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Ultima gardă la drapel

yigini din zilele minunate ale ța
pi ieri îi impresionase primirea 
îoasă pe care le-o pregătiseră Iu 
pionierii din tabăra vecină — cei 

Parcă ieri au înălțat dra-

27 august 195b. E ora 5 după amiază. Elena 
Dumitru, Carmen Visarion și Ștefan lonescu. 
toți pionieri ai detașamentului 1, tabăra' C.F.R. 
Bușteni, preiau în această vacanță, ultima 
gardă la drapel. E un moment mai solemn, mai 
plin de semnificații decît altădată... Ultima 
gardă... Pînă azi n-a prea fost timp pentru reca
pitulări, pentru amintiri, însă acum, ca intr-un 
caleidoscop viu colorat, tși fac loc zeci de gîn- 
duri, zeci de 
berei. Parcă 
atît de ceretj 
gară, la soi 
de la „Rej 
pelul șt aij 
a taberei Jț 
ți le Coi 
Galații ' 
cei dit 
lui Ejj 
cursi/fi 
zilei 
tele^

Desen de C. MALI!1

DL-
»pregătit pentru deschiderea festivă 
X ce au știut mai frumos cei din păr- 
nței, Bucureștiului, Ploeștiului sau 

mKa... Cit de puțin timp a trecut de cînd 
iy,-Vcrcul de literatură au închinat o seară 
jrjnescu.. Cît de interesante au fost con- 
Șe pentru cel mai bun povestitor... De abia 
Acestea au primit felicitări pentru fragmen- 
iin programul pregătit pentru ziua de 23 

cu care s-au prezentat la stația de radio- 
a orașului... Cînd au trecut cele 21 de 
Jabăra ?

izbucnește pe neașteptate Carmen, 
totul la tel pe aici. Și munții, și 
enița noasțrA din spatele taberei... 
irte, în trțfflp spre cană.
:ă timpul’£■.• trecut așa repede, în- 
reJȘlena, plină de nostalgie. Și to- 
îi-e dor și de școală, și de miro.sul 

șuetelor noi I...
.uștiudespre ce îmi voi aminti mat 

întU Cfad- v^m^lkffeasă... spune Carmen. Cred 
că- despre excursii. Și la Zamora, cea cu multă 
zmeură, a fost minunat, și în grădina Peleșulut, 
și la Gura Diham și la Urlătoare...

— Tu ai mai fost vreodată într-o fabrică de 
sticlă ? Am învățat o mulțime de lucruri noi la 
Amiga I Tot așa și la Bușteni, la fabrica de 
liîrtie I Am scris despre asta și celor de acasă 
și în cadrul -concursului nostru pentru „cea mal 
bună scrisoare" am fost premiată și eu și Cor
nel Atoisescu. cel din București.

— Păcat numai că băieții noștri au mîncat 
cam multă bătaie la fotbal. Aproape toate între
cerile cu celelalte tabere le-au pierdut Ne-a-u cam 
făcut de rîs — conchide cu înțeles Carmen, ceea, 
ce-l face pe Ștefan, care părea dus pe gînduri, 
să sară ca ars :

— Ați uitat de meciul cu preventonul C.C.3. 
în care i-am „făcut praf" cu 2 - 0 ? Altădată să 
nu mai vorbiți I Și pentru că ne-ați „calomniat"' 
n-am să vă mai povestesc nimic, despre întinw 

■p la rea cu geamantanul pe care l-am legat noap-. 
tea de piciorul lui Șerban...

— Nici nu ne interesează I Spune mai tune 
ce ți-a plăcut cel mai mult în tabăra noastră.

— Cred că n-am să uit niciodată întîlnirea cu 
bătrînul ceferist care lucrează în gara Bușteni. 
Pe vremea copilăriei lui nu erau nici tabere pea» 
tru copiii muncitorilor, met cîntece, nici veselie.^ 
Iar noi azi... cite bucurii...

*
Discuțiile nu mai contenesc. Intre timp se lasj 

înserarea. Drapelul roșu mai flutură încă de< 
asupra capetelor brazilor celor mai înalți dm 
jur. In curînd, ca și în atîtea alte seri, se va 
auzi. în depărtare, cîntecul copiilor: „Partidul^ 
tu ne socoate / Drept cei mai mici ostași ai tăf\

Și apoi, stingerea. Mîine, decorul va fi oare-, 
cum schimbat... Peste trei sute și cîteva zile însă, 
după ce crestele Caraimanului vor cunoaște încă 
o iarnă și încă o primăvară, în curtea taberei 
C.F.R. Bușteni va răsura din nou glasul goarnei^ 
se va-nălța iarăși drapelul.

MARGHH SAVA
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In expresul

I

Diplomă oblinută pentru locul intri la 
cor de către pionierii romîni

sumedenie de lucruri 
pionierească,

1RIM1E VASILE 
instructor al secției de școli 
și pionieri a C.C. al U.T.M.

«»ț» o a e
'Menții fasMMtwn

a e »r

A l"i EhAlată-ne de cîteva zile în 
Artek — minunata tabăra 
oionierească din sudul 
Crimeei Ne am și împrie
tenit cu pionierii bulgari, 
cehi, finlandezi, belgieni, 

și mai ales cu pionierii 
sovietici, minunatele noastre gazde. Fie
care zi ne aduce noi surprize, noi bucurii, 
noi prieteni. Trăim un vis frumos, dorit de 
multa vreme, și parcă nu ne vine să credem 
că tot ceea ce vedem, tot ceea ce ne încon
joară, e realitate. Cer veșnic limpede, 
marea veșnic însorită, munți cu pălării 
de nori albi, clădiri luminoase, de mar
mora.. Azi am mers in grădina Nichit- 
skin, una dintre cele mai mari grădini din 
lume Ne au uimit copacii eî ciudați cu 
frunze uriașe, florile necunoscute, podu
rile ca niște uriașe arcade grațioase peste 
ape. Ieri am făcut o plimbare pe mare 
cu barcrfe. Alaltăieri am mers intr-o ex
cursie la lalta, unde, seara, am avut o 
mtrlnire cu pionierii sovietici în apropiere 
de „S+mca prieteniei", stincă înconjurată

Inserează. Pe nod in com
partimente se aprind luminile. 
Călătorii încep pregătirile «ie 
culcare. Doar noi mai sintem pe 
condor; eu și vreo trei-patru 
pionieri din cei zece care se în
torc din tabăra internațională 
de la Baiatoh (R. P. Ungară). 
Discuția noastră a început încă 
de la plecarea expresului din 
Arad. Fiecare se grăbește să-nii 
împărtășească ceva din aminti
rile culese in timpul șederii in 
R P. Ungară.

— Ce om bun era lanci-bacil
— Cine-i lanci-baci?
— Un instructor. L-am cunos

cut de cum am ajuns la Buda
pesta, mă lămurește Badea Con- 
s'antin dyj Constanța. Tot 
timpul a stat în mijlocul nos
tru. Și ce bine ne simțeam îm
preuna. Nu știa rominește — 
dar a învățat de "Ta noi 1 Repe
ra cuvintele pe care le pronun
țam noi și apoi cerea să i se 

fiecare.

berei." Mi a plăcut de el de cum 
Lain văzut. Era foarte vesel. In 
seara aceea eu eram de plan
ton. După două ore trebuia să 
scol schimbul următor. Dar 
n-aveam ceas. Tolea, s a apro- 
piat de mine: ,,Vrei ceasul 
meu? O să mi i inapoiezi mîine 
dimineață*. Tolea avea un ceas 
foarte bun. ,,Kama“.

Și de atunci ne-am împriete
nit. Seara cînțam împreună, ne 
povesteam- o sumedenie de lu
cruri și ne jucam...

...Departe, în noapte, apar 
cîteva lumini. Intrăm în Blaj. 
Ceasornicul arată miezul nopții, 
In zori, vom ajunge la Bucu
rești. Trebuie să ne culcăm.

Noapte bună I
EMIL DOBRESCU

explice ce înseamnă 
Astă noapte» la gară» ne-am luat 
rămas bun de la el: „Bucsut 
veftiink lanci-baci!“ i.am spus 
noi in limba maghiară. — »»La 
revedere» prieteni" ne-a răspuns 
el pe romineșie. Iar fluierul a- 
cesta (Badea are un fluier foar
te frumos, prins cu un șnur), 
toi el mi l-a dat. «Să-ți aduci 
aminte de CsiHebere" I

— Dar ce este Ceillebire? 
l-am întrerupt eu.

— Tabăra noastră» intervine 
Ida llieș din orașul Vulcan. 
Așa se numea. Era așezată în 
apropierea Balatonului. Eram 
împărțiți pe grupe și locuiam în 
corturi. Grupa noastră se nu
mea -1 Mai", Aproape de noi 
locuiau pionierii sovietici- bul
gari» finlandezi— Cit era ziulica 
de mare ne jucam. Adică nu» 
rectifică Ida» ziua mergeam ia 
excursii. Am vizitat Budapesta» 
muzeul orașului, gTădina zoolo
gică» ..Parcul veseliei'" — unde 
am stat aproape o zi — împre
jurimile Capitalei, ne-am plim
bat cu vaporul pe Balaton. Iar 
de jucat, ne jucam seara, cînd 
se mai răcorea. Ne adunam mai 
mulți la un loc și cîntam de se 
auzea pînă în oraș. Abia noap
tea tîrziu ne duceam la culcare.

— Mie mi-a plăcut plimbarea 
cu barca pe Balaton, interveni 
Eugen Borcoci din Craiova. 
Ce-am mai cîntat atunci... Rî- 
deam și cîntam.

îndată ce ajung acasă» 
la un moment dat lordă- 
Viorel din București, ®

spuse
nescu 
să-i scriu lui Tolea.

— Vreun prieten ?
— Da. Este din Orașul Sta" 

lino-DonbaSj Trompetistul ia

1. Acești pionieri unguri și romîni au ținut să se
fotografieze împreună

2. Bine e să-ți petreci vacanța la Artek sub un 
cort, pe malul mării, la poalele munților sub ce

rul luminos-..

Mamaia... Undeva, peste drum de 
marele hotel al O.N.T., flutura pînă 
nu de mult, sus pe catarg, drapelul 
taberei internaționale de pionieri.

Încă de la intrare, te întimpina cu
noscutul „Bine ați venit" — scris în 
trei limbi; romină, germană și ma
ghiară. La locuri vizibile puteai ve
dea portretele conducătorilor de par
tid și de stat ai poporului romîn, ger
man și maghiar

Capiii au petrecut aici unele din 
cele mai frumoase clipe din viata 
lor. Au făcut plajă, s-au scăldat, iar 
seara, în jurul focului de tabără, au 
cîntat, au spus versuri, au legat prie
tenii.

Intr-o zi, în tabără s-a petrecut un 
eveniment important. Pionierii ger
mani au primit o telegramă prin care 
tovarășul Chivu Stoica le mulțumea 
pentru urarea făcută cu ocazia îm
plinirii a 50 de ani, a atribuirii titlu
lui de Erou al Muncii Socialiste și a 
conferirii Medaliei de aur „Secera" și 
ciocanul". Bucuria a fost așa de ma
re, incit, pînă la închiderea taberei, 
pionierii germani erau mereu rugați 
să povestească și să arate telegrama.

Am văzut apoi „cercul mîinilor în- 
demînatice" și am rămas uimit de lu
crurile frumoase pe care le-âm vă
zui atoio.' Nu mi-om putut închipui 
niciodată 'că din scoici pot ieși ase-

drFek
în toate părțile de apele mării. Ce mîndri 
sint pionierii noștri de prieteniile iniiri- 
pate, de darurile primite, de cravatele 
schimbate... și mai ales de noii prieteni I 
Și ce frumos au răsunat, în noaptea în
stelată, peste nemărginirea întunecată a 
apelor, cintecele populare romînești și 
rusești I

...Ne pregătim pentru întilnirea cu 
mama pionierului-erou Rubenea Baruri 
din Artek. Toți pionierii sint emo ionați 
și abia așteaptă această întâlnire. Vor să 
afle cit mai multe lucruri despre curajul 
de care a dat dovadă Rubenea in timpul 
Marelui Război de Apăsare a Patriei. Și 
nu numai despre el — dar și despre Ti* 
mura Frunze, Ivan Tirrkievici, Galea Co- 
roliova, ale căror nume siînt scrise pe 
placa pionierilor eroi din Artek.

...fntilniirile prietenești, întrecerile ar* 
tistice și sportive, excursiile în Munții 
Ai-Petri ne aduc în fiecare zi noi bucurii, 
kată-ne posesorii a două diplome primite 
la Festivalul artistic: locul I Ia cor și 
locul 11 la danșuri populare. Sînlem fe
riciți cum n am fost niciodată ! Tînărul 
nostru sportiv Ciocedeică Mihai, pionier 
din Constanța, s-a clasat pe locul I Ia 
săritura in lungime și pe locul II la 60 
metri plat. Ne-a impresionat în mod 
deosebit cum au fosit pregătite și organi
zate întrecerile sportive. Neam bucurat 
mult pentru succesele pionierilor sovietici 
care au obținut cele mai multe distincții 
și medalii.

...Ne apropiem de ziua despărțirii șt 
deși n-o spunem prin vorbe, pe chipurile 
noastre se așterne cu fiecare ceas care

CETATEA MARII

3 A .1 V‘f lillfiFl 
HCiKJnuFHHE

.....

Kl>MM 
t‘)5B.

trece umbra părerilor de rău .. Plecăm 
cu speranța că vom revedea aceste mi
nunate locuri, că ne vom mai intiini cu 
tovarășii pe care i-am cunoscut aici, cu 
dragii noștri prieteni sovietici... Pînă a- 
tunci însă scrisorile noastre, ca niște po
rumbei, vor zbura către Artek, către 
Odesa sau Simferopol, către Sofia, Praga, 
Moscova sau Bruxelles ducind saluturile 
noastre fierbinți de prietenie și aducerile 
aminte despre zilele de neuitat petrecute 
împreună aici, in tabăra internațională 
din luminosul și minunatul Artek !

menea frumuseți; nuieri albi, pingu
ini... broșe, rame etc.

Am văzut acolo pe copiii maghiari 
cum se pregăteau cu daruri pentru 
întilnirea cu pionierii germani. Intr-o 
altă încăpere, pionierii germani se 
pregăteau și ei. Întilnirea a avut loc 
intr-un cadru sărbătoresc. Au dansat, 
și-au spus o 
despre activitatea lor 
promițindu-și reciproc că își vor scrie.

Intr-o dimineață, plaja întinsă și 
primitoare ne-a întîmpinat pe toți, cu 
forajele ei fragile, albicioase- Din ni
sipul încă rece, treptat, în larma de 
glasuri și vuietul surd al mării, s-a 
ridicat o cetate. Copiii i-au dat nu
mele de ,,Cetatea mării", simbol ai 
zilelor petrecute ia mare, împreună. 
Prieteniile care s-au legat in tabără, 
nu se vor uita niciodată și vor dăi
nui mereu acolo în R.D.G., R.P.U. și 
în una sau alta din casele din Bucu
rești sau din alte case și sate ale 
țării noastre

6 MIHA1
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• Dumitrache Floreta. comuna Dolțeni-Bacau 
Zilele pe care le am petrecut In tabăra de munte 
din Piatra Neamț nu le voi uita de grabă fn 
tabără am avut prilefitl să colindăm munțn, să 
cunoaștem orașul. Am vizitat și diferite locuri is
torice: casa lui Catistrat Hogaș, unde este, un 
mic muzeu La mănăstirea Bistrița am văzut ră
mășițe dtn hainele tui Alexandru cel Bun fi di
ferite obiecte vechi.

• Roșea Petre, comuna Independența, Constanța. 
lnir-o dimineață plăcută, sub conducerea tovară
șilor profesori, ne am urcat toți pionierii și șco
larii în camionul G.A.C.-ului ți am pleca! să vi

zităm localitatea istorică Adamctissi. Aici am vă
zut ruinele cetății, precum și urmele monumentului 
Adamclisi».

• Batica Dana el a V a. comuna Pîrjol-Bacău 
Vacanta nu-am petrecut-o bine- Cel mat mult mi-a 
plăcut vizita la casa lui Ion Creangă. Aici am vă
zut multe din obiectele care t-au aparținut in co
pilărie marelui povestitor Biciui ..Sflntul Nicola- 
ie". .Calul bălan", hornul cu motocei, ceaslovul 
cu care prindea muște prin cimitir, o cămășuțâ 
și altele In tocul cireșului mătușei Mărioara a 
crescut acum un tei.

/

Timp de aproape uoua 
luni. Ștafeta .pioniereasca 
a culegătorilor de folclor 
din regiunea Timișoara 
a străbătut pitoreștite a- 
șezări bănățene, adu.nind 
o sumedenie de comori 
ale artei noastre popu
lare. Cu mult inainte de 
sosirea ștafetei, copiii au 
stat de vorbă cu bătri- 
nii satului de la care au 
aflat obiceiuri vechi cin-

Dacâ unghiile aveau al
beață, insemna că fata-i 
tare harnică... Bătrina se 
opri. Surprinsă parca de 
felul cum 
vorbească.

— Pe la 
tinuă ea 
mergeau

începuse să

Ștafeta a pornit 
în ziua de 26 iu
nie și a sosit la 
Timișoara in aju
nul zilei de 23 Au-

a 
ra
de
te-

gust, după ce 
străbătut 16 
ioane. 4 orașe 
subordonare 
gională. 210 locali
tăți In total. 1100 
km La această 
ștafetă au partici
pat peste 5.000 de 
pionieri.

tece și strigături, pro
verbe fi ghicitori. Au în
tocmit monografii și au 
brodat 
locului, 
au fost 
creațiile 
clorului 
care au 
mult dragostea copiilor 
pentru plaiurile natale. 
ÎNAINTE DE SOSIRE

Tot satul știe că mă
tușa Maria Bufta din 
Bozovici poartă cu sine 
alături de povara celor 
70 de ani. amintiri mi
nunate și știe o mulțime 
de obiceiuri vechi, strigă
turi și projșerbe si cin- 
tece.

Tocmai de aceea a ve
nit la ea o pionieră — 
Mariana Micicoi. Se lău
dase că va culege cele mai 
multe obiceiuri și strigă
turi. dar și cele mai in
teresante. Pe drum. Ma
riana avea puțină îndo
ială ; nu cumva mătuși
ca să lipsească de acasă. 
Dar nu, bătrina stă mai 
mult la poartă sau in o- 
gradă... Cum să încea
pă ? S-o ia pe ocolite sau 
șă i se adreseze pur și 
simplu cu rugămintea de 
a-i povesti ce-i trebuia 
ei. Marianei ? Și tot fă- 
cîndu-și astfel de soco
teli, fata se trezi in 
dreptul casej cu pricina-

— Hei, încotro, Mari
ka ? i-o luă inainte mă
tușica.

— Chiar la dumneata 
veneam, mătușico, il răs
punse sfioasă fata și ui
ți nd să-i mai dea binețe, 
îi mărturisi ce vînf o a- 
ducea.

— Zici că obiceiuri 
vrej să afli ?... se bucu
ră bătrina. Obiceiuri is 
multe pe aici. Și cintece 
și strigături... la, în ti
nerețea mea, la alegerea 
fetei se ținea seama nea
părat de hărnicie. Fieca
re flăcău își căuta o so
ție harnică- După unghii.

modele specifice 
Cu acest prilej, 
scoase la iveală 
măiestre ale fol- 

vechi fi nou 
stirnit și mai

ora 11, con- 
mai

citeva fete din 
partea feciorului sub fe
reastra fetei și cintau de 
răsuna ulița. Parcă așa 
era. după cite-mi mai a- 
mintesc :
Deschideți ușițete 
Să intre cuscrițele
Că-s cu buze subțirele 
Să vă sărutați cu ele..

•-Caiețelul din mina 
Marianei se umpluse cu 
notițe. Fata flatase fotul, 
cuvinț cu cuvint. Și cm 
tece și zicători... Ciad sa 
iasă, bătrina ii reaminti:

— Să «u uiți. Marika, 
să scrii și despre fetele 
noastre ca tare mindre 
mai sint- Și in vreme ce 
fetița ieșea pe poartă, 
bătrina se trezi inginind 
maj departe un cîntec :
Mindra mea-i 

bozoviceană, 
ochii și-o

sprinceană, 
mea-i din

Bozovici 
poartă în opinci-

aprinsă.

Ț ucu-i

Mindra

Nu se
...A doua zi. micii cer

cetători s-au adunat ta 
școală. Pislea adusese 
o strigături, sora lui. 
Etta, venise cu citeva 
proverbe, alfii. cu ghi
citori, zicători..- Mutfe 
file din jurnalul ștafetei 
au fost acoperite de nou
tățile aflate I Puțin după 
aceea ștafeta a pornit

CATEVA DIN 
STRIGATURILE Șl 
PROVERBELE A- 
DUNATE DE ȘTA

FETA
Foaie verde de 

dudău 
Am băgat 

chiabucii-n tău 
Umblă Corniș * 

alb ca varul
Mince-1 frasu

și amarul I 
Că de cînd n-are 

fabrică 
Se supție de 

oftică 
(* Corniș fost 

proprietar al fabri
cii de var din co
muna 
ionul
Cum 
așa-i

Bârzava ra- 
Lipova).
îi ligheanul 

și prosopul 
(proverb maghiar 
din Iratoșul Mic) 

Fățarnicul e ca 
un cărbune acope
rit ce arde pe ne
simțite.

(proverb din. co
muna Stinăpari)

mal departe, spre Timi
șoara, trecînd prin atte 
și alte comune in care, 
ca și la Bozovici, era 
așteptată cu nerăbdare I

N EMIUAN

niște 
iar ca 
biscu- 
Urcin-

pe o tablă 
că eram feriți 
incendiu. Am 

mămăligă și

(urmare din nr. trecut)
N-a ieșit ceva prea grozav, dar 
am mincat totuși, mai mult din 
curiozitate. Am mincat și 
mămăligă eu brinză și unt 
desert am ronțăit citi va 
iți N-am mai zăbovit
du ne pe plută, am dezlegat-o și 
ne-am continuat drumul. Pe la 
orele 19. in fața noastră apăru 
satul Roșcani începea să se in
sereze. Am continuat ..navigația" 
ineă vreo trei ore. Noaptea 
ne-im culcat sub cort, pe plută, 
Valurile ne legănau lin. Totul 
ar fi fost plăcut dacă nn erau 
țînțarii Am pus niște Fin in cort 
și ne am tras păturile pînă peste 
cap. Eram osteniți așa că am a- 
dormit repede. Pe la miezul nop
ții ne-am trezit buimăciți Sim
țeam că plutim. Dezmeticiitdu-ne 
ne am încredințat că intr-adevăr 
pluta mergea la vale. Am înțeles 
deindată ce se intimplase. Nu le
gasem biue pluta de mal ți ast
fel in timpul nopții nodul se des
făcuse. Ne-am culcat din nou. In 
tot restul nopții nu s-a mai în- 
timplat nimic supărător, 
trezit 
spălat
ne-am 
foc ți

Ne-am 
disdedimineață ne-am 

in apa rece a rîulu 
înviorat Am aprins 
am pus ceaiul ta

curind a lost gata L-am 
am pornit ta drum.

Pluteam lin, la vale.
tea nu se schimbase. Am hotărit 
să pescuim. Am legal in spatele 
plutei o plasă pe care o luasem 
in acest scop. După un ceas am 
scos-o dar nu erau înăuntru de- 
cît cîțiva peștișori. Nu ne-am des
curajat insă. Nu pest? multă vre
me eram in fața satului Tndora. 
Am hotărîl să vizităm satul. 
Ne am oprit, și l-am pus pe Ma. 
riniuc de pază Ia plută. Noi trei 
am plecat în sat pentru a 
împrospăta rezerva de apă 
pentru a-I vizita. Aveam de mers 
pînă în sat cam doi km. 
oră 
din 
nici 
cut

băut, și

Privetiș-

nc
»«

Intc-o 
am fost inapoi. Ani pornit 
nou. Ia vale fără a mai face 
un popas. La amiază am fă- 

foc chiar pe plută. Focul ar

dea 
așa 
de 
făcut
apoi am prăjit pești
șorii prinși (nu 
prea mulți Ia mi
mări. După ce am 
mincat am hotărîl 
să ne odihnim. Unute 
din noi stătea la 
cîrmă iar ceilalți 
se odihneau sub 
cort. Am făcut cu 
schimbul la cîrmă 
așa că ne-am putut 
odihni cu toții. Că
lătoria decurgea li
niștită. fără nici o 
peripeție. Pe la ore
le 14 am făcut cu 
toții o baie bună și 
am continuat cu pu
teri sporite ..naviga- 
ția“. Trecusem de
mult de satul Dol-
hasca, cind deodată pluta se înțe
peni în loc. Ce se intimplase ?! In 
locul acela era o mică insulă. Din

tntimpiare intrasem in brațul 
unde adincimgp riului era mini
mă. Din această eauză pluta se 
împotmolise. Am sărit cu toții in 
apă- și am împins vreo 50 m pînă 
cind adinciniea apei deveni su
ficientă. Ne-am continuat drumul 
liniștit. Pe la ora 19 am ajuns în 
satul Lespezi. Ani ascuns pluta 
inlr un loc ferit, am lăsat aici pe 
Mariniuc și Wexler iar eu cu 
Hiloti ne am dus in sat. Am vizi
tat satul. Am intrat in vorbă cu 
un moșneag ce ședea pe prispa 
unei case, rugîndu-1 să ne poves
tească un basm sau să ne spună 
niște proverbe, zicători, ghicitori. 
Moșul ne-a îndeplinit bucuros 
dorința. Am însemnat in carne
tele noastre cele auzite, am mul
țumit și ne-am intors ia tovarășii 
noștri ce ne așteptau nerăbdă
tori. w

După ce am mâncat ne-am cul
cat. Noaptea s-a scurs in liniște. 
A doua zi ne-am continuat călâ-

toria. Proviziile noastre erau pe 
afirșite, așa că am făcut econo
mie. Ne-am mulțumit in dimi
neața aceea cu cite o cană de 
ceai și doi biscuiți. După aceea 
am pus mina pe vîsle Mai a- 
veam de mers vreo 15 km și a- 
jungeam ta Pașcani. Am hotărît 
să ne oprim aici. Pe ta amiază 
am ajuns.. Am demontat cortulr 
am desfăcut pluta și ne am în
dreptat spre gară pentru a ne in
teresa de mersul trenurilor spre 
Botoșani. Dnpă ce 
formațiile necesare 
bat prin tîrg.______  -—r-
rat niște piine ’și fructe și am 
mincat. Seara, ne-am areat iu 
tren, indreptîndu ne spre Boto
șani și pe la ora 3 dim., la. 25 
iulie, am sosit acasă Eram cam 
obosiți Drumul fusese lung. Ple
casem din Botoșani in ziua de 
21 iulie Ia orele 4 dimineața.

A fost o călătorie minunată și. 
în curind vom „explora" și alte 
meleaguri minunate ale patriei 
noastre dragi, pentru a cunoaște 
rintecele și obiceiurile oameni
lor și frumusețea locurilor pe 
care le vom străbate.

GLAVAN CONSTANTIN 
HILOTI EUGEN 

WEXLER SANDU 
MARINIUC GHEORGHE

am primit in- 
ne-am plim- 
Am eiimpă-

De pe minunatele ptaiurl ale patriei, din muri. tabere dragi, la revedere, poteci ale vacanței..,
ți, din falnicile noastre păduri de brazi și sie- Școala ne așteaptă.
țari sau de pe malul mării unde ne-am petrecut In fotografie: Un ultim popas In fața cascadei
vațanfa- pornim acum spre casă, La revedere, Bllea din Munții Făgărașului.



GOZUL FERMECAT
C H4...

re nedumerire au încercat, cu mul
te decenii înainte, sătenii de prin păr
țile Aăcdiașului, cînd au văzut jucînd 
deasupra pămîntului niște flăcări el- 
bastre, ca limbile unui balaur uriaș... 
Le-au pus, poate, pe seama duhurilor 
și a iasmelor cu care le înegurau min
tea grofii și călugării papistași. Și de 
atunci au ocolit cu spaimă locurile 
,,necurate”. Mai îndrăzneți, unii eu 

săpat nopți întregi, bănuind în adîncuri cine știe ce 
comori uitate.#Firește, n-au .găsit nimic.

țara noastră l-au cerut misteriosului gaz să se pres
chimbe și în alte lucruri ce ne sînt trebuincioase. Și 
gazul, ascultător, se supune.

METAMORFOZA

UZINELE-PILOT

O comoară însă era. Și încă una nespus de bogată. 
Năzuind spre lumină, se furișa din miezul pămîntulut, 
prin tainice ascunzișuri, gazul fermecat — metanul. 
Cei mai răsăriți dintre voi l-ați cunoscut .științific" în 
paginile cărții de chimie pe numele lui mic : CIL. Al
tora, — mai multi — vă este prieten în zilele de iarnă, 

cînd vă încălziți la para lui jucăușă din sobă. Fiindcă, 
smuls pămîntului de către mîini harnice și pricepute, 
gazul fermecat a fost îndreptat pe conducte spre multe 
orașe ale țării, cărora le dă azi căldură. S-a înscris cu 
litere de aur în cartea țării noastre libere eroismul bri
gadierilor care, cu vreo zece ani în urmă, au construit 
conducta Ceanul Marc—Cluj. Și cu aceeași dîrzenie 
muncesc azi alți brigadieri utemiști pe șantierul Ma- 
gistralei de Est, care va duce gazul fermecat și pe 
plaiurile Moldovei.

Dar iată că năstrușnicul CIL nn împlinește acum

n patria noastră există mai multe u- 
zine care produc mase plastice și fibre 
sintetice. Așa sînt, de pildă, fabrica de 
mase plastice București, fabrica de Ace- 
tilenă din regiunea Stalin sau Combi
natul Chimic „Karl Marx'* din Tîrnă- 
veni. La Săvinești se construiește în 
prezent o mare uzină care va produce 
fibre de relon. Insă pentru a vedea 
toate acestea nu e nevoie să te

numai „minunea" atît de firească, de plăcută și folo
sitoare e focului. Oamenii de știință și tehnicienii din

ameleonul are de ce se supăra. Me
tamorfoza Iui, redusă la cuioare, a ră
mas o... glumă pe lîngă transformările 
miraculoase ale metanului. Cea mai 
cunoscută se compune dintr-un singur 
cuvînt: Vinilin I Cine n-a auzit de 
el ? îl întîlnești la tot pasul. Ți-ai 
cumpărat un carnețel de buzunar : are 
scoarțe de vinilin. Sora ta a primi în 
dar o geantă: de vinilin. Mama a făcut

tîrguieli: un coș, un lighean, o farfurie. Toate de vi
nilin. Și așa am putea continua la nesfîrșit. Cum a 
ajuns metanul, abur străveziu și călător subpămîntean, 
să capete toate aceste forme, ca să zicem așa, pipăi
bile ? Mulțumită trudei chimiștilor. Procesul de chi
mizare e destul de complicat. Totuși etapele principale 
sînt trei : gaz-acetilenă-acid acetic. Iar acidul acetic 
stă la baza preparării plăcilor de vinilin. Cur.oscînd 
trecutul „aerian" al acestor plăci, ți se pare uimitor să 
vezi cum, sub acțiunea unor prese uriașe, ele devin 
niște elegante vase de bucătărie, pe care muncitorii le 
scot cum ai scoate cozonacii calzi din cuptor...

Dar vinilinul este doar una din multiplele înfățișări 
ale gazului fermecat. Metanul poate deveni talpă sin
tetică sau fir rezistent din care set confecționează di
ferite țesături. Să nu pomenim dintre acestea decît or- 
lonul, lina secolului XX, neșifonabilă și impermiabilă.

deplasezi decît... în Capitală. Și anume Ia uzinele 
I.C.E.C.H.I.M. întreprinderea aceasta e un soi de cîr- 
maci al celorlalte uzine de acest fel și le cuprinde pe 
toate în... proporții mai mici. De altfel aceste uzine în 
miniatură sînt și denumite „stații pilot". Găsești, de 
pildă, aici sora mai mică a uzinei de acetilenă din re
giunea Stalin. De asemeni secția de policlorură de 
vinii a Combinatului chimic „Karl Marx" își are aici 
copia fidelă. Fabricile de fibre sintetice de asemenea. 
Uzinele acestea pilot sînt destinate mai cu seamă per
fecționării metodelor de fabricație și pregătirii cadrelor 
de specialiști. Dar, privindu le, înțelegi fără greș ce 
minuni poate făptui, sub puterea creatoare a omului, 
gazul cel fermecat și ce nebănuite perspective de viitor 
se deschid industriei noastre chimice. Ar fi de-ajuns să 
amintim un singur lucru : în anul 1959 se vor produce 
la noi un milion și jumătate metri de fibre sintetice. 
Fără să mai vorbim de celelalte : încălțăminte, vase de 
bucătărie, serviete, stilouri, țevi, mobile, robinete.

Intr-adevăr, acolo lîngă Mediaș licărea o comoară.
VASILE MANUCEANU

0 nouă victorie a științei 
și tehnicii sovietice:

ll.R.SS. A LANSAT O RACHETA AVÎND PE BORD 2 CIINI 
LA 450 KM. ALTITUDINE.

9
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: •
La 27 august în Uniunea Sovie

tică a fost lansată o nouă rache
tă geofizică cu o singură treaptă, 
care a atins altitudinea calculată 
de 450 km.

Racheta a fost lansată în latitu
dinile mijlocii pe teritoriul părții 
europene a U.R.S.S.

Racheta a zburat sub un unghi 
mic fa/ă de verticală în direc/ia 
fixată, după care a coborit în sec
torul fixat.

Pe rachetă au fost instalate apa
rate geofizice pentru cercetări 
complexe în păturile superioare 
ale atmosferei. In afară de aceasta, 
intr-un container ermetic special 
se aflau două animale pentru ex
periență (clini).

Containerul a fost înzestrat cu 
um sistem de regenerare, cu un 
sistem autonom de înregistrare a 
funcfiilor biologice ale animalelor 
și cu o Instalație de cinematograf 
pentru fotografierea comportării 
animalelor în timpul zborului.

După coborîrea pe pămînt de la 
înălțimea de 450 km., starea ani
malelor pentru experiență este 
bună.

Pînă In prezent înălțimea maxi
mă de la care au fost coborîte 
în U.R.S.S. pe pămînt animalele 
pentru experiență a fost de 212 
km.

In decursul întregului zbor, in

Intîlnirea de la
în august, orașul Halle 

din Republica Democrată 
i Germană a găzduit citeva

îj zile o sărbătoare neobișnui
tă : întilnirea pionierilor ger
mani cu peste 400 de prie- 

[l teni din țările Europei și
Asiei. Pregătirile ce s-au 

iș făcut și întreg programul
acțiunilor din cadrul întîl- 

| nirii s-au desfășurat sub lo-
i! zinca: „Pentru pace și so-
1 cialism".

Drn toate raioanele, pio- 
p nierii-gazdă și-au trimis
I reprezentanți pe elevii cei
> mai buni la învățătură. In

trenurile speciale care-i a- 
duceau spre punctul de intîl- 
nire, pionierii germani s-au 
întîlnit cu pionierii străini 
printre care și cei din de
legația țării noastre. Cu 
cincizeci de kilometri înainte

clusiv zborul în virtutea inerției, 
racheta a fost stabilizată, ceea ce 
a exclus rotația ei în jurul axei 
verticale și a axelor orizontale.

Greutatea totală a aparalajului 
științific geofizic ridicat pe rache
tă, a aparaturii pentru radio-mă- 
surători, a surselor de alimentare, 
a containerului ermetic cu cîinii 
și a sistemelor auxiliare împreună 
cu construcția corpului ce conține 
aparatura a fost de 1.690 kg.

Pe racheta lansată în conformi
tate cu programul Anului Geofizic 
International, au fost instalate un 
radio interferometru de unde ul
trascurte, de dispersie pentru mă
surarea concentrației electronilor 
liberi în ionosferă ; un aparat pen
tru măsurarea compoziției ionice 
a atmosferei; aparatuj pentru stu
dierea concentrației ionilor pozi
tivi în atmosferă; un aparat pen
tru măsurarea temperaturii elec
tronice; manometri de ionizare și 
magnetici pentru măsurarea pre
siunii atmosferei; aparate pentru 
înregistrarea loviturii particulelor 
micrometeorilor; un spectrogral 
solar pentru înregistrarea dome
niului ultraviolet al spectrului; un 
aparat pentru înregistrarea radia
ției infraroșii a pămîntului și a 
atmosferei terestre.

Întregul aparattij a funcționat 
normal în timpul zborului și a a- 
sigurat obținerea datelor științi
fice necesare care în prezent se 
prelucrează.

de a intra în Halle, partici
pant la intilnire au părăsit 
trenurile, continuîndu-și dru
mul ce ! mai aveau de făcut, 
pe jos, în marș. Prin satele 
și orașele prin care treceau 
pionierii dădeau ajutor la 
strinsul recoltei, vizitau în
treprinderi și cooperative a- 
gricole de producție, dădeau 
spectacole, organizau jocuri 
și intîlniri cu localnicii-

Cînd au ajuns la Halle, 
populația orașului, în sune
tele sirenelor și goarnelor, 
i-a întîmpinat cu bucurie.

1) De la această minunată intilnire. nu puteau să lipsească 
copiii muncitorilor din R. F. Germană, lată-i delilînd alături 
de prietenii lor din R. D. Germană. Pe placarda purtată de 
ei scrie: „Noi, copiii din Germania de Vest nu vrem război 
atomic f"

2) O vizită la asociația sportivă din Palie. Voinicul acesta 
se echipează pentru o săritură cu parașuta. Din turnul de în
cercare bineînțeles...

E
înconjurîndu-i cu dragoste 
și prietenie.

Cit a ținut întilnirea, pio
nierii au trăit zile minuna
te. Vizitele făcute în familii
le muncitorilor, intîlnirile cu 
ostași ai armatei populare, 
cu membrii ai gărzilor 
muncitorești, vizitarea locu
rilor istorice, a teatrului, jo
curile pionierești, și mai a- 
les prieteniile legate aici, 
nu se vor uita niciodată.

întilnirea a luat sfîrșit cu 
o mare demonstrație și cu 
parada pionierilor.
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COPILĂRIE FERICITĂ
de TONO LAZAROV

Zburăm

Pe noi ne

activitatea. Fiindcă
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înflăcărata 
din palme: 

expe-

* în anul 1957 a fost construită prima eenl 
trală hidroelectrica subterană din R. P. Bul
garia. ev» o capacitate de 30.000 KW.

Vedeți ce putem 
Am semănat și am

• în cursul celui de al doilea plan cincinal, 
constructorii bulgari au dat în folosință 
8.200.000 m.p. de locuințe. Numai în 1957 eau 
construit 31.800 de case.

..Noi sîntem albine cu 
aripi ușoare, 

din

• Deși Bulgaria are o populație de numaî 
7.629.254 de locuitori, în școlile elementare și 
Baedii sînt cuprinși aproape 1.200.000 de elevii

Harnica țesătoare 
Maria Hristova, de 
la fabrica „Sbila", 
își depășește zilnic 
norma de lucru.

• Tirajul cărților tipărite în R. P. Bulgaria 
atingea 21.000.000 de exemplare, iar 

1 ziarelor și revistelor 563.000.000 de

SARBATOAREA 
PRIETENILOR

eli- 
ju- 
de

pe

Arcuindu-se măreț peste 
firul argintiu al Dunării, 
Podul Prieteniei leagă, cu 
arterele sale de beton și o-' 
fel, pămintul Bulgariei de 
cel al tării noastre. E un 
simbol viu, emoționant, po
dul acesta. Fiindcă de 
veacuri, între poporul romin 
și poporul bulgar s-a sta
tornicit o prietenie frățeas
că, încercată în zbucimul is
toriei, prietenie care in zilele 
noastre și-a făurit temeiuri 
noi. De aceea, ziua de 9 
septembrie, sărbătoarea 
berării Bulgariei de sub 
gul fascist. e prilej 
bucurie și pentru noi.

Pășind cu hotărire 
drumul luminos al construi
rii socialismului, poporul 
bulgar a obținut în cej 14 
ani scurși de la eliberare 
succese uriașe, ce n-ar fi 
fost cu putință sub vechile 
orinduiri. Dfntr-o tară îna
poiată, Bulgaria a devenit 
azi un stat cu o industrie 
înfloritoare. Agricultura, care 
pășește din plin pe drumul 
colectivizării, obține pe zi ce 
trece succese tot mai impor
tante. Traiul oamenilor 
muncii devine mereu mai 
îmbelșugat, știința și cultu
ra pătrund pînă in cele mai

• îndepărtate cătune.
Și lumina vieții noi. pe 

care prietenii de peste Du
năre și-au făurit-o în frun
te cu comuniștii și avind 
sprijinul generos și frățesc 
al Uniunii Sovietice, încăl
zește tot mai puternic 
de an...

La Căminul 
copii al unei 
brici: pentru 
beața de zăpadă a
fetei de masa nu 
e nici o primejdie. 
Cei mici au învă
țat să mînuiască 
corect tatîmurile..-

VIAȚA UZINEI
Cu multe zeci de ani în urmă, ta Pernik (azi Dimitrovo). nu db 

parte de Sofia, a luat ființă un atelier mecanic cu cițiva lucrători. 
Puține s-au schimbat de-a lungul premii: condițiile primitive de 
muncă au rămas, pină la eliberare, aproape aceleași. Regimul de
mocrat-popular din Bulgaria a transformat insă ..vechitura.'" de la 
Pernik într-o fabrică mare, cu aparata/ complex, cu sute și sute de 
muncitori. O adevărată uzină modernă, care produce utilaj minier, 
mașini forestiere și turbine electrice. Mecanisme prețioase, care 
altădată se importau cu bani grei din străinătate. »*

Despre chipul minunat în care lucrează muncitorii uzinei din 
Dimitrovo, se știe pretutindeni: grăiește singură calitatea mașinilor 
produse de ei. Și așa cum pretutindeni pe meleagurile Bulgariei 
Partidul Comunist, guvernul au asigurat oamenilor muncii un trai 
fericit și metalurgiștii dinutroveni se bucură de o viață la care 
n-ar fi visat nicicind lucrăloru vechiului atelier din Pernik. Aceia lo
cuiau în cocioabe dărăpănate. Pentru metalurgiștii de azi s:a con
struit, in preajma fabricii, un adevărat orășel de vile, albe și în
sorite, cu trei etaje. Fabrica are o cantină mare, curată, unde in 
afara meniului obișnuit, gustos și substanțial, se servesc încă cinci 
meniuri dietetice diferite. Există de asemeni un spital propriu al 
uzinei, cu media, dentiști, infirmiere.*

Clubul, mai cu seamă, e mîndria uzinei. Directoarea lui. Emilia 
Datceva, l-a transformat intr-un adevărat institut de artă. In afara 
bibliotecii și a cinematografului, există aici o formație teatrală de 
amatori și un cor. Dar nu un cor ca oricare altul. Pregăiindu-se 
temeinic, membrii lui au prezentat anul acesta, pentru locuitorii ora
șului, un spectacol de operetă care s-a bucurat de mult succes. Clu
bul are bucurif și pentru cei mici. Peste șaizeci de copii ai munci
torilor iau aici lecții de pian, de acordeon, de vioară. Și cită emoție 
fi fericire pentru micii artiști cind vreunul dintre ei prezintă în fața 
unui public „serios" primul său recital...

Îmi închipuisem că, de 
îndată ce voi intra la 
Grădinița de copii nr. 92 
din Sofia, voi fi întîm- 
pinat de micuți neastîm- 
părați. cere mă vor în
treba :

— Unchiule, tu cine 
ești ?

Dar era liniște. Poate 
că m-am sculat prea de
vreme. M-am uitat la 
ceas, și m-am așezat pe 
una d'n bănci. Abia e- 
tunci am putut să des
copăr prin desișul copa
cilor locuri cu nisip, un 
lac mic și un put arte- 
zian. o machetă de va
por și de avion, păpuși.

Deodată. întocmai ca 
păsările care apar cu 
cîntece și anunță deștep
tarea pădurii, a apărut 
și stolul gureș de copii 
pe aleile cu iarbă. Se 
opriră in apropiere de 
mine, unde se afla locul 
lor preferat de ioacă- 
Imediat începu o mare și 
neobișnuită „construcție" 
Ce anume se clădea, nu
mai ..constructorii" pu
teau spune-

M-am adresat tinerei 
învățătoare Țvetanka An- 
ghelova.

— Doriți să aflați 
tainele noastre ? — zîm- 
bi învățătoarea. Bine- 
Apoi începu să,, vorbeas-, 
că, dar ochij ei erau în 
permanentă îndreptați

Obosim 
flăm'nzim 

aceea 
luăm 
două- 
masă

i un 
trei

spre copiii care se jucau. 
Orice se poate întîmpla 
— spuse — de aceea tre
buie să-i am în fata o- 
chilor. în tot momentul... 

; Dimineața, copiii vin pe 
la șapte și jumătate. în
cepem cu gimnastica. 
După aceea urmează o 
gustare. După gustare, 
ca și pentru ceilalți oa
meni muncitori, începe și 
pentru noi
Prima oră de predare 
are loc în clasă, 
apoi venim aici, la locul 
de joacă. Obosim și. 
bineînțeles, 
foarte repede. De i 
ne-arr obișnuit să 
masa înainte de ( 
sprezece. După 
urmează totdeauna 
somn odihnitor, de 
ore.

Un „constructor" blond, 
cu ochii albaștri, se 
propie serios:

— Vă rugăm să 
deti ce frumos palat 
construit...

După ce am făcut 
noștintă amănunțită 
..marea construcție", 
ginerul șef" Krasimir ne 
spuse că în acest palat 
vor trăi copii, numai co
pii, Nici într-un caz vre
un împărat sou vreun 
bogătaș, după cum se 
arată !n povești.

Dar Ludmila și Katea 
nu cred că ..construc
ția" palatului este 
interesantă decît 
cele și dansurile, 
tindu-se într-un 
zglobiu, ele cîntă :

floare în 
floare, 

îndrăgesc 
copiii, 

pregătim 
miere".

Deodată.
Katea bătu

— Vai, cîmpul 
rimental I

Tofi copiii își îndrep- 
privirile spre locul 
Katea își pironise

noi ?
cultivat toate acestea ca 
niște adevărațj coopera
tori: floarea soarelui, po
rumb. căpșuni...

$i apoi din nou cîn
tece. din nou rîsete, din 
nou iocuri. Zboară orele 
mai grozav decît în pos 
veștile fermecate.

Copilărie fericită, fără 
griji. Acum copiii au tot 
ce le trebuie: șl bucurie, 
și visuri și multă, multă 
fericire.
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Pâmîntul și învelișurile lui
Oare planetele să ad>e și ele 

via(ă ? Se pare că da, din mo
ment Ce iau naștere și imbătrî- 
nesc. Lungă și complicată trebuie 
să fie viata lor, cind te gîndești 
cit de mare le este familia I Pe 
lingă cele nouă planete din siste
mul solar, pe lingă enorma 
„pulbere cosmică" nevăzută, atr*. 
de rășpindită in spațiul ceresc, 
mai sint încă 28 de sateliți care 
se învîrtesc in jurul planetelor. 
Planetele mari ca Jupiter. Saturn, 
Uranus și Neptun, a căror tortă 
de atracție este mare, au in jur 
o atmo/feră care conține pe lingă 
celelalte gaze mai grele și hidro
genul un gaz foarte mobil (ușor). 
Planetele mai mici ca Venus. Pă- 
mnrtul și Marte au puterea de a- 
tractie mâi mică și nu rețin hidro
genul în jurul lor Acesta se risi
pește in spațiul interplanetar At
mosfera din jurul acestor, planete 
este alcătuită dia gazele mai grele, 
cum sînt acidul carbonic, oxigenul 
și azotul. Venus are atmosfera for
mată aproape numai din gazele 
grele ale acidului carbonic. Nu 
s-au observat pinâ acum urme de 
oxigen. Deși, ca mărime, Venus 
esle foarte apropiată de dimensiu
nile Pămintului, lipsa de oxigen și 
condițiile nefavorabile de tempera
tură n-au permis dezvoltarea 
vieții. Pe pamint insă temperatura 
mai favorabilă a făcut posibilă a- 
pâriția Șl dezvoltarea vieții. Ve
getația care s-a dezvoltat a fixat 
acidul carbonic prin utilizarea Im 
în asimilația clorofiliană și a eli
berat oxigenul necesar vieții.

Asemănări mai mari există între 
atmosfera Pămintului și aceea din 
jurul planetei Marte Iarna apar

CORIOLAN STOICA 
geolog

Laureat al Premiului de Stat

pe planeta Marte pete albe de ză
padă iar vara sini înlocuite cu 
pete de culoare verzuie închisă, 
datorită vegetației. Aceasta arată 
prezența oxigenului și a vaporilor 
de apă pe planeta Marie. Sateliții 
și celelalte corpuri mult mai mici 
din cosmos nu pot reține in jurul 
lor nici gazele mai grele Nu au 
deci atmosferă. Vă întrebați poate:

— Luna are atmosferă ? Nu- 
Dia cauza aceasta, pe Lună nu se 
observă nori și nu se văd pete de 
vegetație ca pe Marte. Din lipsă 
de atmosferă, pe Ln-nă totul e rece 
și pustiu.

Pe Pămint, sub învelișul de at
mosferă urmează păcura apelor, hi. 
drosfera, care spre poli și în mun‘ 
tu înalți se completează cu cele 
două calote glaciale, sau cu pă
tura zăpezilor permanente. Ocea
nele și mările se întregesc cu a- 
pele Nurilor; ale lacurilor și ape
lor subterane, pare asigură conti
nuitatea tor pe toată suprafața 
globule*.

O aWă haină a pămintului este 
formată din țesătura de plante și 
animate ati’t pe uscat Cit și pe 
ape. Aceasta nu este altceva decît 
biosfera. . Gindiți-vă la întinsele 
păduri ecuatoriale, la cele din zo
nele temperate sau boreale, tan
dra, stepele de pe uscat și algele 
marine; animalele din ape și de 
țe uscat.- (nchipuiți-vă sumedenia 
de plante și animale microscopice 
de tipul algelor, ciupercilor, bac
teriilor. Numai într-o 'treime de li

tru de apă de mare, aproape de 
Capul Bunei Speranțe, s au numă
rat 8000 de milioane de diatomee 
(plante microscopice unicelulare) 
și 1300 milioane de ouă de pește. 
S-ar putea spune că pătura de 
apă de la suprafața mării e un fel 
de gelatină vie. Viețuitoarele mi
croscopice sînt acelea care trans
formă solul de la suprafața conti
nentelor într-un aluat viu. Un sin
gur gram de sol are peste 10.000 
de milioane germeni de viată-

învelișurile de la suprafața 
scoarței pămintului nu sînt la fel 
de groase, chiar dacă le-am con
sidera extinse uniform pe toată 
suprafața globului. Astfel, dacă 
am reduce atmosfera la un înveliș 
cu densitatea de la nivelul mării, 
grosimea ei ar fi de 8000 m; 
apele egal distribuite pe glob, ar 
forma un înveliș gros de 3000 m, 
iar biosfera, învelișul viețuitoare
lor, dacă ar fi întinsă ca o pătură 
continuă și uniform de groasă, ar 
reprezenta o pieliță subțire de a- 
bia 5 mm. Și totuși, datorită vie
țuitoarelor din aceasta din urmă 
pătură, în natură se fo-rmează ma
sivele de calcare construite de co
rali și alte viețuitoare, importante 
Zăcăminte de cărbuni și zăcăminte 
de petrol și gaze.

Față de părțile superioare a-le 
atmosferei, unde stăpînește tiniș- 
tea, fa(ă de interiorul Pămintului, 
unde fenomenele se petrec în timp 
geologic — sute de mii de ani, 
— biosfera este intr-adevăr tea
trul celor mai active schimbări în 
materia planetei.

Materia din interiorul pămîntu- 
(ui îmbracă și ea diferite forme 
de care vom vorbi attă dată.

Printre cele mai mari căderi de apă din lut/ie 
se numără cataractele Niagarei (in fotografie) 
care unesc lacurile Erie și Ontario (America de 
Nord), cataractele Victoria din Africa și catarac
tele Ignassu din Argentina.

Cataractele Niagarei in formă de potcoavă au 
o cădere liberă de 50 m. deplasînd o imensă can
titate de apă

Numele de Niagara provine de la cuvîntul in
dian care înseamnă „tunetul apelor", dovedind B B astfel zgomotul extraordinar al acestei uriașe S 

vr___/
ULTIMELE STUM • ULTIMELE ȘTIRI

• In etapa a ll-a a campionatului catego
riei A. la fotbal, echipele care au jucat „acasă" 
au ciștigat. Numai Dinamo București * ,.smuls" 
un punct la Petroșani in iatilnirea cu echipa 
locală Jiul. Scor final: I—I. Alte rezultate : 
C.C A.— Știința Timișoara 2—0; Dinamo Bacău- 
Petrolul PIoejH 2—t ; Steagul RoșuRapîd 
3-2.

• La Poznan, cu. prilejul campionatului 
derate, canotorii noștri au cucerit medaliile de 
și 4 fără cîrmaci.

• Turneul final al probei de sabie din cadrul campionatului mon
dial s-a soldat cu un strălucit succes ol scrimerjlor sovietici care au ocupat 
primele două locuri. Campion mondial a devenit trăgătorul Ruski, urmat 
de Tișler. ambii cu cite 5 victorii Medalia de bronz a revenit polonezului 
Twardokens.

european de canotaj aca- 
argiat la probele de * t l

L, Kota>. ștafeta germana de <X 100. afcătuiU dia Steinbach. Lauer, 
Futterer, Germar a parcurs distanța ia 30.S sec„ egafind recordul mondial 
al probei $i stabilind tm nou record european.

Fază din meciul de baschet dintre echipele ..Progresul" București
- ..Voința"-Satu Mare, desfășurat duminică pe terenaf din parcul 
■Dr. Staicovici" din Capitală.

TURUL 
CICLIST

AL R.P.R.
A devenit o tradiție ca in 

fiecare an, înainte de înche
ierea sezonului sportiv de 
vară, să se organizeze ,Zti
rul ciclist al R.P.R.".

Anul acesta competiția se 
va desfășura între 6—tt sep
tembrie. în rindurile care 
urmează, vă vom reda cite va 
wnănunte în legătură ca „Tu
rul ciclist al R.P.R " ediția 
1958.
• în acest' an traseul mă

soară 1237 km impârțiți în 
opt etape. După două zile de 
la pornire, cicliștii vor 
o zi de odihnă ta 
Roșu.
• Pentru stimularea 

iilor și pentru dinamismul 
întrecerii, se organizează în 
orașele Urziceni. Buzău. Rim- 
nica Sărat, Bacău, Piatra 
Neamț, Cluj, Huedin, din nou 
Huedin, apoi Aiud, Atba- 
fulia. Sebeș, Sinaia. Cimptna 
și Ploești — sprinturi (in a- 
fara celor finale).

© Etapa a treia, T g. Mu
reș—Reghin—Tg. Mureș, se 
dispută individual, contra 
cronometru, pe o distanță de 
50 km.

® Ca și in ceilalți ani, cei 
mai buni cățărători iși vor 
disputa intîietatca in urmă
toarele puncte: Feteac, Hue
din și Piatra Craiului (etapa 
a IV-a), Piatra Craiului, Hue
din (etapa a V-a), Feteac, 
Apold (etapa a Vf-a), Per
sani (etapa a Vll-a) și Pre
deal (etapa a VlH-ă). Punc
tajul va fi urmaiorul: 5-3-2-1. 
La Feleac și Apold punctajut 
va fi dublu.

avea 
Lacul

dcliș-

„Eroul zilei
II cunoașteți pe Nedelcu Romeo ? Este un băiat înalt, cu 

părul tuns scurt și fata mereu zîmbitoare. Nici eu nu-l cunoș
team pînă mai zilele trecute. Romică activează la cercul de 
atletism de l-a Palatul pionierilor. Să nu credeți, cumva, că 
l-am cunoscut în timpul vreunui concurs de atletism, ci eu 
prilejul concursului „Zboară mingea peste plasă", organizat 
de Radiodifuziunea romînă.

împreună cu alți colegi de cerc făcea parte din echipa 
„Elanul". Echipa adversă se numea „Saltul" și era alcătuită 
din pionieri de la cercul de gimnastică.

Și cum vâ spuneam. Romică este atlet. Sare în lungime 
5.50 m, 1.65 m. în înălțime și peste cîteva zile va începe să 
se antreneze la săritura cu prăjina. Numai voleibalist nu-t 
știa nimeni. însă, cind a aflat de concurs, băiatul a început 
să se intereseze în stingă și-n dreapta despre o sumedenie 
de lucruri: la ce concursuri internaționale a participat echipa 
de tir a Palatului, ce mari șahiști au vizitat Palatul, cite 
cercuri sportive are el. cind s-a desfășurat prima ediție a 
„Cupei Scînteii pionierului" la înot... Aceasta, deoarece par
tea teoretică a concursului avea ca temă „Sportul la Pala
tul pionierilor din București".

Apoi, a început să se antreneze la volei. Jucase și ta școală, 
dar prea puțin. A întîmpinat destule greutăți. Nu știa să 
paseze precis, uneori servea prea tare, alteori prea încet. Dar 
nu s-a lăsat. Pînă la urmă a învins. Și greutățile — dar și 
pe adversari. Pe aceștia din urmă i-a învins mai ușor decît 
se aștepta. Cu toate că la proba teoretică el obținuse cel mai 
mare număr de puncte, totuși, pe echipe, echipa sa a pierdut... 
Scorul: 19—15 pentru „Saltul". La volei. însă, situația s-a 
schimbat, lucind mai legat, cu pase precise și servicii puter
nice echipa ..Elanul" a cîștigat meciul cu 3—l și, totodată, 
concursul. Victoria s-a datorat și lui Romeo, care a știut să 
conducă bine echipa atît prin sfaturile date în momentele 
cele* mai grele cît și prin exemplul personal. Un adevărat 
„erou al zilei" cum l-a numit — în glumă — un coleg de cerc, 
în momentul în care primea premiul pentru cel mai mare 
număr de puncte realizat I

E. D.



FESTIVALUL
Șl CONCURSUL INTERNATIONAL

Incepind de azi Capitala patriei noastre găz
duiește Festivalul international „George Enes- 
cu" precum și primul concurs internațional 
închinat memoriei acestui mare muzician romfn. 
Concursul cuprinde trei secții: 
și o secție specială consacrată interpretării 
Sonatei a lll-a pentru vioară 
George Enescu.

Din juriul concursului fac parte pe lingă per
sonalități muzicale de frunte ale țării noastre, 
și numeroase personalități din străinătate, prin
tre care Pavel Serebreakov (U.R.S.S.); Monique 
Haas (Franța) ; Claudio Arrau (Chile) ; Ha
lina Czerny Stefanska (R. P. Polonă) ; Andrei 
Stoianoff (R. P. Bulgară); Carlo Zecchi (Ita
lia) Yehudi Menuhin (S.U.A.) • David Ois- 
trach (U.R.S.S.) etc.

In afara tinerilor noștri interpreți de frunte, 
la concurs s-au mai înscris numeroși violoniști 
și pianiști din multe țări ale lumii, interpreți 
care iubesc și cinstesc memoria marelui nostru 

^^nuzkian George Enescu.

vioară, pian.

și pian de

y

Drugi prieteni.

Pe masa redacției 9-a 
strîns din nou un teanc 
mare de scrisori Multe 
lucruri frumoase și inte
resante îmi povestiți ooi. 
lată, bunăoară, ce-mi 
scrie prietenul meu, Derne 
Pinii, din Trrgu-Ocna :

„Doar ' citeva zile au 
mai răma'ș piuă cind clin
chetul clopoțelului ne va 
aduna din nou in curtea 
școlii. La noi, au început 
de mult pregătirile, iar 
acum ne grăbim să ne 
procurăm cele necesare. 
La librăria de lingă noi 
^^rvă mare, iar vimă- 

nu-și mai văd capul 
de treabă. Pentru a evita 
aglomerația, ei s-au gin- 
dit ca în perioada asta să 
mai elibereze o sală și 
astfel să mărească libră
ria. Cărțile trebuiau mu
iate repede și atunci noi, 
cei de la Casa pionierilor, 
ne-am dus să le dăm o 
mină de ajutor. Am cărat

de vorbă
cu cititorii

cu brațele cărți și rechizite 
care s-au pus imediat în 
vînzare".

Meritați, intr-adevăr, 
laude pentru fapta voas
tră, dragă Puiu. Transmi- 
te-le colegilor tăi saluturi 
și cit mai multe succese 
în noul an școlar. Despre 
tin colectiv .afit de harnic 
aș dori să aflu și alte lu
cruri la fel de bune.

Dar să cercetăm mai 
departe scrisorile: Cos- 
tea Florica din comuna 
Saschiz îmi scrie, printre 
altele, că a reușii la exa
menul de admitere.

„Acum, spune ea, învăț 
ia Școala medie nr. 2 din 
Sighișoara. De muii 
mi-am cumpărat manua
lele. Vreau ca in anul ce 
vine su învăț bine pentru 
ca să-mi îndeplinesc do
rința de a deveni ute- 
nustă~.

Sigur, nu-i ușor, Flo
rico, să devii ui emisia, 
dar dacă ai să înveți cu 
tragere de inimă și ai să 
fii o bună tovarășă, vei 
izbuti. Eu iți doresc suc
ces deplin și aștept să-nu 
mai scrii.

...Cu Pompiliu Andrei 
din comuna Fîntîna Dom
nească. raionul Tr Seve
rin. sint prietenă bună- Zi
lele acestea, el s-a gindit 
să Iacă o vizită redacției.

lupta;

Scenă din Ulm.

poate 
com- 
căpă. 

ne-

socialiste. Tot ce 
tot ce simte și gîn- 
totul este închinat mă»

înfăptuit Ma- 
din 

celor care au 
sovietic

i mărul comsomolist Pavel 
Korceaghin, eroul minunatului 
roman „Așa s-a călit oțelul'*, 
a devenit de multă vreme în
truchiparea fidelă a entuzias
mului și generozității tineretu
lui revoluționar, a minunatului 
tineret sovietic. Destinul eroic 
a lui Pavka este destinul gene
rației care a 
rea Revoluție Socialistă 
Octombrie, al 
construit mărețul stat 
este destinul celor care, ca și 
Pavka, și-au putut spune revă- 
zîndu-și

Am discutai mult împreu
nă și el mi-a povestit o 
mulțime de lucruri din va
canță.

„...Acum, mi-a spus el, 
așteptăm cu toții să în
ceapă școala cind ne vom 
revedea învățătorii și co
legii. In vacanță, am luat 
deseori epidiascopul de la 
școală și am plecat cu el 
la uzina electrică, din 
satul Prunișor. Acolo l-am 
instalai înfr-o sală și cu 
acest prilei am vizionai 
diafilmele „Tipărituri ro- 
minești", „Mihai l Emines- 
cu‘, „Mecanica” șt multe 
altele. In felul acesta, 
ne-am împrospătai cele 
învățate la școală astfel 
incit acum în noul an ne 
va fi mai ușor..."

La plecare, Pompiliu 
mi-a promis că va conti
nua să-mi scrie mereu.„

mariuca

munca

„Nimie nu-i 
tru 
buie 
fața morții 
toată viața și toate puterile mi 
le-am închinat celui mai minu
nat lucru din lume, luptei pen
tru eliberarea omenirii".

Sub steagul roșu al revoluției 
proletare, Pavel Korceaghin 
este prezent mereu în primele 
rînduri, în Armata Roșie lup. 
tind cu eroism împotriva găr
zilor albe și ole intervențio- 
niștilor, sau mai tîrziu, după 
infrîngerea contrarevoluției, ac- 
tivînd neobosit frontul

scump pen. 
om decît viața Ea tre- 

trăită astfel incit in 
să poți spune:

construcției 
face.j 
dește. _ ..___
reței lupte pentru eliberarea 
omenirii. Nimic nu-1 
doborî pe neînfricatul 
somolist; nici rănile 
tate în luptă nici boala 
cruțătoare care-1 lovește mai 
tîrziu, orbindu-1 și paralizîn- 
du-1. Țintuit la pat de nemiloa
sa boală, Pavka găsește și a- 
cum resurse uimitoare și 
tinuă să fie mai departe 
sitor revoluției, partidului 
l-a crescut și l-a educat, 
totul emoționantă este în 
ținui lui Pavel Korceaghin 
mănarea cu destinul autorului 
cărții, N. Ostrovski, care, orbit și 
paralizat de rănile căpătate în 
timpul luptei împotriva contra
revoluției, scrie „Așa s-a călit 
oțelul". . .

Nepieritoarea figură a lui 
Pavel Korceaghin i-a îndemnat 
pe tinerii regizori sovietici să 
realizeze un nou film după ro
manul „Așa s-a călit oțelul", 
film în care s-au străduit să 

redea minunatul suflet al o- 
mului nou, care își închină teas 
te puterile luptei pentru binele 
omenirii.

Deosebit de semnificativ se 
termină fiimul aducind în fața 
spectatorilor portretul lui Pav
ka și mesajul său triumfător* 
adresat tuturor generațiilor de 
noi luptători devotați cauzei 
revoluției : ..Dacă osă >ă spună 
vreodată cineva că PaveȚ Kor- 
Ceaghin a depus armele, sou a 
murit, să nu credeți I E o min
ciună I".
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0 faptă pionierească
Dragi pionier,.

Vreau să vă povestesc o întimplare despre un pionier, întimplare care m-a 
impresionat in mod deosebit atil pe mine cit și pe ceilalți tovarăși de muncă 
>i mu

In ziua de 5 august a.c. în momentul cind am vrut să dăm cale liberă trenu
lui de persoane 4084 am observat cu surprindere că circuitul telefonic s-a înlrei 
rupt. După citeva insistențe rămase fără rezultat ne-am dat seama că s-a întîm- 
plat ceva ; deci trebuiau luate măsuri cit mai grabnic. In momentul cind ne ore- 
găteam să plecăm pentru a afla ce se întimplase, sosește în fugă pionierul Pirvu 
Valeriu de la Școala misia nr. 1 din Turda venit să.și petreacă vacanța la Nă- 
saud. El ne-a anunțai in citeva cuvinte despre ce era vorba’ un căruțaș care 
căra nisip din Someș lovise un strip de telegraf, îl rupsese și provocase scurtcir
cuitul de care noi ne dădusem deja seama și fugise lăsînd stilpul căzut pe linia 
ferată.

Fiind prin apropiere. Pirvu Valerio a observat toate aceste lucruri și dîndu-și 
seama că se poate intimpla o nenorocire a alergat într-un suflet la gară să ne 
anunțe In felul acesta ne » ajutat să intervenim mai repede- să eliberăm cale? 
ferata, să restabilim legătura cu stațiile vecine șj să nu intîrziem trecerea tre
nului

Bineînțeles, căruțașul vinovat și lipsit de conștiință a fost înaintat orga
nelor în drept-

Prin fapta sa, pionierul Pirvu Valeriu a dovedit mult curaj, cinste, dragoste 
pentru oameni, a dovedit că este un pionier adevărat

De aceea, prin această scrisoare vreau să-i mulțumesa din nou pentru 
fapta sa care ne » ajutat să înlăturăm răul mult mai devreme, și în acelaș 
timp, tot pe această cale, vreau să mulțumesc și organizației care l-a crescut.

C. VEZENTAN
Șeful stației C.F.R.-Năsăud

„.„Și-au zis
Să facă cetatea la Bucureșci, 
Că e agă de spălat 
Și cîmp mare de-alergat..."

Cîntec vechi.

Se desprinde, din fumul legendei, tre
murătoarei umbră a baciului Bucur, care 
și-a oprit turma aici, în colbul fierbinte 
al drumurilor Bărăganului, aproape de 
apa cîntătoare a Dîmboviței. A trecut, 
de atunci, o jumătate de mileniu. Au po
posit pe aceste meleaguri chervane trase 
de cai mici, de munte, oamenii și-au ri
dicat case, la început numai din humă 
și crengi, mai apoi din bîrne de stejar ori 
din piatră.

Oamenii au săpat fîntîrti...
Au tăiat ulițe, s-au apărat de furia a- 

pelor și le-au pus să miște roțile, înver
zite de mușchi, ale morilor...

Cetatea se înălța, biruitoare, cu zidu
rile albe, și ploile primăverii și zăpezile 
iernii au găsil-o întotdeauna tînără- și

BUCUREȘTI
nesupusă. Veneau apoi focurile... Năvă
leau turcii și podurile și casele și mo
rile vechi se acopereau de flăcări. Dîm
bovița venea amestecată eu singe în ora
șul pustiit, printre cioturile negre ale 
bătrînilor tei, printre lespezile sparte Ș» 
cenușa fierbinte a așezărilor. Acolo unde 
auzea cîntecul copiilor, în cartierele să
race, ori peste ruinele hanurilor de po
pas treceau plugurile de lemn și sămința 
încolțea in pămintui gras, mustind de 
singe.

Se înălțau apoi aripile albe aîe schele
lor, casele își urcau spre cer acoperișu
rile ciudate, roțile morilor se mișcau din

nou, in colbul ulițelor Înflorea surisul 
copiilor.

București, oraș neihfrint.
București, oraș al amintirilor...
Tu l-ai văzut sub zidurile tale pe Mihai 

Viteazul, Ia hanurile tale ai adăpostit 
armata înfrintă a trufașului Carol al 
XXll-lea, fugărită din Poltava lui Petru.

Șub zidurile tale au licărit flamurile 
lui Napoleon, Sub cerul tău au răsunat 
intîia oară viersurile V ăcăreștilor și gla
sul de vifor al lui Tudor t

Pe Podul Mogoșoaiei au trecut, zdren- 
țuiți și acoperiți de răni, eroii de Ta Vi- 
din și Plevna.

La marginile orașului, străjuind apele 
somnoroase ale lacurilor iși mai inaiță 
și acum ramurile, teii și castanii sub care 
a trecut Em'inescu...

Lespezile tale. București, vibrează și 
acum de pașii celor căzuți la 13 Decem
brie 1918. Sirena de la Grivița răsună și 
azi sub ferestre, pe sub aceleași ferestre 
pe sub care au trecut, apoi, armatele lui 
August.

Bătrîn și totuși tinăr, orașul iși suie 
spre soare sulițele subțiri de marmoră ale 
marilor edificii, siluetele furnalelor ȘÎ 
cupolele arborilor singuratici. Începe o 
nouă vîrstă a ta, oraș al lui Bucur.

București, oraș al amintirilor, Bucu
rești, oraș neînfrînt, ne pregătim de săr
bătoarea ta și ne cuprinde un sentiment 
nelămurit de dragoste, așa cum poate că 
i-au cuprins pe întemeietori, atunci 5’ „ 
s-au oprit aici, la răscruce de vînturi, să 
dureze cetatea...

,,Că e apă de spălat
Și cîmp mare de-alergat“.

A trecut de atunci o jumătate de mi
leniu...

GHEORGHE TOMOZEI



„La țară, într-iun cătun sărac,-pe- 
valea Similii —: cu fața la drum, o- 
casă veche acoperită cu trestie; o 
săliță între două odăi podite cu 
scinduri de stejar. în fund un iatac 
c-o ferestruie ce dă în livadă, pe
reții și bagdadiile albe, prispa li
pită cu lut.."

In casa aceasta, de care-și amin
tea cu dragoste mai apoi, s-a năs
cut Alexandru Vlahuță. in comuna 
Pleșești-Tuiova. in toamna anului 
1858. Despre anii copilăriei, poetul 
a spus: „O, copilăria mea a fost 
tristă, așa de tristă, că n-aș vrea 
s-o mat trăiesc aievea..."

A făcut liceul la Bîrlad, ducînd o 
existență modestă, pină in 1879 
cînd a intrat în invățâminl și mai 
apoi în avocatură, la Tirgoviște. în
drăgostit de istoria și cintecele- po
porului, călător pasionat, poetul a 
dus o viață de muncă intensă. în
temeietor a multor publicații lite
rare, Vlahuță a desfășurat, pe lingă 
o timpurie activitate poetică, o in
tensă muncă publicistică.

In poezia sa, poetul a cînfaf fra- 
musețea vieții, meleagurile țării, a 
adus laude simplității, statorniciei 
și muncii. De obicei duios și sfătos,

încărcat de gingășii și moliciune, 
versul lui Alexandru Vlahuță a ră
sunat, neobișnuit de puternic, in 
vestita poezie „1907“. in care con
damnă monarhia pentru monstruoa
sa crimă săvirșită asupra țăranilor 
răsculați.

„Minciuna stă cu regele la masă, 
Dar asta-i cam de multicel poveste. 
De cînd sînt regi, de cînd minciuna 

este
Duc laolaltă cea mai bună casă—"

Vibrează în aceste versuri mînia 
dreaptă a poporului subjugat. Tot 
un poem poale fi considerai și „Ro- 
minia pitorească", jurnal de călăto
rie in care freamătă apele și brazii 
cu crestele veșnice și sclnteiază frun
țile de piatră ale munților fării.

Prin revistele „Vieața", pe care a 
condus-o împreună cu V- A. Ure
chi a intre 1893—1896 și „Semănă
torul" unde a împărțit funcția de 
director cu marele Coșbuc, Vlahu
ță a luptat pentru o literatură care 
să oglindească viața cu bucuriile și 
tristețile ei, o literatură care să a- 
jungă la popor și nu în saloanele 
boierești.

El s-a ridicat împotriva „strică
torilor" de limbă și a opus limbaju
lui pompos și franțuzit al boierimii» 
graiul simplu al poporului, graiul 
In care s-au scris „Cintarea Ronu- 
niei" și „Miorița", tn poezia sa. 
Vlahuță făcea dovada acestei sim
plități. ca în versurile acestea, desn 
prinse din poezia „Cuvîntul": 
„Te-atinge doar și tu — o biată 

clipă 
Ce tremură-ntre două veșnicii. 
Privești de sus a lumilor risipă 
Și toată-a lor zădărnicie-o știi..."

Prieten cu Eminescu, Vlahuță d 
purtat pină la moarte o dragoste 
nețărmurită pentru marele poet. A- 
desea cuprins de tristețe, niciodată 
înfrint, 'Uahuță a dovedit o ne
obișnuită energie și s-a făcut iubit 
de către oamenii simpli cărora le-a 
închinat toate paginile sale.

La o sută de ani de la nașterea 
sa, poporul nostru cinstește memo
ria unui mare fiu al țării, care d 
îmbogățit grădina literaturii noas
tre cu flori noi, fără vestejire...

TOMA GHEORGHIU

anaran

Fragmente din romanul cu același nume de OCTAV PANCU-iĂȘI
(Continuare din nr- trecut)

Andrei se apropie:
— Cum să mă joc cu tine ?
— Așa : eu sînt căruțașul și tu calul. Eu te mîn și 

tu mă tragi.
, — Și eu— eu să nu fiu de loc căruțaș ?

— Ba, o să fii și tu. Zece drumuri pină la șoseaua 
națională și înapoi sînt eu căruțaș și tu cal, și pe urmă 
un drum ești tu căruțaș și eu cal.

, — De ce nu juma’-juma’?
— Ai vrea tu I Sîc I Dar căruțul e al meu. A dat 

tata pe el parale, nu surcele. Am dreptul să mă plimb 
eu mai mult. Ei, vrei așa ?

Deși lui Andrei i se păru nedreaptă socoteala lui 
•„Găzuță”, se învoi totuși. Un drum o să fie și el că
ruțaș I E bine și un drum I

Iși trecu frînghia pe după subțiori și începu să 
tragă căruțul și pe „Găzuță” în căruț. Căldură mare. 
Zăduf. Trăgea și nădușea. Un drum... două... cinci— 
Nădușea și trăgea.

Poate că Andrei-calul s-ar fi oprit, dacă 
căruțașul l-ar îi lăsat:

— Dii, gloabă I Dii, ține înainte I
Șase drumuri... opt... zece 1
— Acum schimbăm. Sînt eu căruțaș I 

Andrei, uitînd dintr-o dată oboseala.
— Eu nu mai vreau să ne jucăm 1 Mă 

Mă așteaptă tata. Iar la privirea îngrozită a

„Găzuță"»

se înveseli

duc acasă, 
lui Andrei, 

răspunse; Dacă nu mai vreau nu mai vreau !Ce-o 
să-mi faci ?

Chiar așa I Ce putea 
și-i dădură lacrimile. Și 
bată pe „Găzujă”. Dar 
mai mare, terminase a

— 'Măi Uță, de ce 
.vorbi printre lacrimi.

— Nu mal vreau I Sîc I
„Of, Găzuță, Găzuță de ce nu sînt eu mai mare mă-’ 

car cu o lună decît tine...” se gîndea Andrei.
— Măi Uță, dar dacă te mai trag eu încă de zece 

tori, pe urmă mă tragi și tu o dată ?
— Așa mai vii de acasă. Mă prind.
Iar se înhamă Andrei-calul. Și iar începu să chiuie 

■„Găzuță‘‘-căruțașul. Calul însă nu se mai îndreptă 
spre șosea, ci în altă parte. Cu totul în altă parte: 
spre Bahlui.
, — Ce faci, băiete? Unde mă duci? țipă „Găzuță”. 
' Calul era cal. Auzea, pricepea, dar nu răspundea. 
Se opri abia la malul Bahluiului. Ieși repede din ham 
și împinse căruțul în apa murdară și mirosind greu... 
Părea că nici nu aude zbieretele lui „Găzuță -căruțașul. 
Fără să se mai uite înapoi. Andrei o zbughi spre casă.

Spre seară, veni după el Dincă, băcanul. Nu-i spuse 
lui Andrei nimic, nu scoase o vorbuliță, nu strecură 
printre dinți nici o înjurătură, dar îi căra la pumni și 
la palme, că două zile îl ținu mătușa Aglaia cu prtș- 
nițe reci și bătu pentru el mătănii îri fața icoanei. 
Tocmai a treia zi ieși Andrei din casă.

Venise o toamnă timpurie, luminată de un soare 
grăbit să plece și să încălzească alte meleaguri. Totuși, 
cerul nu șe gîndea încă să-și îmbrace mantaua cenușie 
de ploaie și nici înaripatele călătoare nu se îndurau . 
încă să părăsească tihna bălților Șiretului și ale Pru
tului. Fiecare zi purta îrt ea ceva dintr-o poveste mol
comă de vînătoare a lui Sadoveanu, sau ceva dintr-un

să-i facă ? Nimic. Ii era ciudă 
odată cu lacrimile, îi veni să-l 
cum să-l bată ? „Găzuță” era 
treia I
nu te mai joci ? Te rog l îl

vers săltăreț, din rapsodiile de toamnă ale lui Topîr-< 
ceanu.

— Te duci la școală, Andrei ?
— Da, mătușă...
Dar acest „da, mătușă” se adeveri a fi cel mai obiș-, 

nuit „nu” din lume. O luă razna pe dealul Gălății în- 
tr-o zi, pe cel al Șorogarilor în alta, pe malul priete
nos al Ciricului într-alta... Se gîndea ce bine ar fi dacă 
ar exista meserie de drumeț pe dealuri și pe 
„Uite, eu. Andrei Save, aș fi foarte nimerit 
meseria asta l“. Venea acasă trudit, cu sufletul 
încîntare și vesel că nu-1 rodea cîtuși de puțin 
carea.

— A fost greu la școală. Andrei ?
— Așa șl așa, mătușă...
Numai că, după vreo săptămînă, .pe la ora cinei, îl 

vizită acasă învățătorul. Nu-i spuse nimic mătușii 
Aglaia : el cu școlarul Sava Andrei avea treabă.

— Măi, Andrei, tu ești un băiat bun. De ce fugi de 
școală ? Unde ai fost toată săptămînă ?

Tîrziu, băiatul răspunse:
— Pe dealuri...
— Și a fost frumos ?
— Foarte I rosti Andrei din toată inima.
— Dar în pădure ai fost ?
— N-am dat de păduri...
— Păcat. E o pădure strașnică la Bîrnova. Deasă, 

întunecoasă, abia pătrunzi în ea— Sînt și lupi 1
— Acolo mi-e frică.
— Păcat. Noi mergem mîine, cu toata clasa, la Bîr

nova, în excursie. Dacă ți-e frică, rămîi acasă. Dacă 
nu, vino la școală.

maluri, 
pentru 

plin de 
remuș-

A doua zi Andrei se duse la școală. Pînă Ia venirea 
învățătorului stătu în bancă plouat și îmbufnat. Apoi 
plecară în pădure. Cîntară, se tăvăliră prin frunzișul 
moale, mîncară brînză cu ceapă, și roșii cu ceapă și 
cartofi copți în spuză, cu ceapă. Ceapa e bună pentru— 
voce 1 Te ustură gura, o deschizi și dacă tot ai des
chis-o, de ce să nu cînți ? Culeseră ciuperci, ghinde, 
frunze brumate, flori triste de toamnă, conuri de brad, 
învățătorul îl numi pe Andrei „președintele muzeului 
de științe naturale înființat în urma nemaipomenitei ex
pediții în nepătrunsa pădure de la Bîrnova". Un titlu 
mai lung nu găsise, dar se dovedise suficient și atîta—

— E o chestiune de onoare I îi strînse mîna învăță-, 
torul, cu aerul că-i vorbește lui Mihai Viteazul înain
tea bătăliei de la Călugăreni. Te numesc în funcția asta 
pină la sfîrșitul anului I

— Pe cuvîntul meu că o s-o duc la capăt I răspunse 
Andrei și vru să mai adauge: ..Dacă mint, nai Să 
nu mă mișc de aici", dar își făcu socoteala că deocam
dată era de ajuns că-și dase cuvîntul.

începu să vină regulat la școală. Nu se știe însă de 
unde află și mătușa Aglaia de „săptămînă dealurilor".

— Va să zică m-ai mințit, împelițatule. Ce să-ți fac ?
— Să mă arunci în Bahlui, mătușă.
— La primăvară, cînd o fi apa mai mare. Pînă a- 

tunci ține-te de carte...
Se ținu. Prin iarnă însă, găsind o pioneză nu avu 

altceva mai bun de făcut cu ea decît s-o așeze cu 
țeapa în sus pe scaunul catedrei. învățătorul intră în 
clasă, dar cînd vru să se așeze, se răsgîndi. Toată ora 
ținu lecția plimbîndu-se printre bănci. In recreație. 
Andrei se repezi șt luă pioneza.

— Era aici o pioneză. Cine a luat-o ? întrebă 
țătorul la începutul orei următoare.

Nu răspunse nimeni.
— Voiam să-i mulțumesc celui care a luat-o. 

care a pus-o nu mă interesează...
Andrei se ridică.
— Aștepți mulțumiri ?
— Nu... eu am pus;O...
— Și cine a luat-o ?
— Nu știu...
— Ce ții în mînă ?
— O pioneză...
— Bine... stși jos, dar nu pe ea 1

(Va urma)

învă-
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