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Proletari din todte țările, uniți-va!
la luptăpentru cauza Partfdu/ui Muncitoresc Omn fii gafaf

POȘTA

A. WE1SS
GIIEORGIIIȚA REPORTERUL

LTTNGEANU ACUL’NA — cl. a IV a: 
.Să se facă o excursie la București, 
din care nu cumva sâ lipsească 
o plimbare cu vaporașul pe Herăs
trău”.

smulgeau iarba, alții o 
Unii „dădeau coroană" 

adică tăiau ramurile 
Iar cei mici,

gic : .Să i provocăm la un meci de 
fotbal pe cei din Buftea și să-i ba
tem 1”

pomenit cu deosebire 
că au muncit cel mai

VOICU MARIN — cl. a Vi-a: Voicu 
e portarul echipei de fotbal a uni
tății din Ghergani. Așa că pro
punerea lui a sunat scurt și ener-

Bună ziua, bună ziua la toată lu
mea ! După cum vedeți, am apărut 
din nou, amindoi. adică eu și 
Zdup ! Spune ți tu frumos, bună 
ziua, Zdup 1 Așa. Mâ veți întreba, 
unde am fost pină acum ? E o po
veste lunga despre care vom vorbi 
altădată. Pe scurt, am fost ocupat, 
adică ocupați. Dar acum gata. Ne 
apucăm iar de lucru. Am și făcut 
prima deplasare la Ghergani, o 
comună din raionul Băcari. Acolo,
lingă gazeta de perete a unității, a 
apărut o culie de carton pe care 
scrie : „Poșta ideilor”. In această 
cutie, denumită după cum v-am 
spus „Poșta ideilor", fiecare pio
nier propune în scris ce anume ar 
vrea să facă in tabără, in timpul 
vacantei. Am avut norocul să fiu 
acolo tocmai cind se deschidea cu
tia, iar colectivul de conducere al 
unității, care se ocupa de organi
zarea vacanței, trebuia să hotăras
că ce anume propuneri trebuiesc 
introduse in programul activității 
din vacanță. Iată acum cite va din 
cele mai interesante propuneri : ♦

POROJAN HORIA — cl. a V-a: .La 
noi sînt o mulțime de pionieri care 
știu să meargă cu bicicleta. Unii 
au și biciclete. Ce-ar fi să întreprin
dem o cercetare a raionului nostru 
pe biciclete ? Am merge, de pildă, 
la gospodăria agricolă de stat Băl- 
teni, la Colacu, și în alte părți”.
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IDEILOR

„.Dar stați, cu asta nu s-a sfîr- 
șit Propuneri, propuneri, dar ele 
trebuiesc duse la îndeplinire. Co
lectivul de conducere al unității a 
stat și și-a bătut capul. „Va să zică 
excursie pe biciclete, bun. Intîi și 
intii, dacă Porojan Horia ține atit 
de mult la excursia pe biciclete, 
să-i dăm lui s-o organ zeze”. L-au 
chemat numaidecît pe Horia, și 
l-au învățat ce era de făcut: să în
tocmească un tabel cu feti coi care 
au biciclete sau care pot să-și pro
cure, să stea de vorbă cu fiecare 
dacă vrea să participe la excursie 
și ce anume vrea să facă in excursie. 
A mai însărcinat un grup de băieți 
să alcătuiască itinerariul excursiei, 
după harta care există la Sfatul 
popular.

A venit apoi la rînd călătoria 
București. Bani sînt ? Sint, pentru 
majoritatea copiilor au depus 
CEC, în vederea vacanței, cite 
sumă. De această excursie se 
ocupa însăși colectivul de condu
cere. Trebuie fixată ziua, trebuiesc 
cumpărate bileteie de tren, in fine, 
sint o mulțime de lucruri de fă
cut. Instructorul superior ii va ajuta.

Cit despre meciul de fotbal, e o 
chestiune mai simplă. Voicu Marin 
a primit sarcina să antreneze echi
pa și să trimită o provocare scr'să 
celor din Buftea.

Va să zică „Poșta ideilor* a 
bpnă... Dar, precum ați văzut, ide
ile trebuiesc puse in practică, 
înțelege, nu ? Și asta, in primul rînd. 
de către colectivele de conducere.

Deocamdată vă spunem la 
vedere și... pe curînd 1
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CEI MARI PREGĂTESC PENTRU VOI
TABĂRA GOSPODĂRIEI

amintiri nu-i leagă pe copiii 
din Zăvideni de zile'.e petrecute anul 
trecut în tabăra organizată de gospo
dăria agricolă colectivă din comună.

Așa că acum au toate motivele să 
fie bucuroși la af'.area veștii că, și 
în această vară, gospodăria agricolă 
colectivă deschide o astfel de tabără. 
In fiecare serie vor veni cîte 40-—50 de 
pionieri,

INTERVIU FULGER
Dorind să aflăm cî'teva din ceea ce 

pregătește Comitetul regional U.T.M. 
Pitești pentru pionieri în Vara aceasta, 
ne-am adresat tovarășului Plăpcea- 
mi Emil, activist :

— In primul rînd, începu tovarășul 
Plăpceanu, trebuie să vă spun că am 
hotărît să organizăm la Rîmnicu-Vîl- 
cea o tabără pentru activele 
rești. Vom căuta să punem ;

: picnie- 
accentul

pa activitățile practice artistice, spor
tive și de educate politică.

— Altceva ?
— In ziua de 7 iulie deschidem o 

tabără de odihnă, cu două serii, în care 
vor veni pește 400 de pionieri frun
tași la învățătură... De asemenea, în 
luna august, membrii cercurilor de 
geografie, istorie, naturale și romînă 
vor merge într-o expediție, în corturi^ 
pe Va'.ea Oltului.

LA MARE ȘI IN DELTA
De fiecare dată, comitetul da pă

rinți de pe lingă Școala medie nr. 1 
din Slatina face ce face și nu se lasă 
pină cind nu vine cu o surpriză peni 
tru copii...
. Dacă anul trecut copiii au mers la 
Ada Kaleh, în vara aceasta vor merge 
pe litoral și în Deltă.

Le urăm drum bun ’

(TiMinădeajutot
La Frumușița, o comună din 

raionul Galați, sînt mulți pomi 
fructiferi: meri, peri, pruni, vi
șini, cireși, caiși. Din aceștia, 
386 sînt ai pionierilor de la 
școala din comună. De fapt, 
livada cu cei 386 de pomi a- 
parține Sfatului popular, dar, 
de vreme ce pionierii o îngri
jesc, se cheamă că e a lor...

Să vedeți... Acum, în primă
vară, iarba a năpădit livada. E 
frumoasă și folositoare iarba, 
dar nu -la rădăcina pomilor. A- 
poi, ramurile au crescut peste 
măsură. Sînt frumoși pomii CU 
coroana bogată, dar coroana 
bogată face fructe puține. Deci, 
la lucru !

Au pornit Lovrin Georgeta și 
Buruiană Ion, Tabuș Vasile. 
Stoiculescu Mieluț și Burghelea 
Gheorghe și mulți alții... Despre 
ei am 
pentru 
mult.

Unii 
cărau, 
pomilor, 

atlt cit trebuie... 
de-a-ntîia și de-a doua, le adu
nau și le făceau grămadă, să 
le dea foc.*

Prin urmare toată lumea a 
muncit cu entuziasm, deși era 
o căldură de cuptor... Și au mai 
și cintat l Așa muncesc pio. 
merii, cîntînd... Cîntecul te a- 
jută de multe ori să birui greul. 
Munca asta a lor a îngăduit 
celor mari să se ocupe de tre
burile mai importante, ale 
cimpului.

Drept răsplată pentru munca 
depusă, pionierii din Frumușifa 
au primit în dar de la Sfatul 
popular 2 '/2 ha. De mult do
reau ei lotul acesta pentru 

activitatea micilor naturaliști și 
pentru internat. Pentru vacanță 
au planuri frumoase. Vor îngri
ji mai departe livada și vor lu
cra lotul dăruit de Sfatul popu-

Citit» in pag’na 6<-a, Regulamentul Cupei „ScînjelS pionierului66 ediția a 8-a!



Rogojanu Viorica, 
de Leoveanu Ah-

Azi am primit cravata roșie, îniprertr 
Ba cu încă cîteva colege. Sini pionie-
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Sînt, uneori, gînduri, simțămXite pu

ternice, bucurii care, cînd năvălesc, 
simți nevoia să le însemni. E un im
bold izvorît din dorința de a nu le 
uita niciodată. Să vorbim despre cî
teva asemenea fapte, care se cade să 
fie cunoscute. Vom reda în cele ce ur
mează întîmplari comunicate rsdaci iei 
de Ionescu Z. Florin, de la școala ele
mentară Mănesti, de 
din regiunea Iași și 
relia, din Cluj.

Sînt pionieră
»

•ț f •

ră. L>a git îmi flutură draga, anndra 
cravată ’ Mcrgînd așa pe strada noastră, 
vș fi vrut sâ le spun tuturor : „privi- 
țâ-mă ! biat pi«ni<Ti !** Da, am cra
vata «a știa bine că ea este o părticică 
din steagul de lup'ă al muncitorilor. 
Odată tata ini-a spus :

— Ștji. fetițo, ce steag este acesta ? 
A fost purtat în vremuri aspre, cînd 
muncitorii luptau din greu cu stăpî- 
nii, cind era păzit cu prețul vieții să 
nu cadă în mina dușmanilor !

Și-apOi a adăugat : Azi flutură fără 
stavilă la toate sărbătorile noastre.

Cît de bine-ți înțeleg acum cuvinte
le, tată, și cît de mindră sînt de cra
vata mea 1

Cele trei colțuri ale ei simbolizează 
prietenia înflăcărată dintre pionieri, 
□temiști și comuniști. ..Voi, pionierii, 
sÎBteți fiii cei mai mici ai partidului și 
gîndul vostru, și munca voastră, și toa
te puterile voastre să le dăruiți patriei, 
în semn de recunoștință și dragoste 
față de partid !** ne-a spus instructoa- 
rea noastră, înainte.

Ce hine-ți înțeleg acum cuvintele, 
tovarășă instructoare 1

Da, sini pionieră, port cravata roșie. 
Mă mîndresc că sînt mezinul partidu
lui, de aceea raportez : Sînt în grupa 
nr. 1 din detașamentul 1, unitatea nr. 
11 Mănești. Grupa noastră este frun
tașă I?i învățătură, disciplină și gata 
totdeauna la orice acțiune obștească.

• • t ♦. • •

Te-nalță, fiacără, mai su !“?•__________________________

Sînt pionier de cîteva zile. Astăzi 
am fost într-o excursie cu întreaga u- 
nitate. Ne-an» dus la pionierii din 
G.A.S. Pojorăni. Așezați în rînd, am 
pornit cu pasul vioi. înaintea noastră 
flu'ura steagul unității

Pe ulițele satului e liniște. Dar cînd 
6e aude cîntecu] nostru pionieresc, ies 
la porți. să ne vadă, cei ce gospodăresc 
pe lingă case. Trecem apoi prin pădu
ricea de la marginea satului și am și 
ajuns la gospodărie. Ne întîlnim eu 
prietenii de la Pojorăni.

..ic.

Firul jocurilor, al discuțiilor se lea
gă repede... Apoi mergem să culegem 
vreascuri, 
de tabără.
iau parte.

...Seara
unde ne aflăm. Aprindem focul. Flă- 
«îîrile lui se înalță în jocul vesel al 
scînteilor „Te-nalță flacăra, mai sus** 
șoptesc eu cuvintele cîntecului. In jur 
încep poveștile, jocurile. Aș vrea să nu 
se mai termine. Cerul este imens, cu
rat, bătut de stele mari. Și eu, eu fac 
parte din această mare și 
lie pionierească !

alegem locul pentru focul 
Primul foc de tabără Ia cara

se lasă liniștită în poienița

Am să te păstrez

veselă faini-

5 > • 5 f

mereu

de

îmi

In ziua aceea, în unitatea noastră 
era sărbătoare. Primeam noi pionieri. 
Fiecare își amintește cu drag
clipa cînd a primit cravata.

Privind la pionierii cei noi
reînnoiam angajamentul nostru pionie
resc și mă gîndeam : „Partidul ne în
conjoară cu dragoste părintească. Iar 
noi, noi trebuie să avem voința, îndrăz
neala, dirzenia comuniștilor, ca să le 
putem dărui iubitei noastre patrii !“ 
Și mi-am repetat : „am să te păstrez 
mereu, cravata mea dragă**. și voi 
trăi și eu numai așa cum glăsuiește 
angajamentul.
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„Uzinele „Mao.Țze-Dun" 
f— București — Ion Dumitru 
»— vîrsta : 22 ani — profesia ; 
frezor". Ații scrie pe fișe de 
pontaj a celui pe care-l cău
tăm. Intru pe ușa mare a 
halei atelierului de mecanici 
ușoară și întreb de el. II gă- 
sesc și-l rog. să le povestească 
copiilor, prin intermediul ga
zetei, câte ceva despre viața 
lui, despre drumul pe care 
l-a străbătut vină a ajuns aci. 
în atelierul de mecanică al 
uzinei „Mav-Tze-Dun" din 
București.

*
— Eram în clasa a IV.a 

cînd începusem să meșteresc 
singur pe lingă casă, diferite 
obiecte. La început, colegii 
mă luau în rîs. numindu-mă 
„mecanicul". Și așa mi s.a 
spus pînă in clasa a Vll-a. 
Dacă între timp mai toți co
legii se obișnuiseră si mă 
Padă cu mîinile zdrelite de 
Piocan. Sandu, un coleg, 
Ufiuiul-mamei" (cum îi spu- 
*ou>n noi), nu-mi putea ierta 
tn ruptul capului încercările 
mele „mecanice" din orele li- 

’bere.. Totdeauna mă striga 
fjirpaciul". Mie însă nu-mi 
era rușine. Dar ce apun eu 
Hutfine I Mi simțeam grozav 
<ie bine cînd puteam să re- 
|Mr cite ceva în orele libere 
bau cînd un vecin de-al nos
tru, șofer, mă lua să-mi arate 
tum repară el mașina.

Mi-aduc aminte cu oceasiă
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S A V A
POVESTESC,
PRIETENI!
pasiune a mea pentru motoa
re, pentru mașini, s-a arătat 
fourte devreme. Tata pretin
dea să mă fac inginer. El 
spunea că inginerii sînt oa
meni respectați, sînt învățați, 
au bani. Mai ales, au bani. 
Si ăsta-i mare lucru. Pe cind 
un muncitor... Așa că, fără să 
pricep eu prea mult cum staii 
lucrurile cu ingineria, cînd 
nuî întreba cineva ce vreau să 
mă fac cînd voi fi mare, rus- - 
pundeam pe loc : inginer.

Dar cu trecerea aniler 
mi-am schimbat părerea. Mă 
pasiona să ajung cît mai le
pede într-o uzină mare, cu 
hale enorme, cu motoare 
mari.

Utemist fiind, citeam ziare
le. Aflam despre muncitori ti
neri care depășesc norme, Sînt 
fruntași, sînt mândria atelieru
lui sau chiar a fabricii I

După ce-am terminat li
ceul, am intrat la o școală

tehnică de specializare de doi 
ani. Am absolvit-o și acum 
lucrez la uzinele „Mao-Țze- 
Dun" din Capitală.

Copii, puteți să vă închi
puiți ce înseamnă pentru un 
muncitor tînăr să lucreze la 
patru mașini de bandurat ? 
Puteti să vă închipuiți ce 
simte un muncitor cînd știe 
și vede că piesele componente 
ale unor mașini complicate, 
pentru industria petroliferă 
sau pentru cite altele, au tre
cut prin mina lui ? Că el a 
lucrat la toate ? Este o bucu
rie și o mîndrie fără seamăn I 
Ai impresia că sînt ale tale 
și că în fiecare ai pus cite 
eecu din ființa ta I

Câștig peste 1000 de lei lu
nar Deci am și bani. Stat 
student in anul 1 la cursurile 
fără frecvență ale Institutului 
Bobit clinic. Deci pot să învăț 
moi departe, să-mi îmbogă
țesc eunaștOtidc practice cu 
«ele teoretice.

Munca în uzină m-a făcut 
s« înțeleg cît de folositor pot 
fi firii mele. Și rata mă 
înrdță iu proprii mei «chi!

Și, pentru că îmi mai place 
ți muzica, studiez cioara, la 
Scoală populară de Arte, unde 
am terminat nmd H. Am acum 
un concert de sfârșit de an, 
pentru care mă pregătesc cu 
înfrigurare. Asa emoții 1 Dar 
sini convins că va fi frumos!

N *SKIB1NSKY

Pică pară...
Mai întîî m-am

iuțeala
nu-

GINDACUL DE COLORADO
direc-

o 
de 
in- 

Ra- 
dintr-a

<Z)

Vestea s-a 
pîndit cn 
fulgerului: un 
măr mare de gîn- 
daci 
au 
rile 
pătlăgele roșii. U- 
temiștii, 
din comună, 
au pornit sa 
trugă acest 
nător. S-a cerut și 
concursul unității 
de pionieri.

In școală, 
tație. Fiecare pre
ședinte își adună 
detașamentul pen

tru a da 
indicații 
începerii 
iui**.

— Noi

de Colorado 
invadat cultu- 

de cartofi și

sătenii 
toți 
dis- 

dau-

agi

ultimele 
înaintea 
„alacu-

vom
tnerge spre comu- 
«ia Nerău. Ni s-a

spus ca în 
ția aceea 
sumedenie 
„dușmani.*, 
formă colegii 
du Negru. 
IV a.

— Aveți cutiile 
cu petrol? se in
teresa Matei Elena, 
din clasa a Vl-a.

La numai cîteva 
minute după 
ceasta, pe 
largi ale 
Tomnatic, 
Sînnicolaul 
alături de
?»

•înt

Hi

a- 
străzile 

comunei 
raionul 
„Mare, 

utemiști 
vîrstnîci, au 

pornit spre locuri
le stabilite sute de 
pionieri de la cele 
două școli, romî- 
nă și germană.

Au ajuna 
marginea comunei, 

ochii, 
de 

pătlăgele 
bătuci de 
vie. Știu 
că printre

Cît vezi cu 
numai cuiburi 
cartofi, 
roșii și 
viță de 
cu toții

la

mulțimea de frun
ze de felurite mă
rimi se ascunde 
ceea ce căutau ei- 
Fiecare copil îtfi 
alege cile tai rînd. 
Lupta pentru stîr- 
pirca dușmanilor 
începel...

Mitra a Ssvh din 
clasa a Il a a văzut 
destui gîndaci, dar 
mciodată mm gîn- 
da< de Colorado. 
„Dacă mtrșcă?*’ I și 
roti privirea și o 
văzu pe Raduca, 
colega lai de cla
să, pe Lenuța Ma
tei și pe Anton 
Vasile, dintr-a Vl-a 
cam strtngeau de 
zer gîndacii de pe 
jos. Prinse ți* Sa- 
vu cît de cît cu
raj. Apucă gînda- 
cul ușor. Mîna îi 
mai tremura 
Gîndacul însă 
n-a sărit <i.. 
nu l-a mușcat.

Depistarea

face destul de re
pede. Cutiile de 
petrol se umplu. 
Este un du-te-vi- 
no continuu. Duș
manul pierde în 
fiece moment te
renul.

Primele
sosesc la i 
Rezultatele 
printre cele 
bune. La 
cutiile sînt preda
te Sfatului popu
lar.

„Raportul** este 
scurt: „Inamicul**
a fost alungat de 
pe o mare su-

grupe 
școala, 

sînt 
mai 

amiaza

îi 
încă, 
nici 
nici

se

rado).

prafațâ. Pierderi-
le lui sînt consi-
derabile: peste
10.000 morți („ina-
micii**, «lupă cum
cred că ați bănuit,
nu sînt alții decît
gîndaeii de Golo-

EMIL DOBRESCU

gindit să scriu un 
reportaj; apoi un 
foileton și din nou 

un reportaj. In 
cele din urmă insă, 
am găsit că lucrul 
cei mai bun de fă
cut e să-f las pe 
desenator să vă 
povestească cite 
ceva din activita
tea pionierilor de 
la Școala de 7 ani

După aceasta, depu. 
talul i-a invitat la 
buna întreținere a gar
durilor și zidurilor, — 
și copiii au răspuns cu 
foarte multă tragere 
de inimă^.

EMIL EMANOIL

îeți pe marginea stră.

nr. 6 dîn Bucu-
rești 

Așa dar„

î.intii
★

a venit un
băiat cu 0 idee :
- Să plantăm pu-

zi-lor din cartier !
Și adunarea. in 

frunte cu președintele, 
l.a aplaudat.

★
Apoi a început ac. 

țiunea propriu lisă, 
adică pionierii s.au 
îngrijit de plantarea 
puieilor.

In sfîrșit, după ati- 
4a, muncă, a sosit și 
răsplata : locuitorii
cartierului (părinții, 
rudele, prietenii și 
cunoscuții pionierilor 
de la Școala nr. 6) le 
adresează prin inte-. 
mediul gazetei noa
stre o felicitare.

Drept care eu, ne. 
maiavind nimic de 
adăugat, închei.



PS?S,

Intre 1 și 10 iunie 1958, s-a desfășu
rat in țara noastră Decada Culturii re
publicilor sovietice baltice. Cu acest pri
lej au avut loc, într-o atmosferă de 
caldă prietenie intre țara noastră și cete 
trei înfloritoare republici sovietice balti
ce — R.S.S Estonă, R.S.S. Lituaniană 
și R.S.S. Letonă — un mare număr de 
manifestări închinate cultwrii și realiză
rilor culturale din aceste trei țări.

In timpul Decadei, patria noastră a 
fost gazda unei delegații a oamenilor 
de cultură din republicile sovietice bal
tice, condusă de Alexandru Ansberg, mi
nistrul Culturii al R.S.S. Estone.

Iată numai cîteva dintre numeroasele 
manifestări ale Decadei:

• Sosirea în Capitală a cunoscutului 
actor sovietic Pavel Kadocmikov, pe 
care l-ați admirat în multe fîlme, prin

tre care „Povestea unui om adevărat". 
In clipa de față, el apare intr-un nou 
film, „Gloria Balticii", a cărui premieră 
a avut loc tot în cadrul Decadei.

• Spectacolele date de Ansamblul 
emerit de stat de cîntece și dansuri din 
R.S.S. Lituaniană, condus de lonas 
Sviadas, Artist al poporului din U.R.S.S., 
care prin mijlocirea minunatelor dansuri 
și cîntece populare lituaniene, ne a apro
piat și mai mult de acest popor talentat.

• Deschiderea, la Casa Prieteniei Ro- 
mino-Sovietice din Capitală, a „Expozi
ției de gravuri, desene și ilustrații a ar
tiștilor din R.S.S. Estonă, R.S.S. Letonă 
și R S.S. Lituaniană", pe care vă invi
tăm s-o vedeți și voi ca și...

• Expoziția „Cartea în Republicile 
Sovietice Baltice" pe care o afiați, zilnic, 
tot la Casa Prieteniei. X

Un musafir așteptat a 
bătut zilele acestea 
porțile școlilor.

— Eu sint Examenul, 
deschideți!

De, ce să 
chizi !

Și examenele au intrat. 
Numai cfi majoritatea 
copiilor nu s-au speriat. 
Le-au „ținut piept", adică 
s-au străduit să dea răs-GHGOițGHE PREDESCU 
punsuri cît mai bune.

lată mai jos cițiva 
fruntași la examene.

Absolvent 
întîia oară

Cînd a pășit pe poarta școlii. 
Emil a izbucnit inlr-un rîs ve
sel, copilăresc : era semnalul 
unei mari bucurii, aceea de a 
se vedea dintț-odată în mijlo
cul multor zeci de copii de-o 
seamă cu el și al cîtorva sute, 
ceva mai mărișori.

— Stai singur, să mă duc 
să-ți cumpăr un covrig ? — l-a 
întrebat mama.

— Nu nu-e foame, mămico. 
Poți să te duci și acasă, eu ră- 
min aici...

Mama a zâmbit : doar de a- 
ceea-1 adusese, ca să rămsnă la 
școală.

La intiia oră, învățătoarea 
le-a aratat niște poze cu tei. 
tigri, fructe și fluturași. Apoi 
le-a explicat că sînt în clasa 
I și că învață cu tovarășa în
vățătoare Elena Tudor.

Acasă, Emil a fost întrebat:
— Ei, ți-a plăcut ia școala ?
Auzi colo, de ce să nu-i pia

ză ?
A răspuns scurt :

. . — Ihi... — și.a mincaf repede 
tot ce i s-a pus in farfurie.

Mama a zimbit. l-a sărutat 
pe frunte șt- așa s-a încheiat 
intiia zi.

Au urmat altele și altele, 
pină ce s-a încheiat un întreg 
an școlar. In clipa de față, E- 
mil Gheață e pe cale să treacă 
într-a Il-a.

Acum citeva zile, Emil a fost 
nevoit să-și reconstituie i-n în
chipuire toate zilele lui de 
școală — a venit un ziarist și 
— del — cind ți se ia un in
terviu, trebuie să răspunzi clar 
și cit se poate de scurt, ca la 
lecție !

Așa și-a amintit el de pTima 
bucurie; fusese scos la tablă 
să facă un „i“. Un „i“ cu cre
ta, pe tablă, e lucru pretențios 
atunci cind ești intr-a-ntîia E- 
(mil însă a scos limba afară 
..de-u-n cot“ (cum ride de el co
lega lui,-Mihaela) și a făcut 
„'“-ui. A primit un 10. Vă dați 
seama ? Indiia victorie în anii 
de școală, întâiul- 10 ! Apoi au 
urmat alți 10, câteodată și cite 
un 9. Și într-o bună zi. un 
scăunel de toată frumusețea 
artei caligrafice, adică un 4, a 
apărut în catalog la rubrica 
„aritmetică" a elevului Gheață 
Emil. Și întrebarea n,u fusese 
cine știe^ ce : cît fac 6 și cu 3. 
Dar dacă nu învățase !...

Dar toate astea-s de dome
niul trecutului. Acum, Emil — 
știe să scrie, să citească, să so
cotească — mț»ge pe drum ca 
orice adevărat școlar de-a fl-a, 
adică duce ghiozdanul în mină, 
mu-1 mai ,cară“ în spinare. Nu
mai că un vis nu și-l poate încă 
împlini. Emil; să poarte la gît 
crpyata de pionier. Dar timpul 
îl ajută și mîine-poimîine, .Emil 
o să-și vadă visul împlinit. 
Pină atunci însă, îi rămâne să 
se fălească cu singurul titlu pe 
care l-a dobîndit, acela de ab
solvent întîia oară 1

Școala de 7 ani nr. 11.
București.

ȘTEFAN ZAIDES

O grămadă de hârtie... Ce-ar putea fi interesant intr-n Kră- 
tnadă de hirtie ? Copiii adu- mereu eaiete vechi, ziare, coli, și 
grămada crește. lat-o pe Gheorghiade Mariana din clasa a V-a 
B, pe Cristina dintr-a V-a A, pe Orz Olimpia, diutr-a IV-a, pe 
Roger Mircea, tot dintr-a IV-a... Cara cu hărnicie. Școala lor 
(nr. 25, raionul 1 Mai-Buenrești), e printre primele. O mie de 
kilograme denuse ca chitanță in regulă. ..Asul" slringătorilor de 
hârtie e Roger... Recuuoscnt de toată lumea. A adus peste 100 
kilograme de hârtie...

RODICA MANEA

Amintiri
Orz Olimpia stivuiește maculatura».. Și deodată se oprește. In 

mina î-a căzut un caiet liniat. 6cris și .pe o parte și pe alta. 
Caietul e vechi, au mai are nici coperte. O mina. încă neînde
mânatică, a scris cu cerneală:

„— Ce stai cuce-așa mirat?
— Nu mai cînt cum am cântat!6*

...Și mai departe: „Analizați propozițiunea de mai jos înlo
cuind...^

Olimpia cunoaște caietul. Ea l-a adus și aparține verișoarei ei 
mai mici, Speranța. Olimpia se revede și ea, în clasa a Il-a, 
scriind: „Ce stai cuce-așa mirat?66 Penița e încă îndărătnică, 
patează...

Peste tot a cotrobăit Olimpia; și acasă, și la rude, și la prie
teni» Hârtia adusă de ea s-a amestecat în graniada. Totuși, dacă 
cauți cu atenție, poți să găsești caietele, ziarele, aduse de tine.

fn pod
Asta-i isprava „asului66? a lui Roger Mircea. Citeau împreună 

o carte; el cu Spătaru, colegul lui. Atunci și-a adus aminte 
Mircea ca n-a pregătit hârtia pe care trebuia s-o duca la școala, 
a doua zi. Era de acum seara. Podul lor e mare, întunecos, plin 
de „primejdii46... Ca toate acestea, Mircea, ajutat de Spătaru, a 
intrat în pod. Mircea înainte, Spătaru cu luminarea, după el. 
„Hîrșt!64 Un fiîrîit ciudat. O clipă, inima stă în loc. Ce să fie? 
Mai nimic: a căzut un vraf de carton. Băieții se liniștesc și-și 
vad de treabă. E multă hârtie în podul lor. Mircea le~a propus 
adesea celor din grupa lui să aducă toată hârtia la școală. 
Din păcate însă în grupa sînt doar doi băieți, iar fetelor... Ie 
e teamă.

..:Se poate una ea asta?

★

. grămada de maculatura a Școlii nr. 25 crește. Este o ches
tiune de onoare ca școala lor sa fie în frunte pe raion, iar ra
ionul lor în fruntea celorlalte raioane.

AL. MIHU

Gheorgho Pred eseu ab
solvă in acest an clasa 
a IV-a. învățătoarea mi 
l-a recomandat ca fiind cel 
mai bun elev din clasa, 
in clipa dnd obiectivul 
aparatului foto l-a sur
prins, Georgică era emo
ționat : peste 6 minute in. 
tra la unu! din examene : 
lucrarea scrisă la limba 
romină.

Rezultatul vă las 
bănuifi ringuri!

★
Rodica Manea, oa 

Predescu, este elevă 
Școala medie nr. 1 din 
ghișoara. Anul acesta, 
a terminat clasa a Vll.a 
numai cu medii 9 și 10.

La primul examen, Ro
dica a făcut una din cele 
mai bune lucrări scrise la 
limba romină.

1
l La Școala de 7 ani din 

Aorig, raionul Sibiu, mi-au
1 fost recomandați, ca unii 

dintre cei mai buni pio
nieri pe unitate, Eugen 
Petcu, dintr-a IV-a B, și 
Maria Jugăreanu, <fcn'r_n 
VU-a A. Situația lor 
învățătură foarte bună.

La examen, Eugen, 
deși-i micuț Si — se zice 
— timid, s-a prezentat ca 
un erou, adică gata să 
răspundă, bine și prompt, 
la orice întrebare pusă de 
comisie. tn ceea ce-o pri
vește pe 
primit la 
nota 10.

EUGEN PETCU

MARIA JUGAREANUMarioara, ea a 
limba romină

IOANI r IVIU, RASPUNZIND LA EXAMEN.

★
Din comuna Viștea,etit 

tovarășii profesori cit și 
colegii mi.au recomandat 

I „pentru fotografie" pe 
Irina Bălescu și pe Ioani 
Liviu. Amtndoi, la exa
menul de limba romină, 
au primit — atit la scris 
cit și la oral — nota 10!

Un început bun, nu ?
Mai ales atunci cînd, la 

anul, intri într-a VlII-a. t

IRINA BALESCU



flO ani de Ba nat■ oiaalîzare

La un deceniu de la naționalizare, Hunedoara a 
devenit cu adevărat o cetate a otelului. Aici se va 
naște in curind un nou gigant: laminorul Bla
ming. In fotografie, montarea unuia din agrega
tele laminorului.

de
în ziua de 27

mai cerul era îm- 
pînzit de nori. 
Cădeau picuri ce
nușii de ploaie și 
sufla vîntul. Ghe- 
orghe, băiatul cel 
mare al lui Far- 
kaș baci, ieșise 
cu vacile la pă
șune și vacile ru
megau mulțumite 
iarba grasă. Dar 
ploaia începu să 
cadă mai tare și 
Gheorghe simțea 
cum îi pătrunde

apa prin straie. începuse să tremure încetișor. 
S-a gîndil să se ducă să se adăpostească 
la un loc făcut anume pentru asta. Dar apoi 
și-a alungat gîndul. „Bine, bine, eu mă duc, dar 
vitele ce-or să se facă ?*—își spunea el. Și sim
ți că pe umerii lui apasă o mare răspundere. 
Parcă vedea fețele colectiviștilor care-i încredin

UN OM ȘI-A AFLAT CASA
A venit la uzină în '46... An de foamete, de se

cetă. Patrot.ii mai erau stăpini încă.
Un insgros, butucănos l-a înregistrat într-un 

catastif și...
— Să muncești bine, măi; noi îți dăm salariu, 

cantină, dormitor...*
.Salariu 1 Cantină 1 Dormitor 1“ Alexandru s-a 

bucurat.
Întreaga zi a muncit pe spetite. Gazele-l su

focau parcă, îl amorțeau.
A intrat in vorbă cu un muncitor mai vechi, 

vîrstnic :
— Așa s-a lucrat mereu ?
— D.apoi cum ? 1 Și mai și — odată. Acum 

nu-i lasă sindicatul...
— E greu al naibii...
Virstnicul i-a privit fața suptă, roșie de gaze. 

Apoi l-a bătut prietenește pe umăr.
— Lasă bre. o să fie bine ! Curind, curind... 

— și s-a dus.
Tovarășul de muncă al lui Alexandru s-a a- 

propiat de el.
— Ce ți-a spus „moșul” ?
— C-o să fie mai bine în curind.
— Să-l crezi pe „moșu“ — e comunist vechi. 

El nu ne-a mințit niciodată...
Seara, la sfirșitul turei, au pornit-o spre dor

mitor. Vreo 60-70 de oameni. Se cunoșteau și-și 
vorbeau unul altuia, pufăind din țigări. Mai tir- 
ziu. Alexandru a aflat că dorm toți intr-o o- 
daie... De uimire n-a mai zis nimic.

Cind au ajuns, s-a dumirit cum e cu „odaia*. 
A dat peste un grajd, o baracă mare, din scîn- 
duri negeluite. A căzut frînt, pe un pat din saci 
de hîrtie.

Așa și-a petrecut Alexandru întiia noapte îa 
„dormitorul” uzinei.

★
Alexandru Stoica stă in fața mea și-mi po

vestește. Numai că, în locul patului din saci de 
hirtie, stă acum pe un pat bun. frumos, cu aș
ternutul alb. curat.

— Vedeți dumneavoastră, lucrurile-s altfel 
acum, Cind le povestesc cîteodată băieților mai 
tineri, cum am locuit eu pînă la naționalizare, 
mă întreabă : „In ce carte ai citit ?“ Dar numai 
eu știu. Eu și cei care au mai apucat uzinele 
sub patroni. Acum, ce să vă spun : priviți în 
jur și... povestiți în locul meu...

Să povestesc. Dar cum ? Să spun că munci
torul Alexandru Stoica stă intr-un palat ? Pen
tru că, intr-adevăr, căminul de la Uzinele Chi
mice „21 Decembrie" e un palat. Camere mari, 
spațioase... Aer- Curățenie.

La ora 6 fix. Alexandru Sto'ca intră în 
schimb. La zece, primește 1-2 litri de lapte 
pentru „amortizarea" gazelor. La 11,30 iese 
din schimb... și merge la masă. Uzina are grijă 
ca zilnic, fără plată, muncitorilor care lucrează 
în condiții mai grele, ca Alexandru, să li se 
servească la cantină o masă substanțială, gus
toasă : 3 feluri de mîncare 1

Am plecat, l-am strîns mîna cu căldură aces
tui om.

Odată ieșit pe coridor, am privit în urmă și 
m-am gîndit : a avut dreptate „moșul" cind 
i-a spus lui Alexandru: „Din ce în ce o să f.e 
mai bine..."

ȘT. Z.

țaseră această muncă, lui, utemistului Gheorghe 
Farkaș, și nu voia în ruptul capului ca aceste fețe 
să-1 privească dojenitoare pentru că nu avuse
se grijă de avutul tuturor. Trupul complet ud îi 
tremura ca o frunză. Șuvițe neplăcute și reci 
ca gheața i se prelingeau pe spate și pe umeri. 
Ploaia putea să mai țină așa mult și bine. Vite
le, speriate, stăteau gata s-o ia la goană prin 
ploaie, dar Gheorghe a rotit o dată biciușca 
prin aer — și animalele au înțeles că stăpînul 
era acolo cu ele, că trebuiau să se supună 
voinței lui. Atunci Gheorghe s-a alezat înaintea 
lor și a pornit înainte prin perdeaua ploii, ui- 
tîndu-se cînd și cînd în urmă. Grajdurile se a- 
ilau destul de departe. Vîntul bătea puternic din 
spate. Drumul prin vînt și ploaie a fost anevo
ios, dar peste cîtva timp cireada era la adă
post. Gheorghe simți că a răcit zdravăn și în
cepu să-și schimbe hainele ude. Cîteva zile 
după aceea nu putu să meargă la lucru. Sim
țea dureri în spate și îi vîjîia capul.

Un băiat vrednic

'Acum cinci luni, vînătorii 
'au dibuit intr-un bîrlog din 
Munții Vrancei doi pui de 
urs. Cam în același timp, in 
Munții Gurghiului, au fost 
găsiți alți trei: doi băieți și 
o... fetifă. Nu erau mai 
mari decît un ghemotoc de 
lină cafenie. Toți cinci au 
fost dăruiti coltului zoologic 
din Parcul Libertății.

Zoologii n-au ajuns încă să 
cunoască dacă ursoaicele dau 
vreun nume puișorilor. La 
coiful zoologic ursuleții sînt ' 
ttrigafi: Gicu, Gogu, Mișu, 
Nicu. Fetita se numește 
Mo va. Cind sînt chemați, 
dau buzna, rostogolindu-se 
spre tăvile cu mîncare.

De patru ori pe zi 
'capătă lapte pasteurizat cu 
calciu gris. Din septem
brie vor primi fructe și 
zarzavaturi. Copii cuminți, 
după ce mănîncă, ursuleții 
dorm. (Păcat că vizitatorii 
nu le respectă odihna). După 
ce se trezesc, ține-te joacă l 
fac tumbe, se cațără pe

stîlpi, aleargă, merg în două 
picioare, se iau la triată. Au 
și o echipă de fotbal, din 
care fac parte Gicu, Gogu și 
Mișu. Fiindcă îi place să se 
bălăcească toată ziua în ba
zin, Nicu a fost poreclit „Ma
rinarul".

Dacă vefi merge să-i vizi
tați pe cei cinci eroi ai noș
tri, din Parcul Libertății, nu 
părăsiți coltul zoologic fără 
să vizitați și lupii. Nu faceți 
însă pe grozavii, încercînd 
să le dafi de mîncare. Nu ui
tați nici pe cele două lama 
sud-americane. Dar să nu le 
infuriati, fiindcă-s tare nepo
liticoase : încep să vă scuipe. 
Dacă vi se întîmplă asta, fă- 
cefi-vă că n-afi observat și 
priviți pe lac cit de mîndre 
plutesc lebedele și cît de cu
rat le e puiul. De atîta spă
lat, nu e de mirare că puful 
lui încă cenușiu se va trans
forma în curind intr-un pe
naj alb, alb ca zăpada...

M. ROȘU

Peste o săptămînă, Gheorghe va putea să re- 
înceapă lucrul. E o muncă grea, pe care a în
vățat-o de la taică-său, care a fost cioban.

Trebuie să fii tot timpul atent cu toată ființa și 
încordarea ta. Trebuie să știi cînd să le dai ani
malelor hrana, cum să le-o pregătești, cum se 
dau primele îngrijiri vitelor atunci cînd dau sem
ne de neliniște. Uneori, cînd alți tineri peirec la 
horă, duminica, Gheorghe are de îngrijit vreo jo- 
iană bolnavă ori vreun vițel proaspăt venit pe 
lume. Și-apoi băiatul are multe de învățat. Seara 
sau în orele lui libere răsfoiește cîte-o broșură 
care aduce noutăți în domeniul creșterii anima
lelor. De multe ori cele citite i-au folosit în munca 
de toate zilele. înainte fugea la doctorul veterinar 
pentru orice fleac. Acum știe să se descurce 
și singur în cazuri mai puțin grave. Colectiva 
din Bod își ia cea mai mare parte din venituri 
din sectorul zootehnic. Și Gheorghe știe că la 
sectorul zootehnic trebuie oameni pricepuți, oa
meni care la nevoie sînt gata de sacrificii.

Munca de crescător de vite, pe bună dreptate, 
se răsplătește cel mai bine în colectivă. Anul 
trecut, Gheorghe a avut 632 zile-muncă. Tatăl 
său a avut vreo 300 și ceva. Cu banii primiți, 
familia și-a făcut o casă. Acum (Gheorghe vi
sează să-și cumpere o motocicletă. Visul • aces
ta este realizabil. Pînă una alta trebuie să se 
însănătoșească Așa-i urează toți colectiviștii, 
care știu că băiatul și-a făcut datoria. In dimi
neața cînd Gheorghe va pleca spre pășune cu 
șapca pe ochi și haina aruncată pe umăr, co
lectiviștii îl vor saluta nu cum se salută un bă
iat, ci cum merită să fie salutat un adevărat 
bărbat 1

i.A informafiij
S----------------- ■----------------
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©e la prîelenîî Iraî

„Greva celor 50 000 de 
conducători de autobuze din 
Londra continuă de cinci 
săptâmîm. Mișcarea gre
vistă e pricinuită de condi
țiile tot mai greie de viață 
ale muncitorimii engleze**. 
(Ziarele).

La 4 fără un s'ert deștep. 
tătoru! nu-și mai zbîrnîie, 
îngrijorat și insistent, crocă. 
netul de alamă, pentru s m- 
plul motiv că săptămina tre. 
cută s.a mutat, cu sonerie 
cu tot, în prăvălia de vechi, 
turi a domnului Green. Și 
cu toate astea, la 4 fără 10. 
Tim sare desculț pe dușu
mea, de parcă i.ar fi turnat 
cineva o cană cu apă rece în 
creștet. Fiindcă de aproape 
doi ani, (Tim nj are decît 
14 cu toți...) de c.înd a in
trat ucenic la autobuze, se 
trezește rrereu la aceeași 
oră. Acu-m s-ar cuveni să
se întoarcă pe cealaltă par. 
te și să.și conținute som
nul. Fiindcă tot n.are ce 
face. De o lună încheiată șo
ferii sînt în grevă. Și apoi, 
o dată cu trezirea, se iscă 
și o înțepătură neplăcută în 
pîntece. acolo Unde ar tre. 
bui să.și afle locul o fe ie 
de pîine și un pahar cu 
ceai. Dar pe Tim nu-1 rabdă 
inima să doarmă, lși îmbra. 
că pantalonii, bluza și por. 
nește pe stradă, prin ceata 
verzuie a zorilor. Pașii îl 
moartă spre garaje. In fie- 
Bare dimineață se întîmplă 
asta. Și nu e singurul. Sute 
de șoferi și mecanici vin 
acolo și. grupuri, grupuri, 
discută, se învîrtesc în ju
rul porților. Parcă ar păzi. 
Ce păzesc? Tim a auzit de. 
seori cuvintele: „Spărgătorii 
de grevă". Și a priceput, tră- 
gînd cu urechea la discuții, 
că „spărgătorii" aceștia le 
sînt dușmani. Dar nu e prea

— Povestise —

dumirit: cum ar putea ei să 
spargă greva ? Cu ce ?

Gîndurile Iii Tim, care în 
vuietul străzii îi ciocăneau 
sub frunte ca niște boabe de 
rrazăre, se împrăștie deo. 
dată Fiindcă s-a făcut li
niște. O liniște nefirească, 
încordată. A ajuns în fața ga
rajelor. Se strecoară înăun
tru, printr-o spărtură a gar
dului numai de el știută. In 
hangare, autobuzele zac ne

mișcate ca niște imense broa
ște țestoase. încolo nici ț.pe- 

nie. Obișnuitele grupuri de 
muncitori nu și-au făcut 
încă apariția. E tare devre
me. Tim se îndreaptă spre 
pompele de benzină. Acolo 
lucrează el. De doi ani. De 
doi ani, în fiecare dimine t- 
ță autobuzele se perindă 
prin fața lui, iar el le um
ple rezervoarele. Ii e drag 
să le vadă pornind „să
tule". sforăind puternic din 
motoare. Iar acum... acum e 
liniște. O liniște apăsătoare, 
de piatră. Grevă...

La urechea lui Tim ajun, 
ge un zgomot depărtat, care 
crește mereu. Ascultă. Sînt 
mașini. Se cațără pe gard. 
Privește. Trei autocamioane 
se apropie în goană. Frînează 
în fața garajului Sînt pline 
cu oameni. Oameni tare ciu- 
dați, posomoriți, cu pălăriile 

trase pe ochi. Printre ei, po
lițiști. Camioanele intră în 
curte. Oamenii sar ios. Cî- 
teva ordine scurte, repezite. 
Misterioșii musafiri se în
dreaptă spre hangare. Urcă 
în autobuze, la volan. În
cearcă comenzile. Motoarele 
răspund. înfuriate parcă.

Tim stă nemișcat, in spa. 
tele unei pompe. Ce vor în 
definitiv? Și deodată înțe. 
lege. Spărgătorii de grevă, 
deci. Aceștia sînt. Așa arată. 
Nimic mai simplu : vor con
duce autobuzele în locul 
șoferilor.

Deodată parcă.1 zguduie . 
elneva de umeri. Ințf-o cil. 
pită știe ce are de făcut : 
fără benzină m> vor p ilea 
pleca. Ventilul... Ventilul cel 
mare al conductei febuie 
închis. Asta-i. Se strecoară 
ca o pisică pînă la puț.il ne 
beton în care se află venti
lul. Intră- Cu o rangă de 
fier înțepenește deasupra 
chepengul masiv. Coboară 
apoi, prin întuneric, scara 
dreaptă. Pipăie roata venti- 
lului. Iși încordează pute, 
rile. Se închide greu. Încă 
un efort. Gata 1 Acum nici 
o picătură de benzină nu 
se va mai scurge in pompe. 
Așteaptă în beznă, cu respi
rația oprită. Cî'.eva minute 
e liniște. Apoi, tropot ne 
pași deasupra, exclamații fu
rioase, înjurături. Cineva în
cearcă chepengul. Alte în
jurături. Au adus răngi. în
cep să lovească. Va rezista 
capacul ? Cine știe ?■:. Cli
pele trec prea repede. Me
reu lovituri, alte lovituri. Un 
colț de chepeng s-a îndoit. 
Au introdus acolo o pirgiie. 
Chepengul trosnește. Cedea
ză o balama. Apoi _ cealaltă^ 
Trei polițiști sar înăuntru.

VASILE MANUCEANU 
să, o mulțime de vie
tăți. pe care le stu
diază în orele libere.

(continuare in pag. a VII-a}

NOUTATIDINȚARILESOCIĂLISMULUI
In Uniunea Sovietica a început construirea unui canal care va lega 

Niprul, cel mai mare fluviu ucrainean, de bazinul minelor de fier Krivoirog. 
In drumul sau, apa va fi ridicata cu ajutorul ecluzelor la o înălțime 
de 80 m. In centrul bazinului Krivoi rog, unde se sfîrșește canalul, va fi 
creat un lac de acumulare cu o capacitate de 60 milioane metri cubi.

Noul avion sovietic de pasageri „TU—114 D’* a efect nat de curînd un 
zbor fara escala pe ruta Moscova—Irkutsk—Moscova (8600 km.) El a 
zburat la altitudinea de 10—12.000 metri, cu o viteza medie de 800 km 
pe ora.

La Loian, în R. P. Chineza, se construiește prima fabrica de ciment 
proiectata de inginerii chinezi. Ea va produce anual aproape o jumătate de 
miliard tone de ciment.

La Halle, în R. D. Germană, a fost construit un uriaș și ingenios 
cuptor, care va produce anual 12 milioane de cărămizi. Cuptorul este stră
bătut de un tunel lung de 112 metri, prin care circula necontenit un tren
cu 50 de vagonetc.

De curînd, pe rîul Ardă a fost terminată construcția celei mai mari
hidrocentrale din R.P. Bulgaria, cu o capacitate anuala de 200 milioane
Kwh. Hidrocentrala a fost proiectata și utilată cu ajutorul U.R.S.S.

Numai în anii 1956—57, în R« Cehoslovacă au fost date în folosință 
126.000 locuințe noi pentru oamenii muncii.

<
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Acum cîteva zile ne-a vizitat țara o 
delegație de scriitori din Grecia. Prin
tre ei se afla și cunoscutul scriitor 
progresist Menelaos Ludemis. „Un 
copil numără stelele" și multe alte 
cărți ale sale sînt scrise pentru copii 
și despre ei.

Scriitorul ne-a împărtășit impresiile 
p’.ăcute din vizita făcută în Romînia. 
Și-a mărturisit regretul că-i atît de 
scurt timpul șederii în țara noastră. 
„Aș vrea să umblu și să văd cît mai 
mult Să vizitez frumoasele locuri ale 
patriei voastre, să cunosc sufletul po
porului romîn. Aș vrea să mă întîL-

nesc ca muncitorii din uzine, să cu
nosc mai bine viața lor".

1

Ne-am despărțit urîndu-i ca în 
timpul cît va mai fi oaspetele nostru 
să-și îndeplinească cît mai multe din 
dorințele sale, iar vizita de acum să' I 
fie urmată de multe altele, II vom. | 
aștepta întotdeauna cu dragoste și | 
bucurie.

Publicăm fotografia scriitorului și 
salutul adresat copiilor din patria I 
noastră, salut care sună astfel: j

„Sărut cu dragoste pe copiii Romî- 
niei. Ei mi-au devenit cei mai buni 
prieteni".

MENELAOS LUDEMIS

taj /FCI’- T



Ce sărbătoare. Și to
tuși, ce zarvă!... Colegele 
mele, mai mari și mai 
mici, stau in fața ușii și 
tremură de emoție. Se 
îndeamnă una pe alta, 
se încurajează, se felicită. 
Au uitai de toate „cioc, 
nirtle". dor pentru asta 
au trecut prin multe. Și. 
ca să va dovedesc că am 
dreptate, am să vă dau 
două fragmente din seri, 
sorite unor prieteni. Scri
sori mai vechi, bineințe. 
Ies

Neagu George, comuna 
Ciorogîrla, raionul Dom
neau. „Sunase clopoțelul.

eMăhiiuau.
BEVO9țBATCU
CITITORII

In clasă, fiecare trecuse 
la locul lui, afară de 
Voicu Emil și de Dragoș 
Ghiță. Ei s-au așezat 
după ușă și cind a intrat 
colega noastră Neicu 
Viorica, au împins-o 
Plingind, Viorica l-a lovit 
pe Voicu, răsturnind caie
tele și cărțile pe jos. El 
s-a supărat și a lovit-o 
din nou. Unii susțin că 
Viorica e de vină, alții că 
Vo:cu și Dragoș. Tu ce 
crezi

Eu cred că Viorica 
n-a făcut decit să se ape. 
re, e adevărat, cam bru
tal. Vinovată de sfirșitul 
tntimpiării este insă și 
ea Trebuia ca, deocam
dată să-i lase in pace, și 
apoi să le ceară socotea
lă. intr-un mod serios, 
de față cu clasa.

Baciu Domnita. str. 
Ștefan Drac'-nski, nr 21 
Suceava. Ea imi scrie: 
„A trecut mult timp de 
cind nu ți-am scris. Asta

pentru că nu merg la 
școală și.mi pregătesc 
singură lecțiile. Cu pă
rere de rău trebuie să.ți 
mărturisesc că aceasta 
se datorește neînțelegerii 
dintre noi. Un coleg, in 
glumă, mi.a pus piedică. 
Am căzut și mi-am frac
turat mina".

Ați observat cum scrie 
Domnița ? ,Cu părere de 
rău". Ea ține la colegii 
ei, îi pare rău de năz. 
drăvăniile lor, de tot 
ceea ce a trebuit să sufere 
din pricina lor. Dar ce a 
făcut ea, ce a făcut co- 
lectivul de conducere ca 
foaca să fie joacă? Șt 
acum, spre sfirșitul anu
lui școlar, am aflat că a 
făcut multe. Că in cele 
două clase „situația cri. 
tică“ s-a îndreptat. Băie
ții din clasa Domniței se 
poartă frumos iar Vio. 
rica e acum cea mai bună 
prietenă cu Dragoș.

MARIUCA

la ta-ne m pragul celei de-a VHI-a edi
ții a Cuoet de natație a „Scînteii pionie
rului". Au trecut opt ani de zile de cind 
gazeta „Pionierul-4 (așa se numea gaze
ta noastră în 1950) a organizat prima 
ediție a Cupei de natație pentru pionierii 
din București. An de an, la Cupa „Sciri- 
teii pionierului" au participat pionieri dm 
tot mai multe regiuni ale tării, iar nu
mărul celor care au invătat înotul cu 
acest prilej trece de cîteva zeci de mii.

Spre deosebire de ceilalți ani, în această 
vacanță de vară la Cupa „Scînteii pio
nierului" pot participa toate organizațiile 
regionale de pionieri din țara noastră. 
Fiecare organizație regionala de pionieri 
care dorește să participe trebuie să a- 
nunțe în scris pină la 5 iulie 1958, co. 
misia centrală de organizare a Cupei 
„Scânteii pionierului", București, Casa 
Scînteii.

★

La cea de-a Villa ediție a Cupei 
„Scînteii pionierului", participă numai 
pionieri, băieți și fete între 9 și 14 ani 
impărțiți in două categorii de vîrstă și 
anume :

Categoria 1 pînă la 11 ani inclusiv
Categoria II de la 12 la 14 ani inclu

siv.
N.au dreptul să participe pionierii le

gitimați în secțiile de natație ale clubu
rilor sai* colectivelor sportive, cu excep
ția colectivelor școlare.

Un concurent poate participa la o sin
gură probă individuală și la ștafetă.

Și acum iată etapele de desfășurare a 
Gupei „Scînteii pionierului".

Etapa I, 1—18 iulie, se desfășoară în 
toate taberele și cluburile pionierești. Pot 
participa toți pionierii care doresc pre- 
zentîndu-se la întreceri în cadrul taberei 
sau ai clubului.

Etapa a ll-a, 20—25 iulie (faza raiona
lă saa orășenească), în care își vor dis
puta iniîietatea primii trei clasați în pri
ma etapă.

Etapa a II l-a — 3 august (faza re
gională) la care se prezintă primii trei 
clasați la toate probele la faza raională 
sau orășenească, cu care prilej, din rîn- 
dul celor mai buni concurenți, se va al
cătui lotul celor 8 participant la faza 
finală pe țară din primii clasați la toate 
categoriile.

Etapa a IV-a (finala pe țară) se va 
ține la București. în ziua de 10 august 
crt.

*
Cupa „Scînteii pionierului" cuprinde 

următoarele probe, pe categorii de vîrstă.
Categoria I : 9—tt ani inclusiv.
25 m. liber băieți și fete
25 m. bras băieți și fete 
4x25 m. liber mixt.
Categoria a ll-a; 12—14 ani inclusiv
50 m. liber băieți și fete 
50 m. bras băieți și fete 
4x50 m. liber mixt.

*
Clasamentul ,atit pentru regiuni cit șl 

individual, se va întocmi după punctajul 
următor :
Locui I II III IV V VI
Puncte 6 5 4 3 2 1

La ștafetă, punctajul va fi dublu.
In faza finală pe țară. „Scînteia pio

nierului" va acorda premii individuale 
primilor trei clasați și va decerna Cupa 
„Scînteii pionierului", ediția a VlII-a, or
ganizației regionale de pionieri care a 
dobîndit cele mai multe puncte în clasa
ment.

Organizațiile regionale de pionieri par
ticipante la cupă vor trimite pe adresa 

indicată. în ziua urmă
toare fiecărei etape, foile 
de concurs, care vor tre. 
bui să cuprindă numele 
și pronumele participan
tului, școala, timpul reali
zat și lungimea bazinului.

PIONIERI! PARTICI. 
PĂȚI ÎN NUMĂR CIT 
MAI MARE LA CEA DE 
A VIII-A EDIȚIE A CU. 
PEI „SCÎNTEIA PIO
NIERULUI".

M-am hotârît
Deși nu sînt decit in clasa 

a IV-a, m-am și hotărit ce să 
fiu. Datorez hotărîrea asta 
prietenilor mei de la S.M.T. 
Ei tn-nu învățat să lucrez la 
strung. Acum știu să iau 
șpanul, să măsor și să citesc 
șublerul, să așez cuțitele. Tot 
ei m-au învățat să lucrez la 
bormașină și polizor. Tovară
șii șoferi Sitaru și Pani
că mi-au dat voie să pornesc 
motorul rutierului și al „Mo
totolului". Abia aștept să 
termin școala elementară. 
Nea Fănică și ceilalți prie
teni din S.M.'r‘ mă așteaptă!

NEGRU RADU 
comuna Padina, raionul 

Pogoanele, regiunea 
Ploiești

.Secretul"
a fost descoperit £

Dacă acum o lună ai fi în.
trebat pe unul din colegii 
mei ee vrea să devină, nu 
ți-ar fi răspuns. Era „secre
tul" fiecăruia. Ieri, la ora 
de dirigenție, am aflat, ne-am 
sfătuit împreună, ne.am fă
cut planuri de viitor. Vrem 
să fin- de folos. Ania Gheor- 
ghe vrea să se facă tinichu 
giu, Țac Andrei — inginer, 
iar Cătină Adam, fierar. De 
fapt, Adam e de pe acum a- 
proape fierar. El își ajută 
tatăl, care e de meserie.

BALEA N1COLETA
cl. a Vil-a, comuna'

■ IHdia, raionul Oravița, 
regiunea Timișoara

Ca și tata
Tata e colectivist. în cam. 

pania insămințărilor a fost 
fruntaș pe raion. Eu mă min. 
drese cu asta și aș vrea să 
ajung și eu gospodar bun, 
un colectivist bun.

GLODEANU DUMITRU 
comuna Poboru, raionul 
Vedea, regiunea Pitești

Rezumatul capitolelor 
precedente

Brotăcel, copilul care fusese înfiat de 
o familie de lupi, S-a întors in mijlocul 
oamenilor din sat. Din pricina unor 
zvonuri mincinoase însă, oamenii îl a- 
lungă.

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

Aici, Brotăcel smulge colții veninoși ai 
cobrei și ia din comoară un ankus (can
ge) de aur. „Ankusul mă va răzbuna; 
e aducător de moarte", strigă cobra ame
nințătoare. Brotăcel pleacă cu ankusul 
și-1 aruncă într-o ripă, socotindu-1 bleste
mat. Dar a doua zi ankusul dispare. Bro
tăcel pornește pe urmele lui și zărește 

mai multi oameni dâre se uciseseră în
tre ei pentru prețiosul obiect. îndurerat, 
Brotăcel il înapoiază- cobrei. Intre timp 

-’ungla cunoaște o secetă cumplită. Foa- 
n ea și setea răresc rînduri'e viețuitoare- 
Fr. Brotăcel, împreună cu un grup co-n- 
tus de Hathi, elefantul, coboară după 
apă **» valea Marelui Fluviu.

VREME DE $ECETA. DUPĂ SEMNA
LUL tVl HATHI,TOATE VIETĂȚILE POR
NIRĂ JA' S6 ADAPE FĂRĂ AIIC1 O

după ce băură $e mai înviora
ră, copilvl ÎNCEPU $Ă ȘE 
JOACE, STROPINDU-L PE BALOO 
CV APA“.
_ PICIVLE ! , NU E BINE SĂ-ȚI 
BAȚI JOC DE BĂTRÎNVL TĂU ' 
DA$CĂL , îl ZI$E URSUL .

FRICZT.

BAGHERA ÎNTINȘE În GLUMA” 
LABA CATIFELATA” ȘPRE BROTĂCEL 
£I-L IMBRÎNCJ, DE

A
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ar exista în reailitate. 
fenomene cu mult maî 
■numesc, în șitiință, halu-

xistă și cazurile unfair 
oameni cărora deși sînt 
treji li se pare că văd 
arătări fantastice, îngro
zitoare, sau plăcute. U-

neori „discută" cu aceste arătări de 
parcă- ele

Aceste
grave se
cinații.

Halucinațiile, spre deosebire de 
iluzii, nu pornesc de la obiecte sau 
fenomene existente ci slut făurite

fetiței, sau cercetează o- 
cu atenție și calm, înțelege 
ce-i vorba și atunci își dă 
că s-a înșelat.

dată, o fetiță s-a spe
riat de propria ei căma- 
șe de noapte, care, agi
tată de curent, Wfiia pe 
spătarul unui scaun. Ea 

a crezut că are de-a face ou o ară
tare. Atunci cilnd ești obosit 
sau tulburat, un' obiect oarecare 
ți se pare că se transformă în ceva 
înfricoșător. Este o simplă iluzie, 
fluziile pot fi de mai multe feluri:, 
vizuale, atunci cînd ți se pare eâ 
vezi ceva ; auditive, cînd un sunet 
obișnuit pare că se transformă in
tr-un răget de fiară sau ai impre
sia că cineva necunoscut te strigă, 
deși e vorba de un simplu mieu
nat de pisică; tactile (atiogînd cu
reaua de la pantalon pe întuneric, 
ți se pare că ai pus mî-Ja pe un 
șarpe); oMactive, atunci cînd con
funzi un miros cu altirl etc. Tot
deauna iluzia pornește de la un o- 
bieot care EXISTA în clipa aceea.

Pe un om lipsit de învățătură, a- 
semenea iluzii îl pot speria și poale 
să le ia drept fenomene supranatu
rale. Un om oare are însă cât de eft 
învățătură aprinde lumina, ca în 
cazul 
biectut 
despre 
seama

O boală ciudată

în întregime de un creier bolnav. 
Halucinațiile pot fi produse de boii 
grave ale sistemului nervos, de tem
peratură mare, de primejdioasa 
boală a alcoolicilor denumită „deli
ram tremens" etc.

Șarlatanii

D
upă cum ați putu-t con
stata, fenomenele de 
mai sus smt, toate, foar
te simple și au *la bază 
explicații științifice. In

să nu totdeauna știința a putut 
explica toate fenomenele namrii. 
De aceea mulți înșelători au profitat 
de neștiință oamenilor, infitulînd'i-se 
„prooroci", „făcători de minuni", 
„vrăjitori", „ghicitori" și alte năz- 
bftii. Mai mult decît atît, toate orîn- 
duirile sociale care se bizuiau oe 
asuprirea maselor populare, sclava
gismul, feudalismul și, în zilele 
noastre, capitalismul, s-au slujit de 
asemenea înșelători ca să poată je
fui în voie. Antenințînd cu dezlăn
țuirea unor forțe supranaturale, ei 
sileau poporul (pe care dinadins îl 
țineau în cea mat neagră neștiințăl 
să li se supună, iar cei care se ridi
cau în mod curajos ta luptă erau 
torturați, arși pe rug etc.

In anii democrației populare în 
țara noastră, s-au înființat mii de 
școli și lumina științei pătrunde 
din ce în ce mai mult în satele și 
orașele noastre. Totuși mai sînt în
că oameni naivi, pe care îi sperie 
anumite fenomene inexplicabile 
ta prima vedere. Poate vă amintiți 
de peștera Izvorul Țărișoarelor, din 
interiorul căreia se auzeau vaiere 
jalnice. Unii din localnici spuneau 
că peștera e „vrăjită". învățătorul 
utemist Leon Bîirte a pătruns cu 
curaj în peșteră și i-a descoperit 
secreted. Vaierele erau de fapt fîlfii- 
tul liliecilor affați în număr ma
re în peșteră. Sînt însă și unii care 
s-au mai lăsat păcăliți de șarlatani. 
Se cunosc astfel „vedeniile" apăru
te acurrt cîțiva ani într-o comună 
din Țara Oașului. E vorba de o 
strălucire deosebită pe care o căpă
tase un geam1 al unei case 
în bătaia soarelui, la e.are geam, 
zice-se, ar fi apărut chipul unui 
sfîtnt- Oamenii, cu muilt mai neștiu
tori în anii aceia, în loc să se ducă 
să-și vadă de treburi, s-au adun-at 
și au căscat gura să vadă „minu-

Produse zaharoase (dropsuri, 
rahat. caramele etc >

Conserve de fructe tgcw <»rt, 
dwkvțui' 5» sururj fMtvrak d» IrueH) 

foaaie in wdiarun șj vitamine

I POMPELE I
H (Urmare din pag. a V-a)

B Un baston de cauciuc îl lo. 
= vește cumplit în frunte, 
ș Apoi se face iar întuneric.
= Tim se trezește în curte, 
g pe ciment. Simte în gură 
H gustul sărat al sîngelui. 
= Vede ca prin sită. Se scoală 
H bîjbîind. In fața pompelor a 
s tras primul autobuz. Benzi, 
ș na curge in rezervor.
ș A fost in zadar.

nea" din geam și să asculte 
palavrele unor înșelători. Fă- 
cîndu-se cercetări, s-a văzut 
că, de fapt, „sfiwtul" din 
geam apăruse din cauză că 
geamul era uns cu... gaz. 
(Gazul, uns pe o suprafață 
lucioasă, în bătaia soarelui 
strălucește multicolor.) Cei 
care organizaseră șariatania 
erau chiaiburi inrăiți, dușmani 
ai poporului; care sabotau lu
crările agricole, sustrăgiind

Dar nu, totuși nu! Ii vine 
să strige de bucurie. In fața = 
porților larg deschise a apă. ș 
rut un grup de muncitori. || 
Și mai vin încă. „Spargă- = 
torii" sar din mașini. Șiiu § 
ce-i așteaptă. Se împrăștie § 
ca potîrnichile, căutind să gp 
scape cu fuga. Tim ar vrea || 
să.i huiduie. Dar n_are rost. J 
Principalul e că greva con- ș, 
tinuă. Și nici un autobuz nu g|. 
va pleca. =

oamenii de la lucru tocmM 
în zilele in care anumite lu
crări trebuiau să se facă de 
grabă.

Așa că, dacă vreodată veți 
avea de-a face eu întimplări 
asemănătoare celor din arti
colul de față, să știți că ele 
au o explicație, o cauză pe 
care o găsiți cu puțină gîn- 
dire... Pentru că „minuni" nu 
există"!

A. ALBU

Două construcții simple
UN SFREDEL

Cel mai bun meșter e acela care-.și face 
singur uneltele. La școală ai învățat multe, 
dar un sfredel tot nu știi încă să faci Și 
iți trebuie neapărat. lată, ai o sp ță de bi
cicletă ; ia-o și pune-o cu un capăt in foc, 
tasu-l să se facă roșu, apoi cu citeva lovi
turi de ciocan lățește-l: ca Pe un cioc de 
rufă. Acum, ia dalta de lăcălușărie, taie-l 
cu in desen și ascute i bine marginile. Pune 
sirmu din nou în jăratec cu acelaș capăt. 
Cind va fi de un roșu viu, scufund-o in 
apă rece.

...Șl UN FIERĂSTRĂU
Ducă n-ai fierăstrău, iă o cutie goală, de 

conserve, o pereche de foarfece și învajă să-l 
faci singur.

Mai întîi, taie o fîșie de tablă cit vrei de 
lungă, apoi cu un cuțit ori cu alt fier ascuțit, 
fă-i dinți și fierăstrăul e gata...

I 
I

I

i 

I
i
i
I

i
i



cu poetul

de poarta

ANECDOTE

s-au des.

iI

♦
Cuvintele pluteau în încăpere. Apoi

pe care le.am trăit a fost aceea cind, pe poarta Pala- 
pionierilor din București, am citit însemnate cu slove 
primele rînduri din : „Cîntecul meu de pionier" :

Breslașu

De vorbă Umor

agi me
unat I

departeCasa e, undeva, pe Știrbei Vodă. Nu 
școlii pe care, cu cîteva zeci de ani în urmă, intra un băiat 
mărunt, vioi ș1 zburdalnic, cu păr cîrlionțat și ochi deosebit 
de iscoditori. Nu departe de mescioara turcului de la care 
cumpăra sugiuc și peltea „pe datorie". Nu departe de Cișmi- 
giul ștrengăriilor și primelor versuri mîzgălite în taină pe 
un petic de hittie. Băiatul se numea Marcel Breslașu.

Era, sub înfățișarea vioaie și copilăroasă, un copil gîndi. 
tor, deosebit de atent la ceea ce se petrece în jur...

— Mai mult m-am bucurat de jocurile celorlalți decît de 
ale mele... mi-a istorisit el singur, într-una din dățile cind 
am stat de vorbă în casa aceea căptușită cu cărți și îmbibată 
de miros de tutun de pipă... Mai mult mi.au plăcut poveștile, 
pățaniile, copilăriile celor de seama mea, decît ale mele în
sumi. Care a fi fost pricina acestor înclinări, de-a iubi viața 
celor din jur, de-ai privi. necontenit, de a.i observa cu un 
nesecat interes ? Nu eram un copil bătrîncios, dimpotrivă. 
iCred că taina Stătea într-aceea că foarte devreme am în
ceput să scriu versuri...

— Versuri sau muzică ? am întrebat, căutînd cu privirea 
pianul mare.

Marcel Breslașu a zîmbit :
— Hm, nu știri nici eu ; muzică sau versuri ? Atnîndouă 

aceste căi ale mele de.a vorbi despre impresiile pe care le cu
legeam din viață se împletesc în amintirea mea atît de 
strîns... De mic copil începusem să studiez muzica. La 6 ani, 
știam notele, deși încă nu cunoscusem buchiile alfabetului și 
aproape cu întîiile clămpăneli la pian, am început — dragă 
aoamne — să compun. Pe semne însă că undeva, în mine, 
cu totul nelimpezită încă, era chemarea către poezie și 
aproape toate acele încercări componistice le făceam pe ver. 
suri care-mi erau dragi.

Cînd m.am deprins cu cititul, am ales poeziile clasicilor, pe 
care le găseam în cărțile de școală. Apoi poeme d:n volumele 
pe care le citeam pe nerăsuflate. Devreme am cunoscut și poe
ții altor literaturi : Heme, Goethe, Musset.

— Așa incit primele versuri?...
— ...Erau texte pentru muzică. Nu mai știu nici eu cum 

s-a făcut trecerea de la textele altora la ale mele... Apoi de.aci 
nu mai era decît un singur pas, pentru ca să încep să scriu 
poezie fără gîndul de a măi cînta... Și drumurile s-au des
părțit pentru a se reînnoda mult mai tîrziu...

Marcel Breslașu s-a întrerupt, a făcut cîțiva pași spre o 
măsuță și și-a ales dintre multele lulele una galbenă, cu trans
parente de chihlimbar. Apoi, cît a stat să aprindă tutunul, a 
privit gînditor un portret făcut în cărbune. O față osoasă, cu 
pomeții ieșiți, o fiunte încăpățînată subun păr răvășit, aceiași 
ochi iscoditori din copilărie. Marcel Breslașu la 30 de ani.

— ...Mult mai tîrziu... cînd ? am spus încet, încercind să 
reinnod firul discuției. Vorbitorul a ales un volum de pe unul 
din rafturi și mi l-a întins.

— „Cîntarea cîntărilor"... am citit eu.
— Da... e prima mea lucare mai mare. Cartea aceasta 

îmi rămîne deosebit de dragă. Spuneam c.am folosit pentru 
ca s.o scriu tot ce învățasem. Adică poemul in versuri spus 
de soliști, corul, orchestra. Pe deasupra scrisesem și o pre
față despre cuvîntul cîntat. Foloseam toate mijloacele pe care 
le aveam la îndemînă, ba chiar și agonisita din alte domenii. 
Căci in. re timp studiasem filozofie, istorie, regie de teatru și 
de operă. Debutasem cu mulți ani în urmă în „Adevărul Li
terar", în același număr cu Zaharia Srancu. de care mă leagă 
o prietenie veche. Dobîndisem un anume meșteșug în ale seri, 
sului.

S.a făcut tăcere... Cuvintele pluteau în încăpere. Apoi 
Marcel Breslașu s-a sculat, și.a pus pipa pe pian și-a cin- 
tat cîteva note. Am recunoscut Ma’șul brigadierilor de la 
Bumbești.Livezeni. II cin.a in vremea aceea toată țara.

— Astea sînt adevăratele note ale poetului, a repetat ei- 
Chiar și cînd scrie pentru copii... Aici s.a întrerup; și a 
surîs.

— Știi care e una din marile mele mîndrii ? Partidul m-a 
cinstit în multe chipuri, dar parcă una din cele mai frumoase 
clipe 
tului 
mari

„Cu inima ca un crlmpei de cer 
Și gîndul ca o zi de primăvară, 
Intiiul meu salul de pionier 
Voios (i-l dărui (ie scumpă (ară“.

MIOARA CREMENE
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SFATURI
(SE DAU ORICUI 

ARE NEVOIE DE ELE)
Staturi pentru tinerii 
zoologi

— Dacă cumva da'I 
peste un elefant, nu 
căutafi să sus.ineți că 
l.ați „găsit".

Sfaturi pentru tinerii 
muzicanți

— Dacă vi se pro
pune să cîntați la cin. 
trăbas, refuza 1. E 
prea greu. Optați pen. 
tru piculină, e cel mai 
ușor instrument.

Sfaturi pentru tinerii 
■ stupari

— Nu învățați albi
nele cum să facă mie
rea. Știu ele și singu- 

' re.

„ Sfaturi pentru tinerele 
Hi albine

— Nu invățafi stu- 
parii cum să mănînce 
mierea. Știu ei ți 
singuri.

I. POPESCU i

UNDE DAI...
Mark Twain învăța 

umble cu bicicleta. Pînă una- 
alta, încurca circulația și 
băga spaima în pietoni. In- 
tr-una din plimbările-i zil
nice, lovi un trecător, care 
se răsti la el :

— Ascultă, omule, văd că 
ai clopoțel. Nu știi să suni? .

— Ba de sunat știu, dar 
nu știu să merg pe bicicletă, 
răspunse, mucalit, scriitorul.
RECIPROCITATE

Pictorul Whistler era un 
om deosebit; se lăuda că 
nu-i plac convențiile sociale. 
Imbolnăvindu-i-se cățelul, 
chemă un mare specialist în 
boli de gît. Deși supărat 
cînd văzu despre ce este 
vorba, medicul îi consultă 
patrupedul și-i prescrise o 
rețetă obișnuită în asemenea 
cazuri.

Peste cîtva timp, pictorul 
fu chemat la rîndul său de 
doctor. Crezînd că vrea să-i 
comunice ceva în legătură cu 
boala ciinelui, se grăbi să se 
ducă.

— Mă bucură că nu te-ai 
lăsat așteptat. Știi, voiam să 
te rog să-mi vopsești ușile! 
îi spuse doctorul.

Do pe atinse, dr
.■.abur a ne-a 
lată-ne azi în știa 
Prin brădetul din C
Refren : Pionie:

Pionieri, 
Sub mâiastra zare- 
Zvelți urcăm 
Șl cintăm : 
„Ce trumoasă-i țara noas
tră l"

Cîntul vesel ne avîntă 
Către piscuri, in Bucegi I 
Mai o snoavă, mai o trintă, 
Drumețim de ore-ntregi 1 
Refren : același
Miorițe n treacăt zburdă, 
Coborînd de pe tăpșan. 
La desaga lui cu urdă 
Ne pollește un cioban 1
Refren : același 
Printre noi nu se găsește 
Nici un chip posomo it. 
Braț la braț, prieteneș'e, 
Munj’i-i
Refren :

colindăm cîntind ’ 
același
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