 
și școlarilor din 8 raioane ale regiunii 
București.

S-a distins in mod deosebit loniță Ro.. 

dioa de la Școala medie Buftea pentru 
recitarea poeziei „Noapte de mai“. De 
asemenea. Crivenceanu Tudor din comu- 
na Răsuceni, raionul Drăgănești de Vlaș. 
ca a cîntat cu multă măiestrie din fluier 
și zavaJ. Un strălucit succes a obținut 
oichestra de mandoline a Școlii din co
muna Gruiu, raionul Snagov.

Iată cîteva cuvinte despre această 
echipă.

— Era prin 1951 și am început doar 
cu trei mandoline^— ne-a spus dirijo
rul orchestrei — tovarășul Gorun Mihai. 
Cu sprijinul direcției și cu dorința co
piilor de a învăța să cînte la un instru
ment, am ajuns să avem o orchestră for
mată din : 15 mandoline, 3 viori, 4 bala
laici și 3 ghitare.

Orchestra a dat spectacole la majori
tatea festivităților de înființare a gospo
dăriilor colective și întovărășirilor din 
raionul Snagov.

La Deva
încă din primele ore ale dimineții, M- 

trlna cetate a Devei a răsunat de glasu
rile voioase ale celor 1200 de pionieri par- 
ticipanți la primul concurs cultural artis. 
tic din regiunea £unedoara.

Majoritatea echipelor, indiferent de 
proba la care au participat, s-au prezen
tat bine pregătite, lucru care a... îngreunat 
nu nea juriului de a desemna cea mai 
bună formație t

In orice caz, printre cele mai bune se 
numără: corul Școlii „Aurel Vlaicu" din 
Orăștie, echipa de fluierași din comuna 
Jina, pionierii din raionul Petroșani, 
echipa din raionul Alba, echipa de teatru 
a Școlii de 7 ani din Teiuș etc...

La Oonsîanța
Timp de aproape 2 zile orașul Con

stanța a găzduit în sălile sale de .specta
col cel de al 2-lea concurs artistic al 

pionierilor din regiunea Con
stanța și primul festival re
gional

Veniți din toate colțurile 
bătrînei Dobroge, micii ar. 
tiști au adus pe scenă minu
natele cîntece și jocuri do
brogene. care au fost urmă
rite cu căldură și viu aplau
date de către spectatori

Cortina grea de catifea s.a 
tras în lături, lin mijlocul 
scenei scăldate în lumina pu
ternică a reflectoarelor, stă
tea cu mîinile in șold un no- 
dtaeț de om îmbrăcat in cos

tum tipovenean.
Părea că aruncă o sfidare scenei, uriașă 

în comparație cu statura micului dansator.
Ctnd din culese se auzi o melodie lentă 

și parcă rețîn-ută, pe fața sa apăru un 
zimbet. începu să.și legene oorpul și să 
pășească ta ritmul jocului.

Melodia devenea din ce ta ce mai vi- 
oaie. Scena cea mare devenise neîncăpă- 
toare pentru dansator. Vîrtejul jocului îi 
aprinsese obrajii și ochii îi străluceau.

Cînd dansul s-a terminat, ropotul de 
aplauze l-a răsplătit din plin pe Denisor 

Petru, iar faptul că a obținut prtmui loc 
pe regiune i-a dat dreptul de a arăta și 
pionierilor din celelalte regiuni ale țării 
minunatele dansuri de la gurile Dunării.

MICII CĂLUȘARI DIN COMUNA VlTANEȘTl, REG. PITEȘTI

La Pitești
în sala Teatrului de Stai din Pitești 

5/ de formații de coruri și soliști și-au 
disputat întiietatea. Corul din Galeș, co
muna Brăduleț, raionul Argeș, a adus în 
ctntecul lui toată vraja strtnsă dintr.ua 
colț de țară atît de bogat in tradiții fol
clorice. Pionierii din Slălioara, raionul 
Slatina au cintat despre freamătul muncii 
pe ogoarele înfrățite de Ungă OU. Rînd 
pe rînd, corurile din Cîmpulung, Topolo- 
veni. Rîmnicul VUcea au umplut cu gla
surile lor cristaline frumoasa sală a tea
trului. Soliștii au dovedit și ei cu cită 
dragoste și muncă s.au pregătii. Maria 
Barabancea, o fetiță blondă din clasa a 
lll-a a școlii din Bistrița-Horez, pianista 
Carmen fonescu din Mătăsari, de aceeași 
vîrstă cu ea. au cîntat minunat — prima 
cîntece populare, a doua muzică clasică: 
Schuman, Bach...

Pe scena rezervată satirei șl umorului 
au urcat 35 de brigăzi artistice și recita
tori. Printre alții, pionierii din Briboieni, 
raionul Topoloveni, au vorbit in progra
mul lor despre rezultatele de învățătură, 
despre cel 30.000 puieți de arbori plan, 
tați de ei în primăvară, de^ue felul cum 
îngrijesc livezile și pădurile-

dintr.ua
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Mooa instalație de foraj
Sînt câțiva ani de cînd industria noastră 

a început să producă utilaj petro
lifer. Astăzi, specialiștii străini afirmă că 
«cest utilaj se numără printre cele mai 
bune din lume. De curând, colectivul de 
muncitori ai uzinei „1 Mai" din Ploești a 
realizat o nouă sondă. Este instalația de 

. mare a<jincjme reali- 
de foraj și poate fi mon- 
și transportată în câteva

foraj „4 LD“> de 
zează viteze mari 
tată, demontată 
o*

Nu. 
verbe.

lanul
cuvînt folosit la mono

R O
nu este un
De aceea să vă facem mai bine cu

noștință. Numele: ca în titlu. Pronumele:
poiiacrilonicrit. Părinți îi sint gazul metan, 
jar familia — fibrele sintetice. Realizator: 
„ICECHIM" — Institutul de cercetări chi
mice.

Dar nu v-am spus ce este Rolanul. Ter
menul, o împerechere de cuvinte, înseamnă 
,,lînă romînească". Va fi deci un înlocuitor 
al linei, din 
felul
roase

Prietenie
frățească

■A

„Am sosit la dv. ca la frații și prietenii noștri"... Cuvintele aces
tea, pe care tovarășul Gomulka le-a rostit pășind pe pămintui țării 
noastre, cuprind limpede în ele căldurosul temei al vizitei pe care 
delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Polone 
a întreprins-o în țara noastră. Delegația, în frunte cu tovarășii 
Wladyslaw Gomulka, prim secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc 

„ --- ---------- _l Biroului Politic al
președinte al Consiliului de Miniștri al Repu- 

12 mai. 
în cale

care se vor confecționa tot 
de țesături călduroase iarna și răco- 
vara

O mare izbîndă 
a side rurgiștilor

Reșița și Hunedoara existau în trecut

=s

CHEZĂȘIA 
PUTERII 

SOCIALISTE

Unit Polonez și Iosef Cyrankiewicz, membru al 
C.C. ai p.M.u.p., j _r
blicii Populare Polone, a sosit în 
Zeci de mii de oameni ai muncii 
oaspeților, ovaționîndu-i.

In fotografie: copiii oferind
*

In mijlocul
dintre cele mai însemnate 
industriale" din capitala 

noastre : Uzinele „23 Au-

capitala R.P.R. 
din București

în ziua de 
le-au ieșit

în ziua de 12 moi, lo 
Consiliul de Miniștri ai 
H.P.R., au început convor
birile dintre delegația Par
tidului Muncitoresc Bomîn 
și a Guvernului Republicii 
Populare Romine și dele
gația Partidului Muncito
resc Unit Polonez și a gu
vernului Republicii Popu
lare Polone.

La 13 mai, au avut de a- 
semenea Ioc la Comitetul 
Central al P.M.R. convor
biri intre delegația Parti
dului Muncitoresc Romin și 
delegația Partidului Munci
toresc Unit Polonez.

Delegația potonezâ, in 
irunte cu Wladyslaw Go
mulka și lose! Cyrankie
wicz. și reprezentanții par
tidului și statului nostru, in 
irunte cu tovarășii Gbeor- 
ghe Gheorghiu-Dej și Chi- 
vu Stoica, au purtat dis
cuții prietenești și tovără
șești, menite să cimenteze 
și mai mult irăția și cola
borarea rodnică dintre cele 
două țări.

Odată mai mult, popoa
rele care construiesc cu 
încredere și dîrzenie so
cialismul iși afirmă legă
turile de nezdruncinat, 
pavăză a păcii și viitorului 
fericit, chezășie a puterii
lor.

Două 
„cetăți 
patriei 
gust" și „Republica".

Inalții oaspeți, care ne-au adus 
cuvîntul cald de prietenie al mun
citorilor polonezi, au ținut să vi
ziteze aceste unități cu care poporul 
nostru se mîndrește. Și în diminea
ța de 13 mai, membrii delegației 
poloneze, însoțiți de tovarășii 
Chivu Stoica, Nicolae Ceaușescu 
precum și de atți demnitari ai țării 
noastre, au sosit la uzinele „23 Au
gust".

Un mare număr de muncitori și 
muncitoare i-au întîmpinat pe oas
peți, urîndu-le bun venit și expri- 
mîndu-și simțămintele de temeini
că frăție cu poporul polonez, con
structor al socialismului. Delegația 
a vizitat apoi cu interes secțiile u- 
riașei uzine.

Pretutindeni, tovarășii Wladys
law Gomulka și Iosef Cyrankiewicz 
au stat de vorbă, prietenește cu 
muncitorii interesîndu-se de meto
dele lor de lucru, de calificarea lor, 
de problemele tehnice ale produc
ției. La sfîrșitul vizitei, muncitorii 
au oferit oaspeților polonezi un 

dar simplu însă emoționant: două 
frumoase albume cu fotografii din 
viața și activitatea lor în uzină.

In continuare, oaspeții au vizitat 
apoi uzinele de țevi „Republica". 
Aceeași atmosferă 
de sincera prietenie, 
și aici.

S-au schimbat din 
prietenești, care vor 
țațe, flori și daruri au încărcat din 
nou brațele oaspeților.

Și solii poporului polonez vor

sărbătorească, 
i-a întîmpinat

nou cuvinte 
rămîne neui-

flori oaspeților.
* 

muncitorilor
duce pe malurile Vistulej 
vie a muncitorilor din patria noas
tră de a întări prietenia și. colabo
rareg frățească romîno-polonă.. 
marele lagăr al socialismului, 
frunte cu Uniunea Sovietică, 
poarele romîn și polon pășesc 
turi, cu hotărîre, pe un drum 
minos.

dorința

La 
trei-patru furnale vechi, care produceau cite- 
va mii de tone de otel de care aveau 
voie cele două întreprinderi stăpinite 
cîțiva afaceriști. Astăzi, vechile furnale 
fost modernizate. Li s-a sporit capacitatea. 
Altele noi, de proporții uriașe, asigură cre^ 
terea continuă a producției de oțel.

Primul cuptor Siemens Martin din seria 
celor trei cuptoare care vor forma viitoarea 
oțelărie a Combinatului 
Hunedoara a fost dat în 
trecute. In comparație cu 
un uriaș. Fundațiile i-au 
JO m. sub pămint. intr-un 
ton. Hala de turnare are 32 de m. înălțime, 
iar mașina de șarjate cîntărește ea singură 
18C tone.. Cele 8 poduri rulante de 1400 
tone asigură încărcarea in timp record a 
cuptoarelor. Aci totul este automatizat. Se 
lucrează de la distanță, cu apăsări de bu
toane care pun în mișcare colosul în care 
minereul este transformat in fluvii de oțel.

Cu ajutorul noii oțelării de la 
Hunedoara industria de mașini 
va putea produce anual 250.000 
tractoare sau 150.000 autocami* 
oane.

In clișeu ; mapn-u <ie șarjară 
a noului cuptor Marlin.
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Siderurgic de !a 
exploatare zilele 
vechile furnale, e 
fost îngropate la 
strat gros de be-

R

fit 
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Ghemotoace gingașe, cu mărgele 
de sticlă cusute în auriul pufului și 
cu picioare ca ațele de subțiri, e- 
ram obișnuit să-j văd mereu lin
gă fusta cu pene a găinii mamă. 
Cei pe care i.am cunoscut acolo, 
la însurăței, erau însă altfel. în
drăzneți și gureși nevoie mare, al
cătuiau un trib fără cloșcă și fără 
chemările ei desperate. Abia ieșiți 
în viață, piuia» cu hărnicie, cu- 
treierînd palatul pe care erau stă- 
pîni. Și nu i-am întîlnit într-o po
veste. Mi-a făcut cunoștință cu ei 
tovarășul Ion Șerbu, crescător la 
ferma de păsări a gospodăriei a- 
gricole colective „Scînteia" din în
surăței, regiunea Galați.

Anul trecut, colectiviștii din în
surăței au crescut 2750 de păsări. 
Anul acesta vor să crească 3000. 
Lucrul nu.i greu în aparență, dar 
îți dă multă bătaie de cap. Nu-i 
greu, deoarece crescătorii n-au ne
voie să aștepte . pină ce moțatele 
binevoiesc să cadă cloști. Cele două 
incubatoare ale gospodăriei (eu o 
capacitate de 600 de ouă fiecare)

r amina piuici
și-au luat ele grija aceasta. Dar de 
aici începe bătaia de cap. Fiindcă 
gîngăniile de puf sînt tare preten
țioase și delicate... •

IGIENA ȘI... CALORIFERE
Am avut dovada aceasta privind 

cu cîtă ingeniozitate și cu cîtă a- 
tentie le pregătise tovarășul Șerbu 
toate cele necesare traiului. Tribul 
Piuici. în primele luj zile locuiește 
în niște încăperi luminoase, curate, 
văruite în alb. Igienă și confort su
tă la sută...

De pildă, credeți că numai voi 
ați făcut vaccinări și injecții pre
ventive (cam neplăcută amintire I) 
la policlinică ? Nicidecum I Pen
tru prevenirea epidemiilor, medicul 
veterinar le face din cînd în cînd 
cîte o injecție împotriva căreia, vă 
asigur, eroii noștri cu oene nu pro

testează de loc. Și afară de asta, 
domeniul lor e sacru. Nimeni în 
afară de îngrijitor nu are voie să 
pătrundă acolo, fără măsuri spe
ciale. pentru a nu aduce diferiți mi
crobi.

Cît despre confort, să știți că 
nu e o glumă. Puii,' cînd sînt mici, 
au nevoie de căldura cloștii. In
cubatorul. cu toată bunăvoința nu 
le poate asigura așa ceva. Atunci, 
pricepuții crescători le-au instalat 
puilor, în încăperile rezervate lor, 
un... calorifer. Da, am spus calori
fer. Așa cum există în cele mai mo
derne blocuri din București. Cele 
mai mari exigențe ale micilor lo
catari sînt astfel satisfăcute.

PIUICI IN VACANȚA
Mai e un subiect delicat pentru 

tribul nostru: hrana. Gîgîlicile nu

mănîncă orice. Au gusturi „alese". 
Le place, de exemplu, brînza de 
vaci. Și nici un suferind de ficat 
n-ar avea un regim mai bun in 
privința aceasta. La orele cuvenite, 
puir- iși capătă rația : un amestec 
de mălai cu brînză de vaci, totul 
bineînțeles fără sare. Iar tot pen
tru igienă apa o consumă combL 
nată cu albastru de metil. Firește, 
cu timpul vor crește și iși vor îm
bogăți mesele. Asta mai cu seamă 
în perioada verii. Fiindcă, trebuie 
să știți, o dată cu căldurile, tribul 
va pleca... în tabără. Da, la fel 
cum plecați voi în fiece vacanță la 
munte sau la mare. Doar atît că 
ei preferă cîmpul. Acolo, pe cîmp, 
colectiviștii le vor amenaja o tabă
ră de toată frumusețea. Și eroii 
noștri, acum puicani în toată le
gea, vor zburda, se vor bucura de 
soare, de iarbă și de toate gîngăni
ile pe care pămîntul darnic le ofe. 
ră ciocurilor lacome.

Noi să le urăm de pe acum pe
trecere frumoasă. Și să le urăm de 
asemenea colectiviștilor din însu
răței spor la lucru 1

AL. MIHU



încă nu se apropiase vasul de {ărm și 
fanfara a început să-1 salute. Mulțimea 
flutura batiste multicolore și, cînd primii 
pasageri au coborît scările, au pornit 
ploi de aplauze. Totul era fermecător. 
'Prietenii, munții care se prelungeau pînă 
în mare, pescărușii.

Locuitorii Ialtei care întîmpinau sosi
rea motonavei „Transilvania" ne-au 
strîns mîinile și ne-au uimit cu entuzias
mul, lor. Am pornit grupuri-grupuri spre 
centrul orașului. Grupul nostru era cel 
mai favorizat, întrucît avea in mijlocul 
său pe poetul Alexandru Andrițoiu, venit 
cu cîteva luni în urmă la un sanatoriu 
cin Ialta. Datorită lui ne-a fost mai 
lesne să ne orientăm.

Ialta I Grațiosul nume a! orașului se 
trage din grecescul Ialos, care înseamnă 
țărm. Legenda spune că niște navigatori 
greci aU fost apucați de furtună și vîntul 
le-a împins corăbiile pînă departe. Grecii 
îșî așteptau resemnați moartea, dar fur
tuna ^s-a potolit și limpezindu-se zarea, 
unul dintre greci a strigat înnebunit de 
fericire: Ialos 1 lalos I Navigatorii au de
barcat pe acel pămînt și au găsit acolo 
tot ce le trebuia ca să trăiască fericiți. 
Oameni prietenoși, struguri și vinat din 
belșug. De atunci pămîntul acesta se 
cheamă Ialta.

Nu dați 
pîine 
pescărușilor!

Strada din centrul Ialtei se numește 
„țărmul mării", pentru că în stingă este 
scăldată de apele mării — in partea 
dreaptă se înșiră numeroasele magazine 
cu vitrine sclipitoare umbrite de chiparoși. 
Cînd clima se răcește aiurea, pescărușii 
emigrează aici în sud. Atunci văzduhul 
și țărmul e plin de aripile lor. Sint u- 
neori atît de multi. încît nemaiavînd 
loc se bat și unii cad în adînc. Uneori 
pescărușii se îngrașă ca niște gîște în
dopate și nu mai pot să zboare spre locu
rile de unde-au venit. S-a observat că se 
îngrașă mai ales de pîinea pe care o a- 
runcă oamenii. De aceea cej care aruncă 
pîine pescărușilor sînt amendați. Străinul 
care încearcă să se amuze aruncînd pîine 
pescărușilor este oprit de localnic care-i 
spune prietenos: „Vă rugăm, nu dați pîine 
pescărușilor."

Amintiri

Abia am sosit și unii au și început să 
cumpere amintiri. E tare greu să tîrgu. 
iești, să alegi din atîtea și atîtea frumu
seți. Unii cumpără brățări, farfurii, cutii 
sau albume pe care sînt gravate vederi 
din Ialta. Alții hoinăresc prin magazine. 
In galantarele magazinelor găsești sorturi 
de vinuri rare de Porto, de Madera, de 
Massandra, de Livadia ori de Tokay, li
coarea viilor care cresc în împrejurimi. 
Femeile cumpără săpunuri cu miresme de 
zmeură, garoafe ori lăcrămioare. Cîțiva 
s-au oprit să ia prafuri de supă ori com
poturi, șofran sau ceai gruzin. In librării 
aflăm că se găsesc imprimate pe discuri 
toate piesele lui Shakespeare, interpreta, 
te de cei mai buni artiști. Avem prilejul 
să vedem cum oamenii simpli cer simfo
niile lui Beethoven, îl caută pe Liszt, pe 
Wagner. La restaurante, pe lista de bu
cate sînt 42 de feluri de mîncare și vinu
rile sînt servite din pocale de cristal. 
Chelnerița refuză cu demnitate bacșișul 
și la plecare garderobierul parfumează 
hainele pentru că așa e obiceiul. Intîlnim 
la chioșcuri și magazine vînzătoare care 
vorbesc franceza și engleza. Amurgul are 
arome de vegetale, de prospețime și de 
liniște

Am adormit tîrziu amețiți de impresii-

Drumul spre Semeize e presărat de sa
natorii albe ce stau ca niște flori în um
bra chiparoșilor și a palmjerilor cu frun
ze în formă de evantai. Cînd și cînd îți 
bucură privirea chioșcuri albe de lumină 
și de soare, — cu arcade grațioase și 
lungi — ca niște loji la marele teatru al 
mării. Sînt aceleași chioșcuri romantice 
din romanele lui Lermontov, sînt aceleași 
vile elegante cu turle și crenele numai 
că în ele se odihnesc acum cei ce-și me

rită pe deplin odihna. In dreapta ne ur. 
mărește nepăsătorul grîu al munților 
Ai-Petri — cu creștetul veșnic 'sub o 
cușmă de nori, cu umerii veșnic înzăpe. 
ziți. Pe drumurile acestea a trecut Ler
montov. Pușkin, s-a plimbat Cehov, a tre
cut Gorki, aici Maiakovski a purtat tn 
capul său genial poemul „In gura mare". 
Semeizul e o grădină de pomi și de flori. 
Aici sînt cele mai mari sanatorii de tu
berculoză osoasă din Europa în care lur 
crează cei mai renumiți medici ai lumii. 
Din apa în care a- înnoptat pentru totdea. 
una verdele de vrajă al ierbii, din apa 
aceea stranie se înalță stînca Diva încon- 

- jurată de o lumină la fel de stranie, ur
mată de stînca numită Călugărul, iar în 
al treilea rînd muntele Koșka — numit 
astfel pentru asemănarea lui cu o pisică 
ce doarme.

De la Semeize ne cumpărăm podoabe 
gruzine și bastoane de bambus.

Alupka

Alupka e o altă așezare 
odihnitoare. Simțim de 
departe parfumul magno, 
liilor, flori mari de mă- 
tasă și catifea în care

dorm parfumurile cele 
mai suave. Palatul cu zi
duri cenușii e inspirat 
după modelul castelelor 
din romanele lui Walter 
Scott. A aparținut și a 
fost clădit de guvernato
rul M. S. Vorontov, favo
ritul țarului Alexandru și 
al lui Nicolae I.

Voronțov a silit iobagii 
să-și vîndă pămînturile pe 
un preț de nimic și a 
chemat pe arhitecții en
glezi Eduard Bler și pe 
Henri Hont să-i clădea
scă palatul. Construcția 
a durat 16 ani.

Au lucrat la ea 6000 de 
iobagi și soldați.

Statuile și fîntînile au 
fost executate din cea mai 
curată marmoră și de cei 
mai renumiți pictori ita
lieni.

Formele arhitecturale ale palatului re
petă în miniatură conturul munților Ai 
Petri. Stilul gotic, stilul Renașterii și 
motivele orientale se îmbină într-o nea
semuită armonie completîndu-se și relie- 
fîndu-se unul pe altul. La intrarea prin
cipală spre marele portal urcă Terasa 
Leului — numită așa pentru că este îm
podobită de-o parte și de alta a scării cu 
trei perechi de lei uriași de marmoră. 
Dintre toți, cel care doarme este cel mai 
desăvîrșit executat. Nările sale de pia
tră se pare că respiră. Ai impresia că 
trebuie să se trezească din somnul acela 
pe care-1 doarme de zeci de ani.

Portalul este inspirat din arhitectura 
indian musulmană. In 1955 Javaharlal 
Nehru vizitînd palatul a observat în acele 
ornamente legătura cu arhitectura india
nă.

ELENA DRAGOȘ
(Va urma}

MISHOR — F1NT1NA LVI ARZI

COOP S PAT ? VEL E
au apărut noutăti ale studioului de 
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