
MINUNILE" VOINȚEI
rele pe care le lua
se pe trimestrul l, de 
faptul câ lusese a- 
menin|at să rămînă 
repetent, de 
rea in care 
criticat...

aduna- 
a lost

parcă 
tuia: 
voi. 
rămas cu ochii spre 
fereastră.

Vocile copiilor se 
auziră mereu mai în
cet și Aristotel iși 
văzu mai departe de 
lecții.

Prin multe și grele 
„încercări" a trecut 
Aristotel ca să izbin- 
dească în lupta a- 
ceasta cu el însuși. 
A trebuit să se ioace 
mai puțin, și asta 
după ce iși termina 
lecțiile, să uite de 
prieteni ca Neagu, 

hoinărea toată 
chiar cînd cei- 
erau la școaiă. 
tot voinfa, l-a 

din încurcătură.

Primăvara a năvălit brusc tn grădini șl lit 
parcuri. Dar cu toate căd greu să reziști ispitelor 
ei. totuși, primăvara nu a [ost intimpinată peste 
tot la fel.

Angela Mufiu, de pildă, de la Școala de 7 ani 
nr. 13 din Sibiu, care stă mereu cu nasul tn 
carte a primit-o pe șugubeață cu un aer mahmur 
(foto I).

— Ce vni? Lasă-mă. nu vezi că am de tnvd-, 
lat ? Se apropie sfirșitul de an, lasă-mă, trebuie 
să repeți...

— Aha, ai venit? — a lntimpinat-o Ionică Băl- 
teanu dintr-a Vi-a B. De cind te-așiept I Acum 
hai. hai să ne jucăm t Și-a pornit vesel, țopăind 
intr-un picior, cu primăvara după el, aruncind car
iile (foto 2).

Ilie Pete î-isd, colegul dintr-a Vl-a A a lui Ionică 
șl președinte de detașament, nu s.a lăsat ,.dus“ 
cu una cu două, deși a fost și el vrăjit de ferme
cătoarea primăvară.

— Uite ce-t. (loto 3) Și a început să.i înșire 
condiții; să ne jucăm numai după ce termin de 
invăfat; să... De fapt, așa e bine.

r. . ... ȘTEFAN ZAIDES șlFotomontaj gr. prepelița

care 
ziua 
lalti 
Dar 
scos 
L-a ajutat să învețe. 
Aristotel Butnaru. de 
la Școala elementa
ră nr. 1 din Tg. Oa

la 
șco- 

cel 
la

na, este, acum, 
siirșitul anului 
iar, unui dintre 
mai buni elev! 
matematică șt limba 
rusă. Mart minuni 
poate tace șl voința!

Primăvara e pe 
slirșue. Ceru! albas
tru și pomii in floare 
au mai sint de mult 
o noutate. Dar toc
mai acum bagi de 
seamă cit de înaltă 
și mătăsoasă e iar
ba pe deal.

— Pe-o asemenea 
vreme, hotărit lucru, 
nu mai poți ii „om 
de voință", iși zise 
Înciudat Aristotel 
dintr-a Vl-a. Și cum 
prin aceasta iși in- 
trerupsese gîndui de 
la lecții, foaia macu
latorului deschis îi 
părea străină, dalele 
problemei mai grele. 
Cînd încerca să-i 
dea de rost, sosiră 
Nicu, Grigore și Cos- 
ticâ, să-i ia la joacă. 
Auzea cum îl strigă 
și-n minte ii apărură 
jocurile și dealul cu 
iarbă pe care se dă
deau de-a berbelea
cul. Se repezi să ple
ce. Dar nici n-ajunse 
pînă la ușă, că 
se opri privind prin 
cameră. „Ce să fac? 
șopti ca pentru sine, 
mi-am dat cuvintul 
că-nvăl... Dat atunci 
era ușor să |i-l res
pecți — iarnă, zăpa
dă. nu ca acum. 
Ce-ar fi dac-aș pleca 
cu ei?* Iși aduse in
să aminte de notele

răspuns 
cu vocea 
„Nu viu 

băieți 1“ ș

DAM Șl NOI Q MINA DE AJUTOR

Viitorii 
colectiviști
La Școala romînă din Turnișor, tradiția 

Be a ajuta G A.C, „Zorile" din comună, 
e veche Ea numără tot atîțîa ani cit are 
și colectiva de la înființare: 8!

De aceea, pionierii de aci au găsit re
pede ce săJacă : gospodăria colectivă are 
aproape 3<^a cu grădină, 50 porci și pur
cei. vaci, găini.-..

— E. ce ziceți, la toate acestea vom 
pute» da și noi o rrînă de ajutor ? I

Au chibzuit întîi bine cum să-Și tm-

„...partidul și guvernul au pus în fața oamenilor muncii care lucrează 
in domeniul agriculturii sarcina de a ajunge in cițiva ani de zile la o pro
ducție anuală de cel puțin 1.300.00(1 de tone de carne din care 000.000 de 
tone de carne de porc. 25.000.000 hl. de lapte de vacă ; 34.000 de tone de 
lină".

(GH. GHEORGHIU DEJ : Pentru con solidarea și dezvoltarea 
sectorului socialist al agriculturii pen |Fu sporirea producției a- 
gricole — expunere făcută la Consfătuirea pe tară de la Con
stanța a țăranilor și lucrătorilor din sectorul socialist ai agri
culturii).

partă timpul, acum, la sfîrșit de an șco
lar și apoi i

— Eu merg, a răspuns Marîa Ghiță, 
dintr-a VI a.

— Merg și eu. s-a grăbit să adauge 
Ion Albu.

Și uite așa. au ridicat mîna toți pio
nierii.

— _.$i ca să știm precis ce avem de 
făcut, a continuat președinta, haideți la 
GA.C. să inVebăm...

B.neînțeles atît președintele cît și cei. 
lalti colectiviști i au primit bucuroși.

— Ș’iam eu că va fi așa. a zîmbit 
moș Micu. îngrijitorul de la porcină. 
Dacă vreți să m-ajutati uite ce e: să 

curățați încăperile purceilor, să le mai 
aduceți cite un braț de iarbă proas- 
pâ‘ă.„

Apoi s.au dus la tovarășul Shmozer, 
grădinarul colectivei.

— Nene Shmozer, al nevoie de aju- 
toare ?

— Auzi colea 1 Și-ncă cum! Ia.n ve- 
n.'ți numai I

Sl La condus tn seră. Sera-1 mare, 
foarte mare chiar. Si nu-i una, sînt trei. 
Si toate.s pline cu răsaduri ce trebuiesc 
scoase acum, sau cu roșii și vinete ră
sădite chiar acolo, tn seră, pentru re
colta pretimpurie. <

Acum, dacă ai să vezi un grup de co. 
pii coborînd ulița mare spre colectivă, 
să nu-î întrebi unde merg, că nu.ți vor 
spune. Cu un surts tainic însă, urea
ză le „spor la muncă* I Iți vor surtde șl 
ei atunci și vor clătina bănuitori din 
cap : „De unde-0 fi aflat ?“
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De două zile bătrina A- 
gafia zăcea în pat, 
bolnavă. In cei șaptezeci de 
ani pe care

greu

Bună

ani pe care îi avea, nu se 
simțise niciodată atît de is
tovită de puteri, atît de ne
putincioasă ca in zilele a- 
cestea ; se gîndea că n-are 
pe nimeni care să-i întindă 
o mină de ajutor, tocmai 
cînd avea nevoie de ajutor 
mai mult decît oricind. Toa
tă familia ei, toată bucuria 
pe care o simțise pînă să 
cadă la pat erau găinile 
pe care le avea pe lingă 
casă și o vacă. Acum însă 
și acestea i se păreau de
parte de dînsa, pentru _ că 
nu mai putea ieși afară să 
le vadă, să le hrănească. 
„Cine să dea o mină de boa
be la găini ? Cine să dea 
un braț de fin vacii ? Cine 
să vină să-mi dea o înghi
țitură de apă ca să-mi as- 
tîmpăr setea se întreba 
bătrîna Agafia în sinea-i. 
Și, ața cum se întimplă nu
mai într-un basm, tocmai 
cînd bătrina se gîndea la 
toate acestea, auzi o eiocă- 
nitură scurtă și prin deschi
zătura ușii, apăru o 
cu păr castaniu și cu 
vată roșie prinsă în 
gîtului.
ziua, mătușă Agafia,

fetiță 
cra- 

jurul

dădu
fetița binețe. Să nu te superi e am ve
nit la tălică, dar zău... mă gindeam... 
N-am mai văzut fum ieșind pe coș și
nici pe tălică umblind prin curte... și—

Femeia, care tresărise la început ne- 
bănuind cine venise la ea, se însenină 
dintr-o dată la fată și întinse mina-i 
slabă, arătînd spre căldarea cu apă.

— Un pic... de... apă, fată dragă, ceru 
ea fetiței Oh. era cît pe ce să mă apTind 
de sete. Să trăiești, fetițo, adăugă după 
ce goli paharul de apă pină la fund.

Apoi tăcu. „înseamnă că nu sint sin
gură pe lume", îngînă bătrîna Agafia. Și 
căută din ochi spre fetiță.

— Spune-mi, mătușă Agafia, ce-ți mai 
trebuie, întrebă Tomescu Doina, în timp 
ce făcea curat prin casă.

— Fată dragă, de vrei, hrănește-mi 
găinile și vaca.

— Vreau mătușă, cum să nu vreau ? 
și fata luă boabe în poala șorțului și ieși 
în ogradă. Hrăni găinile, hrăni și vaca, 
mai trebălui prin curte.

Au trecut multe zile de cînd Tomescu 
Doina din clasa a V-a de la Școala de 7 
ani din com. Filimon Sîrbu, raionul Fi- 
limon Sîrbu, îngrijește de bătrîna Agafia 
ți de gospodăria ei. Bătrîna n-are copii, 
dar ș-a găsit o pionieră harnică, care în 
aceste clipe grele să-i dea e mină de
ajutor.

GH. NEGREA

Cu un a în ur
mă am terminat și 
eu clasa a VII-a. 
Vata mă sfătu
ia să mă înscriu la o școală medie. 
Mama zicea să mă fa<; profesor sau 
doctor. Un unchi de al meu ii tot 
dădea zor cu contabilitatea. Cam 
pe vremea cînd primisem vacanța, 
a venit și un văr al meu tot în va
canță. Era prin anul trei Ia o școa
lă profesională.

— încotro ți-ai îndreptat gîndu- 
rile Manole ? m-a întrebat el refe- 
rindu-se la școală.

— In nici o parte, i-am răspuns 
eu. Să mă mai gîndesc...

Altceva n-am mai discutat în a- 
fară de faptul că vărul meu a în
ceput să-mi povestească despre el, 
despre școala la care învăța și mai 
ales despre meseria pe care și-o a- 
lesese. Vorbea cu atita suflet despre 
menghine, despre ciocane, despre 
pile, incit eu, mi le închipuiam ca 
pe niște adevărate făpturi. Mă im-

Măriuca 
de vorbă
cu 
cititorii

Despre sărbătoarea 
neastro, a copiilor, 
mt-am amintit mai 
zilele trecute. In 
curte la noi este o 
fetița, Hakel Tifa. F. 
pioniera și e in cla
sa a V-a, la școala 
germana. Cel mai 
bun prieten al ei e 
Eugen, un băiețel din 
clasa I. Mai zile
le trecute am văzut 
pe peretele din fun
dul curții un foto
montaj pe care scriu:

1 Iunie — Ziua In
ternațională a copi

SÎNT HOTĂRÎT
presionau mai ales întîmplările din 
primul an pe care Ie avusese vărul 
meu. Luptase mult pînă „se dăduse 
pe brazdă", pentru că la început 
i se păruse greu.

Mi-a zis : „Vino și tu la noi Ia 
școală !"

...Și m-am dus. Acum, sînt elev în 
anul I la Școala profesională a 
Șantierului Naval din Galați. învăț 
meseria de lăcătuș. Cît de greu mi 
se părea la început! Dar fiecare lu
cru izbutit, cit de mic ar fi fost el, 
îmi aprindea în suflet o scînteie de 
bucurie, de triumf, iar cu fiecare zi 
o îndrăgeam tot mai mult. Toate 
sculele, cu care la început umblam 
stîngaci, fără pricepere, încet, încet 
începură să mă asculte. Curind 
am înțeles de ce vărul meu iubea 
atît de mult meseria de lăcătuș me
canic naval. N-am să uit niciodată

lului. Erau lipite ei- 
teva fotografii eu 
aspecte din viafa fi 
activitatea noastre, a 
copiilor, iar dede
subt. foarte discret, 
scria: „Hakel Tița 
pentru prietenul ei, 
Eugen". Această a- 
tenție mi-a plăcut 
așa de mult incit 
m-am ho torit sa fac 
și eu ceva asemănă
tor. Probabil eă și 
alți copii au făcut la 
fel. Curind am aflat

că nu m-am înșelat. 
Mira Julieta din co
muna Fundeni. regiu
nea București, mi-a 
scris eă fetele din 
clasa lor au învățat 
un cin tec pe cei din 
clasa intiia. iar pio
nierii de la Școala de 
7 ani nr. 9 din Ba
cău mi-au scris că 
vor sa organizeze o 
serbare, ba poate 
chiar un carnaval.

De la Sucru Adria
na din Cluj am aflat 
că grupa ei a luat o 
hotarire importantă : 
in cinstea acestei zile 
copiii vor să se îm
prietenească eu multi 
pionieri din străină
tate.

Fiecare pionier 
va scrie in altă țară 
•— unul în U.R.S.S-, 
altul in R. Ceho
slovacă, iar al treilea 
în Ceylon.

MAR1UCA

După doi ani
Cînd a intrat intiia 

oară în atelierele uzine
lor „Gripate Preoteasa" 
din Capitală. Maria sm 
mirat tare mult: „Cum 
or fi reușind oamenii de 
aci să se descurce in 
mulțimea de scule" ?

Acum insă, după doi 
ani, Maria este una din 
cele mai bune ucenice. 
Cit privește ..descurca- 
tul" cu mulțimea de 
scule, vă lămurește a. 
ceastă fotografie. prinsă 
pe peliculă intr-o clipă 
cînd fata nici nu bă
nuia...

cît de fericit am 
fost cînd am con
struit prima piesă 
bună.

— Bravo Manole, mi-a zis mais
trul. iD,in ziua aceea n-am mai avut 
astîmpăr. Voiam să învăț cit mai 
multe, să știu eît mai muît. Se pare 
c-am izbutit. Sint printre cei mai 
buni elevi din an. Pe data de 16 
mai voi merge la București pentru 
Un concurs profesional. Abia aștept 
să-mi încerc puterile eu elevii con- 
curenți care vor veni din toate șco
lile profesionale din țară.

Sînt hotărit să dovedesc măie
stria, frumusețea meseriei mele, cu 
multă iscusință și pricepere. Așa 
cum am învățat la școală.

MANOLE I. AUREL 
anul I B.

O
De

la Vinătoru Matei, din satul Broșteni, 
comuna Peștișani, raionul Tg. Jiu. 
„Dragă redacție, eu aș vrea să mă 
înscriu la o școală petroliferă și vă 
Tog să-mi trimiteți adresa unde se 
găsește c asemenea școală’', iată și 
adresa : Centrul școlar petrol-chimie, 
iPloești. Asemenea scrisori am primit 
și de la alți pionieri ți lc-am răspuns. 
Zilele acestea am aflat noi vești de 
la Ministerul Invățămintului: -In 
cursul acestui an vor funcționa școli 
de meserii pe lingă Sfaturile populare 
ale diferitelor orașe și regiuni :

— Bacău, Piatra Neamț, Roman
— Baia Mare, Satu Mare
— București, Buftea, Cuza Vodă, 

Giurgiu
— Cluj, Dej, Zalău
— Constanța, Tuteea, 
— Craiova. Tumu Severin
— Galați, Bcaiia, Foeșani, Ivești 
— Hunedoara, Alba lulk», Deva,

'T'

NOUTATE
curind am primit o scrisoare de

Petroșani
— lași
— Oradea, Beiwș, Șimleul SUvaniei
— Pitești, Curtea de Argeș, Brăgă- 

țani, precum și îb regiunile Pioești, 
Stalin. Timișoara, Suceava, Autonomă 
Maghiară. .

Pentru școlile profesionale din toa
te domeniile vor apărea. în cel mult 
20 de zile, îndrumătoare, eare vor fi 
difuzate la toate Șeelile de 7 ani. Ia 
Sfaturile populare, la întreprinderi etc.

Atențiune, cei dintr-a Vll-a ! Intere- 
sați.vă din timp de această îndrumare 
ipentru a vă putea alege școala profe
sională la care o să vă înscrieți.

ASPECTE ALE BUCUREȘTfULUr DE ALTA DATA

Clădirea Teatrului Național în anul 1866

Fără îndoiala că fiecare dintre voi, dragi cititori, a vizitat cel puțin 
o dată veselul tîrg al Moșilor. Dar știați că de sute și sute de ani, în 
fiecare primăvară, bucureștenii sînt gazdele și oaspeții acestui tradițio
nal tîrg ? Nu se știe cînd s-a ținut el pentru intiia oară. Unele legende 
spun că Mircea cel Bătnn ai fi pus temeiul acestei vechi sărbători, 
altele că Matei Basarab. In trecut, ca și azi, „Moșii" își întindeau tara
bele multicolore și călușeii învîititori pe un loc așezat spre marginea 
orașului, numit „Obor". Iar drumul care unea centrul capitalei cu schim
bătorul Oboi, era una din cele mai vechi artere ale Bucureștiului.

Despre acest drum, ce ducea spre „Tîrgul de Afară", după cum 
arata și numele său, avem mărturii încă din veacul al XVI-lea. Era o 
uliță plină de viață și zgomot. Două dintre primele cișmele cu apă 
curgătoare ale Bucuieștiului se aflau pe această lungă uliță, pentru a 
cărei podire s-au tăiai și s-au cioplit în 1792 nu mai puțin 0.6CO pomi 
din pădurile Ilfovului, Vlașcei și Dîmboviței.

Numele de astăzi al Căii Moșilor a apă_ut 
abia în veacul trecut și se datorește tocmai 
tîrgului anual din Obor.

Să r\e curxoațhem
h



K

încurcătură
Cind am vrut să vorbim despre Școala de 4 ani din Ciu- 

hoiu. Oradea, s-au întîmplat unele încurcături. Se pare că există 
o contrazicere intre texte și desene. Roi publicăm și desenele și 
textul așa cum sînt.

In unitatea de pionieri 
din Ciuhoiu adunările de 
detașament se tin cu foar
te multă regularitate, iar 
temele sînt deosebit de in
teresante.

s

B fier vechi

Acțiunea de stringers a 
fierului vechi se duce cu 
mult entuziasm. Pentru 
transportul marilor canti
tăți de fier strînse au fost 
folosite mijloace origi
nale.

Vreau sa-țî amintesc, 
dragul ineu cititor, 
două zile din viața ta. 
Una se pare ca nu are 
nici o importanță. A 
fost acum trei sapta- 
mîni sau acum două 
luni, nu știu precis. 
Tata te-a luat de mi
na, ați intrat în maga
zinul din colț și. după 
10 minute, ai plecat 
(lucind mîndru sub 
braț o pereche de pan
tofi noi- Să-i porți să
nătos ! Cealaltă zi este 
mult mai importanta ; 
acum 6 sau 7 ani' ai 
fost trezit mai devre
me într-o dimineață, 
mama te-a gătit înde
lung și tu, puțin emo
ționat, ai plecat spre 
școala. Erai în clasa I 
elementară, iar aceas
ta era prima zi de în
vățătură. Cu cît res
pect Tai privit pe bă
iatul cel înalt, din cla
sa a Vila și cita admi
rație era în privirile 
tale cînd te uitai la 
fata cu codițe din cla
sa a Vl-a! Cînd am 
să fiu și eu ca ei ?

Două zile din viață. 
Tu nu vezi nici o le
gătură între ele. To
tuși... cît de firesc se 
alătura una alteia. Te 
voi face să înțelegi. 
Dacă citești cumva a- 
ceste rînduri acasa 
(paranteză : să nu mai

citești gazeta în timpul 
orei, cum ai făcut o 
dată), scoateți din pi
cior pantoful cel nou. 
Vei vedea imprimată 
pe el o emblemă : U- 
zina Herbak Janos 
Cluj Hai sa mergem 
împreună prin secțiile 
ei. N-am să-ți arăt în 
amănunțime cum se 
fac pantofii. Ai aflat-o 
cu alt prilej sau poate 
ți-o voi spune chiar 
eu altădată. Oricum, 
trebuie sa știi că pri
ma secție este cea a 
meșterului Soos Alex
andru- Acolo lucrează 
Mateiaș Rozalia- Este 
foarte tînără, are 19 
ani. „Dumneata ai fost 

pioniera, Rozalia ?“ 
„Bineînțeles ! Am fă
cut parte din primele 
detașamente pionierești 
în 1949. Eram în cla
sa a IV-a a Școlii ele
mentare din Cîmpia 
Târzii** — răspunde 
Rozalia. Ea croiește 

fețe de pantofi. Tot 
fețe de pantofi croieș
te și Banya Ottilia. Ea 
este și mai tînară, are 
17 ani. Ottilia a pri
mit cravata roșie la 
Școala nr. 28 din Cluj 
și a fost chiar preșe
dintă de detașament, 
„Are mîini îndemîna- 
tice,44 spune meșterul. 
La alt banc> Tudor E- 
lena croiește căptușea
la. Cuțitul aleargă pe 

.pînză cu repeziciune* 
Și ea a fost pionieră 3 
ani, pe cînd era eleva 
la școala elementară 
din Drăgașani. La fel 
ca Tapoi Maria, care 
lucrează la mașina de 
cusut. Are acum 18 
ani. Cu cîtă emoție 
mi-a vorbit despre ziua 
cînd a fost primita în 
organizație ! Ca și 
Dungel Maria, ca și 
Coldea Teodor și mul- 
ji, mulți alți muncitori 
și muncitoare de la fa
brica de pantofi- Nu 

am făcut socoteala 
exactă, dar se pare 
că mulți dintre ti
nerii care fac încăl
țăminte aci au fost 
pionieri* Au terminat 
școala elementară, au 
venit ucenici în uzină 
și acum sînt destoinici 
muncitori care fac fa
ță tuturor îndatoririlor. 
Aceasta nu din întîm- 
plare. încă din anii 
pionieratului au învățat 
să fie harnici, să lupte 
ca totdeauna să fie cei 
dintîi, să devină devo
tați slujitori ai pa
triei. Mai ieri purtau 
cravata roșie, așa cum 
și tu o porți acum, iar 
astăzi sînt utemiști, 
muncitori harnici.

Acum ai înțeles ca
re este legătura dintre 
cele două zile de care 
pomeneam la început? 
Iți amintești de băie
ții și fetele din clase
le mari pe care tu îi 
priveai cu admirație în 
prima zi de școala ? 
Ei îți lucrează panto
fi, haine, cămăși, ca
iete, îți tipăresc căr
țile și cîte și mai cîte. 
Uită-te în recreație la 
cei din clasa 1. Peste 
un an, doi, trei, poate 
ca și tu Ie vei face 
pantofi și caiete. Mai 
știi.

DAN ȘTEFAN
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P. S. — La ora cind încheiem această pagină, reporterul 
nostru trimis special la Ciuhoiu, să vadă cum stau lucru
rile ne comunică telegralic: .Verificat material .încurcă
tură" la fața locului. Stop. Ștergeți text, lăsați desene. Stop*.

Redacția, la rindul ei, a trimis următoarea telegramă uni
tății din Ciuhoiu : .Ce face colectiv-conducere unității ? Stop. 
Așteaptă pică pară mălăiață Stop.

EMIL DOBRESCU
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Mi s-a întîmplat, mai zilele trecute, 
să-i zăresc pe vecinii mei Doru și 
Matei șoptind u-și ceva, m mare taină, 
la ureche, apoi pornind către fundul 
curții în care stăm și dispărind rntr-o 
magazioară veche și dărăpănată. Cu
rios din fire, m-am luat după ei și 
i-am strigat. M.a.u văzut și, pentru că, 
le sînt prieten, nu s-au sfiit de mine. 
Am ieșit pe acoperiș. După hornul ca
sei de-alături, prietenii mei au tras 
afară o cărămidă din zid dînd la 
iveală o...

Eram cît pe-aci să fac un lucru 
urlt: să trădez un secret care nu-i al 
meu. Fiecare dintre voi. fie el cît de 
mititel, a avut la viața lui barem un 
secret. Secrete -sînt însă de tot telul. 
Cel despre care vă vorbeam la în
ceput, nu vi l-am putut împărtăși, 
pentru că nu-mi aparținea. Era al bă
ieților. Și de vreme ce un lucru — 
un briceag, de pildă — nu-ți aparți
ne, îl poți da altcuiva ? Dacă există 
secrete pe care le afli din intimplare, 
ca acela al băieților, sînt și secrete 
pe care alții ți le încredințează. Pe 
acestea le poți spune oare altora, 
mai departe ? Nu, sigur că nu! 
Secretul încredințat e asemeni unui 
obiect, să zicem tot un briceag, pe 
care stăpinul lui, avînd încredere în 
tine, ți l-a dat spre păstrare. Poți 
dărui altcuiva un briceag de împru
mut? Nu!

Secretele despre care ara pomenit 
mai sus sînt intr-adevăr secrete im

portante. Dar sînt și altele.
...Am fost odată intr-o vizită ta 

niște cunoscuți. M-au primit cu drag 
și mi l-au arătat pe fiul lor, Andrei. 
Deși mă cunoștea de numai cinci mi
nute. băiatul s-a băgat în discuția pe 
care o purtam cu părinții lui:

— Păi cum o să mai mergeți în 
excursie săptămîna asta, cînd spuneați 
înainte că nu v-ajung banii pentru 
croitor ?!

Părinții au făcut fețe, fețe, dar bă
iatul nu s-a dat bătut:

— Parcă văd că după ce pleacă 
dumnealui, iar o să vă certați...

E adevărat, se întiniplă ca uneori 
părinții să n-aibă destui bani sau să 
se mai și certe, se ântimpiă. Dar lu
crurile acestea nu-i privesc decît pe 
cei care fac parte din familia respec
tivă, fiind secrete de familie. Aminti- 
ți-vă numai ,de băiețelul din povestirea 
lui Arcadi Gaidar „Ceașca albastră" 
și de felul în care știa el să păstreze 
secretul familiei sale, păzind deci li
niștea ei.

Dar un alt caz : să presupunem că 
cineva fură, tu îl vezi și îți cere să 
nu spui la nimeni. Acesta-i tot un se
cret care trebuie păstrat? Vezi bine 
că nu. Deci fiți atenți copii, cui folo
sește păstrarea secretului? Dacă el 
servește binelui, păstrați-1. far dacă 
servește răului, atunci trebuie degrabă 
demascat și făptuitorul de rele redus 
la neputință.

MIHAI STOIAN

VIITORII COLECTIVIȘTI
(Urinare din pag. l-a)

Foto 1: Primul „transport", încă unul și încă 
unul, și... purceii vor dormi diseară pe un braț 
de paie curate. Pionierii ajută pe cei mari ca ani

malele să trăiască în curățenie, să crească sănă
toase și rezistente.

Foto 2 : Un grup de pionieri îngrijesc cuiburile 
de roșii din seră. în prim plan Jencov Maria și 
Ghîță Maria din clasa a Vl-a.
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' Joi 15 mai orele 19 
a avut loc li Teatrul 
de Operă și Balet al 
Republicii Populare 
Romine deschiderea 
Festivalului interna
tional al teatrelor de 
păpuși și marionete. 
Festivitatea a fost 
deschisă de academi
cianul Cezar Petrescu 
iar mai apoi au rostit 
cuvintări de salut cîți- 
va dintre oaspeți 
printre care Serghei V. 
Obrazțov (U.R.S.S.) 
Jan Malik (Cehoslo
vacia), Jacques Che- 
snais (Franța). Din 
acea zi, teatrele de 
păpuși au început o 
serie de reprezentații 
in fața unui numeros 
public spectator și în 
fața juriului (cu spec
tacolele care intră în 
concurs).

Desigur, vă intere
sează cu ce specta
cole au venit la Festi
val citeva din cele 
mai renumite teatre. 
Teatrul central de pă
puși din Moscova de 
sub conducerea lui 
Serghei Obrazțov va 
prezenta miercuri 28 
mai in Sala Orfeu

Marea intîlnire a păpușilor
„Povestea ștjucii". In 
acest basm este vorba 
de un țăran Emelea 
care prinde o știuca 
puțin obișnuită. Eme
lea ii redă libertatea 
și in schimb știuca ii 
dăruiește citeva cu
vinte vrăjite care au 
darul de a implini 
orice dorință.

Studioul Loutca din 
Praga prezintă „Po
vestea hornului".

r.o„cio și i ropcio 
— cele două păpuși 
bulgare prezintă: „Bă
iatul și vintuâ".

Teatrul d:n Dane
marca prezintă minu
nau poveste a „Sol
datului dp plumb și a 
balerinei”.

Să va vorbim a- 
cum, puțin și despre 
ce e aflate la teatrul 
nostru de păpuși 
„Țăndărică".

Da vcrbâ cu Zoih
Zotto este un clovn 

care execută acroba
ții aeriene, iar Așchiu- 

ță, eroul principal din 
„Aventurile unei pă
puși de letnn". Desi
gur ii cunoașteți 
bine pe amândoi. Dar 
poate că v-ar interesa 
cine minuiește cu ati- 
ta talent aceste pă
puși care v-au smuls 
aplauzele in atitea 
rânduri. Este R. Zoila. 
tinărul scund, plin de 
sensibilitate și ingeni
ozitate. Zoila este ar
tist la Teatrul de Pă
puși , Țăndărică" de 
la vîrsta de 19 ani. 
Odaia lui de acasă a 
fost și a rămas și 
astăzi plină cu tot fe
lul de păpuși și foto
grafii. El are mulți 
prieteni printre copii, 
de la care primește 
adesea scrisori și că
rora le dă adeseori 
sfaturi.

Zotla are cea mal 
mare satis.acție atunci 
c‘nd i-aude pe cooii 
rizind in hohot:, cînd 
ii știe cu atenpa în
cordată urmărind fi
rul poveștii. Zotto și 

Așchiuță sînt creațiile 
sale cele mai iubite.

De la Ficek 
pentru Zotto

Fiind la Praga, în 
turneu, Zoila a primit 
din partea lui Zdenek 
Raikanda o fotografie 
pe spatele căreia scria: 
„De la Ficek pentru 
Zotto". (Ficek este de 
asemeni o păpușă clo
vn). In ziua aceea, 
Zoila a fost fericit. 
Tinărul minuitor este 
bucuros că i-au venit 
din atitea țări prieteni 
de breaslă.

Mf.a povestit despre 
cele șase spectacole 
pe care le va da Tea
trul Țăndărică în ca
drul Festivalului. „Mi
na cu cinci degete" (o 
satiră la adresa roma
nelor polițiste) și „Po
vestea porcului" sînt 
ceie două spectaco
le care vor intra 
in concurs. ZoEa aș
teaptă cu nerăbdare 
concursul. Nu mai pu
țin noi, spectatorii, 
care-j urăm lui Țăn
dărică să nu fie intru 
nimic mai prejos de- 
cît păpușile oaspete.

6icâ e trecui
— povestire —

Ion Băiețu

Gică mergea spre casă îngîndurat Cineva, un duh 
neștiut și nevăzut, îi șoptea la ureche că în seara 
asta o să mănînce o chelfăneală numărul unu și asta 
din două motive: mai întîi pentru că venea prea tir- 
ziu acasă, după ce toată lumea mîncase și deci „i se 
vor lega lingurile de gît“ ca de obicei, iar în al doilea 
rînd pentru că toată ziua cască gura prin curtea colec
tivei sau, mai bine zis, se ține după coada lui Traian, 
frate-său, care-i îngrijitor la cai și conducător de a- 
telaj.

Cînd ajunse acasă. Gică se uită pe fereastră pe 
furiș ca să vadă cum stau lucrurile... La prima pri
vire, totul părea liniștit. Maică-sa lucra la un ciorap, 
soră-sa desena o hartă la geografie, iar taică-su citea 
ziarul și zîmbea singur. Probabil că era ceva vesel. 
Gică socoti că ăsta-i momentul potrivit și intră :

— Săru’ mîna, mamă, săru-mîna, tată...
— Unde-ai fost, măi șomerule ? ridică tatăl privi

rile de pe ziar.
— Cu Traian, pe la gospodărie. Am avut grijă de 

cai, cît a fost Traian la o ședință.
— Mda, mormăi tatăl, de cînd e secretar la U.T.M. 

o ține numa-într-o ședință. Și p-ormă, ce-ai mai fă
cut ?,.

Gică se scărpină după ceafă, se gîndi cîteva secun
de și-apoi cuteză :

— P-ormă, am vorbit cu nea Dobre- brigadierul, să 
mă duc la școala de zootehnie.

— La ce școală, măi ?
— De zootehnie. N-ai auzit pînă acum de ea ?
— N-am auzit și nici nu vreau s-aud.
— Am vorbit și cu președintele și era de față și 

cineva de la raion. Zicea că trebuie să trimită anul 
ăsta la școală trei băieți pentru că o să mai cumpere 
vaci și e nevoie de oameni care să se priceapă la 
animale. Nenea m-a și trecut în plan. Așa zicea...

— In ce te-a trecut, mă ? — întrebă taică-său ri- 
dicîndu-se furios, cu ochii mari.

In clipa aceea intră și Traian pe ușă.
— in ce l-ai trecut măi, p-ăsta micu’?
Traian zîmbi :
— L-am trecut în planul nostru. Noi U.T.M.-ul dăm 

trei băieți ca să urmeze școala de zootehnie. L-am 
pus și p-ăsta, că văd că-i place; toată ziua stă pe 
la grajd.

— Și cum, îl treci așa. în plan, fără să mă întrebi 
pe mine? Cînd oi lua eu odată planul-ăla și vi l-oi 
băga pe gît, vedeți voi 1 Las-că ești tu grăjdar, ăsta 
vreau să scape de muncă, să-nvețe carte, să șadă la 
birou și să-i curgă banii și să ne mai trimită șl nouă 1

— Asta-i egoism, tată. îndrăzni Traian.
Tatăl își micșoră ochii:
— Ce e ?
— Egoism... Așa se spune cînd te gîndești numai 

la folosul tău.
— Ho, ce-mi tot bați capul ? Crezi că nu știu ce-i 

aia egoism ? Dacă-i pe-așa, aflați că egoiști sînteți voi, 
că n aveți pic de recunoștință pentru cine vă dorește 
binele I

— Mie îmi plac caii 1 se tîngui Gică. îmi place 
să călăresc, să gonesc după ei pe imaș, să-i duc la 
scăldat, să-i țesăl frumos, să-i...

Tatăl izbi cu pumnul în masă :
— Pe ce limbă îmi vorbești ? Ce-s brașoavele as

tea ? Ia fă bine și scoate-ți gărgăunii din cap. că alt
fel e vai de pielea ta. Nu mă mai uit că ești lung c't 
mine, și te pocnesc de nu te vezi. Și pe Traian la fel!

Traian se feri nițel de-o parte dar de vorbit vorbi 
curajos, așezat:

— Tată, n-ai dreptate. Băiatului îi place ceva — 
dă-i voie să-i placă I De ce-1 silești sa plece la oraș 
cînd lui îi convine mai bine aici ? Și-n afară de 
asta- ține cont că gospodăria are mare nevoie de oa
meni pricepuți 1 După ce o să învețe zootehnia, Gică 
o să vină înapoi ca om de bază, vorba-aceea 1 Cred 
că nu vrei ca gospodăria să n-aibă oameni de bază ? 1

Tatăl se uită la Traian și Traian îi văzu vîna tîm- 
plei îngroșîndu-se — semn de mare mînie:

— Ascultă, măi, vorbi omul tărăgănat, cu o ame
nințare ascunsă, tu erai încă un țînc, un pui golaș, 
un gîndac, măi, cind eu mă băteam să facem gospo
dărie în sat. Auzi tu ? Că dacă te mai prind odată 
spunînd ce-ai zis adineauri intru-n pămînt cu tine 1 
sfîrși tatăl aproape sirigînd. Și ieși trîntind ușa. Se 
reîntoarse peste cîtva timp.

Era cu mult mai liniștit.
— Va să zică, vreți să faceți cum vă tae capul. 

Bine, măi, dar să știți că eu nu răspund...
Și tatăl ieși.
Cu asta discuția s-a încheiat. Gică rămase poso

morit. Luă o carte de romînă și încercă să învețe o

poezie. Versurile însă nu-i prea intrau în cap. Se 
gîndea la povestea asta cu școala. Acum termină 
clasa a șaptea și dacă taică-su nu-1 lasă să meargă 
la zootehnie...

Traian plecă în camera cealaltă să se culce. Gică 
mai bombăni cîteva versuri, apoi maică-sa stinse lam
pa și trebui să se culce și el. N-avea însă chef de 
somn. Făcea în minte fel de fel de planuri. Mîine tre
buie să se ducă din nou la președinte să-l mai în
trebe încăodată dacă chestiunea asta cu școala e un 
lucru serios. El e hotărît să-și aleagă meseria astn. 
In primul rînd el vrea să se întoarcă înapoi în sat, 
printre băieții lui, să facă cu toții o brigadă aici. în 
gospodărie. In al doilea rînd lui vitele i-au plăcut în
totdeauna că doar nu de florile mărului toată vara 
umblă călare după ele. Acum un an a făcut și el pe 
numele lui Traian treizeci de zile-muncă 1

In timp ce-i treceau gîndurile astea prin mint?. 
Gică dădea din picioare ca un cal cînd se apără de 
muște. Maică-sa strigă la el.

— Ce-ai, mă, ți-au mas șoarecii în burtă ? N-ai 
somn ?

Gică se sculă, prefăcîndu-se că iese pînă afară și 
fugi dincolo, la Traian. Traian nu se culcase. Citea o 
revistă. De cînd îl știe era mort după reviste cu poze. 
Gică veni lîngă el. Se făcu că se uită și el pe revistă, 
apoi îl întrebă :

— Măi, nene Traiane, tu vorbești serios cu chestia 
aia cu școala? Zici că m-ai trecut în plan?

— Sigur că da 1 Nu ți-am spus odată ? N-ai nici 
o grijă, că pleci la școală. Te susținem noi, U.T.M.-ul. 
Și-apoi nu vezi că și tata...

Gică oftă ușurat:
— Ei dacă mă susțineți și dacă ne-am împăcat 

și cu tata, așa mai merge...

"T

Copil, vreo douăzeci, erau sub buc ; 
mese de șah și spectatori buluci 
vteo douăzeci de frunți ședeau plecate 
pe negrele, pe albele pătrate, 
iară de-a lungul meselor, zimbind 
mergea un om cărunt și cumpănit™ 
In parc plutea un iz de flori trecute. 
Iar el, bătrinul maestru, da s-asculte 
a cucului chemare solitară, 
ca un ecou suind din altă vară™ 
In juru-i, ca un zumzet auriu, **
copiii șușoteau în ris zglobiu : 
numai la cele douăzeci de mese 
Iși tot stringeau pe frunte linii dese 
cei care-1 înfruntau pe campion... 
Domo] pășea acesta pe sub pom 
și se oprea la fiecare masă, 
muta pionii, tura prețioasă 
și se gîndea de n-ar fi fost mai bine 
să fi lucrat și azi cum se cuvine.



(Continuare din nr. trecut)

nu

Parcul

Muzeul

Ce citim
Despre teatre de păpuși.

unde pă- 
prezentat

© Duminică 18 mai oaspeții au 
vizitat Palatul pionierilor printre 
care și cercul de păpuși 
pușarii începători le-au 
un spectacol.

© Teatrul de păpuși din Fin
landa s-a înființat abia acum 4 
ani după vizita făcută de Serghei. 
Obrazțov, acolo ?

!

din Ce-

ȘTIAU CA...

Palatul este acum muzeu. Mobilierul 
se păstrează decit în sufragerie. Celelalte 
mobile au fost înstrăinate de urmașii lui 
Voxonțov- In sufragerie se află o masă de 
lemn roșu. cu 24 de scaune și bazin cu 
gheață pentru șampanie. In grădina de iar
nă cresc copaci rari și se află un havuz de 
marmură infățișînd un băiat și o fetiță —• 
nespns de frumoase.

In celelalte încăperi sînt tablouri lu
crate de pictori italieni, francezi, germani 
și olandezi și, în sfîrșit, picturile marilor 
artiști ruși și ucrainieni. Sînt expuse ta
blourile Iui S. Scedrin unul din fonda
torii peisagisticii ruse- Pinze lucrate de 
Cernețov, de Levițki și Borovikovski, apoi 
celebrele tablouri marine ale lui I- Aiva- 
zovski. care se spune că, înzestrat cu o 
memorie fantastică, a Incrat tablourile în- 
fățișind împrejurimile de aci numai după 
ce a plecat din Crimeea.

Merita sa fie menționat faptul că în 
1863, într una din încăperi, marele actor 
rus Șcepkin — care era venit pentru tra
tament în Crimeea — a fost poftit de 
Voronțovi la palat. I s-a cerut să citească

tirnov
decit poftirea acestor pionieri 
s-o fi primit atît de vesel ieri... 
Și, rind pe rind, cădeau nebuni ți regi 
și șoapte : „Vezi, el bate douăzeci 1“ ; 
și, rind pe rind, se ridicau învinșii 
cu sfioșie, dar și ciudă-ntr-înșii. 
Iar el, căruntul, surîzind blajin.
ii ciufulea, glumind, prin păr puțin 
și socotea in minte : „Inc-un nat' 
un pic grăbit și oarecum distrat..

^Deodată insă : șah s-a auzit 
și zeci de ochi spre glas s-au repezit: 
la masa lăturalnică, un ciut 
un nas in vint și-n ochi nițel năduf Im 
încet veni maestrul către dinsul; 
și brusc ii tremură pe chip surisul : 
pe tablă, era limpede șah-matul 
Priviră adversarii un* la altui. 
Și-apoi maestrul, suspinînd ușor, 
i! strinse cald la piept pe-nvingător 1... 
„Văzuse, campionul, așa dar 
că nu-și pierduse ziua in zadar 1

In sala de concert a Ateneului, publi
cul’ a împietrit in fotolii. Vrăjite, privirile 
spectatorilor nu se mai dezlipesc de pe 
chipul tînărului violonist de sub arcușul 
căruia zboară o melodie care rîde și plin- 
ge, care suferă și triumfă, o melodie pe 
care simți că n-o s-o uiți toată viața.

Cine e tînărul violonist ? Care au fosl 
împrejurările de viață ce l-au făcut să 
cunoască atît de bine sufletul omenesc ? 
Cine l-a îndemnat să cînte ?

Cartea „Neuitatele călătorii" apărută tn 
Editura Tineretului sub semnătura scriitoa
rei Sanda Movilă, vă va da — în chip 
emoționat și convingător — răspuns la 
aceste întrebări. Tot în cuprinsul acestui 
volum se mai află și povestirea „Șoni", 
Ea se petrece în timpul celui de-al doilea 
război mondial și istorisește pățaniile unui 
băiețaș, argat la ferma unui grof din 
Ardeal. Suferințele copilului iau sfîrșit o 
dată cu intrarea armatei sovietice în sat.

★

Vreți să știți cum și-a închipuit poporul 
legenda ghiocelului, povestea bujorului, 
legenda privighetoarei, a viespii, a cucu
lui, a inului, a sticletelui și a altor multe 
plante, gîngănii și păsări ? Citiți culege
rea „Povești și legende" apărută în Edi
tura Tineretului, colecția „Miorița",

din Gogol, cu toate că Voronțovii știau că 
efortul putea să-l piardă pe artist. A 
doua zi artistul a murit.

Insula albastră — pereții sînt de nu 
albastru palid — deasupra azurului este 
aplicată o dantelă albă cu flori în relief 
lucrată de mînă. Nenumărate covoare și 
•biecte la care meșteri necunoscuți au 
trudit ani și ani înfrumusețează odăile.

In palatul acesta a trăit multă vreme A- 
S. Pușkin în timpul exilului.

In centrul zidului de nord Be află „Fîn
tîna lacrimilor", cîntată de Pușkin în 
„Fîntîna din Bakcisarai". O altă frumuse
țe o reprezintă un havuz înfățișînd două 
scoici de mare așezate orizontal. In biblio
tecă se află cărți vechi și nespus de rare.

Parcul a fost conceput de grădinarul 
Kebah. Totul este făcut aici pentru fru
musețe. Sînt peșteri, bazine, cascade și 
fîntîni- Fiecare pajiște este o scena de 
teatru, pe care natura și omul a așezat 
cele mai pitorești specii de arbori și plan
te- Sînt nenumarați cedri, chiparoși și mi
cul pihta — bradul albastru din Italia. 
Sînt locuri în care pe vremuri erau numai 
stînci, pe care țăranii le-au acoperit 

pamînt adus de la mari distanțe cu coșu
rile. In „poiana contrastelor" bradul mexi
can stă lingă pinul italian. Lingă verdele 
cel mai întunecat e așezat grațiosul verde 
deschis ori roșul cărămiziu al lemnului de 
tisă. Aici se obțin anual patru recolte de 
trandafiri. Oamenii culeg de Anul nou 
trandafiri înfloriți.

Mishor — povestea lui Arzi
La Mishor — așezare vecină cu Alup

ka — poți admira fîntîna lui Arzi. Ea în
fățișează o fată care ia apă de la izvorul 
ieșit dintr-o îngrămădire de bucăți de 
stînci deasupra cărora pîndește cu ochi răi 
un războinic* Legenda spune că războini-» 
cui a furat-o pe Arzi și a dus-o departe, 
în Turcia. Arzi a născut un copil și s-a 
aruncat în mare. Se mai spune că apele 
au adus-o la țărmul mării, la Mishor. Oa
menii au înalțat în amintirea ei, în mare, 
o sculptură care o înfățișează cu copilul 
în brațe și o numesc „Rusalka“.

Sanatoriul 
Ucraina

Silueta elegantă a sanatoriului^ Ucraintf 
— construcție nouă — ne cheama, și por
țile ei ni se deschid. Mulți dintre oamenii 
sovietici veniți aici au pieptul plin de de
corații. In fiecare încăpere se află tot 
confortul. Cluburile sînt înzestrate cu piane 
și cu fotolii odihnitoare* Sufrageria, în 
care totul este alb, își 
așteaptă oaspeții. La-
boratoarele sînt înze
strate cu cele naai mo
derne aparate. Pentru 
distracție există o sală 
de spectacole și un 
bazin de înot uriaș, cu 
pereții de sticlă.

Oamenii ne zîmbesc 
pretutindeni, avînd în 
priviri lumina caldă a 
prieteniei.

1. IALTA —
2. MISHOR —

Șoferul 
Ivan Popov 
și micul 
Petka
Ivan e tipul șoferului 

rus. Cînd l-am cunos
cut nu știu de ce, am 
avut convingerea că 
Mokrousov a scris 
„Cîntecul șoferului" 
inspirat de el. E înalt, 
blond, vesel 
E venit din 
din Semeize 

și demn, 
sanatoriul 
si înse-

ninează inima multor tovarăși cn glu
mele sale. Aflînd că vin romîni, a* ieșit 
în întîmpinarea noastră gata să-și găseas
că prieteni. Ivan îți povestește cu deose
bita plăcere despre locurile pe care le-a 
6trabătut. Vine din Siberia, și pentru el 
serile răcăroase de la Ialta sînt floare la 
ureche. Are în Ialta mulți prieteni printre 
băieții mici. Ni l-a prezentat pe Petka, 
un băiat scund, care, fiind numismat, voia 
să facă schimb de monede* M-am scotocit 
în geantă și i-am dat cîteva monede* Pet
ka le-a primit și mi-a întins cîteva copeici. 
Petka n-a fost singurul care a procedat 
așa. Oamenii povesteau pe Vas multe în
tâmplări asemănătoare. Prietenul Andri- 
țoiu ne-a povestit despre muncitorii pe 
care-i cunoscuse aici. Toți au preocupări 
multilaterale. Toți au o cultură generala 
uimitoare și cunosc algebră cît un profesor 
de matematici.

Plecarea
A rămas în urmă umbra munților. Ne-a 

petrecut pînă departe „Cuibul rîndunici- 
lor“, un castel nelocuit, întrucît stînca pe 
care este clădit s-a crăpat în două. Au 
rămas în urmă atîția oameni dragi, atîția 
prieteni, atîtea statui, atîtea locuri pe 
care doarme fumul legendelor. A rămas 
în urmă acel minunat colț de lume al că
rui chip s-a cuibărit în inimile noastre 
pentru totdeauna.

ELENA DRAGOȘ
(sfîrșit)

VEDERE
„CUIBUL RINDUNI C1LOR'.

© Doctorul Jan Malik 
hoslovacia, oaspetele Festivalului 
este Laureat al Premiului de Stat, 
profesor la Academia de artă, 
scriitor, regizor renumit și sceno
graf foarte talentat.

I
• Ccmpagnie des Marottes 

(Franța) prezintă un program de 
cîntece șl jocuri din toată lumea. 
Printre ele și dansul popular ro- 
mînesc „S-ar găti Badea de 
nuntă".
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gust din Iași, sunetul argintiu al trom
petelor a vestii deschiderea Festivalu
lui. Peste 5008 de pionieri deiiieazâ 
prin fata tribuneior. Sint pionierii par- 
ticipanți la iaza pe regiune a concursu
lui cultural artistic.

Pe scena Teatrului National și a gră
dinii .Pomul verde", începind de sâm
bătă seara și piuă duminică după 
amiază, s-au perindat zeci și zeci de 
formații de cor, teatru, dansuri, bri
găzi artistice, recitatori și povestitori, 
soliști vocali și instrumentiști.

Nepoții celor care acum 51 de ani 
au aprins, ia Flămînzi, flacăra răscoa
lei de la 1907, au adus pe scena con
cursului încîntătoarele lor dansuri lo
cale.

Fluierașiî din Lespezi au minunat 
juriul și spectatorii prin doinele și cîn- 
tecele emoționant executate.

La grădina .Pomul verde", micii 
dansatori din Zorleni, smulgeau ropote 
de aplauze din partea spectatorilor și 
a Juriului.

Prin cintecele, versurile și dansurile 
prezentate cu multă măiestrie, pionierii 
regiunii Iași și-au manifestat dragostea 
lor nemărginită pentru patria noastră 
dragă, pentru partidul nostru iubit.

Seara, tirziu. in parcul expoziției, 
fruntașii concursului au prezentat un 
spectacol de gală, apoi, văpăile focu
lui de tabără au vestit închiderea pri
mului concurs al pionierilor din re
giunea lași

RADU POPA

Atunci cînd păși în 
sala lungă de ședințe, 
deosebi, ca prin vis, o 
față cunoscută care.i 

zîmbea. Zîtnbi la rindu-i fără 
să știe de ce. Osman își 
simțea inima mică și uneori 
nici nu-i mai auzea bătăile. Era 
emoționat. La urma urmei de 
ce era emoționat ? Nu se afla 
printre străini, ci printre prie
teni.

Se așeză într-o bancă laolaltă 
cu ceilalți colegi care aveau să 
fie discutați în adunarea genera, 
lă a secției navale și abia atun
ci mintea i se limpezi puțin. Sus, 
pe scenă, se afla masa prezi
diului. Deosebi. în afară de Bar
bu Ion, secretarul de la „navală" 
pe care-1 cunoștea, și pe tova
rășul Hogea, secretarul comite
tului U.T.M. de la șantierul na- 
val-Constanța, șantier care patro
na școala lor, Școala nr. 6. Mai 
dădu apoi peste chipul lui Dobre 
care ședea într-o bancă laterală 
și-și dădu seama că el îi zimbi- 
se la intrare. II cunoștea bine și 
pe Dobre, din cartier. Cu toate 
că era un băiat înalt și voinic, 
cu fața oarecum încruntată, era 
de fapt un om foarte vesel și 
nu se sfia să tragă și el un șut 
atunci cind băieții băteau min
gea.

Veniseră cu toții, așa cum 
erau, de la lucru. Unii purtau 
șalopete, alții șorțuri, iar vreo 
doi sudorj aveau încă ochelarii 
pe frunte.

— Scopul adunării noastre 
este acela de a pune tn discuție 
cererile de intrare în U.T.M. a 
pionierilor Grigorescu Traian, 
Baschir Georgeta, Musafet Os
man...

Osman tresări și senza. 
ția cu care intrase îi 
reveni. „Va să zică, au 
venit pentru noi"; Lui 

Osman i se păru faptul acesta 
de o mare însemnătate. Se simți 
mîndru însă mai speriat ca îna
inte. ..Sint prietenii noștri, îi cu
nosc" — se frămînta în el un 
gînd. Dar dacă ar fi fost niște 
necunoscuți oarecare ? Da, da. 
Era mai ușor. Greutatea e că

tocmai prietenii ( mai mari, dar 
prieteni ai școlii lor) vor chibzui 
dacă merită sau nu să fie ute- 
miști. Și apoi aci nu e ca la 
școală, e cu totul altceva. Unii 
sint strungari, alții forjori, alții 
constructori. Din mîiniie lor va
poarele ies ca și noi.

Osman are un mare respect 
pentru muncitori. Nu de azi, de 
ieri, ci de cînd a început să în. 
teleagă ce se petrece în jurul 
său.

Traian răspunde acum la în. 
trebări. E un băiat deștept și 
învață bine. Nu se emoționea
ză nici acum. Și Osman se 
miră ce voce limpede are.

Tatăl meu e tot munci
tor" — răspunde Os. 
man la ideea care îl 
preocupă. Lucrează la 

moara Dobrogea și e totdeauna 
alb de făină de sus pînă jos.

— Cunoști Statutul ? Care 
sint îndatoririle unui utemist ? 

întrebarea îi era adresată iui 
Traian însă Osman ciuli ure
chile : „Ce, nu știe Traian ? Ba 
da, știe". Traian nu se poate în
curca niciodată cum nu se în
curcă Ia cele mai grele lecții.

— Să fie fruntaș la locul său 
de muncă...

„Traian învață bine... Și eu 
învăț bine" — îi fulgeră lui Os
man în minte.

— Să fii devotat patriei, par
tidului...

Osman pierde șirul. In minte 
i s-a născut un chip. O fotogra
fie veche a tatălui său. O față 
slăbită, bărboasă. Ochii poartă 
însă o lucire de triumf. Pe ves
tonul militar se află o decora
ție : „Ordinul Victoria" obținut 
de tatăl său în luptele împotri
va hitleriștilor. „Tata a slujit 
patria". ,Dar eu?" El a făcut 
ce a putut și ce i s-a cerut. A

In cîteva minute

învățat bine, a participat la ac
tivitățile obștești... Toată lu
mea spune că a fost un bun pio
nier. Ajunge oare atît ? Osman 
nu e prea sigur. Uite, în clipa 
asta ar fi în stare să facă orice, 
chiar un fapt de eroism. Atît î* 
e de plin sufletul.

— Să fie propagandiști neo
bosiți ai marxism-leninismului... 
— încheie Traian răspunsul său 
la întrebare.

Băieții zîmbesc, adunarea 
zîmbește. Osman zîmbește și el. 
dar altfel. O tnîndrie nemaipo
menită îi cuprinde sufletul. încă 
nu înțelege prea bine cuvintele 
de mai sus, însă e pătruns de 
măreția lor. Simte bine că 
în clipa aceea face un pas uriaș, 
trece peste un prag. E mîndru. 
Degetele mîngîie cravata cu 
drag : „Adio copilărie !“.

„Bună dimineața, tinerețe 1“ 
Cine spune așa ? Da, tatăl său. 
Cînd se întîlnește cu un tînăr 
cunoscut, îl salută : „Bună di
mineața tinerețe I"

Ei, da. Li se cer lor, .,tineri
lor* lucruri deosebite acum. El 
unul le va îndeplini.»

— Musafet Osman... Școala 
de 7 ani nr. 6 — Constanța...

Osman se ridică. Inima 
îi bate repede. Va să 
zică toți au venit pen
tru ei. Ochii lor cin

stiți îl urmăresc ou prietenie și 
cu o oarecare veselie. Au venit 
așa cum erau, de la lucru, în sa. 
lopete. șorțuri. Unii mai au o-
chelarii de sudură pe frunte... Și peste tot zîmbete cin
stite și bune, mîini mari, puternice, care se vor ridica 
pentru el, dacă vor judec-a că trebuie să fie primit in 
U.T.M. Osman e cuprins de o liniște adîncă. II vor prim 
pentru că dorește asta nespus de mult.. De luni, de am 
de zile... Și acum e clipa... Osman privește în jur, zîm
bește, și ochii lui puțin pieziși, aruncă parcă tuturor un 
salut: „Bună dimineața tinerețe 1".

A. WE1SS

BACĂU
in cele două mari săli din orașul 

Bacău, Teatrul de Stat și Filarmonica, 
2000 de pionieri au luptat cu îndîrjîre 
pentru a ieși primii la concursul cul
tural artistic.

Formații multe, programe diferite». 
Și totuși, de cîteva numere îmi amin
tesc atît de clar de parcă s-ar mal 
desfășura și acum sub ochii mei.

Nu pot ruta, programul prezentat de 
brigad-t Școlii de 7 ani nr. 4 din Bacău 
-Gazeta de perete", care a fost — pol 
spune un spectacol adevărat de săriră 
și umor.

Și acum îmi amintesc suita de dan
suri romînești prezentată de pionierii 
clasei a H-a a școlii elementare din 
comuna Comănești, raionul MoineștL 
Precizie, mișcări degajate și dansa
torii... uite colo niște micuți care-au 
pus o sală întreagă în picioare.

Sau seriozitatea figurii Iui Gersiu Iu
lian de Ia Școala medie nr. 2 Bacău 
care a interpretat cu foarte multă 
sensibilitate partea l-a a concertului 
pentru vioară de Vivaldi.

Intr-o lumină feerică, de albastru, 
verde, roșu evoluau pe scenă grațioa
sele lebede (Școala medie nr. 1 din 
Tg. Ocna) din minunata poveste a .La
cului lebedelor" de P. 1. Ceaicovski. 
Și cile n-ar mai ti de spus 1 Dar este 
cu neputință totuși să amintești despre 
toți cei 2000 de artiști.

N. SCHIBINSKI

Mari emoții și frămîntări sînt acum 
la clasa a Vll-a. Se apropie doar 
examenele. Desigur nu prea e vreme 
acum pentru adunări. Dar colectivul 
de conducere, e colectiv de conduce
re. Cei din colectiv trebuie să se gîn- 
dească la toate și la toți. De aceea, 
imediat după ore, colectivul de con
ducere al detașamentului din clasa a 
VTI-a a Școlii din Călinești, s-a adu
nat, după ore, într-o scurtă consfă
tuire. A participat tovarășa Barbu 
lonella, instructoarea superioară și 
tovarășa Marinescu, diriginta clasei 
lor și instructoare de detașament 
Tema: ce facem pentru examene ’ Re
pede, fără multă vorbărie, căci nu-i 
timp de pierdut, trebuiesc luate hctă- 
rîri.

— Adunări cred că nu e bine să 
mai facem — e de părere președintele 
detașamentului.

— Hotărît nu. Alte măsuri, de pil
dă, să organizăm echipa de serviciu 
în timpul examenelor.

— Foarte bine. O să întocmesc eu 
o listă. M-aș gîndi și la o „ediție 
specială" a gazetei de perete. In fie
care zi să apară acolo știri despre 
desfășurarea examenelor.

— Nu uita că trebuie să împodobim 
clasa.

Desigur. Trebuiesc flori Asta o 
să aducă fiecare. Apoi un covor, glas
tre, o față de masă...

— O să facem rost.
— Ce ne facem cu serbarea de sfîr- 

șit de an ?
— De la noi cîți iau parte ?.

Păi, la cor, la dansuri, la scene
tă... Sînt vreo 10. Trebuie să avem 
grijă de ei să meargă la repetiție.

— Sînt o grămadă de lucruri de fă
cut.

— Se vor face_
— Numai să aveți grijă, copii... în

cheie tovarășa Marinescu discuția. 
Toate sarcinile acestea să fie bine 
împărțite. Nu uitați că toată lumea 
trebuie să învețe.

— Și cu asta adunarea a luat sfîr- 
șit — conchide președintele. Mîiae o 
să împărțim fiecăruia câte o sarcină 
de îndeplinit. Cu cei de 1a „ediția 
specială" o să fie mai complicat Vom 
pune însă pe toată lumea să scrie 
scurte corespondențe așa că munca 
colectivului de redacție va fi mult u- 
șurată. Acum mă grăbesc. Mai am 
de repetat o mulțime la matematică.

AL M1HU

Primul start-.

f Atențiune, 
vacanța!

Vin minunatele zile ale vacantei 
de vară.

L Pentru a vă veni în ajutor, în 
l ceea ce privește alcătuirea progra- 
( melor de vacanță în tabere și clu

buri în așa fel ca să fie cit mai 
atractive, am luat la întîmplare un 

( asemenea program, pe care îl pu- 
' nem în discuția voastră.
f 25 IUNIE — deschiderea festivă 
Ia taberei, iar după-amiază jocuri 

pionierești.

27 IUNIE — ne vom pregăti în 
vederea ștafetei regionale a culegă- 

[ tarilor de creații populare.
( 4 IULIE — „O zi la Smnîoo
l laul Mare", în care vom vizita casa 
f pionierilor nou înființată si vom 
( merge la ștrandul orașului.
( 7 IULIE — pregătiri în vederea
( adunării cu tema „zborurile inter- 
l planetare".
ț 14 IULIE — vom vizita G.A.C. 
l și G..A.S. din comună.

f 21 IULIE — va fi numită „ziua 
( sportului" și vom organiza con- 
! cursuri de atletism, fotbal, volei și 
șah.

1 AUGUST — dimineața, vom 
merge să strîngem spice. Tot în a- 
ceastă zi organizăm „Ștafeta prie
teniei".

11 AUGUST — program artistic 
la arie și tot acolo va avea loc o 
adunare de primire a noi pionieri.

15 AUGUST — am numit-o „Ziua 
pescarilor". Vom merge la halta din 
marginea comunei și vom pescui,

20 AUGUST — zi de ștrand la 
Sîrmicolaul Mare.

25 AUGUST — închiderea festi
vă a taberei, seara, foc de tabără,

Dragi copiii Scrieți-ne ce părere 
aveți despre acest program ; ce vă 
place din el, ce lipsuri are. Totoda
tă, trîmiteți-ne programe alcătuite 
în unitățile voastre. Pe cele mai in
teresante le vom publica în gazetă.

Pionierii școlilor de 7 ani 
romînă și germană, corn. 
Tomnatic, raionul Sînnico.
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■ 1327 kg. în Cosmos... 
E Un uriaș laborator 
E Observați satelitul!

în jurul pămînlului s« învîrtește al trei
lea Sputnik. Desigur că ați auzit de cu- 
viatul Sputnik. Acesta este numele pe 
care l-au «lat oamenii sovietici sateliților 
artificiali, pe care tot ei i-au lansat pen
tru prima oara in jurul pamîntului. în 
momentul de fața datorita științei sovie
tice explicația existenței sateliților este 
lesnieioasă-

Daca aruncați cu putere o piatra, ea 
cade la citeva zeci de metri. Un obuz a- 
runeat de un tun poate ajunge la zeci de 
kilometri. Dar dacă forța ce ar arunca 
piatra ar fi atît de mare incit sa-i dea a- 
cesteia o viteza de 8 km/sec., adica de 
aproape 30.000 km./oră, piatra n-ar mai 
cadea pe Pamînt,’s-ar învîrti mereu în 
jurul pamintului și ar deveni un satelit 
artificial al planetei noastre.. Vă închi
puiți ce forța grozava a trebuit să po
sede racheta sovietică ca sa arunce în 
jurul pamîntului, la 1880 de kilometri 
înălțime, nu o piatra, ci un satelit de 1327 
kg. I O astfel de rachetă ar fi putut tri
mite un eorp mai mic pîna la Luna. Sate
litul acesta este un adevarat laborator 
cosmic dat fiind marimea și greutatea sa. 
Aparatele din acest laborator ne vor arata 
cît de densa este atmosfera la acele 
înălțimi, ce temperatura are, care e com
poziția ei, din ce partienle sînt formate 
razele cosmice, acele misterioase raze care 
vin din adîncul Universului. Satelitul ne 
va arăta cum variaza înălțimea în func- 
ție de loc, magnetismul pamîntesc, cîm- 
purile electrice... Vom afla noi date pre
țioase asupra ciocnirilor satelitului cu 
grăunțele de praf cosmic, micrometeoriții, 
care eu viteza lor mare de zeci de kilo
metri pe secundă, ar putea perfora na
vele cosmice. Toate aceste studii despre 
atmosfera înalta, despre condițiile zboru
lui interplanetar, vor trebui sa fie bine 
lămurite înainte ca oamenii «a-și ia zbo
rul spre Lună sau alte planete. De aceea 
s-a trimis cu cel de-al doilea satelit un 
cîine. Laika. S-a putut vedea astfel cum 
rezistă organismul unei ființe oarecum 
asemanatoare cu omul. Cîinele Laika a 
rezistat bine o saptămina cit au durat e- 
misiunile postului de pe Satelitul II.

Satelitul III, mult mai mare și aruncat 
la inalțimea aratata, este luminat de 
Soare puțin după apnnerea lui sau înainte 
de răsărit. El se vede ca o stea foarte 
strălucitoare și se poate observa foarte 
ușor eu ochiul liber, fugind pe cer mai în
cet ea o stea calatoare și mai repede ca 
un avion. Cautați-1 cînd se va anunța în 
ziare și la radio ea trece deasupra țarii 
noastre. Chiar de săptamîna viitoare se 
va vedea după apusul soarelui in țara 
noastra mișeindu-se de la nord-est spre 
sud-vest. Un elev de la Iași, Popa Eugen, 
de 12 ani este unul din puținii din țara 
noastra care a urmărit tot timpul sateli
tul II și l-a văzut chiar cu 8 ore înainte 
de a cadea, în seara zilei de 13 aprilie 
a.c. Faceți și voi observații în zilele care 
se vor comunica la timp și veți vedea 
Sputnikul III, măreața cucerire a știin
ței și tehnicii sovietice, care s-a luat la 
întrecere en natura, făurind pentru pri
ma oară de eind există omenirea, corpuri 
cerești.

Prof. univ. CALIN POPOV1C1

CU ACESTEA 
NOI NE MlNDEIM

E o mîndrie pentru noi că țara noastră se numără azi printre 
primele state din lume care posedă un reactor atomic. Și aceasta dato
rită ajutorului frățesc al Uniunii Sovietice. Cine ar li crezut asta cu ani 
în urmă, cînd țara noastră supusă jafului burghezo-moșieresc nu avea o 
industrie proprie și era numită „țară eminamente agricolă"? Acest reac. 
tor a fost, nu de mult, dotat cu primele echipamente complexe de cer
cetări in domeniul fizicii nucleare.

In fotografie, cercetătoarea Belicov Valentina manevrînd complicata aparatură 
menită să aducă noi descoperiri în slujba vieții, in slujba construcției pașnice.

BA1RINU’
Cu un ultim turuit, com

bina se opri in mijlocul la
nului fi de pe ea un om, stri
gă gutural:

•— Salut, tovarășe inginer.
— Bună ziua I Merge, mer- 

ge ? — răspunse inginerul.
— Ca pe roate, — și corn. 

binerul rise prietenos. Mai 
ales iă am un ajutor pe cins
te l Mi-a sosit insă o telegra
mă că trebuie să plec.

— Si combina ? Alt cerce
tător n-a mai sosit cu d-tade 
la Institut ? Sosește vreunul 
pdele-acestea ?

— Nidunul. Dar eu perso
nal, l-aș lăsa in locul meu pe 
Bătrinu. Am toată încrederea 
in el...

— Cine-i acest „Bătrin ?"
Combine nil rise :
— IatărlI
Ajutorul eomhinendui, „Bă

trinu , era un puștan abia 
răsărit — negru ca un arap.

Inginerul zîntbi: „Asta-i 
Bătrinu" ?.

— Cifi uni ai, piciule ?
— Saișpe. Da’ nu mă chea

mă „piciu", — eu-s Bătrinu, 
Vasile Bătrinu, elev-mecanic 
in anul II1

Inginerul dădu neîncreză
tor din umeri:

— Bine, să mai vedem...
★

A doua zi, inginerul îl che
mă pe directorul școlii de 
tractoriști. Nici nu se gîndea 
să-l ia pe băiețelul acela slă
buț, pe copilul acela.

— V.am chemat, tovarășe 
director, să vă rog ceva : noi, 
în stațiune, n-avem nici un 
cercetător liber și o combină 
aflată in stadiu de expert, 
mentare a rămas fără com
biner... Așa că, dacă mi-ati 
putea da un combiner — 
elev...

Directorul se gîndi o clipă, 
apoi răspunse :

— Păi, să vi-l dau pe Bă
trinu...

De astădată, inginerul sări 
ca ars :

— Iar Bătrinu ? Ce să foc 
cu acest copil ?

Directorul școlii de meca
nizatori însă, grav, nu se dă
du bătut:

— Eu vă pot da și un 
elev-mecanic mai voinic... 
Dar Bătrinu e cel mai bun 
elev... Eu vi-l recomand și... 
răspund.

— Dar rămîne singur pe 
combină și trebuie să plece 
și în deplasare, în regiunea 
Stalin !

— N-are aface. Bătrinu o 
să facă fată, vă asigur I

*
Toată vara, inginerul-șef 

al Stațiunii experimentale 
l.C.M.E.A.-Mărculești, făcea 
te făcea și se gindea: n-am 
riscat oare, lăsind combina pe 
mina flăcăiandrului acela ?

In toamnă însă, chiar înain
te de a ajunge Vasile Bătrinu 
înapoi, în stațiune, a sosit din 
regiunea Stalin o depeșă te
legrafică : „Mulțumim meca. 
nizatorului Vasile Bătrinu 
pentru stăruința cu care ne-a 
ajutat la ștringerea recoltei".

Atunci s-a dumirit si ingi
nerul :

— Va șă zică, din aceș- 
tăa-i Bătrinu nostru...

...Și la sosire a ținut să-l 
felicite personal.

Anul acesta, Vasile Bătrinu, 
din comuna Socariciu, regiu
nea Constanta, termină școala 
de mecanizatori și a cerut „să 
rămină în Bărăgan, aci, muie 
s-a născut".

S. K

IN INTIMPINAREA ZILEI COPILULUI
La lași și Birîad 

vor ii amenajate 
două frumoase oră
șele ale copiilor, cu 
distracții, bazare și 
expoziții de cărți și 
jucării.

★
Cooperativele meș

teșugărești din Baia 
Mare pregătesc, pes
te plan, 5500 bucăți 
coniecții pentru co
pii, iar cooperatorii 
din Vasltsi, Bîrlad și 
Huși lucrează 4500

perechi panioiiori și 
sandale.

★
La Cluj se va or

ganiza un mare con
curs de biciclete și 
triciclete.

★
La toate cinemato

grafele regiunii Su
ceava se organizea
ză cicluri de iiime 
pentru copil.

★
Teatrul de păpuși 

ai Casei de cultură

din Rădăuți va În
treprinde un turneu 
prin satele raionu
lui.

Parcurile de dis
tracții vor ii și în a- 
cest an un... miracu
los punct de atrac
ție. Priviți fotografia 
din stingă.



L
SPATIILOR ALBASTRE

Un uriaș colindă acum spatiile albastre dintre 
planete: Sputnik III. Uimind lumea întreagă, 
mesagerul acesta al biruitoarei științe sovietice 
s-a înșurubat în cosmos și cercetează fenome
nele spațiului cosmic, transmițind calm șl uni
form binecunoscutele semnale... Cine nu le-a 
auzit ? Milioane de oameni simpli de pe glob 
au răsucit înfrigurați butoanele aparatelor de 
radio, ascultînd cu emoție și bucurie acel „Bip- 
bip-bip*.

Desigur, au ascultat semnalele și oamenii de 
știință din America. Unii dintre ei insă cu mal 
putină bucurie. Pentru că această strălucită rea
lizare a savanților sovietici reprezintă, după 
propria declarație a experților din S.U.A. „—un 
avans considerabil asupra celor mai bune ra
chete fabricate in laboratoarele sau arsenalele 
americane*. Intr-adevăr, graiul cifrelor spune 
totul : ultimul satelit american lansat, după re
petate eșecuri, cu ajutorul rachetei jupiter, cin- 
tărește de o sută de ori mai puțin decit Sputnik 
in.

Izbinda aceasta a Uniunii Sovietice a deschis 
perspective nebănuite științei, zborurilor inter
planetare. Ea nu convine de Ioc cercurilor răz
boinice din S.U.A. „Sovieticii trebuie să fi folo
sit o rachetă enormă pentru a lansa un satelit 
de-o tonă și jumătate* declară doctorul Allen 
Hynek, de la Observatorul american „Smithso- 
nien*. ȘI alt expert american, William Pickering, 
completează : „...aceasta inseamnâ că rușii au 
posibilitatea să lanseze proiectile teleghidate 
intercontinentale, înzestrate cu focoase atomice 
foarte substanțiale".

Concluziile acestea ii dezamăgesc pe gene
ralii americani. Este știut că atunci cind Uniu
nea Sovietică a hotărît să înceteze unilateral 
experiențele cu arma nucleară, drept răspuns, 
atit S.U.A. cit și Anglia și-au întețit experiențele 
cu bomba atomică și cu hidrogen. Călcind în 
picioare năzuințele de pace ale omenirii, cercu
rile războinice din America urmăresc prin a- 
ceasta să intimideze țările lagărului socialist, 
să-și arate „forța* și „superioritatea*. Dar aceste 
cercuri n-au cîștigat altceva decît protestul șl 
dezaprobarea lumii intregi. Uniunea Sovietică 
e o tară puternică. Poporul ei știe să se apere 
și toti cei care au încercat să-i incalce liber
tatea au fost zdrobiți. Și oricînd, tara sovietică 
poate da o ripostă usturătoare unei aaresiuni a 
imperialiștilor. Lansarea 
telit e o nouă dovadă a 
succeselor uimitoare pe 
care știința sovietică 
le-a dobîndit în dome
niul rachetelor.

Savanții sovietici și-au 
închinat aceste succese 
unor scopuri nobile, 
pașnice, menite să des
chidă orizonturi largi 
omenirii. Dar cei care 
agită, peste ocean, 
stindarde războinice 
trebuie să înțeleagă că 
urzelile lor se vor spar
ge ca niște bășici de 
săpun de forța poporu
lui sovietic.

GREVA LA UZINELE RENAULT

-e>-

De aproape patru 
ani populația Algeriei 
trăiește sub teroarea 
mitralierelor, a incen
diilor, a lagărelor cu 
sirmă ghimpată.

Nu poporul francez 
a dezlănțuit masacrul 
acesta. Oamenii simpli 
din Franța, care au 
cunoscut din plin ju
gul ocupației fasciste 
și au luptat cu eroism 
împotriva lui, urăsc 
războiul criminal din 
Algeria. Și totuși 
Franța cheltuiește a- 
nual 700-800 miliarde 
de franci pentru acest 
război, iar peste o ju
mătate de milion de 
soldați sînt mobilizați 
permanent în nordul 
Africii. De ce ? Pentru 
a fi satisfăcută pofta 
nesățioasă de cîștig și 
dominație a unei mîini 
de politicieni și capi
taliști. Sînt greu de 
cuprins în cîteva cu
vinte urmările deza
struoase ale acestei 
campanii: miile de
morii, distrugerile, să- 
răcia care apasă greu

pe umerii clasei mun
citoare din Franța...

Iar de curînd, eve
nimentele din Algeria 
au luat o întorsătură 
și mai gravă, legată 
de condițiile politice 
din metropola fran
ceză. Timp de mai 
multe săptămîni Re
publica Franceză nu a 
avut guvern, partidele 
burgheze care se cear
tă pentru putere ne- 
fiind în stare să asi
gure statului o condu
cere stabilă. Faptele 
acestea arată limpede 
unde duce politica 
partidelor burgheze, 
politică ce nesocotește 
năzuințele maselor 
populare. Dar cei mai 
înrăiti dintre acești 
politicieni au plănuit 
să profite tot ei de 
împrejurări. Și au în
ceput să trîmbițeze pe 
toate căile că vinovată 
de situația grea a țării 
nu este decît... prea 
marea „libertate de
mocratică". Scopul lor 
este de a aduce la 
cîrma statului un re

gim militarist, de dîc- 
tatură fascistă, care să 
gîtuie și ultimele li
bertăți ale poporului 
francez.

Lovitura plănuită a 
ănceput în Algeria, 
unde generalul Massu, 
unul din comandanții 
trupelor de ocupație, 
a dezlănțuit o rebe
liune și a preluat pu
terea militară după 
cum spune chiar el 
„...pentru a menține 
Algeria ca parte com
ponentă a Franței".

Colonialismul sălba
tec și fascismul și-au 
ascuțit ghiarele pentru 
a le înfige, unul în 
Algeria, celălalt în 
Franța.

La Paris, militariștii 
și politicienii de dreap
ta cer continuarea răz
boiului din Algeria și 
complotează pentru in
staurarea dictaturii mi
litare. Forțele populare 
din Franța își string 
însă rîndurile pentru 
a stăvili calea fascis
mului. Răspunzînd che- 
mării Partidului Co
munist Francez de a

apăra Republica, mun
citorii întreprind ac
țiuni de împotrivire și 
protest. Luni, 19 mai, 
la sute de întreprin
deri pariziene, și în 
deosebi la uzinele „Re
nault", s-au declarat 
greve. Circulația me
troului și autobuzelor 
a fost întreruptă. La 
Marsilia, muncitorii 
șantierelor navale au 
încetat de asemenea 
lucrul. In numeroase 
departamente din Fran
ța au luat ființă co
mitete de vigilentă 
pentru apărarea repu
blicii. ‘

Situația se menține 
încordată, apăsind 
greu asupra orului 
francez ca supra 
poporului algerian. Dar 
oamenii cinstiți, ma
sele populare, în frun
te cu comuniștii, con
tinuă să lupte cu dîr- 
zenie împotriva unelti
rilor fasciste și colo
nialiste.

VASILE MANUCEANU

celui de-al Ill-lea sa-

SPUTNIK. Ill — ASPECT GENERAL
«

SAI
Salvino Ricci are 12 ani și 

locuiește în Porto Toile, un să
tuc pierdut în munții Italiei E 
școlar sîrguincios Salvino. Și 
în afară de asta îi place să se 
plimbe cu bicicleta Tatăl său 
are una veche, cu care se duce 
în fiecare zi Ia lucru. Dumineca 
însă, bicicleta e a lui Salvino. 
Pînă-n ziuă urcă în șa și por
nește pedalînd de zor către 
gara cea mai apropiată, care se 
află la 12 kilometri de sat. Dar 
de ce tocmai către gară ? Pen
tru că Salvino are de îndeplinit 
o misiune importantă. Și 
locul să vă dăm cîteva expli
cații :

Printre copiii italieni 
tul „ștafetă" are o semnificație 
deosebită, emoționantă. Voi știți 
că în Italia există o organiza-

pionieri și că această
ei.

aici e

cuvîn-

tie de 
organizație își are gazeta 
Autoritățile italiene pricinuiau 
multe greutăți în difuzarea ga
zetei pionierești. Atunci, copiii 
au hotărît să-și ia asupra lor 
această sarcină. Și astăzi mii 
de copii din toate colțurile Ita
liei cutreeră satele și cartierele 
orașelor, împărțind abonaților 
revista lor dragă. Copiii aceștia 
au primit numele de „ștafete" 
și printre ei se numără și Sal
vino Ricci. Pasiunea lui 
bicicletă și-a dedicat-o 
însărcinări de onoare.
care duminică el 
50-60 km., pe drumuri prăpăs
tioase, pînă ce ultimul exem
plar al gazetei au ajuns la des
tinație.

pentru 
acestei 
In fie- 

străbate

—J

Copii!
au apărut noutăți ale studioului 
■ de „dia,filme „Ion Creangă", 
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