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9 mai 1945... Zidurile întunecate ale Reichstagu
lui fumegau încă de focul exploziilor, cind ostașul 
sovietic înălța neînfricat sub cerul Berlinului, stea
gul învăpăiat al biruinței asupra fascismului. 
Măreața zi a victoriei sosise! Glasul înfricoșător 
al tunurilor și mitralierelor încetase să se mai 
audă. Era o zi de nețărmurită bucurie pentru toate 
țările, pentru toate popoarele care suferiseră jugul 
fascismului.

Ziua de 9 Mai are însă pentru poporul nostru 
o semnificație dublă, înmănunchind două file de 
istorie. Prima filă au scris-o pe redutele Plevnei, 
bunicii noștri — dorobanții, care
au luptat umăr la umăr cu vitejii 
ostași ruși, veniți de pe îndepăr
tatele meleaguri ale Niprului sau 
ale Donului, să ne ajute să scăpăm 
de robia otomană. In acel an 1877, 
steagul verde cu semilună al tur
cilor trufași s-a năruit sub asal
tul vijelios al oștilor romîno-ruse. 
La 9 Mai 1877, poporul romin și-a 
dobîndit independența.

Cu aproape trei sferturi de veac 
mai tîrziu. fiii marelui popor din 
răsărit aveau să-și verse din nou 
singele pe cîmpiile dunărene, aju- 
tindu.ne de data aceasta să scăpăm 
de cotropitorii fasciști. Nemuritoa
re rămîne amintirea luptelor duse 
de ostașii sovietici și romîni îm. 
potriva dușmanului comun. Florile 
împurpurate ce se deschid în «- 
ceste zile de mai pe atîtea mor
minte ale eroilor sovietici, presă
rate pe văile Crișurilor sau pe cîm- 
pia Oradiei, amintesc cu emoție 
de jertfa celor care au căzut alun
gind vrăjmașul fascist, ca țara 
noastră să fie azi liberă și cu a- 
devărat independentă.

Alături de eroicul popor sovietic, 
a cărui jertfă a fost cea mai grea 
în război, popoarele iubitoare de 
pace din lumea întreagă, unite 
intr-un front larg, luptă ca forțele 
întunericului și distrugerii să nu 
mai ridice niciodată capul, luptă 
ca glasul tunurilor să amuțească 
pentru totdeauna.

s Glorioșii ostași sovietici depun tn 
ș Piața Roșie drapelele dușmanului 
= zdrobit.

Așteptată cu atîta nerăbda
re, sărbătoreasca zi 
iat-o, a sosit I Flori și 

flamuri împodobesc fațadele clă
dirilor, iar pe marile artere ale 
Capitalei se revarsă necontenit 
coloane de oameni ai muncii. 
Pretutindeni, pe străzi e o bucu
rie nestăvilită, și în aerul lim
pede al zorilor suie cîntece vo
ioase, pline de avînt.

Acolo, în uriașa Piață Stalin, 
e încă liniște. Dar clipele se 
scurg repede și cînd cadranele 
ceasurilor arată ora 8,30, în ura- 
lele nesfîrșite ale mulțimii adu
nate în piață, la tribuna centrală, 
minunat înveșmîntată, apar con
ducătorii iubiți ai partidului și 
guvernului: tovarășii Gheorghe 

Gheorghiu Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș. Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu. Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, Dumitru Coliu, Leon- 
te Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Ion Gheorghe 
Ătaurer, Ianoș Fazekaș, Vladi
mir Gheorghiu, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Atanase Joja, Ghera- 
șim Popa, Florian Dănălache.

Intr-o liniște emoționantă, par- 
ticipanții la miting ascultă apoi 
cuvîntarea tovarășului Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Po
litic al CC al P.M.R. președin
tele Consiliului Central al Sin
dicatelor.

...Abia s-au stins ecourile ura-: 

lelor, ale aplauzelor furtunoase 
și însuflețitelor lozinci. Partici
pant» la miting abia au părăsit 
piața. Și deodată, din alămurile 
fanfarei izbucnește un marș 
năvalnic, eroic: începe marea 
demonstrație de 1 Mai I In paa 
cadențat, viu, pătrund în piață 
coloanele gărzilor muncitorești. 
Chipurile dîrze, cioplite în piatră 
parcă, mîinile încleștate pe arme, 
vădesc tăria de neînfrînt a cla
sei muncitoare, hotărîrea sa fer
mă de a apăra oricînd cuceririle 
revoluționare ale poporului In 
rîndurile oamenilor în salopete 
albastre sînt unii cu tîmple că
runte, care acum 15 ani au

(Continuare in pag. 4)

Drum de luptă, aprig drum 
Străbătu partidul
Și le-a-nfrint, prin ani de fum. 
Temnițelor, zidul,

Brafu-i bun, ocrotitor, 
Ți-a deschis — petale —• 
Anii limpezi, fără nor. 
Anii vieții tale.

'Gîndul ți-i de soare plin, 
înflorit de vise.
Spre al culmilor senin
Ți-s cărări deschise.

E partidul faur drag, 
Bucurii-aceste ;
Dlrz, sub purpuriu-i steag,.j 
Țu să urci spre crestei, ;
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Iată cîteva articole traduse din 
„Pionierscaia Pravda“ și din aîte pu
blicații sovietice în care sînt înfăți
șate acțiuni interesante ale pionieri
lor sovietici. Nădăjduim că cele de 
mai jos vor folosi activității grupelor, 
detașamentelor și unităților de pio
nieri.

Ce l mal interesam
Totul a început de la o discuție ce a 

Wvut loc între grupa amatorilor de muzică 
ți grupa turiștilor din clasa a Vl-a B a 
Școlii nr. 118, din orașul Odessa.

— Să ascultăm o simfonie ? Mai bine 
ne mai ducem odată în excursie, pînă la 
lac, spuneau turiștii.

— înseamnă că voi nu știți ce este mu
nca adevărată 1 — se indignă Nela Zo
lotareva. Orice ați spune, dar noi, cei din 
grupă, socotim că este mai plăcut să 
mergi de două ori la un concert, decît să 
faci două excursii.

Cele două grupe poate n-ar îi ajuns la 
o înțelegere, dar a intervenit în discuție 
instructorul de pionieri :

— Ar îi mai bine să vă povestiți unii 
altora despre ceea ce este mai frumos în 
muzică și în turism. S-ar putea să fi* 
deopotrivă de interesante și atunci...

...Intr-o zi, clasa a fost transformată 
lntr-o adevărată sală de concert Deasupra 
fablei era așezat un portret

„Cercul
motorișt ilor“

Dragi prieteni.
Am 13 ani. Invăf bine. încă 

demult am avut dorința fier
binte să învăț să conduc dife
rite mașini. La începutul anu
lui școlar, s-a organizat în 
școala noastră „cercul motoriș- 
tilor" S-au înscris foarte mulți 
băieți și fete. Cercul este con
dus de instructorul A. V. Plo- 
div. Cite n-am învățat în acest 
timp ! Am studiat sistemul de 
alimentare al motorului, cu toții 
am muncit la construcția unui 
model de automobil cu motor 
electric, iar acum ne străduim 
să construim o mașină mică cu 
un motor luat de la o moto
cicletă veche.

Nu demult, am organizat și 
un concurs pe care l-am numit 
„Concursul inventatorilor în
drăzneți". Un grup de băieți a 
prezentat un model de automo
bil amfibie, numit „DZ-l", de
stinat cercetărilor în ținuturile 
polare.

VALERI! GULEAEV 
cl. a VJI-a 

Școala de 7 ani 
din satul Slinsk 
regiunea Kalinin

La prietenii noștri 
mai mici

Mulți pionieri din clasa noa
stră fac parte din cercul de 
croitorie. Am învățat să țesem 
ciorapi, să tivim la mașina de 
cusut batiste și basmale, să 
croim gulerașe de școală și șor
țulețe. Intr-o zi, am hotărit să 
luăm sub îngrijirea noastră gră
dinița de copii din apropierea 
școlii.

— Să le ducem în dar lu
cruri cusute de noi, a propus 
cineva. Și intr-adevăr, peste pu
țin timp am făcut micilor noș
tri prieteni o mare bucurie. 
Le-am dus o mulțime de băs- 
măluțe, șorțulețe, fuste și chiar 
rochițe. Dar știți pentru cine ? 
Pentru ... păpușile lor. Apoi 
le-am arătat copiilor un joc ve
sel. Era atit de plăcut împre
ună incit nu ne mai venea să 
plecăm.

Le-am promis că vom veni 
din nou, cit de curtnd. Pe drum 
am hotărit să coasem, de data 
aceasta pentru copiii din gră
diniță, șorțulețe cit mai fru
moase.

Pionierii clasei a VIIl-a A
Școala nr'. 221 din Moscova

— Este Beethoven, spuse Nela Zolota
reva. Și-i întrebă pe turiști ce știu despre 
viața și opera acestuia.

Turiștii n-au putut spune prea multe.
Nela a povestit atunci despre viața ma

relui compozitor german, despre nenoro
cirea ce se abătuse asupra sa în zilele de 
înflorire a creației sale — surzenia totaiă. 
Le povesti despre uriașa voință a omului 
care a învins boala. Fiind surd, el a 
continuat să creeze opere muzicale care 
emoționează și astăzi oamenii. Copiii eu 
aflat ctt de mult îi plăcea marelui Lenin 
să asculte muzica lui Beethoven, îndeo 
sebi sonata sa ,,Appassionata“.

— Ascultați, spuse Nela și. dezvelind 
pikupul ce stătea pe o măsuță puse o 
placă. Aceasta este „Appassionata".

Apoi, grupa turiștilor a rugat-o pe Nela 
să mai pună o placă.

In aceeași zi, acolo în sală, copiii s-au 
înțeles să meargă cu toții la Teatrul de 
operă pentru a asculta opera „Evghenii

In sera Școlii nr. 
30 din Krasnodar, 
micii naiuralișii cu
leg încă din ianua
rie pătlăgele roșii. 
Ei se străduiesc 
să obțină o recoltă 
ctt mai mare pe 
metru patrat. Iaiă-t 
bt fotografie, pe 
micii naturaliști Bo
ris Dunian, Vitea 
Nijebelski ți Liuba 
Bondarenko la lu

cru.

întreaga muncă de curățenie este 
condusă de colectivul de conducere al 
unității noastre de pionieri.

O luptă asemănătoare pentru cu
rățenie duc pionierii din întregul 
raion Uhtomsk. In cursul anului 1958, 
pionierii acestui raion au adus statu
lui o economie de jumătate de milion 
de ruble.

Dar lucrul principal nu sînt banii, 
nici economiile, ci faptul că pionierii 
știu să facă totul singuri, nu fug de 
munci grele, ei știu să prețuiască 
munca altora și să păstreze cu grijă 
bunul obștesc.

„Tot ce trebuie făcut fel școală, să 
facem noi singuri, cu mîinile noastre*1. 
Acesta este cuvîntul de ordine pentru 
toți pionierii Școlii nr. 1 „Dzerjinski** 
din raionul Uhtomsk, regiunea Mos
cova. Impărțindu se în grupe ei fac. 
în fiecare sîmbătă după masă, „cu
rățenia generală11 a claselor. Imbră- 
cați în haine de lueru, ei spală cu 
hărnicie podelele, băncile, geamurile, 
șterg praful, îngrijesc florile.

Ia școala aceasta, unde învață nu 
mai puțin de 1.200 de copii, de patru 
ani nu a mai fost nevoie de nici un 
lei de reparații, iar pe pereți nu vezi 
aici • zgîrietară, nici o pată-

Oneghin", iar apoi, tot împreună la un 
concert

— Da, dar mai întîi să mergem cu toții 
într-o excursie, propuseră cei din grupa 
amatorilor de muzică.

Amîndouă grupele au pornit într-o ex
cursie de antrenament La început, com- 
somohstul Fedea Busico, un turist înfocat 
și purtător al insignei de alpinist, le-a 
arătat cum trebuie folosită busola, cum 
treb'uie să te orientezi după soare și după 
pomi.

A merge pir și simplu pînă la lac ar fi 
fost poate, cam plictisitor. Dar, de data 
aceasta, amîndouă grupele urmau să a- 
jungă într-un anumit loc pe malul la
cului, folosind numai busola. în acel 
punct, pe turiști îi așteptau vreascurile 
așezate pentru focul de tabără și cartofii, 
ascunși, care puteau fi găsiți numai des- 
cifrîndu-se semnele convenționale de pe • 
hartă pregătită dinainte, în acest scop. 
Era rîndnl grapei muzicienilor să vadă 
că și o excursie poate fi interesantă, in
structivă, plăcută.

Prin locuri

istorice
De curl nd, pionierii Școlii nr. 4 

din orașul Tuia au fost într-o ex
cursie prin locurile istorice ale ora
șului natal. Vasili Gheorghevici Pa
nov, participant la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie și vechi 
muncitor al uzinei Orujeinaia, a 
condus copiii prin aceste locuri și 
le-a povestit întîmplări trăite de el. 
— Iată, căsuța dragă tuturor 
oamenilor din Tuia, începu să po
vestească Panov, arătîndu-le copii
lor o căsuță modestă, de lemn. Aci 
a trăit unul dintre primii organiza
tori ai cercurilor marxiste din Tuia, 
strungar la uzina de muniții. Ser- 
ghei Ivanovici Stepanov .Aici ne a- 
dunam noi, muncitorii, pentru a citi 
broșuri, aici se tipăreau manifestele 
care chemau pe muncitori la răs-
coala armată.

«
Vasili Gheorghevici continuă să 

depene firul amintirilor lingă por
țile fostului arsenal.

— In octombrie 1917, Comitetul 
orășenesc al partidului a organizat 
un transport de armament pentru 
Moscova revoluționară. Noi, mun
citorii din Tuia, am susținut pe 
muncitorii moscoviți, care în acele 
zile duceau o luptă dîrză pentru 
puterea Sovietelor, trimițîndu-le 
mitraliere, arme și cartușe.

In frunte cu Panov, pionierii au 
mers apoi să vadă monumentul în
chinat eroilor revoluției. Acolo, Pa
nov spuse pionierilor:

— Nu uitați niciodată, copii, pe 
acei care au pierit în lupta pentru 
cauza eliberării oamenilor muncii, 

4
pentru puterea sovietică. Ei și-au 
dat viața pentru ca voi, viitorii con
structori ai comunismului să trăiți 
fericiți! Fiți continuatori demni ai 
cauzei pentru care, sub conducerea 
partidului bolșevicilor și a marelui 
Lenin, au luptat părinții și bunicii 
voștri.



lin clelașamenl 
bun 
dan...

Detașamentul clasei a cincea, 
de la Școala medie mixtă din 
Cernavodă, e un detașament ve
sel, unit, din care nu lipsește 
nici voia bună dar nici munca. 
Echipa de fotbal a detașamen
tului bate cu multă pasiune 
mingea. Cu cîtăva vreme în 
urmă, a reușit chiar să... ia bă-

taie cu 7—0 de la echipa clasei 
a'Vt-af Părerile jucătorilor. în 
legătură cu această înfrîngere 
sînt foarte contradictorii : unii 
spun că-i de vină arbitrul, alții 
că-i vinovată poarta, fiindcă nu 
se... micșorează atunci cînd vine 
mingea... Iordan Emil însă este 
mai obiectiv : e de părere că to
tul s-a întîmplat din pricina sla
bei organizări a jocului de 
echipă, din pricina lipsei de an
trenament Iar Cristache Mihai 
pune degetul de-a dreptul pe 
rană, declarînd ■.

— Cum să nu mîncăm bătaie, 
cînd eu însumi am marcat două 
goiuri în— propria poartă ?l

Trebuie să recunoaștem însă 
că. indiferent de acest... hm, hm, 
supărător 0—7, e bine că in de
tașament sportul e îndrăgit și 
practicat cu însuflețire.

Dar... E și un „dar* la mij
loc. Deși băieții iubesc fotbalul 
și susțin felurite meciuri, a- 
ceasta nu se petrece in chip or
ganizat. In programul de acti
vități al detașamentului nu se 
pomenește despre antrenamentul 
echipei de fotbal, despre plani
ficarea meciurilor și. fără îndo
ială. tocmai din lipsa antrenării 
sistematice echipa joacă de 
multe ori ștab iar unii jucători 
confundă poarta propriei echipe 
cu poarta... adversă 1

Insă cei din detașamentul cla
sei a ” - - • -

zi a ști fotbaliști ci și sîrguincioși 
cititori ai bibliotecii din școală. 
Iordan Nicolae, Moineagu Ele
na, Curți Constanta șt multi al
ții au fișe de cititori acoperite 
cu zeci de titluri de cărți. Bravo 
lor I

Dar... al doilea „dar“. De ce. 
In această situație, colectivul de 
conducere al detașamentului nu 
organizează discuții despre căr
țile citite ? In felul acesta, pio
nierii ar îrfțelege mai bine con
ținutul operelor citite, ar învăța 
să judece cu mai multă pătrun
dere o carte, să definească un 
personaj.

In detașament au avut loc și 
alte evenimente plăcute. La Spar- 
tachiada pionierilor și școlarilor, 
Florescu Sorin, președintele de
tașamentului, a ocupat locul II 
pe unitate și locul I (se mai în- 
tîmplă 1) pe raion. Mulți băieți 
din detașament știu să joace 
bine șah. Felicitările noastre!

Dar (din nou!) de ce fetele 
din detașament nu joacă mai 
de loc șah ? Unele joacă slab 
iar altele nu știu de loc. Oare 
frumos îi șade lui Sorin și al
tora să facă pe marii șahiști 
(asta e o glumă ; să nu vă în
chipuiți că-i un băiat îngîmfat !J

V-a nu sînt numai entu-

în timp ce unele fete nu știu să 
deosebească un pion de o tură ?

Mai departe. în afară de ac
tivitățile de care am vorbit, me
rită să amintim că aici este 
foarte mult îndrăgită și tîmplă- 
ria; Cosmeanu Gheorghe și 
Brumușescu Eduard sînt printre 
băieții cu ..mîini de aur“. ade- 
vărati meșteri. Apoi, în detașa
ment. se mai află și bune dan
satoare și băieți pasionați de 
istorie...

Dar (în sfîrșit e ultimul 
,,dar“) nici activitățile acestea 
nu se îndeplinesc organizat, sub 
îndrumarea colectivului de con-

de
din

trecut mult 
pionierii 
nr. 3 din Pla

să
daruri 
pentru

N-a 
clnd 
Școala 
ești, s-au adunat 
hotărască ce 
vor pregăti
Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studen
ților de la 
s-au și 
lucru

’Iliescu
Adriana
Maria i

Viena șt 
apucat de

Irina, Petre 
și Car am aii a 

din clasa a 
V-a au lucrat păpuși 
oe care le-au îmbră
cat in costume națio
nale din Cislău. Cos
tumele au fost lucrate 

cu mult gust și cu

TREHOL PIONIERILOR

PARTIDUL NE-A DĂRUIT o piață veselă și fericită. In orașul Pitești, exista un Jren 
al pionierilor". Conductorii, mecanicii, șeful gării, toți sînt pionieri... Pasagerii, tot pto- 
nieri. „Poftiți in vagoane tovarăși!“ Poftiți și veți înconjura, în ritmul roților de tren, 

minunatul parc unde copiii iși petrec cu drag timpul liber.

ducere al detașamentului, astfel 
încit să poată fi desfășurate în 
bune condiții șî în același timp 
să nu se stingherească una pe 
alta.

Deci, detașamentul clasei a 
V-a, care are, după cum ara vă
zut o activitate bogată, intere
santă și folositoare, trebuie să 
înceteze de-a mai lucra cu ju
mătăți de măsură. Băieților le 
place fotbalul ? In programul de 
activități să se prevadă zilele de 
antrenament, meciurile. în clasă 
sînt buni șahiști ? Să-i învețe 
jocul de șah și pe ceilalți. Pio
nierii iubesc cartea ? In detașa
ment să aibă loc discuții in
structive despre cărțile citite, și 
așa mai departe. In acest fel, 
detașamentul se va putea mîn- 
dri cu realizări duse pînă la 
capăt. Colectivul de conducere, 
format din pionieri buni, respec
tați de tovarășii lor, poate și 
trebuie să ia măsuri în această 
privință. Noi le urăm succes... și 
o victorie de 7—0 (nu de 
0—7...| în viitorul meci I

AL. OVIDIU ZOTTA

MESAJUL LOR
pentru ca să 

cit mai fidel 
nostru națio-

griiă 
redea 
portul 
nat Băieții din clasa 
a V-u au hotărît să 
construiască o schelă 
din lemn.

Pionierii clasei a 
VIJ-a s.au gîndit să 
trimită la Festival un 
vas de pămînt lucrat 
și pictat de ei. Au 
vorbit cu muncitorii 
de la fabrica „Cera
mica" pe care ‘-au 
mat vizitat ei și altă
dată, si aceștia au 
promis să le arate 
cum trebuie să-l lu
creze.

— Lucia desenează 
frumos și Nicu de a- 
semenea, vom veni și

noi ceilalți cu propu
neri și vasul va fi gro
zav, spune Iriniela Iri- 
mescu, președinta de
tașamentului din clasa 
a VU-a, cu încredere.

tar 
clasa a 
mis să 
„Colț 
Ud 
ne 
în 
de 
cu
eroi în lupta 
pace si o hartă avind 
tnsemnate cu stegu- 
lețe orașele in care 
au avut loc Festiva
lurile Mondiale de 
pînă acum.

— Colțul Festivalu-

pionierii din 
Vl-a au pro. 

amenajeze un 
al Festivalu-

". Au adus o masă 
care au imbrăcat-a 
ntnză. au tăcut rost 
reviste și albume 
date des ore tinen 

pentru

scrisorile pri- 
la prieteni 
din alte țări 
sd expunem 

care le

lui nu va rămîne așa, 
spune Florica Tănase, 
președinta detașamen
tului. Vrem să facem 
un panou cu vederi 
din capitalele diferite, 
lor țări. vrem să ex
punem 
mite de 
pionieri 
și apoi
lucrurile pe 
facem in cinstea Festi
valului.

Pionierii din.' Școala 
medie nr. 3 vor să 
trimită daruri care să 
arate indemînarea lor, 
daruri care să fie un 
mesaj de pace 
prietenie.

ELENA CIRMACIU

Cu două săptamîni în 
urmă. în sala Clubului 
CF.R. din Fetești Gară, 
raionul Fetești, a avut 
loc faza raională a tra
diționalului Concurs cul
tural-artistic. Au narti- 
oipat formațiile unități
lor de pionieri din raio
nul Fetești, calificate în 
faza intercomunală.

• *
Cea mai însemnată 

trăsătură a desfășurării 
acestor întreceri a fost 
caracterul ei pionieresc.

Pentru cucerirea de 
către unitatea lor a unui 
loc cit mai bun. micii 
dansatori, coriști, actori, 
recitatori n-au cunoscut 
osteneala 1 Iar dacă la 
aceasta adaugi și faptul 
că erau cu tot sufletul 
cuprinși de frumusețea 
cîntecelor și jocurilor, 
îți dai seama prea bine 
de ce dansatorii de la 
Școala de 4 ani din Găi- 
ța își pierdeau pălăriile 
în iureșul dansului !

Onoarea unității însă 
nu-i preocupa numai pe 
pionierii ei ci și pe alții: 
pe părinții lor, pe oame
nii din satul respectiv... 
Cunoscutul mecanic de 
locomotivă Ion Paras- 
chiv a ținut să asiste la 
întreceri împreună cu 
soția, pentru a încuraja 
formația școlii medii, în 
programul căreia 
ca sa, pioniera 
chiv Valentina, a 
cutat destnl de 
cîteva cîntece 
cordeon. Cît | 
faptul că unii 
tatori au fost 
tați 
tul în care au dansat 
pionierii de la Hagieni, 
ținem să notăm că 
care-j acompania din 
lise la acordeon nu 
altui decît inginerul 
gronom al gospodăriei 
colective din satul lor—

Iatj acum, clteva spi
cuiri mai sumare pe 
marginea întrecerilor de 
UW-»--M

și fii- 
Paras- 

exe- 
reușit 

la a- 
privește 

că unii spec- 
au fost tneîn- 

de acompaniamen- 
au

cel
cu- 
era 

a-

Cîntecele 
bine interpretate : 
ret pămînt al patriei iu
bite* de Ion Chirescu, 
și „Marș pionieresc1*, de 
Corneliu Mereș.

Un început care tre
buie dezvoltat: Forma
ția de păpușari a unită
ții de Ia Școala de 7 ani 
nr. 2 din Fetești. Ea a 
prezentat o scenetă in
teresantă, bine jucată. 
E o formație foarte tî- 
nără și în același timp 
foarte talentată. Colec
tivul de conducere al 
unității respective tre
buie să se preocupe se
rios de dezvoltarea ei.

Cîștiqătorii întrecerii : 
cor : Școala de 7 ani 
Găița. Dansuri : Școala 
medie Fetești-Gară. Bri- 
qăzi artistice de aqita- 
ție: Școala de 7 ani 
Șocariciu. Formații de 
Păpuși : Școala de 7 ani 
nr. 2 din Fetești. Teatru : 
Școala medie Fetești- 
Gară. Recitatori: Chlvu 
Ion, din clasa a Vil-a 
a Școlii de 7 ani din 
Găița.

La sfirșitul programu
lui lor, pionierii din Țăn- 
dărei au lansat de pe 
scenă, în sală, cîțiva po
rumbei... Spectatorii au 
izbucnit în urale. Sala 
întreagă s-a umplut de 
entuziasm. A lost, in a- 
cest qest al pionierilor 
din Țăndărei un înțeles 
adine, un înțeles sub 
care s-a desfășurat în
treg concursuL ua 
înțeles care trăiește în 
toate casele și în ini
mile tuturor oamenilor 
muncii din regiunea lor, 
Constanța: acela al fe
ricirii vieții lor, al mun
cii libere pe care o duc 
pe ogoarele înfrățite-

„Iată, ne bucurăm de 
fericirea noastră, a spus 
gestul pionierilor din 
Țăndărei și nimeni nu 
ne-o va răpi vreodată. 
Fericirea și pacea sint 
în mîini sigure*.

SANDU ALEXANDRU
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Glasul 
adevărului
Cu aproape o jumătate de veac 

In urmă, la 5 mai 1912, ieșea de sub 
teascul tiparului, cu miros proaspăt 
de cerneală, primul ziar proletar de 
masă : „Pravda" leninistă. „Prima 
rindunică," cum i-a zis fondatorul 
Bău, Vladimir llici Lenin.

Luîndu-și zborul avîntat în mijlo
cul milioanelor de oameni însetați 
de lumină și adevăr, „prima rîndu- 
nică“ vestea acea primăvară ce 
avea să biruie nu numai in Rusia, 
dar ți în multe alte țări din Europa 
și Asia, tuminind calea popoarelor 
spre libertate.

Glasul partidului clasei muncitoa
re, cuvintul adevărului comunist, 
cules cu litere de foc în coloanele 
„Pravdei", a însuflețit eroismul 
muncitorilor, soldaților și matrozilor 
avintați pe baricadele victorioase 
ale Revoluției din Octombrie, a 
însoțit lupta armatei roșii in anii 
războiului civil, împotriva alb-gar- 
diștilor lui Denikin sau Petliura, 
Împotriva trupelor invadatoare ale 
celor 14 state imperialiste. Oră de 
oră, zi de zi, în anii cincinale
lor biruitoare, în momentele pline 
de glorie ale Marelui Război de 
Apărare a Patriei, în clipele de 
azi,cind zorii comunismului se înalță 
la orizont, presa sovietică a fost și 
rămine un steag înălțat înainte, des- 
chizînd drum detașamentelor de con
structori ai comunismului. Fiindcă 
așa cum spunea marele Lenin, 
„Ziarul trebuie să meargă înaintea 
tuturor !“

Glasul adevărului, răspîndit prin 
paginile presei a cărei zi o săr
bătorim la 5 mai, cheamă po
poarele la lupta pentru pace și 
progres. Nimic nu poate înăbuși 
acest glas ferm și puternic. Prin 
coloanele presei comuniste iși spun 
cuvintul, răspicat, milioane de oa
meni luptători pentru pace, împo
triva agresorilor ce-și zăngăne ne
putincioși, armele.

Pe vremea cînd în țara noastră 
domneau moșierii și fabricanții, cei 
mai buni dintre fiii clasei munci
toare s au ridicat cu fermitate în a- 
părarea presei comuniste, căreia 
stăpinirea voia să-i stingă glasul. 
Cu ani grei de temniță, cu sîngele 
și uneori chiar cu viața au plătit 
luptătorii care, în condiții, grele de 
adincă ilegalitate, aplecați în lumina 
firavă a vreunei lămpi cu gaz ti
păreau și răspindeau, neobosiți, cu
vintul de luptă al partidului. Pagi
nile „Scînteii" luptătoare ajungeau 
la timp în miinile muncitorilor, în 
miinile petroliștilor din Valea Pra
hovei sau ale minerilor din gale
riile Lupenilor. Pîinea nădejdii era 
cuvintul partidului, cuvînt, pe care 
cei înfometați de dreptate și liber
tate îl citeau și, luptînd, îl răspîn- 
deau mai departe, privind însuflețiți 
in viitor.

Pretutindeni, în cel mai îndepărtat 
colțișor al țării — astăzi izbăvit de 
negura trecutului — ajunge cuvintul 
partidului, cuvintul tipărit în pagi
nile luminoase ale „Scînteii" și ale 
celorlalte ziare, mobilizînd masele, 
împrăștiind lumină I Sprijin de nă
dejde în opera de construire a socia
lismului in patria noastră, presa se 
bucură la noi de toată prețuirea și 
dragostea cititorilor. Pionierii și șco
larii se mîndresc cu gazeta lor, „Scîn- 
teia pionierului" pe care adesea o 
poartă în ghiozdan, lingă slovele 
cărților cu care merg la școală. Și 
pe bună dreptate se mîndresc micii 
cititori cu gazeta lor : ea este de ase
menea ... o rîndunică harnică în 
«totul nenumăratelor ziare luptătoare 
pentru pace și socialism, pentru 
triumful adevărului in lume!

(Urmare din pag. l-a)

luptat cU arma în mîini împotriva fascismului 
cotropitor. Sînt și chipuri tinere dar la fel 
de oțelite, crescute la școala muncii și luptei 
pentru victoria socialismului.

Și privind coloana aceasta ca un fluviu 
albastru, încerci un simțămînt de adîncă 
mîndrie și fericire, de încredere nestrămutată 
în viitorul luminos al patriei noastre,

★
In spațiul vast al pieții, fetița cu cravată 

roșie nu pare mai mare ca o nucă. Dreaptă 
însă, și energică, semnalizează îndemînatic 
cu fanioanele, parcă ar spune : „Drum liber 1" 
Da, drum liber pentru pionieri, pentru izvorul 
de tinerețe și bucurie care-și face acum apa
riția în piață, ca o cunună multicoloră.

In răpăitul mărunt al tobelor, pășesc și-

ruri, șiruri de copii șt din piepturile lor țîșj 
nesc urale, emoționant semn de recunoștință 
pentru partid, părintele iubit, care le-a dăruit 
o viață minunată. Și simbolul acestei vieți e 
prezent: după o pancardă pe care scrie : „Do
rim să devenim.» “ urmează șiraguri de copii 
care poartă unii ciocane, alții mănunchiuri de 
spice, alții cărți, eprubete... Da, ei vor deveni 
muncitori pricepuți, tractoriști, medici, ingi
neri, aviatori, artiști... Fiindcă porțile spre 
viitor le sînt larg deschise.

Și în buchetele proaspete de flori pe care 
un stol de pionieri le oferă conducătorilor. Ia 
tribună, s-a adunat parcă zîmbetul lor fericit, 
dragostea lor fierbinte pentru cei ce le-au 
deschis aceste porți,

★

Trec prin piață nesfîrșite' coloane de oa
meni ai muncii din fabricile și uzinele Capi

talei. Pe panourile purtate de ei sîr 
victoriile obținute în producție. Vie 
înseamnă mai mult oțel, mai mult 
mai multe pînzeturi, mai multă p 
toate laolaltă simbolizează un adev 
izbînda deplină a socialismului e 
aproape I

Și muncitorii de la „23 August1 
„Timpuri Noi“, de la „Ălao Tze-dui 
ia „Semănătoarea", constructori ai 
trec necontenit, exprimîndu-și în cîi 
urale și lozinci, dragostea și atașam 
de partid, hotărîrea lor neclintită de 
pentru înflorirea patriei.

Demonstrația s-a încheiat prin 
sportivilor, ale căror coloane pline 
rețe și forță au smuls ropote de apli 
pînă tîrziu seara, bucuria sărbătorii 
pe străzi, în parcuri în piețe...

------------- c
Noul agronom

Inginerul Gheorghe Fierbințeanu, 
directorul G.A.S. — Petrești, era 
tare bucuros în ziua aceea. Avea și 
de ce : trustul reqional Pitești îl ves
tise că inginerul pe care 1 aștepta, 
va sosi chiar în cursul zilei, la gos
podărie. II și vedea parcă pe noul 
inginer : voinic, dornic de muncă, e- 
nerqic, străbătînd neobosit ogoarele 
întinse ale qospodăriei...

Mai tîrziu însă, furat de șuvoiul 
muncii, în august, cînd batozele nu și 
încetau o clipă duduitul, directorul 
aproape că uitase de vestea primită, 
înapoiat in birou, auzi deodată cîteva 
bătăi ușoare in ușă.

— Intră 1 Și în fata lui își făcu a- 
pariția o fată slabă și sfioasă, cu o 
valiză în mînă.

— Pe cine căutați ? întrebă direc
torul.

Roșie de emoție, fata abia putu 
rosti :

— Sînt Tudoricu Maria, inginer a-

’ Iată cum arăta, în 
trecut cartierul Floreasca. 
In aceste cocioabe mi
zere iși duceau existen
ța nenumărate familii de 
muncitori care, trudeau 
din greu In fabricile Ca
pitalei.

Prin grija deosebită a 
partidului, pentru asigu
rarea unor condiții tot mai 
bune de viață, cartierul 
Floreasca și-a schimbat 
insă înfățișarea, a deve
nit de nerecunoscut. Pe 
locul vechilor cocioabe, 
au răsărit ca din pămlnt, 
blocuri moderne cu apar
tamente confortabile, spa
țioase. r

gronom...
Descumpănit, inginerul Fierbințea- 

ru nu știu ce să spună mai întîi. Re
constitui în minte imaginea pe care 
și-o făcuse despre noul agronom : un 
om voinic, energic... Și cînd colo, o 
fată abia răsărită. ,,Mi-au făcut-o cei 
de la trust", se gîndi. Apoi, ridică 
ochii spie fata din fața lui. Oare se 
ya descurca ?

★
Fiică de muncitor petrolist, din ra

ionul Teleajen, inginera Tudoricu a 
știut încă de la început să se apro
pie de sufletul oamenilor.

Văzînd-o cum discută cu oamenii, 
cu cită dragoste îj ajută, ai impresia 
că este aici de cînd lumea, deși n-a 
împlinit încă anul. Și acum își amin
tesc toți cu cît elan a muncit alături 
de ei, în toamnă, cînd apele umflate 
ale Argeșului amenințau să rupă di
gul și să inunde cfloarele cu porumb 
irigat...

Intre timp conducerea gospodăriei 
i a încredințat una din cele mai gre
le brigăzi : brigada mixtă mecaniza
tă, cu un sector de peste 300 de hec
tare, pe care se află culturi diferite 
— legume și zarzavaturi, grîu, 80 de 
hectare de porumb irigat și altele.

Tînăra care în august a pășit sfioa
să pe poarta gospodăriei, se bucură 
acum de încrederea tuturor muncito
rilor, iar utemiștiî au ales o secreta
ra organizației de bază U.T.M. Și de 
fiecare dată cînd se afișează panoul 
de onoare, printre ceilalți fruntași ai 
gospodăriei se află și chipul secre
tarei.., ,

_ PETRUȚA MUNTEANU



Revista „Veac Nou" îi aștepta cu nerăb
dare pe cîștigătorii concursului. Un concurs 
nespus de interesant, închinat prieteniei ro- 
mîno-sovietice și care atrăsese mii de parti
cipant!. Și iată că, unul cite unul, cîștigătorii 
soseau, emoționați, mindri de succes. Pe listă 
însă mai era un nume: Șerban N. Ion. Și 
tovarășul Șerban N. Ion intîrzia să se pre
zinte. „Ce o fi cu el?" se întrebau, curioși, 
organizatorii concursului. Cînd, fără veste, 
ușa se deschise și în prag apăru un băiețan- 
dru sfios. în straie țărănești, cu o trăistuță 
la subsuoară.

— Bună ziua. Știți, eu sînt Șerban...
N-a fost nevoie să spună mai mult. Uimi

rea și bucuria generală care au urmat, feli
citările călduroase, i au îmbujorat obrajii de 
fericire.

...Și așa a ajuns pionierul Șerban N. Ion, 
din comuna Crevedia, raionul Răcari, în tre
nul prieteniei. Fiindcă, uitasem să vă spun: 
premiul pentru cîștigătorii concursului de cu
vinte încrucișate era o călătorie în Uniunea 
Sovietică. O călătorie cu trenul prieteniei...

330 de oaspeți ducea cu el minunatul tren: 
muncitori, ingineri, țărani colectiviști, oa
meni de știință și cultură, activiști pe tărim 
obștesc. Printre ei se aflau și cîștigătorii 
concursului. Iar în grupul acestora, mereu e- 
mcționat și uimit de cite vedea, Șerban N. 
<on. Dacă vă gîndiți că Șerban se simțea 
stingherit printre atiția oameni maturi, vă 
înșelați: în grup se aflau aproape două
zeci de turiști pionieri și elevi. Deci, un ade- 

* vărat detașament!
" Și trenul zbura, străbătind cimpiile mănoa

se ale Ucrainei, lăsind în urmă așezări mîn-

dre, uzine uriașe cu coșuri fumegmd, co.ho- 
zuri bogate.

27 aprilie... O zi pe care Șerban Ion, pe 
care ceilalți turiști romini, n o vor uita nici- 
cînd: ziua sosirii la Moscova. Nesfîrșitele pe
roane ale gării Kiev erau pavoazate cu dra
pele sovietice și romînești. Grupuri de cetă
țeni sovietici făceau semne nerăbdătoare oas
peților. „Trăiască Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice!“ strigă romîiik „Trăiască 
Partidul Muncitoresc Romîn1" le răspund 
sovieticii, in rominește. lată-i și pe cei pe 
care Șerban N. Ion dorea atît de fierbinte 
să-i cunoască: pionierii sovietici. Buchetele 
pe care ei le oferă oaspeților, sînt simbolul 
mișcător al unei prietenii calde, de nedesfă
cut.

Apoi străzile Moscovei, minunatele-i străzi 
pe care se simțea suflul apropiatei sărbători 
de 1 Mai. Istoricele ziduri ale Kremlinului, 
Piața Roșie, înălțimea amețitoare a Univer
sității Lomonosov... Toate îi întîmpinau cu 
nespusă căldură pe oaspeții de departe.

Parcul de Cultură și Odihnă ,,M. Gorki". 
Intilnire cu reprezentanți ai oamenilor muncii 
din Moscova. îmbrățișări, cuvinte prietenești, 
sincere, pornite din inimă. De altfel nu e 
singura dată cînd uriașul parc găzduiește 
asemenea manifestări ale prieteniei sovieto- 
romine. Necontenit se orgnizează aici 
zițiî și programe artistice, oglindind viața 
economică și culturală a R.P.R.

„.Zilele au zburat repede, mult prea repe
de. Dar fiecare din ele au săpat în inimile 
oaspeților romtni neuitate și dragi amintiri. 
Iar la plecare, în ochii lui Șerban, care-și 
flutura batista odată cu ceilalți, lucea lumina 
unui simțămînt nemaiîncercat...

care au explodai. Norii

Rod al colaborării frățești din- 
~fre popoarele german, romîn și 
chinez, la Tumen, provincia 
Gansu, a intrat in funcțiune o 
nouă termocentrală electrică. 
Construită cu utila/ romînesc și 
cu ajutorul specialiștilor din 
R.P.R. și R.D.G., noua termo
centrală furnizează curent elec
tric necesar pentru cel mai mare 

combinat petrolifer din China, 
precum și pentru celelalte în
treprinderi din acest tinăr oraș 

| al R.P. Chineze.
r^-țCn puternic incendiu a izbuc
nit la uzinele chimice „Thomp
son Haworth" din orașul Kan
sas City (S.U.A.) Incendiul a 
cuprins rezervoarele de produse

chimice 
de fum dega/ați de explozie s-au 
răspîndit la distanțe mari. Din 
cauza temperaturii ridicate, 
pompierii n-au reușit să se a- 
propie și să stingă incendiul.

Din inițiativa unor cunoscuți 
fruntași ai vieții publice și 
oameni politici progresiști din 
Franța și alte țări europene, la 
Paris a lost format un comitet 
internațional pentru apărarea lui 
Manolis Glezos, eroul național 
grec, întemnițat de guvernanți.

Pentru început, comitetul a 
alcătuit un comunicat in care 
cere ca procesul lui Manolis 
Glezos să fie judecat în ședințe 
publice, pentru ca oamenii cin
stiți să-și poată spune cuvîntul, 
ia apărarea patriotului grec.

■ In Turcia, la galeriile de pic
tură din Istambul, s-a deschis 
expoziția de desene ale copiilor 
din Republica Populară Romină. 
Expoziția s-a bucurat de apreci
erea călduroasă a vizitatorilor.

Minunate realizări
Festival 
și Stu- 
loc la 
de har- 
noastră

Cel de al Vll-lea 
Mondial al Tineretului 
dentilor. care va avea 
Viena este intîmpinat 
nicul tineret din patria
cu însemnate realizări în mun
ca și activitatea cultural-artis- 
tică. Astfel, tinerii din regiunea 
Constanța, muncind cu entu
ziasm. au obținut in cinstea 
Festivalului, economii în valoa
re de 6.000.000 lei. Succese 
deosebite au obținut și pe tă- 
rîm artistic. Pină acum au a- 
vut loc 88 de festivaluri comu
nale. iar în prezent, în această 
regiune, se pregătesc 700 for
mațiuni artistice^ numărul lor 
a crescut în perioada de pre
gătire a Festivalului cu 200 I

Și ei vor fi la Viena
Nenumărate sînt piedicile pe 

care oficialitățile din Statele 
Unite le pun in calea tinerilor 
americani care vor să participe 
la Festival. Cîntecele și prie
tenia tinerilor din întreaga lu
me, îi supără pe domnii miliar
dari. O pildă grăitoare o consJ 
tituie și faptul că filmul turnat 
la Festivalul de la Moscova 
n a putut fi rulat pe ecranul 
niciunui cinematograf american. 
Cu toate opreliștile, tinerii din 
S.U.A. își vor trimite totuși 
solii lor la Viena. La New-York 
și San Francisco au fbst cons
tituite comitete de pregătire a 
Festivalului.

Comitetul național de pregă
tire a Festivalului din New- 
York a și anunțat participarea 
a 500 de tineri americani la 
Festivalul de Ia Viena.

marea

cehi,
Festival

VAL. MĂGURĂ

Darul pionierilor 
cehi

găzdui în zilele 
tineri veni/i din

expo- Viena va 
Festivalului 
cele mai îndepărtate colturi a- 
le lumii. Mii și mii de kilome
tri vor trebui să străbată, cu 
trenul sau cu vaporul, tinerii 
din sudul Africii, bunăoară, sau 
cei din Extremul Orient. Pentru 
ca ei să poată sosi la 
sărbătoare a tineretului, iși a- 
duc aportul și pionierii 
membri ai detașamentului „Pa- 
vlic Morozov" din localitatea 
Jihlava, care, adunînd fier vechi, 
au realizat, pentru iondul 
Festivalului, 1.200 coroane. A- 
ceasta numai intr-o singură zi I

De nestăvilit sînt rindurile 
tinerilor din Africa neagră, care 
se ridică împotriva asupririi co
loniale, pentru pace și prietenie 
în lumea întreagă! Deși cu mari 
greutăți, solii acestui tineret 
vor aduce și anul acesta mesa
jul lor de luptă și de înfrățire, 
la cel de-al 
Mondial,

așteptat zadarnic.

VASILE MĂNUCEANU

grele. Dar 
II oprise 
lua ochii: 
favorit al 
cu un pi-

In seara aceea, copiii lui Maxilee 
Hormon au așteptat zadarnic. Cuibă
riți in așternutul lor de zdrențe, au 
stat pină tîrziu, pindind fiecare zgo
mot, fiecare pas, cu ochii sticlind ,in 
întunericul colibei. Tatăl nu s-a întors. 
Miinile lui tremurătoare nu le-a mai 
dezmierdat părul aspru, cirlionțat, și 
nimeni nu le-a amăgit foamea cu o

coa/ă de ptine, cil de uscată, cit de 
mică.

Maxilee Harmon era un negru încă 
tinăr: avea 38 de ani. Ar fi vrui să 
muncească, să-și hrănească copiii, să-i 
vadă crescind, să le cinie seara cintece 
străvechi și ciudate ca foșnetul jun
glei. Dar nu putea să facă toate asiea, 
din simplul motiv că era cetățean al 
Statelor Unite ale Americii. Și in țara 
unde 6 milioane de muncitori albi nu 
găsesc de lucru, un negru cu atit mai 
puțin poate găsi de lucru. Și în afară 
de asta, îl pindeau de pretutindeni, ca 
un vis rău, amenințările și fringhiile 
Ku-Klux-Klanului. Și totuși, foamea 
copiilor trebuia astîmpărată intr-un fel. 
Așa că Maxillee Harmon cutreiera in 
fiecare zi străzile, scormonind in lăzile 
de gunoi \ -

Dar fiindcă am ajuns aici, trebuie să 
vă facem cunoștință cu alt personaj al 
tntimplării: doamna Clara Eberhard, 
din același orășel sudic al Diatelor 

Unite. E o femeie bogată și foarte e- 
vlavioasă. In fiecare duminică se duce 
la biserică, iar in restul timpului nu 
ridică ochii de pe cartea de rugăciuni. 
E de asemenea și foarte milostivă. Nu 
poate suferi ca argațit de Ia ferma ei 
să bată caii și celelalte vite. De aceea 
s-a și înscris la societatea pentru pro
tecția animalelor. Tot din dragostea ei 
pentru necuvântătoare, crește citeva pi
sici și clini pe care-i hrănește cu ce 
are mai bun.

„.Intr-o zi, Maxilee Harmon, în dru
mul lui fără speranță, a ajuns la poarta 
doamnei Eberhard. A întrebat sfios: 
„N-aveți ceva de lucru ?" Doamna La 
alungat minioasă, cu vorbe 
negrul n-a plecat imediat, 
ceva, de la care nu-și putea 
pe asfaltul curții, cățelușul 
doamnei Eberhard se lupta 
cior de pui fript, rumen și gras. Copiii 
lui nici nu știau cum arată carnea de 
pui... Cu buzele uscate, cu miini 

murinde, s-a aplecat. In clipa aceea a 
răsunat o împușcătură și Maxilee Har
mon s-a prăbușit insingerat pe asfalt.

La judecată, doamna Eberhard a de
clarat cucernică: „Dar bine, a vrut să 
fure hrana unui biet animal..." Și bine
înțeles, judecătorii au achitai-o.

In seara aceea, copiii lui Maxilee 
Harmon au

hiforw



Un succes al științei noastre

Ochelarii fotosensibili
spe- 
s-a

Deosebit 
important este faptul că ei 
putut citi litere negre, mari 
aproximativ 4 cm. Cercetă- 
pentru perfecționarea aceș- 
ochelan continuă. Studiile 

de 
au drept scop per- 

T literelor 
ajutorul

această

In ultimii am, strădania 
cial iști lor din diferite i țări 
îndreptat și spre studii neobo
site pentru aplicarea celor mai 
noi cuceriri ale științei la con
struirea unor dispozitive care să 
compenseze lipsa de vedere. 
Cum să vii în ajutorul atitor 
oameni care sînt nevoiți să tră
iască într-un întuneric veșnic ? 
Aceasta se poate face cu ajuto
rul unor aparate care să trans
pună pe pian acustic senzațiile 
vizuale.

De curînd, un colectiv de 
cercetători din țara noastră a 
pornit la experimentarea unor 
ochelari fotosensibili originali, cu 
ajutorul cărora nevăzătorii pot 
să perceapă prin sunete lumina 
și corpurile luminate, să se ori
enteze în spațiu și să recunoas
că diferite obiecte. Rezultatele 
primelor experiențe sfat deose
bit de prețioase și deschid drum 
larg perfecționării acestor oche
lari. Astfel, orbi de vîrste dife
rite au putut să aprecieze înăl
țimea unor clădiri sau numărul 
de etaje ale acestora, 
de 
au 
de 
rile 
tor 
minuțioase ale colectivului 
cercetători ; 
fecționarea citirii 
mărime dbișnuită cu 
paratului amintit.

Cum s-a ajuns la 
marcabilă realizare ?

Meritul revine unui colectiv 
de oameni de știință condus de 
dr. I. Popovici din Cluj și Do
rin Damaschin, lector la 
versitatea „G 1. Parhon" 
București. Acest colectiv a 
șit să realizeze ochelarii 
sensibili pornind de la efectul 
fotoelectric. Și iată cum: Este 
cunoscut faptul că sub acțiunea 
luminii, o placă de zinc bine cu
rățită emite particule încărcate 
cu electncitale negativă. Sub in
fluența luminii, această emisie 
de electroni constituie efectul 
fotoelectric larg folosit în uimi
toarele realizări ale electroteh
nicii moderne.

Elementele fotoelectrice au o 
proprietate foarte importantă și 
de reai folos în construirea o- 
chelarilot fotosensibili: propor- 
ționatitatea între fluxul luminos 
și intensitatea 
electric, 
mărind, 
fluxul 
placa elementului fotoelectric, 
tot de atîtea ori se va mări și 
curentul fotoelectric. In același 
timp elementele fotoelectrice au 
o sensibilitate diferită pentru 
culorile spectrului luminos, ase
menea ochiului. Aceste calități 
au făcut ca celula fotoelectrică 
să fie denumită „ochiul electric". 
Cercetătorii romîni au reușit să 
transforme lumina în sunete cu

curentului foto-
Aceasta înseamnă că 
de pildă, de zece Ori 

luminos care cade pe

DARURI PENTRU

Lmbreiuța din batiste
lată o sugtstie pentru un cadou deo

sebit de original, atrăgător și ușor de 
executat care va produce fără îndoială 
o mare bucurie.

Puteți dărui trei batiste, în diferite 
culori pastel (de' pildă alb, roz, galben 
sau vernil) pe care să lucrați cu croșeta 
o margine din ață cu p’courj și apoi să 
te aprotață ■ . , n ■ ,

Și acum vine surpriza • vom alcătui din 
aceste batiste o mică umbrelă, de toată 
frumusețea. Pentru aceasta în afară de 
batiste mai avem nevoie de un bețișor 
rotund, un degetar cit mai drăguț, cîteva 
ace de gămălie și o fundă.

DESPRE
ajutorul unei celule îotoelectrice 
eu seleniu, a cărei sensibilitate 
se apropie mult de cea a ochiu
lui omenesc. Ochelarii fotosensi
bili au o cască pentru o singură 
ureche și un vibrator electronic 
care a fost introdus chiar în 
ochelari. Acesta, transformă cu- 
renții electrici care se produc în 
celulă sub influența luminii în 
sunete așa cum se petrec lucru
rile în orice sonerie electrică, 
unde curenții sînt transformați 
în sunete. Așa cum am amintit 
la început, munca cercetătorilor 
noștri nu s-a oprit aici. Acum 
ei studiază care sînt posibilită
țile de creare a unui sistem 
foarte mic de amplificare pentru- 
citirea literelor obișnuite. Și de
sigur munca lor nu va rămîne 
fără roade.

Pentru a crește lămîi, portocali, 
mandarini, este nevoie de multă per
severență. Puneți sîrnburii într-un ghi
veci cu pămînt obișnuit. După ce-1 u- 
dați, Iăsați-1 într-un Ioc în cameră 
unde temperatura să fie de cel puțin 
18° C. Udatul se repetă de cîte ori 
este nevoie (aproape zilnic). După cit
ea 3 toni de zile apare o plantă fira
vă care peste 5-7 ani va da rod. Deo
camdată trebuie să stea în locul cel 
mai luminos din casă, să aibă o tem
peratură constantă de 10°-18° C și să 
primească apă la timp. Cînd planta 
a împlinit vîrstz de 1 an puteți face 
altoirea. Puietul ce-1 aveți este sălba
tic și lăsat nealtoit va fructifica mult 
mai tîrziu, (la 10-12 ani el va produ
ce fructe mici și ou gust puțin plă
cut).

Altoirea constă în trecerea unui mu
gure (ochi, fig.l) sau fragment de 
lăstar cu 2-3 ochi (altoi, fig.2) de la 
o ptentă cu calități dorite, pe planta 
noastră care servește de port altoi.

Puteți face singuri altoirea. Trebuie 
să țineți seama însă și de următoare-

O adevărată revoluție in istoria agriculturii o constituie obținerea 
recoltelor de cartofi dulci din China: 7.500.000 kg la hectar t

Prioiți-o pe mica Siao Liu-ni: are de ce să fie bucuroasă, căci 
pe terenul experimental la care a lucrat și ea s-au cultivat cu mult 
succes, cartofii dulci.

Uni- 
din 

reu- 
foto-

de I. M. Ștefan

Că.ătorie în Univers"

un triunghi cu virful spre noi. 
apoi 5—6 cm din coiful din 
și introducem în punga astfel 
virful bețișorului pe baza triun- 
Infășurăm acum cit mai strins 
în jurul bățului și prindem 
in ace cu gămălie. Lungimea 

să fie cu 5—6 cm mai mică
In

Iată cum se alcătuiește umbreluța :
Prima batistă o împăturim in două, 

formînd 
îndoim 
dreapta 
formată 
ghiului. 
batista 
capetele 
bățului 
decît triunghiul format de batistă, 
acest fel, colțul din stingă depășind lun
gimea bățului, va forma minerul umbre
luței.

Acum suprapunem celelalte două ba
tiste ca să formăm o stea cu 8 colțuri. 
In mijlocul acestor batiste, așezăm 
virful umbrelei perpendicular pe batiste, 
întoarcem cu vtrfuî în sus și fixăm de- 
getaruf. (Există degetare foarte drăguțe, 
din masă plastică, în toate culorile).

Nu ne mai rămîne decit să îndoim 
colțurile batistei și deasupra prinzindu-le 
cu ace și să le legăm pe miner o fundu- 
liță potrivită la culoare.

Țiberiu Călugăru din clasa a III-a, comuna 
Crăiești, raionul Tîrnăveni, ne întreabă cum 
se poate altoi un lămîi. Alți cititori ne în. 
treabă cum pot să dobîndească un lămîi, 
pornind de la sămînță. Acestora, ca și tutu
ror celor pe care-i interesează creșterea ci
tricelor, le răspunde în acest număr tovară
șul VASILE DIACON ESCU, cercetător prin
cipal la Grădina Botanică din București.

CITRICE
potri-le: 1) Alegerea unui moment 

vit pentru altoire; 2) Briceagul cu 
care altoiți să fie ascuțit ca briciul; 
3) Zona de creștere (mîzga verde de 
sub scoarță) a altoiului să se supra
pună pe zon? de creștere a port-alto- 
iului. Momentul potrivit pentru altoire 
este numai atunci cînd planta (port- 
altoiul) a ajuns la grosimea unui cre
ion. Sezonul cel mai bun pentru acea
stă operație este sfîrșitul tonii aprilie 
și toată luna mai, apoi august-septem- 
brie. Cu două săptămîni înainte de al
toire, puietul trebuie să primească 
îngrijiri deosebite, necesare intensifi
cării vegetației, pentru ca scoarța să 
se dezlipească ușor Altoiul se ia de 
la o plantă în plină vegetație și anu
me de pe o ramură semilemnificată și 
cam de aceiași grosime cu port-altoiul. 
Se face mai întii o tăietură în formă 
de T (fig. 3) în port-altoi, numai atît 
de adîncă cit este grosimea scoarței. 
Apoi se desface ușor scoarța cu bri
ceagul, dind-o într-o parte și alta. 
După aceea se taie altoiul cu aceeași 
grijă, pentru * nu tăia decît un strat 
foarte subțire de lemn, care să înso
țească ochiul. Introducem apoi altoiul 
în tăietura port-altoiului, se leagă cu 
rafie sau bumbac, strins, și operația 
de altoire este terminată (fig.4).

Mai departe, planta se îngrijește ce 
și pînă la altoire. După două, trei 
lurii, uneori chiar după un an, din o- 
chiul altoit apare un lăstar care crește 
foarte viguros. Acum este momentul 
eliminării lăstarului port-altoi. Acesta 
se taie la 5 cm deasupra locului de al
toire.

In afara acestui fel de altoire (în 
ochi) se mai poate folosi încă mai 
multe feluri de altoiri : în copulație, 
sub coajă. în despicătură ori prin bu
tași etc. Am descris altoirea în ochi, 
ea fiind mai ușor de executat și 
sigură ca rezultate.

Așteptăm și alte întrebări de la 
pe care le puteți adresa redacției 
direct Grădinii Botanice din Capitală.

O gigantică broască țestoasă, pe carapacea căreia 
cițioa elefanți in echilibru susțin o emisferă J... Un 
disc respectabil, semănînd cu o tortă de ciocolată, 

sprijinit grațios de cozile unor balenei—
Credeți cumva că alcătuirile acestea amuzante sînt 

desprinse dintr-o revistă umoristică ? Nicidecum. Ele nu 
reprezintă altceva decit chipul in care imaginația oameni
lor neștiutori din timpurile străvechi iși înfățișa bătrîna 
noastră planetă Desigur, ele te fac cel puțin să zimbeșfi. 
Dar in vremurile ticelea. cînd domneau întunericul și 
neștiința, își făceau toc cele nun teribile născociri. A tre
buit să treacă veacuri in șir piuă ce mințea pătrunzătoare 
a unor iaoățați ca Giordano Bruno. Galilei sau Coperntc, 
lupta lor curajoasă pentru triumful adevărului șt științei, 
au izbutit să înlăture in parte vălul întunecat care acope
rea tainele Uiuoersulut.

Cartea lui I Al. Ștefan „Călătorie în Univers", ne înfă
țișează pasionant! viu, drumul acesta spinos către cunoaș
tere, străbătut de omenire prin vreme pînă la cuceririle 
uluitoare ale științei de azi Și cuceririle acestea, adevă
rurile stabilite de știință le vom cunoaște călătorind prut 
cosmos cu racheta „fantezia", pe bordul căreia autorul 
ne invită primitor

Cu racheta aceasta a ghidului, a închipuirii, care întrece 
covorul fermecat din basme, vom străbate cit ai clipi 
nesfrrșite spatii albastre, vom poposi în ciudatele peisaje 
ale altor planete, vom aluneca lin prin roiurile de aștri ai 
Căit Lactee, vom înconjura constelații ce ne farmecă ochinl 
in noatile d» nară ■■ — ■■■-■ ------- —'

Și fâcind in treacăt semne prietenești sputnikului sovie
tic — cea de a doua Lună a pâminlultă — vom gusta 
ceva din bucuria clipei (de loc depărtată) cind vom 
putea zbura aevea printre aștri, instalați comod într-o navă 
cosmică

Var pînă atunci, dragi cititori, vă urâm călătorie plă
cută pe bordul „Iau. .<ei"...



zi și să 
examene, 
prea ușor Dar hotărîrea de
tașamentului trebuie înde
plinită, doar sîntem pionieri.

DUȚA ȘTEFANESCU 
el. a Vil-a. 

comuna Mileanca," 
raionul Darabani, 
regiunea Suceava

de

Nici un corigent

'

Spartachiada pionierilor și școlarilor
Meciuri decisive

LA GALATI $1 LA TG. MUREȘ
cei

EMIL DOBRESCU

de pionieri 
de aeromo- 
din acesta.

«
Ziua de zbor s a terminat. Piloții se în-

număr de 
venit să 

regionale 
sportive.

IOAN PAUȘ 
corespondent Tg. Mureș

zi, se iniiință la 
ai iui.
un aeromodel, 
aproape un pla-

Am deosebită admirație pentru aviatori. 
Apărători ai cerului senin ai patriei, li 
se spune. întruchipare a curajului și băr
băției 1

Unul dintre foștii mei pionieri e aviator. 
Pilotează nu pe vreun aparat oarecare ci 
pe un avion cu reacție I Nu-i puțin lucru. 
Vă dați seama ce înseamnă să țîșnești ver
tiginos, aproape cu viteza sunetului, spre 
înălțimi la care ochiul liber nu te mai 
poate distinge î

Deunăzi mi-a fost dat să-l intîlnesc pe 
locotenentul Marcel Șarpe, fostul meu pio
nier, chiar la eL la unitate.

— Am fost instructorul lui, am expli
cat eu acolo. Și-aș dori mult să i văd, să 
mai schimbăm o vorbă.

— Chiar acum nu va ii cu putință să 
vă îndeplinim dorința, îmi spuse coman- 
teuitul, pentru că e... colo, sus.
Rtmi arătă, pe cer, cîteva puncte argintii. 
Le-am urmărit, o clipă doar, săgetarea spre 
înălțimi. Va să zică. Marcel e acolo 1 Eram 
emoționat.

— Să știți însă că e un pilot bun — con
tinuă comandantul, bucuros. Asta n-o s-o 
ailați de la el, pentru că e pildă de mo
destie- In schimb pot să atest eu că e 
fruntaș în pregătirea de luptă și politică. 
De altfel lucru acesta e firesc : fostul du- 
mitale pionier e azi comunist

Neprețuite mi s-au părut cuvintele co
mandantului.»

torceau de-acum, voioși, de la aerodrom. 
Cineva își aminti de mine.

— Locotenent Șarpe, ești așteptat !
Un tînăr nu prea înalt, dar bine legat, 

se îndreptă spre mine. Mă recunoscu i- 
mediat- Ne am îmbrățișat.

Apoi, pe neqîndite, am prins a răscoli 
amintirile.

— Iți mai aduci aminte ?
„.Aveam în unitatea noastră 

— la Sibiu. în 1949 — un cerc 
delism. Și Marcel făcea parte 
El, însă, ar fi dorit să facă mai mult decît 
simple aeromodele. Intr-o 
mine cu încă doi tovarăși

— Vrem să construim 
îmi spuse, dar unul mare, 
nor. Să putem zbura cu el.

Și chiar l-au construit Mare, cu planuri 
late, destul de ușor și sprijinit pe niște 
roți cu arcuri luate de la un cărucior pen
tru copii. Zborul de încercare l-au hotărît 
pentru o duminică. M-au chemat și pe 
mine.

Pista de decolare era coasta înclinată a 
unei depresiuni — „Groapa", cum i se 
spuneâ în cartierul nostru. Numai că în 
^Groapă" era și’o baltă, lumea rațelor și 
gîștelor. Constructorii însă își făcuseră so
coteala că dacă „aparatul" nu se va inălța 
atît încît să treacă peste baltă, vor pune 
în funcțiune frînele, ca niște pluguri, și-l 
vor opri chiar in marginea bălții.

Startul a fost spectaculos. Marcel era la 
iar unul dintre tovarășii lui 
..Aparatul" a luat-o binișor pe 

jos, săltînd chiar cîte un metru 
solului. Inima mi se făcuse cit

„manșe , 
la trine, 
coastă ta 
deasupra .
un purice : devenise clar că frînele nu mai 
puteau atinge pămîntul, iaz de planat peste 
baits nici vorbă nu putea fi. ,,Aparatul” 
se opri, laolaltă cu constructorii lui, chiar 
(■ mijlocul bălții! Murdar din tălpi pină 
în creștet. Marcel veni întins la mine. Nu 
îndrăzneam să rid, de teamă să nu-1 su
păr. îmi spuse cu toată seriozitatea:

— N-am reușit, tovarășe instructor- Dar 
a meritat să încercăm !_.

Acolo, în preajma aerodromului, sub un 
prun înflorit, depănarea aceasta a amin
tirilor din anii pionieriei pe care i*am pe
trecut împreună avea un farmec deosebit

— Iată — îmi zise prietenul meu. pilo
tul — visul pe care mi l-am făurit atunci, 
ca pionier, am ajuns să mi-1 văd împlinit 1

VIRGIL CARABA

anoate

ivanciuc Rodica 
ședința detașamentului de pio
nieri din clasa a IV-a. la 
Școala de 7 ani din comuna 
Negostina, raionul Șiret, regiu
nea Suceava. Pe trimestrul I 
și II, ea a obfinut numai medii 
de 10

Pete Theodor este in clasa 
a V-a la Școala de 7 ani din 
comuna Șagna, raionul Roman, 
regiunea Bacău. El este fruntaș 
la învățătură și totodată un 
toarte bun președinte de grupă.

— Hai, Sibiu 1
— Hai, Mediaș I

> Încurajările adresate mi
cilor handbaliști care se în- 
tîlnesc în sala de sport 
„Tractorul" din Orașul Sta
lin, nu mai contenesc... Se 
desfășoară meciul decisiv 
între echipa Școlii medii 
nr.2 din Sibiu și aceea a 
Școlii medii nr.2 din Medi
aș, care va desemna cîștigă- 
toarea etapei regionale a 
Spartachiadei pionierilor și 
școlarilor, la handbal-băieți...

Inițiativa aparține, la în
ceput, celor din Mediaș. Ei

atacă continuu, organizat, 
cu multă forță. Sigur și cu
rajos, Hoffman — portarul 
echipei din Sibiu, salvează 
însă goluri găta făcute. Și 
astfel, se scurg cinci minute 
de joc. Dar sibienii se regă
sesc curînd. Iată-i preluînd 
inițiativa și atacînd viguros 
prin Konnert, Roth și Tonch. 
Acesta din urmă înscrie și 
primul gol. Apoi încă unul... 
Asistăm la un meci palpitant. 
Nici pionierii din Mediaș nu 
se lasă. înjghebează atacuri 
rapide, prin surprindere... La 
pauză, scorul este 7-4 în fa
voarea sibienilor...

Posedînd o bună condiție

Și Mihăilă Felicia este in 
clasa a IV-a la Școala de 4 ani 
Drujești, comuna Băcani, raio
nul Bîrlad, regiunea Iași. Frun
tașă la învățătură, Felicia s-a 
evidential fi in munca de înfru
musețare a comunei.

DRAGA REDACȚIE,

Vreau să-ți comunic o 
veste importantă. Detașa
mentul nostru a hotărît ca 
la sfîrșitul anului sâ nu 
avem nici un corigent nici 
un repetent. Pe primul și al 
doilea trimestru majoritatea 
pionierilor au fost promo
vați, au avut note bune. Au 
fost insă și cîțiva... codași. 
Acum, pe al treilea trimes
tru vrem să nu mai avem 
nici un corigent. Și pentru 
aceasta, pregătirile au și în
ceput. In primul rind ne 
drămuim astfel timpul, în
cît să ne facem și lecțiile la 

recapitulăm pentru 
Șî aceasta nu-i

Ne pregătim 
pentru examene

Sînt președinte de grupă, 
încă de pe acum, noi «ei 
din grupa nr, 2 am început 
să ne pregătim pentru exa
mene. învățăm, repetăm, ne 
ajutăm reciproc. Pe Călin 
Viorel și Dragnea Alexan
dru, deși nu sînt pionieri, 
grupa noastră îi ajută. Vrem 
ea la sfîrșitul anului să fim 
cu toții promovați.

Zilele trecute am ținut 
și o adunare de grupă. Pen
tru aceasta am invitat pe 
Gheorghe Viorica și Ma- 
teiaș Constantin din clasa 
a V-a B. Ei sint fruntași la 
învățătură și au de-acum 
experiența primelor examene 
— pe care le-au dat anul 
trecut. Ei ne-au povestit 
cum au fost examenele, 
cu greutățile și bucuriile 
lor.

Și la gazeta de perete au 
apărut cîteva articole 
vorbesc despre cum 
folosim timpul sau 
recapitulăm materia 
țață

Toate acestea ne vor fi de 
ajutor la trecerea „hopului" 
cel mare — examenele.

cum 
învă-

ILIUȚA MOSCU 
cl. a IV-a B

Școala de 7 ani nr. 155
București

Cei mai buni pionieri, din 
4.000 care au participat la etapele 
anterioare ale Spartachiadei pionie
rilor și școlarilor, s-au întilriit la 
Galați, la etapa regională. întrece
rile au dat naștere la partide in
teresante care s-au încheiat cu sco
ruri strinse. La fotbal, echipa Școlii 
de 7 ani nr. 3 din Brăila, după ce 
a învins in preliminarii echipa șco
lii din comuna Nămoloasa Tîrg cu
1— 0, s-a calificat in finală, locul 
frumos pe care l-a desfășurat, i-a 
adus și în finală o victorie meri
tată: 1—0 cu echipa Școlii de 7 ani 
nr. 5 din Focșani.

Alte rezultate înregistrate în fi
nalele pe regiune : volei băieți: 
Școala medie „Unirea" din Focșani 
— Școala medie nr. 2 din Tecuci:
2— 0; volei fete: Școala de 7 ani 
din Slobozia Conache — Școala me
die din Buforu: 2—0; handbal 
băieți: Școala de 7 ani nr. 6 din 
Focșani — Școala medie din Macin:
3— 2; oină: Școala de 7 ani din 
comuna Independența — Școala de 
7 ani din comuna Căzașiu: 3—0;...

Echipele clasate pe primele locuri 
au primit premii și diplome.

RADU BOGDAN 
corespondent—Galați

- M.'ow z/c/ a sJz/ny ae-un.
Șr-n pușculiță n un bun!
'/n ei sin! nu mu vorbe go&i

■ Jtm j Irins dar nu cum crezi ztâc 
(si ndrcind Z/breM sus)

-Invâlîloru • a sa rm-a spus

fizică și prestînd un ioc fru
mos, pionierii din Sibiu își 
măresc, după pauză, avanta
jul. Konnert, Tonch, Roth, 
Cremer și Boch — contribuie 
la majorarea scorului (12-4) 
și la calificarea echipei pen
tru etapa pe zonă care se va 
desfășura la Cluj...

...Pe terenul de fotbal, s-a 
desfășurat meciul final: 
Școala medie nr. 3 Orașul 
Stalin și Școala de 7 ani nr.l 
Sighișoara. A fost un meci 
dinamic. Jucătorii din Ora
șul Stalin s-au dovedit su
periori din punct de vedere 
tehnic. Au construit acțiuni 
frumoase, au tras la poartă

mult, precis. Și au cîștigaft..
...N-am vorbit decît despre 

două din numeroasele parti
de desfășurate la Orașul 
Stalin. Aceasta nu înseamnă 
că meciurile de volei sau oi
nă n-au fost la fel de inte
resante...

Am avut prilejul să cunoa
ștem mulți participanți Ia 
etapa regională a Spartachi
adei, fruntași la învățătură. 
Dintre ei, Brezoianu Ana 
(Codlea), Tulbure Mrhai 
(Făgăraș), — jucători de 
bază în echipele lor, pe tri
mestrul II au obținut numai 
medii de 101

Sportul pionieresc are o 
mulțime de prieteni, aseme
nea celor de mai sus, în re
giunea Stalin. Ei fac parte 
din echipele de volei, fotbal 
și handbal, care vor repre
zenta regiunea Stalin Ia eta
pa pe zonă, unde au mari 
șanse de cîștig. Valoarea 
partidelor pe care le-am ur
mărit, jocul frumos oferit de 
micii sportivi, preocuparea 
atentă a tovarășilor profe
sori de sport — toate aces
tea își vor spune fără îndo
ială cuvîntul în obținerea 
victoriilor viitoare.

luptind
Și. 

s-au 
bune 
de 7 
volei

Cu puțină vreme In urmă, baza 
sportivă a elevilor de pe strada 
Mihail Kogălniceanu, a devenit ne- 
bicăpăioare pentru marele 
școlari entuziaști, care au 
asiste la întrecerile etapei 
a Spartachiadei la jocuri
Meciurile au fost aprig disputate, 
toți componența echipelor 
cu însuflețire pentru victorie, 
pină la urmă, pe primul loc 
clasat intr-adevăr cele mai 
echipe, lată-le: fotbal: Școala 
ani nr. 4 din SI. Gheorghe;
fete: Școala de 7 am din comuna 
Troița, raionul Tg. Mureș: volei 
băieți: Școala medie „Papiu Ila
riant' din Tg. Mureș; handbal fete : 
Școala de 7 ani nr. 2 din Tg. Mu
reș ; handbal băieți: Școala de 7 
ani nr. 4 din Odorhei ; oină: Școala 
de 7 ani din comuna Rușii Munți, 
raionul Toplița.



spre

poal

In fa

posit
Phrtra Neam
trece -prin H

a Ozanei
un drum larg care 

ti și prin Tîrgul Neamț 
Vînători. Ozana taie a« 

îndu și scînteierea pe sub' 
or. De sus, din cetatea na

de toată valea șl se deslușesc 
operișurile roșii ale caselor noi,- 

rădinl.
ă de sus. vatra Humuleștilor se 

dă aproape cu Tîrgul Neamț, care 
întat an de an. datorită construcții- 
ol, ștergînd hotarele dintre el și sat. 
ică Ozana n-ar fi fost singurul semn 
să despartă satul de tîrg, de bună 

seamă că azi nu s-er mai fi putut vorbi 
de un sat al Humuleștilor.

Din dreptul școlii, pornește 6 uliță pră
fuită care te duce pînă la casa lui Petre 
Ciobotarul, tatăl povestitorului.

Intr-acolo am mers în toamna limpede 
și aurie...
, Din filele „Amintirilor din copilărie* 
ale lui Creangă, totul îmi părea cunoscut. 
Am intrat într-o curte mică, plină de bu
ruieni șl de frunze căzute și am avut din- 
tr-odată în față casa amintirilor lui 
Creangă.

Pînă/^fa sosirea celui ce avea în grijă 
muzeâC m-am așezat pe o bancă și am 

ndetung vechea casă. E alcătuită
numaFjdin trei încăperi și o tindă scundă.

. —X*1
i mai e o scară cu 

carii — scara de la 
s-a suit Nică să aș-

de <
ul -casei, pe care i
dă pupăza răpită.

Un moșneag care se află de față, îmi 
'arătă prin fereastră, o livadă de meri, la 
o aruncătură de praștie de casă.

— ..Iaca fiule, acolo a fost teiul cti 
pricina, de unde Creangă ■ luat pupăza, 
Acum teiul s-a prăpădit, nu se mai află, 
dar eu l-am apucat, era bătrîn și scorbu- 
ros ca o salcie".

îmi spune că „s-a prăpădit* de parcă 
ar fi vorba despre un om. Oamenii melea
gurilor humuleștene vorbesc cu dragoste

Vestitul Cal Bălan cti care dascălul p< 
depsea pe cei neastîmpărați este de asi 
menea acolo. Pe o grindă se află un < 
paiț ruginit de vreme. La lumina lui, f 
un colț al mesei. își făcea Nică temele i 
nopțile lungi de iarnă. Mica flacără, 
veghiaț neliniștea Smarandei. în zile! 
cînd Nică sau tatăl lui erau duși de-acasi 
La lumina acestui opaiț a citit viitori 
scriitor, întîile slove.

Cu o jumătate de veac în urmă, i- 
venit cuiva înțeleptul gînd de a fotogrs 
fia pe cîțiva humuleșteni, prieteni d 
joacă și de hîrjoanâ ai lui Creangă. As 
fel, avem astăzi o fotografie plină de po< 
zie. Tovarășii de „zburdălnicii” ai li 
Creangă sînt în această poză bătrîni c 
bărbile albe, gîrboviți, cu fețe brăzdat 
în necazuri. Un semn îți arată pe vestiti 
Ion Mogorogea și gîndindu-te la Mogorc 
gea cel din „Amintiri” nu-ți poți in nit 
un chip imagina că moșneagul acesta 
zburdat odată cu Nică și că împreună a 
ușurat de roade livezile humuleștene.

„Nu știu alții cum sînt — spune Crean 
gă — dar eu, cind mă gindesc la locti 
nașterii mele, la casa părintească din Hu 
mulești, la stilpul hornului unde leg 
mama o sfoară cu motocei la capăt, d 
crăpau mițele jucîndu se cu ei, la pn 

chiciul vetrei cel humuit, d 
care mă țineam cind incepu 
sem a merge copăcel, f 
cuptorul pe care mă ascun 
deam, cind ne jucam, nc 
băieții de-a mijoarca și I- 
alte jocuri și jucării plin 
de farmecul copilăresc, parc, 
îmi saltă și acum inima d 
bucurie".

Lîngă școală. pe locu 
unde a fost în vremea copi 
lăriei lui Creangă, șura îi 
care învățau buchiile copii 
satului, este azi un cimi 
tir. Aici doarme Smarand; 
Creangă și aici sînt er4 
amintirilor. Unele mormis 
te s-au uitat cu totul, lerbur 
sălbatice le-au .otropit, in 

s-au șters— Aici, sub ramurilrdespre tot ceea ce este în legătură cu a< 
nuntirea lui Creangă.

Pe scara aceasta a suit Nică, desculț, 
prețioasa pupăză, ornicul satului. In de
părtare. undeva a sunat o sirenă.

— „E patru” — a spus bătrînul și a 
scos din buzunar un ceasornic mare și 
greu, cercetîndu-i cadranul și zîmbind 
apoi cu mulțumire. „Merge după fabrică. 
In timpuri vechi numai pupăza sărmana 
și cucoșul vesteau dimineața și se vede 
că de aia s-a mîniat satul pe Nică, a- 
tunci cînd a luat pupăza.”;

Prin aceste locuri, oamenii muncii con
duși de partid au venit și au ridicat șan
tiere. au tras noi linii de cale ferată Și 
prin meleagurile pe unde pluteau numai 
negurile înserărilor de toamnă, se aud 
sirenele biruitoare..

Am Intrat într-o altă încăpere ceva mal 
mare, încăpere în care s-a născut povesti-, 
torul.

Razele soarelui de toamnă scînteiau la 
ferestre... înăuntru, mirosea a mere 
proaspete și a busuioc uscat O sobă 
mare, de lut, cu olane albe și un pat uriaș 
ocupau jumătate din cameră.

îți amintești fără îndoială cititorule de 
Moș Chiorpec Ciobotarul, megieșul care-l 
necăjea atât de des pe fiul Smarandei 
Creangă, răbuindu-I cu dohot din cel bun. 
Moș Chiorpec, împreună cu calfele, stă
teau în jurul unei mari buturugi și făceau 
mare haz de Nică. Buturuga aceea a Iul 
Chiorpec se află azi în casa — muzeu.

scripțiile _
nucilor bătrîni odihnesc poate, Moș Chior
pec Ciobotarul, Mătușa Măriuca, lor 
Mogorogea sau Smărăndița...

Slova de aur a lui Creangă a făcut ne
muritoare. aceste scumpe umbre și po
porul nostru poartă o nețărmurită dra
goste pentru operele celui care a îmbo
gățit literatura noastră in pagini neuitate.

La numai cîțiva pași, s-a înălțat în anii 
din urmă, o școală mare, cu etaj, cu la
boratoare și clase luminoase. Calul Bă
lan a rămas aici o amintire, un pretext 
de haz... Setea de carte îi adună în bănci 
pe copiii satului, care vor să-nvețe, să-și 
împlinească visurile, visuri în calea că
rora nu poate sta nimeni.

Am mers pe ulițele pe care, la un an 
nou. Ion Creangă s-a dus la urat înarmat 
cu un vătrai, o coasă ruptă, un cîrcei de 
tînjală și o beșică de porc umplută cu 
boabe de porumb.

Am mers poate pe ulița unde era casa 
Smărăndiței, „zgîtia de fată” tovarășa 
de joacă a lut Creangă. Cu zeci de ani în 
urmă, un călător întristat, cu ochii al
baștri șl limpezi, pe nume Mihail Sado- 
veanu, a trecut prin sat și a căutat-o pe 
Smărăndița. I s-a înfățișat o femee bă- 
trînă, urîțită de trecerea vremii, care cu 
toată strădania, nu și-a mai amintit să-l 
fi cunoscut pe Nică a lui Stefan a Petrii 
Ciobotarul.

In înserarea acelei zile de toamnă, am 
privit un asfințit de soare cum rar se 
poate vedea, pe malul Ozanei, rîu de 
legendă, rîu de amintiri...

GHEORGHE TOMOZEI

are un ceardac de lut. Ușile sînt 
hiuri de geam, masive și cu felu- 

: închizători. îmi închipui cît de mare
trebuie să fi fost cheia cu care se putea 
deschide o asemenea ușă. Pereții sînt; 
pe dinafară, spoiți cu alb și numai în ju
rul ferestrelor este un brîu albastru, zu
grăvit cu multă pricepere. Poate că așa 
era casa și în vremea neastîmpăratului 
Nică a lui Ștefan a Petrii. în prima ca
meră. sînt felurite cărți despre Creangă 
și vechi ediții ale operelor sale. Ceea ce 
mi-a atras în chip deosebit luarea aminte 
a fost un ceaslov găsit mai de mult în 
podul bisericii. Este ceaslovul pe care-l 

Mulțumită” acestui 
ceaslov. Nică a primit binecuvîntarea 
„sfintului Niculae făcătorul de vinătăî* 
după cum avea s-o spună în neperitoare- 
le-i pagini: „Și cum află pricina, începe 
a ne pofti pe fiecare la Bălan și a ne 
mingiia— pentru durerile cuvioaselor 
muște și ale cuvioșîlor bondari, care din 
pricina noastră au pătimit”.

limpede șiIntr-o toamnă 
m au purtat spre Humuleștii on
Creangă. Peste creste de munți, "prin pă- 
duri albastre, soarele strecura raz^sub
țiri. risipind scînteieri prin ierburi și o 
adîncă pace plutea în văzduh. Cădeau 
lin. frunzele veștede. Numai apele -țieftt
niștite ale Ozanei alunecau gureș ’prin---'-- știm din „Amintiri1 
tre maluri, reci șl limpezi în prevestirile 
toamnei. Cetatea Neamțului își desena 
contururile aspre, de cremene, în depăr
ta ’•»...

l-a fost dat satului acestuia de la poa
lele mîhnitei Cetăți a Neamțului să dă
ruiască poporului nostru, pe cel mai 
mare povestitor al său. pe Ion Creangă.

Concurs de șah © Concurs
Așa cum am mai anun/at, Palatul pionierilor din București în colaborare cu gaze, 

ta noastră a inițiat, in cinstea zilei de 1 lume, un concurs de șah la care poate 
participa orice pionier și școlar amator de șah.

Concursul se desfășoară în trei serii. Problemele primei serii — trei la număr — 
au fost publicate în numărul trecut, lată controlul poziției la problemele din prima 
serie :

PROBLEMA nr. 1. Alb: R el. D e6, Pp. a4, e7 (patru piese} Negru: R e8, Pp. a5, 
(două piese). Albul joacă și dă mat în două mutări

PROBLEMA nr. 2- Alb: R d8. D c4. T h5. Pp. e3, g4 (cinci piese) Negru: R d5, 
C a6. Pp b7 e6. e4, g7 (șase piese) Albul joacă și dă mal in două mutări.

PROBLEMA nr. 3. Alb: R h2, D b8. C g4 /trei piese) Negru: Rit, Pp.e3.e2 (trei 
piese). Albul joacă șl dă mat in două mutări.

în acest număr, publicăm problemele cetei de a doua serif a concursului. îată-le - 
PROBLEMA nr- 4. Alb : R bă. D g7, N c7. N bă (patru piesei Negru : R e8, C c6, 

Ce4. N a6. Pp. d7. f6 (șase piese). Albul ioacă si dă mai în două mutări
PROBLEMA nr. 5 Alb : R h4. D că, T e8. N ef> Ce5 (cinci piese). Negru: Re2, Pp.fi. 

(două piese). Albul foacă și dă mat în două mutări.
Reamintim participanților că dezleaările trebuie trimise pe adresa t Palatul 

pionierilor din București, str Dr. Marinescu nr. 2. raionul V 1. Lenin, București — 
pînă la data de 1 iunie a c.

de șah • Concurs de șah

Problema nr. 4 Problema nr. 5
REDACȚIA Șl ADMINIS1 RAI IA București. Piaia „Scim-ii" tei in:ri 17 fii Ort Ao--namentele -e tac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzor ii voluntari din școli. 
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