
■
SK acanța de iarnă a 
H trecut fără zgomot 

de zurgălăi, fără 
acele nemaipomeni

te bătălii cu bulgări de
zăpadă, fără flori de
gheață in geamuri Fulgii de nea 
au fost zăriți doar in dansurile 
de la serbări sau in cărțile poș
tale ilustrate Asta n-a împiedi
cat insă pe nimeni să petreacă 
din plin E drept, săniuțele au 
rămas acasă, dar cine mai ține 
seama de săniuță și derdeluș 
cmd a fost inventat toboganul? 
Cine se mai uită îngrijorat la 
termometru sau îl roagă pe Moș 
Gerilă să dea la noapte un în
gheț, cmd au fost puse la dispo
ziție patinoare cu gheață artifi
cială ?

Pe Bigica Doina, pionieră in 
clasa a IV-a B, Școala generală 
de a ani nr 93 din București 
am intilnit-o pe tuciul unui 
astfel de patinoar Doina mi-a 
atras atenția prin siguranța și 
îndrăzneala cu care executa cu 
patinele tot felul de figuri Pur
ta un costum de lînă, galben, cu 
picățele albastre, două codițe 
legate cu niște funde mari, albe 
și citeva zgîrieturi (foarte ușoa
re) pe la genunchi Am între- 
bat-o dacă, la școală, cînd este 
scoasă la lecții, arată același 
curaj Doina și-a aruncat codi
țele pe spate, cu o mișcare a 
capului, apoi m-a privit mi
rată :

— La școală, n-am nevoie de 
curaj Acolo învăț. Atît !

— Și ce note ai ?
S-a uitat spre luciul gheții, și 

cu-n zîmbet care anunța o 
mare șotie, mi-a spus s-o ur
măresc. în preajmă se adunase
ră mulți copii, îmbrăcați în 
costume colorate ca la un car
naval Am urmârit-e cu toții 
Doina a desenat întîi un cîrlig, 
apoi lîngă el a adăugat un cerc 
mare Copiii care o urmăreau, 
au izbucnit toți odată :

— Zece !
Doina s-a apropiat zîmbind 

cam stînjenită. Acum, cînd ve
dea că fusese urmărită de-atîția 
ochi parcă nu-i mai plăcea
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isprava pe care o făcuse Cine
va, mi se pare Antonescu Dan 
(din clasa a IV-a A, Școala ge
nerală de 8 ani nr 24) a în
trebat-o cam neîncrezător :

— Zece pe toată linia?
— Da Zece pe toată linia
Doina i-a răspuns fără să-1 

privească După asta, s-a tras 
mai la o parte, prefăcîndu-se 
că-și leagă o fundă..

Astăzi, sînt din nou in mijlo
cul unui grup de pionieri Sub 
picioare, nu mai avem luciul 
gheții, ci treptele de piatră de 
la intrarea in școală (Școala 
generală de 8 ani ni 151 din 
București) Cei care abia sosesc 
(încă n-a sunat de intrare) sînt 
întîmpinați cu strigăte de bu
curie. cu glume, cu aruncarea 
șepcilor în sus Se discută cu 
însuflețire Fiecare are de spus 
ceva, de povestit un film, o 
piesă de teatru, o carte „care a 
fost grozavă" sau de împărtășit 
impresii despre excursia făcută 
cu clasa la cota 1400, despre 
carnavalul de la Casa de Cultu
ră a Tineretului, despre audiția 
din școală — cu muzică de 
George Enescu și lecturi drama
tizate din operele lui Creangă 
si Sadoveanu

Despre lecții nu se vorbește 
nimic Toți și-au făcut lecțiile 
încă de la începutul vacanței. 
Și Lupșa Doru, și Ionescu Liviu, 
și Constantinescu Călin, și 
Toma Ruxandra, și Drăgan 
Paula Chiar și Neagu Marian 
și-a făcut lecțiile de la începu
tul vacanței Totuși, Marian stă 
puțin mai încolo, spre o margi
ne Ia parte la discuții numai 
pe jumătate Adică, ascultă, 
uneori zîmbește, dar atît Un 
coleg din aceeași clasă (a Vi-a 
A) îl zărește, se apropie și, dîn- 
du-i un pumn. îl întreabă:

— Ce faci, bătrîne ? De ce 
ești trist ? iți oare rău după 
vacantă ?

Marian nu 
nu Secretul 
aflu de la 
in care sună de intrare Și-a 
uitat 
Toma 
nu-i 
multe
Cu carnetul de note însă s-a 
intîmplat probabil altceva

— Nu-i nimic, spune Lupșa 
La sfîrșitul trimestrului doi n-o 
să-1 mai uite

N-am înțeles ce putea să se 
intîmple cu 
lui Marian 
era atît de 
bat:

spune nici da, nici 
acestei muțenii îl 

alt coleg în clipa

carnetul de note acasă 
Ruxandra și Lupșa Doru, 
cred Marian uită de 
ori să învețe Asta da

carnetul de note al
Lupșa
între -

De ce

și mei de ce 
optimist. Am

n-o să-1 mai uite ?
că o s-avem grijă— Pentru

să nu mai aibă nici o medie de 
patru...

COSTACHE ANTON

cu iMt^ror-
f^menr. 5,

galciuc Vețfl
■in colecții
■ara.
r n-am /q
ra“ noaste
nea nu ni
de la ora 

dicilau cj 
■u voiam jț-

9u că ar
9ă 1 Anti^tia ei pentru ziua notată cu numele de joi în 
tndar pri
vă ear&

Jaceea 
t,.Cum

OXOjI
Apală.

\t totdeăunfKșa. Adică uniți. Și toată „dez- 
! pornea de fapt, de la o dublă neînțelegere, 
înțelegea pe noi cînd o opream să nu mai 
joia (aceasta fiind ziua cu obiectele care 

I mai mult și ca teme, și ca învățătură). Iar 
-o...înțelegem pe Veronica Cu nici un chip.

'i avut ceva anume cu ziua de joi...Nu ! Nici

'nea de la...Orar. Venea la școală prima oră, 
ca Ea locuiește insă cam departe de școală și 
te să meargă cu autobuzul
^țnem noi la ore joia11 ? ne tot întrebam. 
vk g avut cineva o idee Am criticat-o. Dar 
Swadtoare. Veronica a fugit din nou de la

fi dacă
'eca—^ertf

Ven
fjj^ireC (Chiar în timpul

Am ascunde ghiozdanul ? Fără el nu 
gîndit Hența Aurelia și Crăciun Georgeta.

■ica la prima oră. Apoi își începe pre- 
orei dă să-și strîngă

i cărțile).
mi-o fi ghiozdanul ?M— păreau să spună ochiiVe- 

romcai căutîndu-și ghiozdanul, in sfîrșit, a sunat, tovarășul 
profesor a ieșit din clasă și Veronica țîșnește drept în sus 
ca o luminare :

— Unde-mi este ghiozdanul ? se adresează ea tuturor, 
făcîndu-ne astfel vinovați de dispariția ghiozdanului pro
priu.

— La mine. Dar nu ți-l dau decît după sfîrșitul ultimei 
ore — i-a răspuns foarte calmă Hența Aurelia'

— Dar este ghiozdanul meu l
— știu.
— Și trebuie să mi-l dai!
— Firește, insă, după ultima oră
Văzînd că n-o scoate la capăt, Veronica s-a așezat în 

bancă, destul de nervoasă, destul de îngrijorată.
— Poate ai nevoie de caiete ?
— Nu '. Tot nu mi-am făcut temele
— Bine. Adică, rău. Ia-ți-le !
Și în fiecare săptămînă, joia, noi, nu din rea credință, dar 

așa,...preventiv, ne ocupam de ghiozdanul Veronicăi. Nu 
multă vreme însă, pentru că Veronica s-a îndreptat. Acum, 
joia, sîntem cu toții prezenți la ore. Recunoaștem, procedeul 
pe care l-am folosit față de Veronica n-a fost, poate, cel mai 
potrivit, de aceea nu-l recomandăm cu dinadinsul și altora. 
La noi, însă, e drept, a dat rezultate. Dar noi credem că acest 
lucru s-a datorat în special faptului că Veronica a înțeles 
de ce eram îngrijorați din pricina ei

Prietenii Veronicăi 
pentru conf.

E. SKIBINSKY

Desen : A, MIHAILESCUț
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CE AI FACE DACA 
Al FI PREȘEDINTE DE 
GRUPA SAU DE DETA
ȘAMENT ? DAR TU?...

DAR TU ?...
Aceasta 

barea pe 
adresat-o

a fost între- 
care redacto- 

pionierilor din 
ani nr. 8 din

clasa a Vil-a.

ruj nostru 
Școala generală de 8 
Brașov.

BUNEA ELENA din
Pentru toți e un prilej de bucurie cu

noașterea realizărilor tot mai frumoase 
ale regimului democrat popular. Și în 
viitor ne-am bucura dacă grupa sau de
tașamentul nostru ar organiza vizite în 
întreprinderile industriale și în coope
rativele agricole de producție. Și încă 
ceva Eu îmi cunosc colegii ! Știu că lor 
le place foarte mult teatrul. Dacă as fi

cui Roșu — și cu ocazia asta am înde
plini și condiția prevăzută pentru ob
ținerea distincției. Aș mai organiza și o 
întîlnire cu mai mulți tovarăși de dife
rite profesiuni și discutînd cu ei poate 
ne-ar fi mai ușor să ne alegem o mese
rie... Am participa cu interes și emoție 
la o întîlnire cu un membru de partid 
care ne-ar putea povesti fapte însem
nate din trecutul de luptă al partidului.

— Și nouă ne place ! în plus dacă noi 
două am fi președinte de grapă sau de 
detașament...

— Ei, ce-ați face ? a venit o între
bare.

— V-ați duce cu vreo rachetă ? urmă 
a doua întrebare

Cîțiva copii au pufnit în rîs.
— Nu ! N-am pleca cu nici o rachetă, 

nicăieri. Am face o expediție !
— O expediție ?
— Ce fel de expediție ? Unde ?
— Dar pe voi cum vă cheamă ? — 

dacă nu vă supărați le-am întrebat.
— Pe mine — spuse cea care vorbea 

— mă cheamă Reitu Elisabeta și pe ea 
(și mi-o arătă pe colega ei) Moise Ca
melia.

— Și unde ați pleca voi în expediție ?

E

DINTE?
spus pionierii că ar face dacă ar avea 
calitatea de președinți. Unii dintre ei, 
ca Pasca Iolanda, președinta grapei 
clasei a Vil-a D, a cam rămas pe gîn- 
duri. Neștiind să pregătească un sim
pozion literar închinat lui Mihail Emi- 
nescu, s-a trezit că pionierii au recitat 
cu acest prilej versuri din... alți poeți!

— E adevărat, colegii noștri au pro
pus lucruri frumoase — a început să 
vorbească Repede Velanela, președinta 
grupei clasei a Vl-a G. Dar ce te faci 
cînd în clasă ai pionieri indisciplinați, 
ca Ciglevean Liviu, Covaliu Gheorghe 
și Szabo Ioan ? Pentru ei a trebuit să 
organizăm adunarea: „Ce înseamnă să 
fi pionier ?■■, deoarece cam uitaseră 
acest lucru.

— Pionierilor noștri le-a plăcut foarte —.x. .-------- jm
adu- 

din 
des- 
Fili-

că-s mai mulți copiii cărora le place tea
tru. Desigur, asta este o dovadă că el 
nu-și cunoaște prea bine colegii.

— Dar dacă-i așa — a spus Călin —i 
mă gîndesc să alcătuim o echipă de tea
tru, care să și joace teatru, nu numai să 
vizioneze spectacole. Bineînțeles, după 
puterile noastre...

Erau acolo, printre președinții de 
grupă și de detașament, doi piomertrt 
Mocanu Laura Mihaela din clasa a 
V-a H, președintă de detașament și 
Abagiu Sorin clasa a V-a E, președinte 
de detașament. De la ei am aflat că 
pionierii lor n-au timp să se plictiseas
că.. Concursuri ca : „Cine cîntă, recită 
sau povestește mai frumos44 ; sau „Cel 
mai frumos’om de zăpadă44, excursii în 
Poiană (unde organizează întreceri de 
săniuțe) pe Tîmpa și Dealul melcilor, 
au intrat în obiceiurile pionierilor care 
le îndrăgesc mult pentru că sînt fru
moase.

La discuția noastră era și Ionescu Lui
za. Ea este președinta unității, in 
calitatea pe care o are, și ascultînd pă
rerile celorlalți pionieri, Luiza ne-a spus 
că vrea, că dorește sincer ca în unitatea 
lor să se organizeze acțiuni foarte fru
moase, pe gustul tuturor pionierilor.

De la ea am aflat că în școala lor sînt 
mulți copii care iubesc fizica și chimia. 
Se gîndea Luiza că ar fi bine ca unita
tea lor de pionieri să înceapă să poarte 
corespondență cu un om............. ..
țării noastre, pe care să-1 
pete de onoare...

Ar fi frumos, Luiza !...
*

Lucrurile pe care le-au 
nierii și președinții au fost, fără 
ială, interesante. Dar și 1 
au uitat un fapt extrem de important : 
inițiativa pionierească. Dacă ești sau 
dacă nu ești membru al activului pio
nieresc ai datoria să îmbunătățești — 
atunci cînd e cazul — munca activului 
pentru că ești pionier. De inițiativa fie
cărui pionier, de contribuția voastră, a 
fiecăruia, depind succesele voastre. Ast
fel și munca președinților va fi mai in
teresantă, atrăgătoare.

Activitățile pionierești sînt ale tutu
ror pionierilor ! Noi v-am povestit aici 
despre o mulțime de ginduri și idei ale 
unor copii care vor ca în activitatea lor 
pionierească să existe cît mai multe lu
cruri interesante, frumoase, atrăgă
toare. Dacă cumva găsiți că dintre aces
tea sînt unele care vă interesează și pe 
care le puteți organiza și voi, faceți-o ! 
Cu cît vă veți strădui să organizați ac
tivități pe gustul tuturor pionierilor, 
fiți siguri că aceștia vor fi bucuroși, și 
la’ voi nimeni nu se va mai plictisi. Suc
ces și, să ne scrieți despre voi, despre 
munca voastră.

B, a

de știință al 
invite ca oas-

pionierii iubesc teatrul), 
părut

E. SKIBINSKI
Desen : PUIU MÂNU

n-a știut

Ne-am documenta bine,

PIONIEREASCA

expe- 
urmele

nostru 
despre

i spus și pio-
"i îndo- 

unii și ceilalți

președintă de grapă, aș invita în mijlo
cul nostru un tovarăș actor care să ne 
vorbească despre ce înseamnă munca la 
un spectacol; cum se pune o piesă în 
scenă. Noi am văzut multe piese împre
ună. Dar nu știm cum se „elaborează44 
un spectacol

A fost suficient ca Bunea să ia prima 
cuvîntul și în clasa în care ne-am adu
nat se formau acum pe întrecute pă
reri

Fiecare are idei, fiecare ține să-și 
spună gîndurile.

SOPORAN PETRU, clasa a VII-a: la 
noi, sportul e neglijat! (se vede că ăsta 
e „of-“ul lui, fiindcă așa cum mărturi
sește, el. este un... vechi sportiv Iu
bește din copilărie sportul. Și fap
tul că președinta lor de grupă, Șo- 
varu Geta organizează simpozioane 
literare și învață cu pionierii gru
pei ei ‘ cîntece îl face pe Petrică 
să-și piardă răbdarea). Vă rog să 
nureă înțelegeți greșit! N-am nimic 
împotriva cîntecelor sau a poeziilor 
Dar, mă înțelegeți ? (se pare că acesta 
este un cuvînt preferat al lui Petrică) 
mie îmi place sportul. Dar nu numai mie. 
La noi in clasă și fetele fac sport (a spus 
asta mirîndu-se, parcă) Nici nu bănuiți 
ce echipe de handbal și fotbal putem 
face, ce meciuri am putea susține !

Noroc că a venit vorba de sport ! Ime
diat discuția a fost preluată de.. cu
noscători și extinsă la întreaga unitate

DRaGOI VERONICA clasa a Vl-a: 
Dacă aș fi președintă, aș organiza un 
carnaval pe gheață pe stadionul Olim
pia, aici, sub Tîmpa.

BURGHEZ RODiCA (din aceiași cla
să) — Bună idee ! Dar eu dacă aș fi 
președintă de grupă aș organiza și un 
concurs de săniuțe, și unul de schi, șiu- 
nul de patinaj. Avem unde ! Nu poțisă-i 
obligi pe toți copiii să facă numai un 
anumit sport în ce mă privește, mie 
mi-ar place să merg în excursie la Bran 
și la Peleș (e așa frumos pe-acolo !) o 
excursie de o zi sau de două zile la La-

mult adunarea intitulată: „Să ne 
bogățim cunoștințele41. La această 
nare cîțiva pionieri s-au pregătit 
vreme și au cules date biografice 
pre Benjamin Franklin, Nicolae 
mon, Gheorghe Asachi.

— Iar la noi, în clasa a Vil-a 
spus Iolanda Kădăr, unde copiii îndră
gesc foarte mult literatura, am avut o 
după-amiază intitulată : „Fiecare des
pre autorul preferat44. Cu ocazia aceasta 
am aflat lucruri multe și interesante 
despre mai multi scriitori.

Adam Călin este președintele grupei 
clasei a Vil-a A (acolo unde Bunea Ele
na spunea că 
Lui Călin i-a

c

(

<
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ELISABETA :
am căuta să aflăm ce conține jurnalul 
lui Emil Racoviță, viața marelui 
explorator, am afla amănunte 
vasul „Belgica44.

CAMELIA: Și am porni într-o 
diție imaginară, firește ! — pe 
lui Emil Racoviță ! Fetița tăcu. (O ase
menea idee nu venise nimănui și se ve
dea că ea plăcuse tuturor).

DUMITRU SiRBU, clasa a Vil-a : După 
o expediție științifică atît de intere
santă ar fi plăcută o incursiune în viața 
și opera lui George Enescu! Pentru 
asta am invita un specialist de Ia 
Teatrul Muzical care să ne vorbească 
despre Enescu. Am aduce și discuri și 
am asculta. Ar fi foarte frumos.

E bine, e frumos, e recomandabil să 
faceți sport, copii Dar e tot atît de bine, 
tot atît de frumos, cel puțin tot atît de 
frumos să vă însușiți cultura ! E nevoie 
de oameni culți și multilateral pregătiți' 
și voi trebuie să fiți astfel de oameni !

*

Va să zică, pionierii Școlii generale de 
8 ani nr 8 și-au imaginat că sînt preșe
dinți de grapă, în care calitate ne-au 
spus ce acțiuni ar organiza. Să vedem 
insă ce au făcut AUTENTICII președinți 
de grupe și detașament 1 Firește, le-am 
povestit cuvînt cu cuvînt ceea ce mi-au
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Stila ui b u e(u ea
E foarte urît să-ți însușești 

un lucru care nu-ți aparține ! 
Pioniera CIORNOHUZ SILVIA, 
din clasa a III-a B, Școala ge
nerală de 8 ani Copălău. regiu
nea Suceava, ne scrie : „Colega 
mea, G E.. a luat pe ascuns sti
loul unei colege". Mai trebuie 
oare să explicăm de ce un ase
menea fapt stîrnește indigna
rea ? Prima care și-a dat sea
ma a fost chiar G. E., căreia 
nu-i publicăm numele întreg 
deoarece sperăm că în primul 
moment nici nu și-a dat bine 
seama ce greșeală face La puțin 
timp după aceea, G.E. a căzut 
pe gînduri S-a speriat și mai 
rău cînd a văzut supărarea în
tregii clase N-a avut însă cu
raj să recunoască. Deci, a doua 
greșeală, incercînd să ne imagi
năm starea sufletească a elevei 
G.E.. putem să înțelegem că 
fata șovăia între două alterna
tive : „Să recunosc ? M-aș face 
de rușine Să nu spun nimic ? 
Ar însemna că sînt cu adevă

rat necinstită". Și a ales a treia 
„soluție11. Pe furiș, a aruncat 
stiloul în fața școlii. L-a găsit 
pionierul Siminiceanu Nicolae, 
care fără a sta pe gînduri l-a 
înmînat îndată tovarășei ins
tructoare superioare Astfel 
stiloul a ajuns foarte repede la 
eleva căreia îi aparținea. Dar 
mai devreme sau mai tîrziu 
orice lucru iese la iveală. Așa 
s-a aflat cum G.E luase stiloul, 
cum tot ea îl aruncase în fața 
școlii, etc. A urmat o adunare 
de detașament. G.E a fost as
pru criticată pentru ambele 
greșeli.

Și lui M D., elev în clasa a 
VIII-a, Școala generală de 8 
ani Sinești, regiunea Iași i-a 
„făcut cu ochiul" stiloul unei 
colege. L-a hiat „să se uite mai 
bine la el“ și, îndrăgindu-1 pes
te măsură, l-a ... ascuns pe 
acoperiș ! Dar — după cum ne 
scrie pionierul BUZINCUTIBE- 
RIU de la această școală — 
M. D și-a dat repede seama că 

întrecuse măsura. Luîndu-și 
inima in dinți, M. D. le-a spus 
singur colegilor unde se află 
stiloul și că el l-a luat. După 
cum ne încredințează cores
pondentul nostru, elevul M. D. 
nu s-a mulțumit să-și recu
noască pur și simplu greșeala. El 
s-a hotărît să fie mai discipli
nat, să învețe mai bine și în 
general se preocupă nu numai 
de propria comportare, ci și de 
a altora. Acum e un băiat pe 
care te poți bizui 1

OVIDIU ZOTTA

PE ADRESA REDACȚIEI, la 
rubrica „Cum ne comportăm11, 
ne-au mai scris : DUȚULESCU 
GEORGETA. comuna Gorgota, 
regiunea Ploiești; CRIȘAN 
ANICA, comuna Rovine, regiu
nea București; PAVELESCU 
MARIA, comuna Bărbătești, re
giunea Oltenia ; ANDREI AU
REL, comuna Stănița, regiunea 
Bacău; RUSU ION, comuna 

Ardușat, regiunea Maramureș f 
STATE STANA, comuna Brîn- 
ceni, regiunea București; POT
COAVA ELENA, str. 6 Martie 
nr. 2, Mărășești; BĂLAN FLO
RIDA, comuna Murgești, regiu
nea Ploiești ; CHIVA MIOARA, 
comuna Bolintinul din Vale, re
giunea București ; FIERARU 
MARIUS, Școala medie nr 5, 
Cluj; APOSTU VASILE, comu
na Șuletea, regiunea Iași; DE
METER IOAN, Mediaș ; LAMA - 
ȘANU TEODORA, comuna Ho- 
rodniceni, regiunea Suceava — 
și multi alții, ale căror nume le 
vom publica în numerele vii
toare

DRAGI CITITORI, așteptăm 
în continuare scrisorile voas
tre Tema discuției o cunoaș
teți : DESPRE ’ ATITUDINEA 
PIONIERULUI ÎN CELE MAI 
DIFERITE ÎMPREJURĂRI ! Nu 
uitați să specificați pe plic. 
pentru rubrica „Cum ne com
portăm1-.

ADEVERINȚA 
DE PRIMIRE

„Ar fi de neînchipuit ca în 
clasele a V-a sau a Vl-a să 
existe copii care să nu cunoască 
scrisul sau cititul Dar că unii 
dintre ei nu știu să se poarte 
cuviincios, e firesc ? Aceasta nu 
e tot un fel de abecedar ?“ Cu 
aceste întrebări își încheie scri
soarea Dumitru Cecilia din Bu
curești vorbindu-ne despre 
unii colegi care nu salută, vor
besc grosolan, bruschează fe
tele șa

Răspunsurile sînt la îndemî- 
na oricui și nu au nevoie de 
demonstrație Și totuși aș vrea 
să discutăm ceva mai mult 
despre acești... analfabeți ai 
comportării și despre munca 
noastră de alfabetizare cu ei.

Faceți, așadar, școala de cul
tură generală Vă cultivați tn- 
vățați istorie, științe naturale 
matematică . Știu că vă price
peți să rezolvați probleme grele 
și nu odată, cu un nobil avânt, 
decolați dincolo de orizontul 
programelor școlare Participați 
la activitatea cercurilor, la o- 
limpiade și concursuri de tot 
felul, sînteți abonați la reviste, 
organizați expediții, citiți biblio
teci întregi și fișa voastră de 
cititori devine aproape trimes
trial neîncăpătoare Felicitări! 
Uneori însă, urmărind „zborul- 
cîtorva, ne ustură ochii. Și cîte- 
odată obrazul. Și să vedeți de 
ce.. Eram de față într-un tram

vai la o extraordinară discuție 
între doi pionieri despre condi
țiile tehnice de retransmisie a 
jocurilor olimpice de la Tokio 
Ce nu știau ! Geografie, fuse 
orare, benzi magnetice, sateliți... 
tn picioare, alături, chiar în 
raza lor vizuală, un invalid și 
o femeie cu un copil în brațe 
ascultau și ei. chinuindu-se 
să-și mențină echilibrul Ei 
bine, aș fi dat din toată inima 
toate formulele și ipotezele lor 
savante pe trei simple cuvinte : 
„Poftiți, luați loc1-

Am așteptat aceste cuvinte 
stații lungi de tramvai și cred 
că dacă le-ași fi auzit, inima 
mea ar fi săltat deasupra sate
litului aflat in discuție Și n-au 
venit Cei doi au coborît Ungă 
Palatul pionierilor Mergeau 
probabil la cercul de Telecomu
nicații Oamenii îi priveau nu 
cu admirație, ci cu uimire, ca 
pe niște vulturași prinși într-o 
plasă de păianjen. Cei doi „sa- 
vanți“ erau analfabeți ai com
portării !

Dar să vă mai relatez o sce
nă asemănătoare'. Priveam la 
fereastra unui bloc spre terenul 
de joacă amenajat în apropiere. 
Se aflau acolo două leagăne și. 
în șir, vreo zece prichindei își 
așteptau rîndul voioși și cu 
răbdare. Și deodată s-au ivit 
doi pionieri. Au oprit leagănele, 
au „debarcat" două fetițe ce nu

îndrăzneau nici să crîcnească și 
s-au instalat ei Deasupra cape
telor lor se vedea scris de la 50 
de pași: ..Numai pentru copii 
pînă la 7 ani-

își făceau vînt cu sete, zbu
rau parcă, și nu m-ași fi mirat 
ca între ei să discute despre 
vitezele supersonice Mărturi
sesc. eram uimit...ti priveau
oamenii din trei blocuri, nu nu
mai cei zece prichindei, și cred 
că sentimentul tuturor era 
același Puteau, să stea în pi
cioare, într-un picior, cu capițLtr 
in jos, uimirea noastră era alta,-, 
ținea de indignare Cum adică ’ 
Să apărăm niște copilași De u 
cine ? De pionieri ?

Cu multi ani în urmă, sa^ ^ 
poate nu prea multi. să ziceai. ' 
cînd cei din clasa a VIII-a de-** 
acum vedeau lumina zilei, par
ticipam alături de toți dascălii 
din țară la campania de alfabe
tizare Intram în toate casele, 
„depistam^ — cum xe spunea — 
pe fiecare neștiutor de carte, 
apoi începeam munca de lumi
nare a acestor oameni ținuți 
atîta vreme în bezna ignoran
ței de către regimul burghezo- 
moșieresc. Începeam cu a. b, c 
N-a fost ușor, se înțelege Azi 
nu mai există neștiutor de 
carte, iar voi. după cîțiva ani de 
școală (și ce școli aveți;) cal
culați orbitele sateliților și vi

tezele supersonice Felicitări! 
Dar. iată, unele scrisori ale 
voastre, unele întimplări arată 
că există încă unii copii care 
nu cunosc abecedarul bunei cu
viințe

Ce e de făcut ? tntîi să-i de
pistăm-, Nu e greu: ne ies 
buzna în cale, ■ sînt zgomotoși, 
ca niște petarde, poartă senini 
ca primăvara pecetea acestui 
analfabetism al comportării. 
Apoi ? Apoi să începem munca 
De la a. b. c, de la ținută, vor
bire. atitudini elementare de 
respectarea celor din jur și 
AȘA MAI DEPARTE, pînă la 
deprinderea întregului manual 
al bunei cuviințe Cel mai bun 
profesor în această privință 
este exemplul vostru, al celor 
multi. practica in masă a unor 
relații prevenitoare, politi
coase Cînd cerul e senin nu 
fulgeră Instaurați acest senin 
în viața colectivelor voastre. 
Un curent continuu de compor
tare civilizată alungă norii în
cruntați și amenințători, trăs
netele șl julgereie Crearea 
acestui climat stă in puterile 
voastre.. „Paratrăsnetul- s-a in
ventat e atitudinea voastră 
pionierească Iar manualele bu
nei cuviințe sînt și ele de mult 
gratuite.

M. SÎNTIMBREANU

SFATUL PROFESORULUI

Pentru pregătirea cit mai te
meinică a lecțiilor, pe lingă ex
plicațiile profesorului, desigur, 
de un real folos, vă sînt manua-

MANUALUL
Șl NOTIȚELE

lele. Unii dintre voi știu cum 
să folosească manualul, cum 
să învețe Mulți elevi sînt însă 
înclinați sau să nu învețe de 
loc, sau să memoreze lecția ai
doma după carte, și s-o spună 
mecanic.

Același lucru se poate spune 
și despre modul greșit cum în
țeleg unii dintre voi să ia no
tițe la diferite materii.

Stînd . de vorbă, la sfîrșitul 
acestui trimestru, cu elevi ca 
Bratu Anca, Nachman Adrian, 
Munteanu Sanda din clasa a 
Vl-a A. sau Bota, Cherciu, Lu- 
pescu Dan, din clasa a Vl-a C. 
elevi cu medii de 9 și 10, i-am 

întrebat simplu, cum învață ei 
acasă, la istorie

Iată ce răspunde Anca: „Sîn- 
tem în primul rînd foarte aten- 
ți cînd ni se explică o lecție 
nouă și căutăm să participăm 
la desfășurarea ei, răspunzînd 
la întrebările puse de tovarășa 
profesoară, in felul acesta, ple
căm din clasă cu materialul 
predat aproape cunoscut Acasă, 
citim lecția pe paragrafe și ne 
scoatem ideile principale nece
sare pentru întocmirea unui 
plan Apoi, căutăm să stabilim o 
legătură între paragrafele res
pective, fapt care ne conduce 
la înțelegerea lecției în între

gime1-. „După ce ne-am întocmit 
planul, arată Sanda, căutăm 
să-1 reproducem oral în felul 
acesta, putem să ne dăm seama 
ce anume am reușit să ne în
sușim, ce am uitat și la ce pa
saje să ne oprim- în timpul re
citirii11

Alți pionieri, atunci cînd ex
pun lecția, fac unele legături și 
cu cunoștințele lor de istorie 
anterioare. Dar sînt și elevi ca 
Dan Constanța, Scheferis 
Gheorghe sau Păun Corneliu, 
din clasa a Vl-a A, care ajung 
acasă fără să fi reținut măcar 
titlul lecției predate Bineînțe
les, ei nu vor ști ce să învețe 
Unii se mulțumesc să citească o 
dată lecția din carte, cu gîndul 
cine știe unde, și, în sfîrșit, o 
altă categorie, care se chinuiesc 
să reproducă cuvînt cu cuvînt 
cele scrise în manual.

în ce privește luarea notițe
lor și aici aș avea ceva de spus. 
Majoritatea ’ pionierilor iau no

tițe ia istorie, dar cum arată 
aceste caiete de notițe ? Unele 
au un conținut incorect, cu 
multe cuvinte greșit scrise, cu 
fraze sau propoziții netermina
te. Alte caiete apar neîngrijite, 
cu pete de cerneală pe ele sau 
cu diferite desene care nu fac 
parte din lecțiile predate

Luarea notițelor presupune o 
deosebită atenție din partea tu
turor elevilor în timpul predă
rii cunoștințelor noi. Repet, no
tițele trebuie să fie scrise co
rect și sistematic, iar caietele 
să fie curate

însușindu-vă moduri de-a în
văța ca cel pe care vi l-au 
împărtășit Anca sau Sanda, veți 
reuși, dragi pionieri, să folosiți 
manualul în mod conștient și 
veți căpăta deprinderea de a 
lua notițe bune.

Prof. MARIA PERNEA BANU 
Șc. medie „Mihail Sadoveanu11*- 

București



Cetăti ale 
industriei 
socialiste 

Combinatul de celuloză din 
Călărași — vedere parțială

Foto : GR. PREPELIȚĂ
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Sutele de case noi. 
înalte de 

stilul celor de la 
Casele, înfrumusețate

Ca să ajungi, pornind dins
pre Mărășești, în acest sat de 
pe meleagurile Vrancei, stră
bați un drum lung, împresurat 
de o parte și de alta cu sate de 
cîmpie. Deodată, brusc parcă, 
simți în față aerul tare de 
munte, împrospătat cu mires
me de brad. Priveliștea satului 
te întîmpină cu o aureolă de 
legendă. Și ceea ce îți atrage 
atenția de cum intri în Soveja 
sînt casele, 
așezate pe temelii 
piatră, în 
munte, 
cu podoabe ale artei populare, 
reprezintă pentru sovejeni nu 
numai o expresie a traiului îm
belșugat de acum, a gustu- 
lui artistic, ele țin în același 
timp mereu trează în mintea 
sătenilor o pagină grea din is
toria satului lor.

Era în timpul războiului, în 
noaptea de 2 spre 3 martie a 
anului 1943. O liniște adîncă 
stăpînea parcă totul. Deodată, 
după miezul nopții, din întu
neric s-au ridicat flăcări uri
așe, trosnind, cuprinzînd ușile 
caselor, ferestrele. Oamenii au 
sărit să le stingă, dar zadarnic. 
Focul a mistuit cu repeziciune 
aproape patru sute de case. 
Șaptesprezece femei și copii 
n-au mai putut fi salvați din 
ghearele flăcărilor...

A doua zi,- cei care dăduseră 
foc satului cu benzină — hitle- 
riștii cantonați acolo — aveau 
să se scuze în actele ticluite de 
ei: „DIN IMPRUDENȚA'1. Era 
încă o crimă a cotropitorilor.

Sovejenii au înălțat peste ru
ine alte case, satul lor a deve
nit în anii puterii populare 
mai frumos ca oricînd. Și a- 
ceasta nu numai în ce privește 
arhitectura clădirilor, orna
mentațiile și încrustațiile în 
lemn, coloritul viu. Alături de 
mașina de spălat rufe, de ara
gazul modern, este nelipsit din 
gospodărie tradiționalul război 
de țesut. Covoarele care le în
frumusețează interioarele sînt 
de o frumusețe rară. Am văzut 
în locuința sovejanului Traian 
Bălbărău un astfel de covor, lu
crat cu artă, lung de peste 
zece metri, acoperind pereții 
camerei, neîntrerupt, de la un 
capăt la altul, pe toată lățimea 
lor. Ca un tapet, țesut cu flori 
roșii, verzi, galbene. Casă nouă, 
ornamentată cu gust, are și 
Gheorghe Mititelu, și Ion Bă
lan, și Constantin Velecanu... 
De altfel, despre această dra
goste a localnicilor pentru fru

mos, pentru arta populară, ne 
vorbește cu multă admirație 
Alecu Russo, care a fost sur
ghiunit în 1846 la Soveja. Ru
sso a stat de vorbă cu sătenii, 
le-a ascultat cîntecele, bala
dele. Vorbind despre un lăutar 
localnic, Russo scrie „...E un 
mîndru voinic din acel soi de 
oameni ce se numesc mocani, 
adică oameni de la munte... El 
cîntă tot felul de cîntece, și 
moldovenești, și mocănești, și 
ardelenești și în sfîrșit știe a o 
întoarce și pe struna acelei 
poeme așa de simplă și nevino
vată, așa de dulce și plină de 
dor și duioșie, ce se cheamă 
doina

Mare admirator al creației 
populare, Russo a continuat șt 
în perioada surghiunului (evo
cată în lucrarea „Soveja--) o 
activitate începută cu mulți 
ahi înainte — a cercetat obice
iurile populare, a cules legende 
și cîntece folclorice. Aici, pe 
meleagurile Vrancei, Russo a 
descoperit și una dintre cele 
mai frumoase balade din lite
ratura noastră populară — 
Miorița.

Am poposit cîtva timp lingă 
pridvorul de piatră risipită în 
iarbă, de unde Russo asculta 
cîntecele lăutarilor și freamă
tul brazilor crescuți pe culmile 
de piatră. Inscripția asupra că
reia și-a oprit scriitorul privi
rea în clipele de surghiun, e 
neștearsă: „...Cu porunca și 
cheltuiala (mea n.n.)... Io Ma
tei Basarab, domn și voievod,., 
și a soției noastre, Cneaghina 
Elena, s-a ridicat acest... lă
caș... afară de hotarele țării 
noastre, în locul moldovenesc 
al Vrancei. Ziditu-s-a.. la voia 
noastră, a prea înaltului domn 
moldovenesc, Io Vasile Lupu...il

Această inscripție în piatră 
amintește despre hotărîrea 
lor doi domni de a ridică, 
semn de împăcare, cite un 
caș — domnul moldovean 
pămîntul muntenesc, iar 
muntean pe pămînt moldove
nesc.

Deosebit de interesante sînt 
faptele legate de întemeierea 
Sovejei. Deși situată în Mol
dova, locuitorii de aici nu sînt... 
moldoveni I Se pare că strămo
șii sovejenilor de azi provin 
din două sate de dincolo de 
munți, de prin părțile Musce
lului, mai exact din Rucăr și 
Dragoslavele. Ei au trecut prin 
pasul Bran, pe timpul lui Mi
hai Viteazu, ca să scape de așa- 
numita legătură a lui Mihai, 
care interzicea . strămutarea

ce- 
în 

lă- 
pe 
cel

familie 
există

Soveja, 
cernea

Gheorghiță Geană, 
la filozofie, a obținut 
concurs premiul I pe 
Ion Jinga, alt student

șerbilor de pe o moșie pe alta. 
De reținut în acest sens faptul 
că unele nume de 
(Grabnic, Vîntdevară), 
și în Muscel și în Soveja.

...Cînd am plecat din 
pe străzile pietruite se 
amurgul. Deodată, pe străzi, în 
ferestrele caselor a izbucnit 
puzderie de stele : lumina becu
rilor electrice.

Mi-arn amintit atunci de o 
altă lumină, a cărților, de cele 
două școli noi, de vorbele entu
ziastului profesor Iulian Albu.

— în satele din Vrancea ex
istă azi 15. cinematografe, iar 
numărul cărților din biblio
teci se ridică la aproape 
400 000 volume. Numai de la 
noi din comună sînt plecați 80 
de tineri la școli medii și la fa
cultate. ~' 
student 
la un 
țară. Și 
sovejean, la agronomie, tot cu 
premiul I s-a întors acasă. Io
nel Grabnic, inginer, a lucrat 
la construcția termocentralei 
de la Doicești. Acum, constru
iește la Porțile de Fier.

Construiește!... Expresie cu 
adîncă semnificație în viața 
noastră.

Să înveți în școli noi și lumi
noase, să-ți însușești tehnica 
înaltă, să construiești case și 
hidrocentrale, e intr-adevăr, 
minunat.

AL. DINU IFRIM

Ce meserie are?

Răspunsul Ia fotografia anterioară : este zidar, se numește 
Alexandru Prisecăru și lucrează la construcțiile de locuințe 
din Onești.

Și acum, ce meserie are cel din fotografia de sus ? Răs
punsul îl veți găsi urmărind, într-unul din numerele viitoare, 
rubrica de față. Foto : N. STELORIAN

în centrul cartierului 
Grigorescu, din Cluj, nu 
departe de dealurile Hoia, 
se află două clădiri de cu
loare albastră, cu multe 
flori la ferestre. Sînt clă
dirile noii Școli medii nr. 
15, construcții moderne 
cu care se mîndresc toți 
clujenii. Zilnic pe porțile 
acestei școli pășesc peste 
1 700 de copii.

— E un dar de preț — 
ține să ne spună tovară
șul director adjunct loan 
Zeicu. Și darurile de preț 
trebuie păstrate cu grijă.

într-adevăr, Școala me
die nr. 15 e un dar de 
preț pe care partidul l-a 
oferit copiilor din cartie
rul Grigorescu. 31 săli de 
clasă, 2 laboratoare de 
chimie — științele natu
rii, 1 laborator de fizică 
(toate dotate cu aparate 
și materiale didactice 
noi), o bibliotecă cu peste 
6 000 de volume, mobilier 
nou pentru toată 
televizor, stație de 
fieare — iată de 
pun copiii care 
aici.

Și mai e ceva...
de aici au niște prieteni 
care-i ajută mult la îm
bogățirea cunoștințelor. 
Aceștia sînt aparatul de 
proiecție și discurile, cu 
ajutorul cărora cunosc 
conținutul a diferite ope
re literare sau compoziții 
muzicale.

Am căutat să aflu cum 
sînt păstrate toate aces
tea.

— Pionierii sînt cu ade
vărat buni gospodari — 
mi s-a spus.

Acum, deși e iarnă, pio
nierii se gîndesc la pri
măvară. De mult au înce
put să aducă pămînt pen
tru flori, să confecționeze 
lădițe pentru răsadnițe. 
Căci trebuie să .știți, ei au 
hotărît ca în grădina lor 
să crească la vară 5 000 
de flori!

EC. ROȘCA

școala, 
ampli- 
ce dis- 
învață

Copiii



• • •

Dragii acum citeva numere v-am purtat, cu ajuto- 
: meu elicopter E.G.R. — 1, prin citeva

: aceasta, n-am mai pus la încercare motoarele 
lui, ci, așezat liniștit la biroul meu din redacție, 
at (mai bine-zis: reascultat) benzile mele de 

rtofon, pe care am înregistrat interviurile luate dife- 
■ personalități ce ne-au vizitat țara... Am răsfoit și 

nrile mele din presa străină...
Toate acestea, dragii mei, m-au bucurat nespus. 

M-a bucurat faptul că toți cei care ne vizitează 
țara și ne-o cunosc, apreciază hărnicia poporului 
nostru, frumusețea meleagurilor noastre. De 
exemplu, iată ce a declarat Humayun Kabir, 
indian :

Pot rezuma impresiile mele despre Romînia într-un 
singur cuvînt — excelent !

— Și ce v-a impresionat mai mult ?
— Am fost foarte impresionat de proiectele industriale, 
ire sînt extraordinar de bine planificate și executate...
Iar Jean de Beer, președintele PEN clubului francez, a 

arvt numai cuvinte de laudă pentru frumoasa noastră 
(Tcnitalâ ’

— „Bucureștiul s-a îmbogățit cu construcții 
îndrăznețe, plasate cu îngrijire pentru a nu dis
truge farmecul unui oraș aproape mediteranean, 
cu lungile sale bulevarde umbrite, străzile sale 
pitorești, parcurile sale, respirația sa liniștită.

Și iată și citeva citate din presa străină : „La ora actuală 
Romînia se află la loc de frunte în ce privește ritmul dez
voltării industriale — 15 la sută“ (Les Echos — Franța). 
JSe înregistrează o uriașă dezvoltare în toate ramurile 
economice" (Kathimerini — Grecia). „Romîniei i-au trebuit 
doar 12 ani pentru a produce primul milion de tone de 
oțel, în timp ce Austria a avut nevoie de 53 de ani și 
Suedia de 69 de ani. Trebuie menționat că Romînia pro
duce azi 3 milioane tone de oțel" (Din emisiunea tele
viziunii austriece consacrată Romîniei).

Dar nu mi-ar ajunge spațiul întregii gazete să 
redau aprecieri asemănătoare din părerile mul
tor ziariști și personalități ce ne-au vizitat țara.

Citindu-le, dragii mei, veți învăța cu și mai 
mult avînt, și mîine, cînd în economia țării veți 

lucra și voi, să purtați gloria de azi pe culmi și mai înalte, 
să înfrumusețați și mai mult peisajul drag al patriei 
noastre.

ca:

Ife

GHEORGHIȚA REPORTERUL

O vizită la cabinetul numis
matic al bibliotecii Academiei 
R.P. Romine înseamnă, de fapt, 
o pătrundere în...împărăția ba
nilor. A unor bani a căror isto
rie începe din timpuri străve
chi.

Știți cînd au apărut la noi 
in țară primele monede ?

Primii bani au fost emisi pe 
teritoriul vechii așezări Istria, 
cu 500 de ani înainte de era 
noastră. în secolele următoare 
s-au bătut monede în orașele 
Callatis și Tomis. Getodacii au 
scos și ei monede proprii înce- 
pînd'din secolul III și pînă în 
secolul I î.e.n.

O dată cu formarea primelor 
state feudale romînești apar și 
primele lor monede: în Țara 
Romînească pe vremea lui Vlai- 
cu Vodă (1364-1377), iar în 
Moldova sub domnia lui Petru 
I. Mușat (1374-1391). Ele erau 
de argint și se chemau ducați 
în Țara Romînească și groși în 
Moldova. Aveau pe ele, de obi
cei, chipul voievodului țării. In 
Țara Romînească au continuat, 
cu unele întreruperi, să se bată 
monede pînă spre mijlocul se
colului al XV-lea. Monetăria 
moldovenilor a funcționat fără 
întrerupere pînă în vremea lut 
Ștefăniță, nepotul lui Ștefan cel 
Mare. Cauza încetării emisiuni
lor monetare trebuie căutată 
în accentuarea presiunii econo
mice și politice la care au fost 
supuse țările romîne, ca urmare 
a înăspririi jugului otoman.

Transilvania începe și ea să 
aibă monede proprii începînd 
din anul 1538. Ele erau emise 
în monetăriile din Sibiu, Baia 
Mare, Cluj, Brașov, Făgăraș. 
Alba-Iulia. Datorită bogăției 
minelor sale metalifere, ex
ploatate în folosul feudalilor 
locali și apoi, din 1690 al casei 
de Habsburg, sub a cărei domi
nație a trecut, monedele de aur

Colțul

curioșilor

DIN
ISTORIA

1. Ducat de argint din Țara Romînească (secolul 
XIV).

2. Taler de argint din Moldova (secolul XVI).
3. Monedă de argint bătută în orașul Brașov în 

anul 1601.

MONEDEI ROMÎNEȘTI
și de argint ale Transilvaniei au 
fost foarte numeroase.

După unirea din 1859, domni
torul Al. I. Cuza a început să 
bată o monedă națională a 
Principatelor. Din nefericire, 
datorită împrejurărilor politice, 
n-a reușit s-o pună în circula
ție. în colecțiile Academiei se 
pot vedea probele exemplarelor 
de 5 parale și 5 sutimi bătute 
în acest scop.

în 1867 apar primele monede 
ale statului modern Romînia, 
mai întîi în străinătate, apoi

în monetăria înființată în Bu
curești, în 1870, pe strada cu 
același nume. în această mone- 
tărie s-au emis bani și medalii 
pînă în anul 1900, cînd a fost 
lăsată în paragină de regimul 
burghezo-moșieresc. Banii ro
mînești au continuat să fie 
emiși în diverse monetarii din 
străinătate.

în 1935 ia ființă Monetăria 
Statului care emite și azi bani, 
medalii, insigne și decorații ale 
R.P. Romîne.

Asumîndu-și rolul de „civilizatori^ încă de acum cinci secole, colonialiștii 
portughezi au intrat și în Mozambic.

Primul pas în opera de „civilizare- a fost făcut prin deposedarea indigenilor 
de pămint. Le-au făcut apoi legi și statute prin care, treeîndu-i în categoria 
neciviitzaților, i-au lipsit de cele mai elementare drepturi. Pământurile cele mai 
fertile situate între fluviile Zambezi și Limpopo aparțin în virtutea acestor legi 
„civilizatorilor^ europeni.

Pentru plantațiile uriașe de aici este insă nevoie de multă muncă. De aceea, 
„civilizatorii^ au introdus pentru băștinași munca forțată. Aceasta constituia 
o modă europeană necunoscută în Mozambic pînă la venirea portughezilor. N-au 

cunoscut băștinașii mei măcar faptul că pentru a deveni oameni „civilizați- au 
nevoie să ducă un „mod de viață european-, să plătească impozite considerabile, 
să fie catolici și să vorbească... portugheza.

în metodica „civilizatorilor- au mai intrat și alte elemente tot atît de „con
sistente- care, de-a lungul celor 5 secole, au reușit să ridice populația băștinașă 
la nivelul civilizației europene în proporție de !•!•. Restul de 99"h>, neputînd înde
plini condițiile necesare, sînt trecuți în categoria „sălbaticilor-1.

Calculați cu aproximație cam cite secole le-ar mai trebui acestor „civiliza
tori- să-și desăvârșească opera în proporție de 1009/o. Și chiar dacă acest lucru 
n-ar conveni unor trusturi profund interesate în această operă de „civilizare^, 
calculați și ce venituri fabuloase scot ele de pe urma acestor „sălbatici- pe care 
îi exploai-ază ca pe adevărați sclavi. Bogățiile din Mozambic aparțin de fapt 
trusturilor străine. Petrolul aparține firmelor americane, plantațiile — firmelor 
britanice, cărbunele — firmelor belgiene, iar celor franceze — uraniul

Populației africane îi rămîne munca de sclav.
Nemulțumiți însă de „binefacerile1*- acestui gen de civilizare, indigenii din 

Mozambic au început lupta de eliberare organizați în Frontul de eliberare a 
Mozambicului.

Dar traiul liber al unui popor în țara sa nu este de loc pe placul trusturilor, 
din care cauză guvernul Salazar a început, cu sprijinul N A T O., să instaleze 
în Mozambic baze militare.

La frontiera cu țările africane independente au fost construite 15 aero
dromuri militare, iar efectivul trupelor portugheze a fost ridicat la 35 000 
oameni...

Poporul din Mozambic luptă însă cu dîrzenie pentru.libertate.și această, luptă 
nu poate fi înfrîntă nici chiar cu ajutorul armelor.

M. CALIN

ILA ZI IA ZI -

idhi^ iroAirĂ DE LA PRIETENII TĂI DE PESTE HOTARE
* LA UZINA „ELEC- 

TROPUTERE“ DIN 
CRAIOVA s-a realizat 
un autotransformator 
cu puterea de 200 MV A, 
la tensiunea de 220 kv. 
Este cet mai mare 
agregat de acest fel 
fabricat pînă acum de 
industria noastră elec
trotehnică, constituind 
o contribuție impor
tantă la opera de elec
trificare a țării.

• ANUL TRECUT în 
reg iunea Maramureș 

au fost înființate 30 
de cinematografe. Re
cent a fost terminată 
cineficarea raioanelor 
Cărei, Vișeu, Sighet și 
Satu Mare.

• LA RACACIUNI, 
regiunea Bacău, a luat 
ființă o nouă stațiune 
de mașini și tractoare, 
care va deservi 23 coo
perative agricole de 
producție din raionul 
Bacău. Noua unitate a 

fost înzestrată cu 200 
de tractoare, 180 de se
mănători pentru po
rumb și păioase și alte 
mașini agricole.

• EDITURA DIDAC
TICĂ ȘI PEDAGOGICA 
tipărește anul acesta 
mai mult de 700 titluri 
de manuale destinate 
elevilor din școlile de 
cultură generală, peda
gogice, profesionale și 
tehnice, într-un tiraj 
de aproximativ 25 mi
lioane exemplare.

La Șcl 
Mahad 
tan, 1 
anual I 
levi. 1 
solveni 
au dei

>ala sportivă din 
sikala (Daghes- 
U.R.S.S.) învață 
circa 1800 de e- 
Mulți dintre ab
ții acestei școli 
zenit sportivi c« 
renume.

în mrografie As
pect de Ia'<; lecție dc 
gimnastică arWtică.



Sdnieta momerului nan a

Evoluția capului de la Australopithec la omul actual. De la stingă la dreapta : Australopitliecul, 
Sinanthropul, Omul de Neanderthal, omul actual.
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(VI) Munca l-a creat pe om
de Acad. Prof. E. MACOVSCHI

Asemănările anatomice și 
fiziologice între om și ani
male sugerează ideea că 
omul se înrudește cu anima
lele (vezi articolul I) și, prin 
urmare, provine din ele. Dar 
cum s-a ajuns de la animale 
la om ?

Ați aflat că crescătorii de 
animale obțin din animale 
de calitate inferioară anima
le de rasă superioară, care 
adesea aproape că nici nu 
seamănă cu animalele ini
țiale Procesul acesta de 
transformare a însușirilor și 
înfățișării animalelor reali
zate de om. a fost lămurit, 
explicat și denumit de sa
vantul Charles Darwin „se
lecție artificială" (vezi artico
lul II) Tot Charles-' Darwin 
a dovedit că în natură, fără 
intervenția omului, se pro
duce un proces asemănător, 
pe care l-a numit „selecția 
naturală" . și care, de aseme-. 
nea, duce la modificarea în- 
sușirilor și înfățișării ani
malelor (vezi articolul III).

Atît selecția artificială, cît 
și selecția naturală demon
strează că corpurile ființelor

Georgeta: Și sînt mulți 
urși în țara noastră ?

— Țara noastră are cel 
mai frumos efectiv de urși 
din toată Europa. Numărul

avea un

— Greutatea sa ajunge 
pînă la 300 kg., dar s-au gă
sit și exemplare care au de
pășit 350 kg.

vii sînt „plastice", însușire 
datorită căreia ființele vii 
pot fi modificate, modelate 
și transformate atît de om 
cît și de condițiile mediului 
natural. Mai mult: cele două 
selecții dovedesc că toate 
animalele evoluează și se 
modifică pe măsură ce 
timpul trece. Or, dacă Omul 
este înrudit cu animalele, în
seamnă că și el evoluează 
mereu și, prin urmare, s-a 
format prin modificarea 
progresivă a unor ani
male Această idee a Iui 
Charles Darwin despre ori
ginea evolutivă a omului 
din regnul animal, a fost 
confirmată de numeroa
se date științifice. Așa de 
exemplu: datele embi'iolo- 
gice dovedesc că embrionul 
omului, în cursul dezvoltării 
sale, evoluează la fel ca și 
embrionii animalelor (vezi ar
ticolul IV), iar descoperirile 
paleontologice demonstrează 
că pe timpuri au existat pe 
pămînt ființe care reprezen
tau trecerea de la anumite 
maimuțe străvechi pînă la 
om: Cele mai. inferioare, și 

Nu de mult stăteam de 
vorbă cu doi prieteni, Adrian 
și Georgeta. Tocmai viziona
seră un film cu aspecte din 
viața urșilor și discuția noas
tră a pornit tocmai de la 
acest subiect.

Adrian: Atît în film cît și 
la muzeul de istorie naturală 
am văzut urși, dar nu am 
putut să-mi dau seama cam 
ce greutate poate 
asemenea animal

urșilor depășește 3 000 fiind 
răspîndit în tot lanțul car
patin. Țara noastră deține 
recordul celei mai frumoase 
blăni de urs din Europa. La 
ultima expoziție internațio
nală de la Florența (Italia), 
multe trofee de vînătoare 
din țara noastră, printre 
care și ursul, au primit me
dalii de aur.

Adrian: acum ursul hiber
nează

— în primul rină, nu te-ai 
exprimat corect atunci cină 
ai afirmat că ursul hiber
nează. Șederea ursului în 
bîrlog se numește somn de

deci mai puțin evoluate din
tre aceste ființe (de exemplu 
pitecantropii), semănau mai 
mult cu maimuțele decît cu 
omul, iar cele superioare (de 
exemplu omul din Neandert
hal) aveau înfățișarea a- 
propiată cu aceea a oameni
lor de azi (vezi articolul V).

Se pune însă întrebarea: 
cum s-a produs această evo
luție prin care animalul — 
maimuța străveche — s-a 
modificat progresiv pînă a 
devenit om ?

Răspunsul la această în
trebare a fost dat de marele 
filozof Friderich Engels, și 
anume:

De mult (acum vreo 40-50 
milioane de ani) trăiau, că- 
țărîndu-se pe copacii uriași 
ai pădurilor de atunci, un 
fel de ființe numite „driopi- 
teci- (de la cuvintele greceș- 
ști driest copac, pitecos'== 
maimuță), care erau vechii 
strămoși atît ai omului de 
azi, cît și ai diferitelor mai
muțe actuale. Cu timpul, 
schimbările climei au făcut 
ca în unele regiuni pădurile 
să dispară și astfel driopite- 
cii au fost siliți să trăiască 
pe pămînt Pentru a vedea 
la distanță mai mare atît pe 
dușmanii lor, cît și diferite
le animale pe care le vînau 
pentru a se hrăni, driopite- 
cii se ridicau pe labele dina
poi, folosind labele dinainte 
pentru aruncarea pietrelor și 
apucarea hranei De aceea, 
din generație în generație, 
aceste ființe au început să 
se modifice, adaptîndu-se la 
stat și la mers pe labele din 
spate. Astfel, labele lor din 
spate s-au transformat trep
tat în picioare, iar labele din

Un moment decisiv în evoluția omului a fost 
descoperirea faptului că prin spargere o piatră 
devine un instrument folositor. De la stingă la 
dreapta : vîrf ascuțit (paleoliticul mijlociu), vîrf 
de silice, răzuitoare și harpon de corn (paleoliti

cul superior).

față — eliberîndu-se progre
siv — s-au transformat în 
mîini. Pe măsura formării 
mîinii se dezvolta tot mai 
mult creierul, deoarece utili
zarea mîinilor pentru nevoile 
traiului, deci pentru muncă, 
necesită un creier tot mai 
evoluat. Iată cum, în decurs 
de milioane de ani, driopite- 
cii, modificîndu-se mereu, 
s-au transformat încetul cu 
încetul în ființe tot mai su
perioare. Traiul în comun și 
munca în comun a acestor 
ființe sporeau mereu nevoia 
comunicării și înțelegerii 
dintre ele, iar aceasta con
tribuia, de asemenea, la dez
voltarea creierului. Astfel, 
pe măsură ce aceste ființe 
deveneau tot mai evoluate și 
mai asemănătoare cu omul, 
comunicarea inițială dintre 
ele prin strigăte și diferite 
sunete s-a transformat pro
gresiv în vorbirea articula
tă, tot mai perfecționată

„La început munca — scrie 
Friderich Engels în cartea sa 
Dialectica naturii — iar apoi 
împreună cu ea vorbirea ar
ticulată, sînt cele două sti
mulente esențiale sub influ
ența cărora creierul maimu
ței s-a transformat înce
tul cu încetul în creier ome
nesc care, cu toată asemă
narea Iui cu creierul mai
muței, îl întrece cu mult în 
mărime și perfecție'1.

în concluzie: omul este 
înrudit cu animalele și pro
vine din ele prin evoluție, 
în care munca și vorbirea au 
arat rolul principal 

iarnă și constituie o adapta
re la condițiile grele de pro
curare a hranei. Animalele 
care hibernează au respira
ția redusă la 2-5 respirații pe 
minut față de 60-90 în mod 
normal Și temperatura 
corpului scade foarte mult.

La ursul nostru nici vor
bă de așa ceva. Bătăile ini
mii nu-i scad de loc, circula
ția sîngelui este normală, iar 
temperatura corpului scade 
foarte puțin.

Ursul părăsește bîrlogul 
primăvara, cînd iese foarte 
slăbit. în caz că iarna este 
blîndă, ursul nici nu intră 
în bîrlog.

Georgeta: Aș vrea să știu 
cu ce se hrănește ursul ?

— Moș Martin mănîncă 
aproape de toate. Paște iar
bă. mănîncă mure, smeură, 
mere și pere pădurețe, după 
cum nu se dă în lături de 
la porumb în lapte sau ovăz. 
Uneori, mai dărîmă cîte un

DEZLEGĂRI
Răspuns la problemele 

distractive publicate în 
pagina de știință (pagina 
a Vl-a), din numărul 48 
din 2 decembrie 1964

CÎT COSTA 
O CĂRĂMIDĂ ?

Răspuns : Dacă o că
rămidă întreagă costă un 
leu și jumătate de cără
midă. urmează că cele 
două jumătăți ale unei 
cărămizi costă fiecare 
sau 1 leu sau o jumătate 
de cărămidă. Deci dacă 
una din jumătăți costă 
1 leu, o cărămidă în
treagă va costa 2 Iei.

BĂTĂILE 
OROLOGIULUI

Ca să bată ora 5 un 
orologiu are nevoie de 5 
secunde. De cîte secunde 
va avea nevoie pentru a 
bate ora 9 ?

Răspuns : Pentru 5 
bătăi sînt 5 secunde. In
tre cele 5 bătăi sînt 4 in
tervale de timp. Deci 
intervalul de timp de la 
o bătaie la cealaltă este 
de 5/4 secunde. Cum 
între 9 bătăi sînt 8 inter
vale, timpul necesar pen
tru efectuarea acestor 9 
bătăi va fi de : 
5X8
-------- = 10 secunde

4
CARE ESTE 

RĂSPUNSUL CORECT ?
1) Distanța celei mai 

îndepărtate planete : 5 917 
milioane km.

2) Sînt mamifere urmă
toarele animale : balena, 
foca, delfinul și morsa.

I
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stup de miere sau, dacă 
ciobanii își lasă vitele ră
tăcite pe munte, ursul are 
grijă să-și completeze masa 
și cu carne

Discuția cu Adrian și 
Georgeta am oprit-o aici... 
O vom continua însă altă 
dată

Iar voi, dragi pionieri, 
dacă vreți să aflați diferite 
lucruri din viața animalelor 
scrieți-ne la redacție și noi 
vă vom răspunde

LUCIAN MANOLACHE 
biolog



U DE MUȘCHETARI-»

Toți mînuiesc floreta, spada sau sabia cu 
grația, dezinvoltura și poate și cu priceperea 
lui D’Artagnan. Toți sînt curajoși, toți sînt 
dîrji, și toți sînt simpatici întocmai ca 
vestitul gascon.

Cînd se oprește comparația ? în primul find, 
atunci cînd facem localizarea in timp, și 
scriem 1965 în loc de 1500, și în spațiu, cînd 
scriem Clubul sportiv școlar — București, iar 
nu corpul de mușchetari ai căpitanului de 
Treville.

Pentru o prezentare mai completă trebuie 
să vă spunem că cei 22 de scrimeri sînt tot 
atîția elevi fruntași, iar vîrsta lor crește de 
la 10 ani, cit are prîslea formației, Stancu 
Cornel, pînă la 18 ani, citi are Țiu Mihai, fost 
campion republican.

Criteriul de promovare în echipa clubului ?

Așa cum vă spuneam, o situație foarte bună 
la învățătură, în plus talent pentru scrimă și 
antrenament metodic și disciplinat. Absența 
uneia din aceste trăsături atrage, automat... 
absența respectivului elev din echipă. Cu cei 
22 de „mușchetari" ai Clubului sportiv școlar 
nu s-a întîmplat pînă acum niciodată acest 
lucru, după cum ne spunea antrenorul secției. 
Constantin Păunescu. „Fiecare — zicea 
dînsul — este un exemplu pentru ceilalți. Ce-i 
mari pentru cei mici și, ceea ce este desigur 
interesant, și cei mici, prin seriozitatea și 
dorința lor de a învăța, pentru cei mari"

Această recomandare o poate ilustra con
vingător oricare din antrenamentele care se 
desfășoară zilnic (pe grupe) într-o sală a 
complexului sportiv al Stadionului Tinere
tului.

Fie că e vorba de „boboci", (Ștefănescu Radu, 
Stancu Cornel, Brătan Cornel, Nițu Mihaela 
sau Stancu Cezar), fie că e vorba de rutinații 
Țiu Mihai, Costescu Cristian sau Havași Eva 
antrenamentul lor te cucerește prin specta
culozitatea și dinamismul lui. Atacuri în 
„fleșă“, fandări, parăzi, riposte fulgerătoare 
fac ca „lamele“ să scinteieze, oprindu-ți, par
că, pentru o clipă, respirația.

Desigur că frumusețea și plăcerea acestei 
discipline sportive o gustă mai ales cei care 
o practică deși, și pentru ochiul spectatorului, 
scrima este deosebit de darnică.
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3. Ultimele noutăți ale tehnicii 
tenisului de masă au adus din 
China și din Țara Crizantemelor — 
Japonia, lovitura numită ,,Top- 
spin". Este ,o lovitură — procedeu 
a cărei eficacitate este uimitoare, 
motiv pentru care trebuie bine în
sușită și deci foarte mult exersată.

MARIUS POP

1—2. Tenisul de masă modern 
are imperativul ATAC. Antrena
mentele Măriei Alexandru sînt 
axate în principal pe această la

4. Poziția corectă la masă, con
centrația maximă la |oc sînt alte 
două însușiri ale unui bun jucător 
ele tenis de masă. Apreciați-le la 
Maria Alexandru, deși nu este 
vorba decît de un antrenament.Din sacul curiozităților

• Un caz unic 
în analele sportu
lui belgian. Campi
oana țării la hand
bal în 7, echipa 
R. O. Flemalle, 
după 139 de victorii 
consecutive de la 
introducerea aces
tui sport în Belgia 
din 1957, a suferit 
prima înfrîngere, 
9—11, în fața echi
pei Schaerbeek.

• Auzind că un 
tînăr sud - ameri- 
can a „bătut" o 
minge de fotbal de 
19 000 de ori, fără 
ca aceasta să atingă 
pămîntul, un sue
dez pe nume Regn- 
wald Rosengren, 
și-a pus în gînd 
să-1 întreacă. El a 
lovit mingea cu

capul și cu picioa
rele de 25 434 de 
ori...

• Nu de mult, 
renumitul portar 
sovietic Lev Iașin, a 
sărbătorit un jubi
leu cu care nu se 
poate mîndri pînă 
acum nici un portar 
din lume. Iașin a 
apărat cea de-a 
100-a lovitură de 
la 11 m.

• în Brazilia, ex
istă un hotel unic 
în felul lui. Ho
telul „Fotbal". Sa
loanele sale poartă 
denumiri ca: Sue
dia 1958“. „Chi
le 1962", „Anglia 
1966" Timpul re
zervat pentru micul 
dejun, prînz sau 
cină este exact de...

90 de minute. Oas
peții hotelului nu 
sînt treziți la tele
fon, ci de... un flu
ier de arbitru. Pa
turile în care dorm

au forma unei 
porți de fotbal. Di
mineața, la micul 
dejun, tuturor li 
se servește cafea... 
„Pele“.

■ Mic dicționar 
sportiv ■

FLEȘĂ = de la cuvîntul franțuzesc „Fleche" 
care înseamnă săgeată. Atacul în fleșă este un 
termen tehnic în scrimă, el desemnînd o lovi
tură de atac foarte rapidă, „ca o săgeată".

PARADĂ — termen folosit în scrimă. E 
vorba de mișcarea de apărare a scrimerului 
față de atacul adversarului.

tură a tehnicii jocului, atacul fiind 
o armă care nu lipsește din arse
nalul nici unui adevărat jucător de 
tenis de masă.

5. Maestra emerită a sportului. 
Maria Alexandru are, se știe, foar
te mulți mici simpatizant!, lai-o 
discutînd — colegial — cu o mică 
iubitoare a jocului cu mingea de 
celuloid.

M. P
Foto ; I. MIHAICA

TOPSPIN = termen tehnic la tenis de masă, 
corespunzător loviturii cu același nume, care 
imprimă mingii o traiectorie cu efect derulant.

ILEFOR Tg. Mu
reș, Piața Bolyaiak 
nr. 13 a telefon 
4 681.—83, execută 
pe bază de coman
dă, fără repartiție, 
următoarele tipuri 
de mobilier :
— mobilier de bi

rou.
— mobilier școlar
— mese de birou
— dulapuri și raf-
— turi pentru ar

hivă.
— scaune tapițate
— table școlare 

Relații suplimen
tare se dau in scris 
sau telefonic.

!LE
TGJ

Produce și livreaaă :

Paste făinoase de toate 
sorturile.

Foi de prăjituri „Casnica"

Foi de tort ,,Marta"

Produse de calitate



u F BULE O SEARA UTERARA
dc CICERONE THEODOKESCU

Cineva
Cineva. o ghionoaie.
Scoarța arborelui taie :
Tot ce vede rîvna ei
Sînt doar viermi și gîndăcei!

Ba frunzișul lui ceresc 
Parcă zice: mulțu mesc!

Că. zburînd. nu-i dau hodină,
Că-i așa neputincioasă

Fitecine

Ciugulin(lu-i toată ziua. 
Ctoca-boca. bate piua 
Cine-i poate rezista ? 
Dumneaei e cineva...

Fitecine, o șopîrlă
Din tufiș, cu ochiul rece. 
Stă și-așteaptă lingă gîrlă 
Gizele să se înece.

Zvirte-n sus cleioasa-i limbă 
Pofticioasă, rea și unsă. 
Pe cînd gizele se plimbă 
Cu aripa neajunsă...

SE-NȚELEG

Puricat așa. copacul 
Nu se supără, săracul.

Trec aripele-n lumină.
De șopîrlă nu le pasă —

Gionoaia-n luminișuri 
Și șopîrla din tufișuri 
Vezi? Se potriviră bine 
Cineva cu Fitecine.

în sala dc spectacole, plină pînă Ia refuz domnește o 
liniște deplină. Atît spectatorii cit și artiștii așteaptă eu 
emoție ridicarea cortinei.

Este vorba despre prezentarea unei piese dc teatru, sau 
a unui spectacol de brigadă ? Nu, pionierii de ta Școala de 
8 ani nr. 31 din Capitală, au pregătit o seară literară 
„George Coșbue”. Ei au redat cîtcva din cele mai frumoase 
poezii ale Iui Coșbue, recitind versuri sau dramatizind 
poeziile sale. Trăiești alături de haiducii din „Doina”, 
împărtășești revolta țăranului din „Noi vrem pămint", 
cânți și dansezi cu nuntașii din „Nunta Zamfirei"...

Pionierii Mișu Eleonora, Creangă Carmen Andrei Maria, 
Șomer Margareta, Tomescu Mihaela ș.a., au reușit, prin- 
tr-o interpretare bună, să tacă și mai cunoscută, și mai 
îndrăgită poezia marelui nostru Coșbue, unui număr marc 
de elevi. Aplauzele cu care au fost răsplătiți pionierii au 
însemnat o caldă apreciere a frumoasei seri literare oferită 
colegilor lor.

ȘT. TIMOFTE

L uminile imensului 
candelabru se sting 
încet, încet. Cortina 
se trage în lături. 
Ca la un semn,, pe
rechile de dansatori 

pe scenă în ropotulnăvălesc 
pașilor vioi, învăluind sala 
melodii vesele, cu strigături...

„Taie bade pădurea / Să se 
vadă Oradea 1 ■ Heeei, hop ș-așa/ 
Taie bade frunzișul / Să se vadă 
Ciheiul / Heeei, hop ș-așa

Spectatorii privesc cu interes 
pe cei 27 de dansatori Jocurile 
populare din Bihor sînt cunos
cute, și totuși școlarii aceștia 
aduc în dansul lor atîta pros
pețime și noutate..

Sala aplaudă puternic, mem
brii juriului își zîmbesc

Echipa de dansuri a Școlii ge- •• 
nerale de 8 ani din 
Oradea ocupă locul 
țară a concursului 
tistic al pionierilor 
lor.

...Așa s-au petrecut lucrurile 
pe scena operei, în București 
Să-i vedem pe talentații dansa
tori...

satul Cihei- 
I la faza pe 
cultural-ar- 

și școlari -

ĂGe/TLCh

să vi-1un joc 
arătăm 
pe toți

venit
Să-i fi văzut

•

/ /*/

— Și stai mai drept 1 îl co
rectează Mihai și Marioara pe 
Blaga Viorel El este unul din 

mai talentați „dansatori41 de 
grădiniță 
clasa întîi 
echipa de 

Paul Vasilică 
la grădiniță

Mihai taie 
oprește la

Pionierul Berinde 
grăbit ulița. Se 
poarta grădiniței de copii și in
tră Ce caută aici, doar e șco
lar, să fie vreo greșeală? Peste 
puțin timp intră și Iovan Ma
ria

— știam că vă pregătiți pen
tru serbare, le spune Mihaî, și 
pentru că Ia școală am învățat

FS,-

nou, am
și vouă.
prichindeii cu cîtă bu

curie s-au prins Ia joc ! învață 
mai întîi pașii, apoi melodia.

încearcă o dată, încă o dată si 
încă o dată. Cei din grupa mare 
execută binișor.

— Viorel, încearcă să faci mai 
repede pasul spre stînga.

La toamnă va fi 
și cu siguranță 

dansuri a școlii 
dintr-a doua, tot 
a învățat primii

pași ale frumoaselor dansuri 
locale Pionierii aceia „profeso
rii" lui de dans nu mai sînt azi 
în școală. Acum Paul și alții ca 
el duc mai departe tradiția de 
buni dansatori a școlarilor din 
Cihei.

Mîine, Viorel împreună cu 
alte fetițe și băieți din grupa 
mare se vor strădui să fie la 
înălțime;

Ciheiul, frumoasă floare
Aici joacă mic și
IIooop ș-așa !

mare

„Tot ce visa pe-atunci partidul 
Se înfăptuiește-n țara întreagă...*

Fascinate parcă de bagheta dirijorului, cincizeci de glasuri 
tinerești salută republica, realizările noastre de azi. Orchestra 
școlii ne-a purtat apoi pe meleagurile patriei reunind melodii 
din diferite regiuni ale țării, bucuria, elanul și înțelepciunea 
poporului nostru.

Cu ropote de aplauze au tost primiți elevii grupului de gim
nastică artistică condus de tînăra lor profesoară. Elena Goran. 
Exercițiile executate de elevele Popa Mihaela, Pantelimon 
Elena. Zgribcea Mariana și Preda Claudia, au ilustrat price
perea profesoarei și perseverența elevilor.

In încheiere, cîțiva pionieri au recitat un
urări pentru succesul în viitor al pionierilor care au contribuit 
la reușita deplină a spectacolului.

După care, glasurile primăvăratice au inundat străzile sub 
pulberea argintie a neonului...

lonie au prezentat specia- 
pă să trăiești", dedicat zilei 

de 30 Decembrie. 1 W' au recitat versuri din
care răzbatea bucuria că trăim marile realizări din patria 
noastră.

Elevii Școlii de 
colul muzical coregrafic „Țaiă sci

I
Sus pc deal e zarvă mare 
Săniuțe și copii
E întrecere se pare
Să tc fii !
Să te ții!
Doar Petrieă mai lipsește, 
Iată-1 și pe el în drum, 
Strigă pînă răgușește : 
„Stați așa că vin acum !“
— Hai cu noi pe derdeluș !
— Stați așa că vin acuș !
— Hai la noi pe derdeluș !
— Stați, că vin acuș !

II
Eu aș veni mai iute 
Dar am bocancii grei, 
E grei și săniuța
Că are clopoței.
Din cer încep să cadă 
Fulgi mari de staniol 
Și ninge, ninge-ntr-una 
De parc-ar fi la pol
Refren..1

Cîntec iarnă

original plugușoi.

CORNEL STAN

Muzica : ANGEL GRIGORIU Versuri : ROMEO IORGDLESCU
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III
Sus pe deal copiii, iată 
în sfîrșit, s-au adunat 
Zarva mare, deocamdată 
A-ncetat...
A-ncetat...
Cu căciula țuguiată,
Un arbitru mic de-un cot 
Dă semnalul de plecare : 
A pornit întregul Iot!
Refren..

IV
în frunte e Costică 
Și zboară ca prin fum 
Dar iată că Petrieă 
I-a și ajuns acum.
Iar la șosire-ndată 
împinși ca de-un torent 
Ei sînt ca și la carte
Tot primii-n clasament... !

Refren...
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Sus pe deal e sar ■ vâ rna-'ee ti-u,-[friar Re tri . mai tip - teț-tf.
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