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ACȚIUNI PIONIEREȘTI IN CINSTEA
CELUI DE ÂL IV-LEA CONGRES AL PARTIDULUI

DOI PRIETENI

De cufind; om intilnit doi prie
teni care cutreieră neobosiți taro 
de la un capăt la altul. Pot fi 
sate și orașe cit de depărtate, as
cunse după munți sau între pă
duri, dacă acolo sînt pionieri, hop 
și cei doi : Inițiativa și... Hărnicia.

Zilele acestea i-am intilnit in 
comuna Saligny, raionul MEDGI
DIA. Copiii tocmai se sfătuiau ce 
or putea întreprinde mai folositor, 
mai frumos în cinstea celui de al 
IV-lea Congres al partidului. Vă- 
zînd așa. Inițiativa a și intrat în 
acțiune. „Ar fi frumos un gard 
viu în jurul școlii și în fața cămi
nului cultural. Ar trebui reparată 
o parte din trotuar, în parcul șco
lii trebuie aduse flori noi, iar băn

AU PLECAT LA DRUM

cile — vopsite..." Hărnicia nu s-a 
lăsat mai prejos decît Inițiativa și 
i-a îndemnat pe pionieri să se și 
apuce de lucru. Peste puțin, glasu
rile vesele, cîntecele, vesteau că 
pionieri! sînt fie în parcul școlii, 
fie în jurul căminului cultural sau 
în preajma pomilor de pe șosea...

Cei doi prieteni au pornit apoi 
din nou la drum, poposind toc
mai in comuna Bolintin-Vale, ra
ionul TITU. „Bine ați venit!“ ou 
fost ei întîmpinați. „Să știți însă 
că noi am și trecut la fapte, vouă 
vă rămîne numai să vedeți..."

Au avut ce afla cei doi călători. 
Copiii din Bolintin se pregăteau 
tocmai pentru întilnirea cu un ac
tivist de partid. Erau nerăbdători 

să afle amănunte despre realiză
rile din raionul și regiunea lor, 
despre însemnătatea Congresului 
al IV-lea al partidului, despre 
multe alte lucruri deosebite.

Apoi, la concursul literar „Poefrf 
cîntă patria", cei doi oaspeți au 
rămas de-a dreptul încîntați as- 
cultînd emoționante poezii despre 
patrie și partid. Iar cînd au vrut 
să plece, pionierii n-au uitat să-i 
invite și în excursiile pe care le 
vor face pe Valea Oltului și Valea 
Prahovei.

Dar, cum mai aveau atitea și 
atîtea unități pionierești pe la care 
trebuiau să treacă, cei doi călă
tori s-au grăbit să plece mai de
parte, și ajunși la Botoșani s-au 
întîlnit cu peste 500 de copii, adu
nați într-o sală mare, încăpătoare. 
Și, deși erau atît de multi, nu se 
auzea decît vocea tovarășului 
Constantin Moroșanu, prim secre
tar al comitetului orășenesc de 
partid, care vorbea copiilor des
pre perspectivele de dezvoltare 
ale țării noastre, despre realizări
le minunate de pînă acum obținu
te de poporul nostru harnic.

„Și aici pionierii ne-au luat-o 
înainte, au organizat multe activi
tăți frumoase, expoziții, vizite, ac
tivități patriotice așa că nu mai 
au nevoie de noi"... și-ou zis cei 
doi prieteni, și-au plecat din nost 
la drum. La voi au ajuns ?

Elena MĂNESCU
(după corespondențe primite 
din comuna Saligny, Bolintin 

Vale, Botoșani)

Veselie pe malul mării...
NĂVODARI (De la trimisul nostru )
Intr-o dimineață de iunie soarele s-a tre

zit mai devreme, așa cum se trezește o gaz
dă grijulie în ziua cînd așteaptă oaspeți. 
S-a scufundat în adîncul mării, apoi împros
pătat de apa răcoroasă s-a înălțat spre 
zări, împurpurînd orizontul. Ajuns sus, nu-și 
mai găsea locul. Ce mai „ardea" de nerăb
dare. Trimitea solii peste solii spre pămînt 
să mai încălzească nisipul plăjii, să mai 
presare mărgele de lumină pe drumul ta
berei. Și deodată — emoție : un șuierat pu
ternic de locomotivă anunță intrarea trenu
lui în stafie I

în tabăra de pionieri și școlari Năvodari, 
soarele și marea albastră întîmpinau primii 
oaspeți din acest an.

...In ziua cînd am ajuns eu în tabără, prie
tenia lor era în toi. Dovadă — chipurile 
bronzate, zbenguiala cu valurile mării. Dar 
cine sînt voinicii pentru care s-au făcut atî
tea pregătiri ? Sînt 700 de pionieri și școlari 
Veniți din diferite regiuni ale țării, sînt fii 
de muncitori, ingineri, cooperatori, profe
sori... Părinții lor muncesc să-și realizeze 
cj.1 mai exemplar, fiecare la locul său de 
thuncă, sarcinile de producție, să întîmpine 
Congresul al IV-lea al partidului cu cele mai 

frumoase realizări, fn acest timp, copiii lor, 
după încă un an în care au sorbit lumina 
învățăturii, au pornit spre tabere să-și pe
treacă vacanța de vară. Foii Valentina din 
Buzău e fiică de muncitori. Părinții lui Co
mun Ștefania, din Padina-Ploiești, sînt mem
bri ai C.A.P. „16 Februarie", Domocoș Ște
fan din Baia Mare, e fiu de zidar. Unii au 
venit din Maramureș, alții din lași. Galați 
sau Brașov. Dar toți s-au împrietenit repede, 
iar acum se plimbă pe aleile taberei învă- 
țînd unii de la alții frumoasele cîntece ale 
țării. Teatrul de vară a găzduit chiar un in
teresant concurs de cîntece și dansuri, Și pe 
urmă i-a mai împrietenit și sportul. în ta
bără s-au organizat tradiționala sparta- 
chiadă, numeroase meciuri amicale de 
fotbal, handbal și chiar rugbi. Chiar dacă 
mingea de rugbi a fost uneori un colac de 
nailon, jocul tot s-a terminat cu bine. Pe 
cînd la fotbal, cîteodafă... lată ce-ar fi pu
tut transmite, înfr-o zi, crainicul sportiv dacă 
ar fi trecut prin tabără : „Dragi spectatori, 
ne aflăm. pe terenul de fotbal al taberei 
Năvodari. Pe teren evoluează redutabilele 
echipe ale detașamentelor Brașov și lași. 
Meciul ne oferă numeroase faze spectacu
loase finalizate — extraordinar! — în cinci 

goluri pentru ambele echipe. Repet, rezul
tat : 5-5. Arbitrul acordă încă trei lovituri 
de la 11 m. Suporterii își încurajează fre
netic echipele. in sfîrșit, Brașovul marchează 
3 goluri, iar lașul — 2. Totuși, nu vă pot 
comunica rezultatul final, lașul contestă jo
cul. De ce ? Chiar acum a observat că por
tarul brașovenilor era de fapt... argeșean I.

fntîmplări vesele, zile pline de bucurie pe
trecute pe malul mării. Copiii trimit scri
sori peste scrisori celor dragi, să știe toți 
ce zile minunate petrec ei în vacanță. Po
pind Mirela, din Buzău, le scrie și bunicilor, 
cooperatori in Sarînga-Mizil, A păstrat o 
foaie de caiet liniată că, de, a absolvit 
de-abia clasa întîia. Le scrie cu litere mari : 
„Dragii mei bunici, e așa de bine la 
mare !...".

înainte de plecare, trec pe la camera pio
nierilor. Preocupată, președinta taberei ur
mărește programul. Se apropie o acțiune 
interesantă, frumoasă : o șezătoare închi
nată celui de-al IV-lea Congres al partidu
lui. Vor avea ca oaspete un activist de 
partid, apoi vor recita versuri despre viața 
minunată pe care o trăiesc, despre patria 
noastră socialistă, vor înălța pînă sus, cîn
tece pionierești, cîntece de slavă despre 
gloriosul partid al comuniștilor.

Constanța NICULESCU

(Cont'marea rubricii în pag. 3-a)
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Un reporfaj de Aurel ALBU și Gr. PREPELIȚA

Anunțul a produs fierbere in 
rîndurile pionierilor din Ploiești. 
Mai ales printre elevii celor două 
școli

Un grup de pionieri a pornit in 
cercetare pe străzile Ploieștiului 
întinerit, oraș cu vechi tradiții re
voluționare Astăzi noile blocuri 
se profilează mîndre și luminoa
se pe cerul albastru Locurile păs
trează multe amintiri din lupta 
comuniștilor Plăci comemorative 
povestesc despre evenimente im
portante Se cercetează ziare, re
viste, grafice Se revăd manua
lele de istorie iar Muzeul regio
nal de istorie din Ploiești se do
vedește un imens izvor de docu
mentare

Totul este notat cu grijă. Totul 
va folosi în adunarea-concurs.

EMOȚII
Luni 21 iunie, ora 10 dimineața.
Concurenții au aliniat următoa

rele formații :
Școala generală de 8 ani nr. 

21 .- Țurțudău Florin, Muntcanu 
Monica și lor. Octavian

Școala medie nr. 1 : Bîzu Con- 
suela, Berindel Ion și Preda 
Oltea.

în plus, mai sînt pregătiți încă 
5 pionieri de fiecare unitate pen
tru întrebările de barai .

Profesor examinator .- Florina 
Cîmpcanu

Emoție. Și pe estradă, și în 
sală. Invitații se pregătesc să-și 
încurajeze reprezentanții.

Și iată prima întrebare : „în ce 
împrejurări, în ce loc și la ce 
dată a luat fiinfă Partidul Comu
nist din România ?“

Răspunde cu siguranță, cu dra
goste și entuziasm, Țurțudău 
Florin. E bine pregătit. De altfel, 
răspunsurile lui, documentate, vor 
fi răsplătite cu aplauze de întrea
ga asistență, de-a lungul întregu
lui concurs

AMINTIRI
Multe din întrebările puse de 

examinator trezesc amintiri vii, 
căci unele fapte din istoria parti
dului s-au petrecut în orașul lor 
natal, Ploiești.

„Al cîtelea congres al P.C.R. 
s-a ținut la Ploiești, la ce dată și 
în ce loc ?"

lată locul : în parcul din centrul 
orașului, în fața marelui cinema
tograf nou construit. în zilele de 
sărbătoare ale clasei muncitoare, 
a devenit o tradiție ca pionierii 
din Ploiești să facă de strajă în 
jurul pietrei comemorative pe care 
se găsește scris : „în acest loc se 
află casa unde, în zilele de 3—4 
octombrie 1922, în condițiile te
roare! burghezo-moșierești, s-a ți
nut, semilegal, Congresul al ll-lea 
al Partidului Comunist din Ro
mânia".

O altă piatră comemorativă, în 
imediata apropiere, amintește 
despre eroicele lupte ale ceferiș
tilor și petroliștilor din ianuarie— 
februarie 1933, Io care*ou parti
cipat din plin și oamenii muncii 
din Ploiești.

Pionierii de la Școala generală 
de 8 ani nr 21, își aduc aminte 
cu emoție de întîlnirea pe care 
au avut-o cu tovarășul Gheorghe 
Belu, maistru la Rafinăria nr. I și 
erou al muncii socialiste.

Tovarășul Belu a fost martor al 
evenimentelor pe care voi le 
aflați din cărțile de istorie. El a 
povestit copiilor despre ciocnirea 
dintre armată și muncitori în Piața 
Teatrului din Ploiești și despre eli
berarea muncitorilor arestați la 1 
februarie 1933 cu prilejul grevei 
petroliștilor de la „Astra-Româ- 
nă' Sub amenințarea uriașei 
mase de petroliști și muncitori 
de la uzinele din oraș, care se 
adunase, poliția a fost nevoită 
să-i elibereze pe muncitorii aflați 
închiși la Prefectură.

Concursul a grăit pionierilor 
despre nume scumpe de eroi ai 
clasei muncitoare care au trăit și 
au activat și în regiunea Ploiești : 
Ștefan Gheorghiu, Ilie Pintilie, 
Petre Gheorghe și mulți alții. Și 
le-a împrospătat emoția pe care 
au resimțit-o cu prilejul excursie1 
făcute la București, unde au ză
bovit în fața Mausoleului ridicat 
pentru cinstirea memoriei eroilor 
clasei muncitoare, în Parcul Li
bertății

în timpul adunării-concurs : 
emoții pe estradă și in sală !

înaintea concursului. Pionie
rii află cît mai multe aspecte 
din lupta dusă de partid in 
anii ilegalității, precum și 
din realizările obținute în 
orașul lor în anii socialis

mului.

REALITATI
A

Incursiunea făcută în trecutul 
de luptă a partidului, le-a amintit 
tuturor că zilele fericite pe care 
le trăiesc astăzi, au fost pregă
tite prin lupte grele, cu sacrificiul 
de sine al celor mai buni fii ai 
clasei muncitoare.

Și iată-l pe AZI.
Orașul a renăscut. E un puternic 

centru industrial cu care se mîn- 
dresc și copiii alături de părinții 
lor.

„Ce obiectiv industrial de im
portanță republicană avem în 
orașul nostru, și ce premiu a cîș
tigat la unul din tîrgurile interna
ționale ?“

Răspunsul e pe buzele tuturor -. 
Uzina „1 Mai" care a cîștigat 
„Medalia de aur" pentru insta
lația de foraj 3 DH 200.

Nu numai participanții la con
curs, dar orice pionier sau școlar 
din Ploiești va putea să vă vor
bească cu mîndrie despre Com
binatul petrochimic Ploiești, des
pre cele 2 630 de apartamente 
date în folosință în regiune, sau 
despre cele 16 școli noi, construi
te în oraș și în comunele ce apar
țin de oraș.

Concursul parcă nu se mai a- 
dresează celor de pe estradă. 
Faptele, realitățile animă întreaga 
sală. Un grup de invitați de la 
Școala nr. 21, reconstituie în 
șoaptă vizita făcută la Rafinăria 
r»r. 1, unde au rămas impresionați 
mai ales de cabina de comandă 
de unde, prin simpla apăsare a 
unor butoane, se dirijează com
plicate procese tehnologice. Cei 
de la Școala medie nr. 1 discută, 
tot în șoaptă, despre un alt obiec
tiv industrial din regiune — Ra
finăria „Teleajen" unde, pe lîngă 
faptul că au vizitat uzina, (i-a im
presionat mult secția montaj- 
utilaj petrolier), au stat de vorbă 
cu o mulțime de fruntași în între
cerea socialistă, care i-au primit 
cu căldură și prietenie, ca pe a- 
devăratul lor schimb de mîine.

Cei mici, din clasa a IV-a, pre- 
zcnți în sală urmăresc și ei cu 
pasiune concursul. întrebarea re
feritoare la noile cartiere de 
blocuri ale orașului le readuce în 
memorie excursia cu itinerarul 
Ploiești Nord—Ploiești Sud, în 
care au aflat multe amănunte in
teresante despre orașul lor natal, 
în plină dezvoltare.

NIMENI
N A PIERDUT!

18 principale și 10 de baraj. La 
atîtea întrebări au răspuns con
curenții. Ciudat și nemaiîntîlnit, 
poate, dar juriul nu a putut stabili 

In zilele de sărbătoare ale clasei muncitoare, a 
devenit o tradiție ca pionierii din Ploiești să facă 
de gardă în jurul pietrei comemorative.

nici un învins. Ambele unități au 
totalizai 195 de puncte. Nici o șo
văială în răspunsuri. Dimpotrivă, 
dezvoltări, amănunte — roade ale 
strădaniei pionierilor de a afla 
cît mai multe despre lupta și 
realizările clasei muncitoare con
duse de partid.

Cum era și firesc, ambele uni
tăți au fost declarate învingă
toare.

Toată lumea a cîștigat : con
curenții — concursul, asistența — 
multe lucruri noi și interesante a- 
flate cu acest prilej. Iar cei care 
vor citi aceste rînduri, pot și ei 
să folosească experiența unei a- 
dunări-concurs ca aceasta, pe care 
o pot organiza în cadrul tabere
lor, închinînd-o celui de-al IV-lea 
Congres al partidului nostru.



V A C A N
INSTANTANEE
DIMBUL MORII (de la trimisul 

nostru). La 750 metri deasupra 
nivelului mării, în munții Bucegi, 
la Dimbul Morii. Aici, în acest fru
mos cadru natural, a fost organi
zată una din taberele de pionieri 
din regiunea Brașov. Un scurt po
pas în mijlocul celor aproape 150 
de copii, veniți să-și petreacă aici 
o parte a vacanței, ne-a dat prile
jul să cunoaștem cîteva interesai,ie 
aspecte ale vieții de tabără.
—-----

Masa de prinz, consistentă

re,

Masa de prînz, consistentă și 
bine gătită, se terminase. Dor co
piii nu se grăbesc să plece. Aș
teaptă cu toții, liniștiți, puțintel 
tainici. Priviri furișe se îndreaptă 
spre o fetiță care-și consumă pră
jitura. Dintr-o dată, prin difuzoa- 

râsună In sala de mese o 
voce :

— Dragi copii, astăzi prietena 
noastră, pioniere Bucur Mariana, 
împlinește 14 ani. li urăm cu acest 
prilej la mulți ani și mari succese 
în viață. Și o rugăm să primească 
din partea tuturor un mic dar pe 
care i l-am pregătit.

Și, în timp ce o altă pionieră se 
îndreaptă spre Mariana, cu un 
pachețel în mină, în sală izbuc
nesc aplauzele și urările ; „La 
mulți ani I" Apoi, toate vocile se 
contopesc în același ton, cîntînd : 
„Mulți ani trăiască 1"

Mariana e tare emoționată. O 
asemenea sărbătoare a zilei ono
mastice, la care să aibă aproape 
150 de... invitați, n-a mai avut 
pînă acum. E emoționată și bucu
roasă. Și, din toată inima, le spu
ne tuturor : „Mulțumesc !“. Le 
mulțumește pentru marea bucurie 
pe care n-o va uita așa ușor.

și prin aceste locuri, ci într-una 
din zilele trecute. Le-au văzut 
dar... în spatele gratiilor grădinii 
zoologice de lingă Brașov. A fost, 
pentru toți, o zi frumoasă, intere
santă. Au fost și cîteva ore de... 
zoologie și cîteva... ore de vese
lie. l-au înveselit mai ales maimu
țele, jucăușe, care făceau tot felul 
de tumbe, ca niște mici acrobați 
de circ.

La poarta taberei, într-o dimi
neață. s-a iscat o discuție aprigă :

— Cine sînteți dumneavoastră ? 
l-au întrebat, autoritar, cei doi pio-

nieri care făceau de pază la in
trare, pe omul negricios care da 
să intre în tabără.

— Cum cine sînt ? — s-o 
acesta. Bucătarul taberei, 
sînt.

— Noi nu vă cunoaștem, 
rugăm să vă legitimați.

Zimbind, bucătarul și-a scos 
letinul.

— Nu, noi vrem legitimație 
intrare în tabără. Altfel...

— Altfel ?... i-a întrebat necu
noscutul; Să vedeți voi, altfel, cum 
o să întirzie azi masa de prînz.

Dinfr-o dată, cei doi „paznici" 
au prins să se agite. „Să întirzie 
masa de prinz ?“ O, păi atunci...

mirat 
ăsta

Vă

de
Vreți să vedeți în Bucegi lei, 

tigri, maimuțe ? Că aveți această 
posibilitate, vă pot convinge pio
nierii din tabăra de la Dimbul 
Morii. Ei au văzut și lei, și tigri, 
și maimuțe. Și nu de mult și în 
cine știe ce... eră geologică, pe 
cînd aceste animale, trăiau libere

bu-

O imagine din tabara Mogoșoala.

spatiile 
blocuri 

leagăne.

lucrările de 
pomenesc 

tradițiile de 
ale poporu-

în 
ma- 
as-

Meii arii/ii

aici de 
nici de 

de două

care se fabrică 
combinatul mare 
cauciuc sintetic

O încăpere mărun
tă cu pereții tixiți de 
felurite țesături în 
multe culori : covorașe, 
semne de carte, gobe- 
linuri. Te înconjoară 
motive simple națio
nale, imagini din po
vești cunoscute, sau 
construcții din oraș... 
O lume apropiată, cu
noscută și, totuși, o 
lume de basme care 
te farmecă.

De la o masă pre
lungă, cîteva capete de 
fetițe se ridică spre a 
te privi. Mîinile conti
nuă să alerge, înflo
rind cu lînă colorată 
firele prinse între ra
mele unor gherghefuri 
pitice.

E vorba de Cercul 
de artă populară al 
casei pionierilor din 
orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

încăpere a cer- 
Printre covo- 
multicolore e- 

o deschizătură 
te duce intr-o 
încăpere, mai 
unde, în ipsos,

Și aceasta nu e sin
gura 
cului. 
rașele 
xistă 
care 
altă 
mică,
se lucrează farfurii cu 
desene aplicate. Iar de 
aici se poate trece în- 
tr-o a treia încăpere, 
unde se lucrează ceva 
cu totul neobișnuit ; ta
blouri din niște măr
gele colorate și jucării 
dintr-un material alb 
și ușor ca spuma. Dar 
nu e vorba 
mărgele, ■ și 
spumă, ci 
produse ale petrolu
lui 
în 
de 
dinafara orașului. Și 
amîndouă produsele 
au denumiri foarte

moderne — polisti- 
ren : granulat (mărge
le) și expandat (spu
ma).

Copiii din orașul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej s-au obișnuit cu 
polistirenul cum s-au 
obișnuit și cu blocurile 
înalte, modeme, 
care locuiesc, cu 
gistralele drepte, 
faltate, cu magazinele 
cu vitrine mari și lu
minoase, cu 
verzi dintre 
unde găsesc 
trapeze și alte aparate 
de joacă și cu atîtea, 
atîtea...

Lucrările în mate
rialul cel nou se îmbi
nă cu țesăturile tradi
ționale. Sînt amîndouă 
strădaniile la fel de 
firești în acest oraș în 
care urmele lui Ștefan 
cel Mare se împletesc 
cu realizările uriașe 
ale zilelor noastre. Țe
săturile și 
polistiren 
laolaltă de 
frumusețe 
lui și de realizările de 
acum.

Lucrările sînt adu
nate în expoziția de 
sfîrșit de an a Casei 
pionierilor, ori sînt 
trimise la concursuri 
naționale și interna
ționale, pentru a du
ce peste tot faima 
hărniciei mîinilor mi-

T A
Nu, asta nu se putea cu nici un 
chip".

Argumentul bucătarului i-a con
vins repede. Cit ai bate din pal
me, directorul taberei era la poar
tă. Și, se-nțelege, bucătarul a pri
mit voie să intre în tabără.

In ziua aceea, masa de prînz 
n-a întîrziat. Ba a fost parcă și 
mai bună. Și tocmai în toiul me
sei, cei doi „paznici" au dat cu 
ochii de bucătar. Și, dintr-o dată, 
toți trei, și-au zîmbit. De acum se 
cunoșteau bine.

N. BULGARI)

TABARA
CU 600 DE ZÎMBETE

TECHIRGHIOL (de la corespon
dentul nostru). Dimineața, cînd 
soarele se înalță pe boltă, locul Te
chirghiol se îmbracă în aur, iar flo
rile parcă își deschid mai tare co
rolele pentru a spori frumusețea 
locului.

Totul în jur se pregătește să fie 
mai frumos pentru sutele de copii 
care vor apare pe plajă, Io club, 
Io bibliotecă, pe terenul de spori 
sau Io teatrul de păpuși.

Intr-o seară, pe terasă, cu venit 
aproape toți copiii. Aproape toți, 
pentru că mulți dintre ei au luat 
loc pe scenă în roluri de... concu- 
renți la Concursul „Din cele mai 
frumoase poezii închinate partidu
lui — părinte drog*. Porticipanții 
s-au întrecut în măiestrie recitind 
versuri de recunoștință Partidului 
iubit, pentru zilele senine ale co
pilăriei lor. Aromă Ștefan, din 
Brăila, s-o clasat pe locul I; losi- 
fescu Sorin, din București — pe lo
cul II, iar Enescu Valeriu, din Pi
tești — pe locul III. Dar aceasta e 
numai una din interesantele acțiu
ni inițiate...

Aici, în tabăra Ministerului Să
nătății de la Techirghiol, 600 de 
pionieri și școlari din toate colțu
rile țării petrec zile de vacanță 
de neuitat.

Constantin MOCANU

cuțe din această par
te a țării.

Numele pionierilor 
de la acest cerc : Că
răuș Melania, Koblos 
Iuliana, din secția de 
țesături și Apostol Ve
ronica, Dăscălescu De- 
nisia. Lateș Mariana. 
Gumă Ileana, Dimitriu 
Mariana, Modiga Li
dia de la secția poli
stiren încep să fie cu
noscute. Multe pri
mesc felicitări și scri
sori de prietenie de 
la pionierii și pionie
rele din alte orașe.

Este, intr-adevăr, 
o strădanie frumoasă 
prin care arta părin
ților și a bunilor se 
reia și își croiește 
vad mai departe, în 
forme noi, uneori ne
bănuite. Această stră
danie este susținută 
de entuziasmul tova
rășei profesoare Dră- 
goescu, neobosită, 
mereu prezentă în 
mijlocul harnicelor ei 
fetițe, mereu sugerîn- 
du-le noi motive pen
tru lucrările lor, pen
tru țesăturile, farfu
riile, jucăriile, 
blourile deosebit 
frumoase.

Fericită copilărie ! 
Pereții și mesele ca
sei de cultură nu mai 
prididesc să cuprindă 
strădania și bucuria 
fiecărui cerc .

Expeditor — VACANȚA

ZÎMBITL VĂ ROG!a
Zimbițb fiți veseli 1 Așa... fac, 

țac și imaginea e luată... Acum, 
hai, mai departe !

Comuna mare, cu case frumoa
se, ne arată grădinile pline de 
flori și soare.

— Ia te uită colo — arată cîți- 
va copii, — ce de stupi 1

— Aici trebuie să fie prisaca, 
ce-ar fi s-o vizităm ? — propun 
unii.

Toți sintem de acord să facem 
un popas și iată-ne printre stupi. 
Albinele harnice zboară in toate 
părțile.

Privim încântați cînd cineva ne 
viți-vă cu miere". Mincăm cu toții, 
parfumată e !..

Parcă niciodată mierea n-a fost atit de bună ca 
aceea pe care am mîncat-o in drumeția noastră, 
in comuna Barcea.

(După corespondența pionierei 
LUTFAC IOSEFINA de la 
Casa pionierilor din Tecuci).

invită : „Ser- 
Ce bună și ce

PRIN REGIUNE
Zilele trecute, mai mulți pio

nieri și școlari au pornit în 
excursie prin regiune.

In drumul nostru, de o parte și 
de alta a șoselei, am văzut multe 
case noi, lanuri cu recolte bogate 
ale cooperativelor agricole de 
producție.

In Baia Mare, minunatele
blocuri, centrul orașului, he-au 
impresionat deosebit. Vorbeam
cu toții despre frumusețile întîl- 
nite în drum cînd am ajuns la Firiza, la baraj. Ce 
construcție impunătoare !

De altfel, peste tot, în orașe și sate, ne-au uimit 
numeroasele construcții noi.

COREGA VIORICA 
Școala generală de 8 ani. 

comuna Apa, raionul Satu Mare



Domnitorul Dimitrie Cantemir, re- 
ferindu-se într-una din scrierile sale 
la vechiul tîrg moldovenesc de pe apa 
Bîrladului, zice: „Acest oraș, Bîrladul, 
era odinioară foarte mare* iar acum 
s-a pustiit și s-a lipsit de toată frumu
sețea. Acest oraș era odinioară fortifi
cat și la o milă de loc mai jos în zilele 
sale unde este astăzi orașul, se vedea 
rămășițele unei cetăți foarte vechi, ce 
se numea cetatea de pămînt...“

Urmele acestei cetăți nu s-au șters, 
se zăresc și astăzi nu departe de gara 
orașului, în săpăturile ascunse sub iar
bă. Cetatea datează de pe vremea lui 
Ștefan cel Mare și făcea parte din sis
temul de apărare a meleagurilor mol
dovene împotriva incursiunilor oto
mane

Dacă străbați orașul în linie dreaptă, 
în celălalt capăt, la nora, întîlnești o 
altă cetate, de altă natură : cetatea 
rulmenților. Ea marchează un punct 
de cotitură în istoria orașului — Bîr
ladul devenind un oraș industrial. A- 
ceasta s-a întîmplat cu doisprezece ani 
în urmă, cînd metalurgiștii bîrlădeni 
au montat primul rulment

ORAȘUL CU MÂNUȘI ALBI
Cum arăta Bîrladul înainte de 23 

August, nu-i greu de bănuit. O atmos
feră de încremenire stăruia între zidu
rile caselor, pe străzile cu troscot țîș- 
nind dintre pietre. Era una din acele 
localități moldovene unde „nu se în- 
tîmpla nimic".

Adică, ceva tot se întîmpla. O dată 
pe an, vara, pe cîmpul gol din margi
nea de nord a orașului. își făceau apa
riția saltimbacii, înghititorii de săbii 
ieșind din corturile lor pictate vulgar 
cu chipuri înfiorătoare, țipînd asurzi
tor din cîte o goarnă de alamă scofîl- 
cită. Neguțătorii din tîrg găseau acum 
prilejul să-și sporească veniturile. 
Desprindeau șiragurile de opinci atîr- 
nate pe obloanele din fața prăvăliilor 
și le cărau aici, să le vîndă țăranilor 
care veneau la iarmaroc.

Pe locurile acestea care, ca și ora
șul, se cufundau după vremea bîlciuri- 
lor din nou în amorțeală, s-a ridicat 
cunoscuta cetate a rulmenților.

Aici pulsează inima orașului modern. 
Orașul metalurgiștilor ce, clipă cu cli
pă, traduc în faptă un angajament so
lemn : să realizeze peste plan, în cins
tea Congresului partidului, cel de-al 
11 000-lea rulment. Aici, în bătăile 
egale ale mașinilor nou-nouțe, ale ze
cilor și sutelor de mașini moderne.

Cînd am intrat în fabrică, am întîl- 
nit ceva neobișnuit. Pe o alee trecea 
un om cu brațele încărcate cu... mă
nuși. Cu mănuși albe.

— Nici nu s-ar putea altfel, a expli
cat maistrul Nicolae Eftimie. O să le 
întîlnim la montaj. Acolo le duce. Dar, 
să ne oprim mai întîi aici, la ■,șapte 
băi“...

— Adică ? !

Al Dinu IFRIM
N-am mai auzit răspunsul.
De-a lungul unei hale atrag atenția 

șapte cazane, ce se înșiră unul lîngă 
altul.

— Rulmentul...
— Pînă nu-și face șapte băi, nu-1 

îmbrăcăm în cămașa de oțel, nu-1 mon
tăm.

Cu niște instrumente speciale, comu
nistul Ștefan Marta și utemistul Con
stantin Măricel cufundă rulmenții a- 
duși de la strung, pe rînd, în cele șap
te cazane, din care ies fuioare de abur.

Prima baie le înlătură oxizii, așchii
le, le sporesc duritatea. A doua, a tre
ia, a patra... le dau netezimea, culoa
rea obișnuită de metal, strălucirea.

Numai acum se pot prezenta în fața... 
mănușilor albe: alături, într-o altă 
hală scăldată în lumină de neon.

La bancurile strălucind de curățe
nie lucrează zeci de muncitoare, toate 
cu mănuși albe în mînă. Maria Popa, 
Maria Roșea, Cozma Elena și celelal
te, în loc să le poarte pe stradă, în 
plimbările de duminică, le-au găsit o 
întrebuințare mai folositoare, cerută 
de tehnica înaltă.

Degetele cercetează cu finețe bijute
riile cu globuri sau butoiașe de oțel, 

mersul lor ca de ceasornic, ce asigură 
tractoarelor, autocamioanelor, felurite
lor mașini care-1 solicită, același mers 
exact. Apoi, alte mîini, tot în mănuși 
albe (de astfel de mănuși ca zăpada nu 
se face economie aici în fabrică — se 
consumă cîte 3—4 000 de perechi pe 
lună ; e vorba doar de grija pentru 
calitate!) îi așază în cutii elegante, 
nu înainte de a mîngîia încă o dată cu 
privirea inscripția încrustată pe meta
lul strălucitor : „F.R.B. — Made in Ru
mania". Căci produsul fabricii lor, 
rulmentul, e solicitat nu numai de con
structorii de tractoare și autocamioane 
de la Brașov, sau de utilaj greu de la 
Brăila, ci și în multe țări de peste ho
tare, unde îl exportăm.

AUTOBUZUL 51607
Ultima stație de autobuz din aceas

tă parte a orașului se află la o palmă 
de loc. Trandafirii aleilor din curtea 
fabricii își continuă coloritul și parfu
mul dincolo de poartă, pe strada care 
duce în centru și din care se desprin
de, la dreapta, o stradă și mai moder
nă, str. Karl Marx.

Aștept.
Se aud în apropiere voci vesele, gă

lăgioase.
Zeci de copii intră în parcul zoolo

gic din apropiere. Parc frumos, ce ri
valizează cu Băneasa, cu alei bogate 
în umbră și verdeață.

Se odihnesc copiii, se plimbă, sînt 
în vacanță. Drumețiile prin oraș sînt 
parcă cele mai plăcute. Au ce vedea. 
Fabrica de rulmenți, cea de confecții 
(de asemenea, inexistenă în trecut), 
noul complex școlar care găzduiește 
mii de elevi într-un an (numărul to- 

tal al elevilor de aci era în 1944 de 
3 120 ; anul acesta s-a ridicat la 12 000 ; 
aproape o treime din populația Bîrla
dului). Apoi, casa de pe str. 11 iunie, în 
care a stat Al. Vlahuță în gazdă și, bi
neînțeles. biblioteca din oraș, înzestra
tă cu aproape o sută de mii de volume 
și în incinta căreia se păstrează o di
plomă care o rînduiește printre biblio
tecile fruntașe din țară.

Mi-am amintit de convorbirea avută 
cu cîteva ore înainte cu bibliotecara 
de la secția de copii. Elena Vasiliu.

Am întrebat-o:
— Care sînt cei mai vrednici citi

tori ?
—•. O clasă întreagă. De la nr. 2. Sînt 

fruntași și la școală. Angheluță Elena, 
Artenie Doina, Copceag Valeria, Șer- 
ban Dorina.

— E vreuna în bibliotecă ?
— Nu. M-am trezit zilele trecute cu 

toate în grup. Mi-au adus cărțile pe 
care le luaseră în împrumut. Plecăm 
în tabără — mi-au zis — și au plecat. 
Nu știu unde — Ia munte, la mare... 
Și Ionică, și Zaheu, și mătușa wlăriuca.

__ 7 I
— Da. Cu ele am organizat o echipă 

de teatru. Cînd au plecat, le-am îm

părțit rolurile pentru... „Pupăza din 
tei". Cînd se întorc, dăm primul spec
tacol.

...De stație se apropie autobuzul cu 
nr. 51 607. El e, Mihai Enciu.

Deasupra volanului, prin sticla par
brizului, se zărește stegulețul de frun
taș — roșu, triunghiular, cusut cu fir 
de aur.

TRANDAFIRUL ALBASTRU
Deși scurt, timpul pînă să se întoar

că pe traseul care are ca punct termi
nus complexul școlar, situat la extre
mitatea sudică a Bîrladului, îmi dă ră
gaz să stau de vorbă cu șoferul.

E un om tînăr, inteligent
— Prima cursă ? Aveam 18 ani, a 

fost foarte interesantă. Cînd am intrat 
eu cu autobuzul, din oraș a fugit ulti
ma birjă. Nu se mai făcea. Cu autobu
zul e mult mai comod

Ceea ce-mi spune Mihai Enciu, nu e 
o glumă. Cu ani în urmă a primit mi
siunea să aducă. împreună cu alți șo
feri mai în vîrstă, întîiul lot de auto
buze pentru Bîrlad. De la cunoscuta 
uzină bucureșteană de autobuze „Tu- 
dor Vladimircscu".

Acum, locul birjelor jerpelite de al
tădată l-au luat autobuzele moderne, 
care străbat necontenit orașul, de la 
un cap la altul. Acestea, în afară de 
mașinile mici — taximetrele.

Obiectul discuției este: cum își pe
trece Mihai Enciu timpul liber ?

— Merg la teatru, la cine
matograf — avem două ci
nematografe noi. Și, ca orice 
bîrlădean, îmi place să merg 
cu familia la Prodana.

E un parc întins pe o su
prafață de peste zece hecta
re, natural. A fost amenajat 
de tineri și copii prin mun
că patriotică. Este mărginit 
de un lac și. bineînțeles, stră
bătut de alei de trandafiri ; 
printre care și un exemplar 
rar, albastru-violet, unul 
dintre cei circa 15 000 de 

trandafiri cu care și-au înfrumusețat 
bîrlădenii orașul.

ORAȘUL DE DINCOLO DE ORAȘ
Dacă vrei să cunoști noul Bîrlad, 

construcțiile de locuințe, ceea ce s-a a- 
dăugat străzilor cu case singuratice, 
cu grădină și terasă, specifice locului, 
trebuie să pornești tot de la fabrica de 
rulmenți, punct geografic familiar a- 
cum.

O parte din cele peste 77 000 de a- 
partamente care s-au înălțat în țară 
în anii șesenalului se găsesc și aici. 
Rînduite în blocurile frumoase de pe 
strada Karl Marx, din cartierul F.R.B. 
și Cetenii, ce încing ca un brîu vechiul 
oraș, pe latura nord-vest, pe o distan
tă de aproape un kilometru Zeci de 
blocuri, înalte, cu balcoane, eu aparta
mente confortabile, moderne.

La unele dintre ele se pun temeliile, 
la altele, zidurile s-au aliniat la nive
lul blocurilor din jur.

— La 19 iulie, ziua cînd se deschide 
Congresul, își primește oaspeții, se 
mută locatarii în el. arată maistrul Pa- 
nait Vizureanu, constructor la blocul 
D. Se bate parchetul acum, se zugră
vesc apartamentele.

Acolo, sus, lucrează zugravii din e- 
chipa lui Caracaș...

Suiți pe schelele stropite cu var, 
constructorii așază cu dăruire și gri
jă, sub ferestrele înalte, buchete de 
culoare, trăinicie și lumină, de fru
musețe. Acea frumusețe a zidirilor 
înnoitoare făurite sub conducerea par
tidului, prezentă în zilele noastre pe 
toate meleagurile tării, și care a im
primat tinerețe și vechiului oraș mol
dovenesc — Bîrladul.



Nu departe de București, 
la o distanță de aproape două
zeci și cinci de kilometri, se 
află o „cloșcă" cu... 1 200 000 de 
puiI Nu credeți 7 Atunci, hai 
să pornim împreună intr-o 
scurtă vizită la Combinatul avi
col Crevedia, căci despre el 
este vorba.

Complexul de construcții 
de aici, ridicat numai cu cîțiva 
ani în urmă se află înlr-un 
cadru pitoresc, înconjurat de 
livezi și lacuri liniștite.

La intrare mă oprește ci
neva.

— Stați puțin. Ați uitat să 
îmbrăcați halatul. Luați și 
hcizmele". Și-mi întinde o 
pereche de încălțări din foaie 
de polietilenă.

— Oricine vizitează combi
natul e obligat să se echipeze 
astfel, spune tovarășul Tudor 
David, secretarul de partid.

Pornim pe o șosea asfaltată 
și strălucitoare ca o oglindă. 
De o parte și de alta, clădiri 
colorate, împrejmuite cu gar
duri de sîrmă. Sînt halele cres
cătoriilor. Peste tot — liniște. 
Nici nu poți crede câ în fiecare 

>

din aceste clădiri trăiesc mii 
de păsări.

— Aici se află cloșca, adi
că sala incubatoarelor. Să in~ 
train.

Înăuntru nu se aude decît 
bîzîitul motoarelor electrice. 
Două incubatoare (mari cam 
cît o cameră de locuit), cu o 
capacitate de 56 000 de ouă 
fiecare, „lucrează". Peste tot 
curățenie exemplară. Rizea 
Maria, o fată cu salopetă al
bastră și cu bonețică albă, stă 
de veghe. Din cînd în tind, cer
cetează termometrele.

— E nevoie de multă aten
ție, explică ea. Temperatura 
trebuie să fie întotdeauna ace
ea ș: +37’C. zi și noapte.

— Dar ce se aude ?
— Sînt puișorii — o nouă 

serie. Peste 15000. Și deschise 
cu grijă ușa care dădea în ca
mera puilor în vîrstă de...24 
de ore.

In rafturi, mii de puișori, 
ca niște ghemotoace de aur.

— Cît îi țineți aici ?
— Cîteva zile. Apoi îi tri

mitem le crescătorii. Avem 
paisprezece la număr.

:..E ora mesei. Cei 16 000 de 
pui mai mart, pe care-t are în 
grijă tinăra Alexandra Nico- 
lae, au început să devină ne
răbdători. să piute. lată insă 
că ușa s-a deschis șt îngriji
toarea începe să le presare 
hrana pe o fîșie mare de pin- 
tă. Puii dau năvală, bătând din 
aripi, ospătîndu-se cu lăcomie 
din bunătățile așezate pe„ma- 
sa“ întinsă.

— Acum, cît sînt încă mici, 
nu se pot hrăni la hrănitoa
rele automate. Cînd vor împli
ni însă vîrsta de 30 de zile, ii 
lăsăm să mănînce singuri tind 
vor. Pînă la două luni ajung 
la peste un kilogram. In jghea
burile acelea au hrană în per
manență. De altfel, hrănirea 

păsărilor se face automat.
Dintr-o altă hală. crescă- 

toarea Manda Păun aduce do
uă coșuri pline cu ouă.

— Astea le-ați strins acum ?
— Da. Sînt harnice găinile 

ouătoare. Obținem cam 258 de 
ouă pe an de la fiecare. Inmul- 
țiți-le cu 70 000 și vedeți re
zultatul 1

— In fiecare an de la com
binatul nostru pleacă spre pie
țele de desfacere milioane de 
ouă, spune Gheorghe Marin. 
Asta, bineînțeles, în afară de 
cei 1 200 000 de pui.

— Toți cei care lucrăm aici 
ne străduim să creștem cil mai 
bine păsările pe care le avem 
în grijă, adăugă Tudor David. 
Condițiile sînt minunate. Așa 
că în anii care vin vom valo
rifica mai multe ca pînă acum.

Ne străduim să păstrăm în 
continuare drapelul de unitate 
fruntașă pe țară.

Ecalerino ROȘCA

HÂTRII ARUL AN ȘCOLAR
0 La 15 septembrie — 322 săli noi de clasă in 

regiunea București
Printre realizările de seamă cu 

care se mîndrește întregul nostru 
popor, se află și construcția de 
școli noi. Bucuria de a învăța în 
școală nouă este oferită an de an 
unui număr cît mai mare de copii.

Pentru a afla despre noi reali
zări în acest domeniu, ne-am a- 
dresat tovarășei RADA MOCA
NII, vicepreședintă a Sfatului 
popular regional București.

— în legătură cu numărul săli
lor de clasă al școlilor noi cons
truite în regiune în ultimii ani, 
ce ne-afi putea spune ?

— în anii care au trecut de Io 
începutul șesenalului, în satele și 
orașele regiunii noastre au fost 
date în folosință peste 1 700 săli 
de clasă. Locul vechilor școli, care 
în condițiile generalizării învăfă- 
mîntului de 8 ani au devenit ne
încăpătoare, îl iau școlile rțoi, 
moderne. Numai în anul 1964, 
copiii au pășit pentru prima oară 
în 408 săli de clasă spațioase, 
mobilate modern. Printre ei se 
află și cei din comunele Călugă.- 
reni, Vedea și Putineiu (raionul 
Giurgiu), Cocora și Căzănești (ra
ionul Slobozia) ș. a. în toate *a; 
ceste localități au fost construite 
școli cu cîte 8 săli de clasă, cu 
laboratoare, cu iluminat electric. 
Clasele au fost înzestrate cu mo

bilier nou, iar aparatura labora
toarelor este, de asemenea, nouă.

— Cîte săli de clasă se vor mai 
construi în acest on ?

— La 15 septembrie îșî vor 
primi pentru prima oară oaspeții 
încă 322 clase noi. La Călărași, 
orașul de pe malul Dunării, ală
turi de siluetele zvelte ale 
blocurilor de locuințe ridicate în 
ultimii ani, se înalță acum și lo
calul unei școli cu 24 săli de cla
să. Aici vor învăța la toamnă și 
fiii muncitorilor de la Combinatul 
de celuloză. într-un stadiu avan
sat se află și lucrările de la șco
lile din Sohatu, Bolîntin-Vale, Că- 
ciulați și Frumoasa.

însuflețiți de evenimentul de 
seamă care se apropie, Congre
sul partidului, de proiectul de Di
rective, muncitorii de pe șantie
rele școlilor noi au hotărît ca 
pînă în ajunul zilei de 19 iulie să 
predea cheile unui număr de 121 
săli de clasă. Pînă la Congres vor 
fi gata, de asemenea, școala din 
comuna Troianu și cele 22 săli de 
clasă din raionul Urziceni.

Toate aceste realizări dovedesc 
încă o dată grija părintească pe 
care partidul o poartă tuturor co
piilor.

Elena POPA

DE ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI

BUCHEȚELUL DE
...Te cint, învățătoare minunată, 
Și cint și minunata mină-a ta 
Ce mi-a purtat mînuța prima 

dată 
Pe fila albă să înscriu un „a“.

Sînt versuri simple, izvorîte 
dintr-o inimă caldă de elevă — 
scrise și trimise redacției noastre 
de o fetită din Timișoara. Dar cîte 
asemenea mici ode nu primim de 
la copiii din toate colțurile țăriiI 
Multe din versurile acestea— 
șchioapătă pe ici, pe colo, dar 
toate — absolut toate 1 — sînt 
pornite din izvorul cald al inimii 
recunoscătoare de copil

Figura învățătoarei sau învăță
torului aplecați cu grijă asupra 
ta și purtindu-ți mina ce fila albă, 
îndemnîndu-fe să silabisești întîile 
litere ale alfabetului sau adunîn- 
du-și propriile degete lingă ale 
tale, pentru a te ajuta să înțelegi 
mai bine că 8 + 5 = 13... toate 
acestea Ui romîn adîr.c întipărite

Pionierii care se 
află în vizită la 
Uzinele „Tractorul" 
din Brașov sînt 
martorii unui mo
ment emoționant: 
macaraua a adus 
de pe banda de 
montaj un rtou 
tractor.

Pînă în anul 
1970, ogoarele pa
triei vor fi brăzda
te de peste 115 
mii tractoare fi
zice. 

în memorie și nu te părăsesc nici 
la bătrînețe.

Cei mai în vîrstă își amintesc 
și azi turn, în casa coșcovită, cu 
o singură încăpere întunecoasă 
și plină de frig, încăpere pe care 
oficialitățile statului burghez o 
numeau, totuși, școală, un bărbat 
sau o femeie, tineri sau cu tim- 
piele argintii, veneau în mijlocul 
celor 30—40 de elevi din clasele 
I—IV și, pe rînd cîte-o oră, le îm
părtășeau din cunoștințele despre 
lume, despre viață— Imaginile 
acestea triste au rămas undeva în 
urmă și mai dăinuie azi, doar în 
mintea părinților voștri.

Astăzi, școlile mari, luminoase 
in care învățafi voi — bucură și 
însuflețesc și pe învățătorii voștri. 
Astăzi, manualele, gratuit împăr
țite copiilor din clasele I—VIII, 
bucură și pe învățătorii voștri care 
nu mai aud la fiece oră s „N-am 
carte— Tata n-a avui bani să mi-o SCÎNTEIA PIONIERULUI

FLORI
cumpere..." Căci așo era odinioa
ră. Un mare scriitor român, scria 
acum cîteva decenii despre scum- 
petea manualelor de școală, cal- 
culînd cîte pîim smulge din casa 
săracului cumpărarea unui abece
dar, a unei aritmetici...

Iubiți pretutindeni, stimat, ăe 
voi și de părinții voștri, prețuiți 
de statul nostru socialist, meda- 
liafi și răsplătifi cu înaltul titlu 
de „învățător emerit* învățătorii 
noștri fac fotul pentru ca voi să 
deprindeți cit mai multe cunoș
tințe, pentru ca voi, cei pe care îi 
educă șî-i învață, să ajungeți cetă
țeni de nădejde ai tării noastre.

Pentru toate acestea să urăm 
azi învățătorilor de pretutindeni 
din patria noastră, de ziua lor, 
un cald „ta multi ani 1“ și să le 
dăruim cu dragoste buchețelul de 
flori cules cu mina noastră I



LUMINOSUL „V. 66-70"
Aseară, cînd eram gata să adorm, am 

primit vizita unui musafir care mi-a spus 
pe șoptite, dar cu un ton ce nu admitea 
refuz :

— Imbracă-te și hai să mergem la ina
ugurarea aparatului V. 66—70.

Drept să vă spun că, uluit, nici nu 
mi-am dat seama cînd m-am îmbrăcat și 
cînd am pornit cu misteriosul meu musa
fir. N-am apucat nici măcar să-l întreb 
ce fel de aparat este acest V. 66—70 și 
unde se află, că mă și pomenesc inirînd 
într-o încăpere vastă, slab luminată, în 
care se afla un aparat parcă numai din 
nichel și cristal, prevăzut cu un ecran 
mare și mai multe pupitre de comandă, 
cu butoane și beculețe de toate culorile.

Un operator, atent ca un chirurg aple
cat asupra pacientului, a apăsat pe unul 
din butoane. Ușor lumina a început să 
scadă pe măsură ce ecranul se lumina. 
Și deodată pe ecran au apărut imagini 
clare de o profunzime și un relief pe 
care nu le-am întîlnit nici la ecranul pa
noramic, ci numai în realitate. Imaginile 
erau însoțite de o simfonie pătrunzătoa
re, optimistă, înălțătoare.

Pe ecran, aproape aievea, se vedea, în 
culori naturale, un șantier pe care se 

înălța văzînd cu ochii o construcție de 
dimensiuni uriașe.

— E turnul de televiziune din Bucu
rești, îmi șoptește musafirul meu, devenit 
acum gazdă și ghid.

Vă dați seama ce mirat am rămas. E 
știut că turnul televiziunii din București e 
în prezent în faza de proiect. Dar n-am 
apucat să mai zic ceva, că imaginea s-a 
schimbat, lăsînd locul unui șantier vast, 
cu un complex de clădiri din cele mai 
moderne.

— Este Institutul Politehnic din Bucu
rești — îmi șoptește din nou ghidul.

Pe neașteptate, peisajul inedit bucu- 
reștean s-a schimbat cu un peisaj rustic. 
Aspectul obișnuit al satului nou se îmbo
gățește cu noi construcții, printre care 
clădiri mari cu ferestre luminoase, școli 
medii la sate cu internate.

Pe luminosul ecran al lui V. 66—70 se 
perindau vertiginos imagini în care pre
dominau macarale albastre care cu miș
cări sigure, precise, schimbau peisajul 
țării noastre.

— Totuși, ce aparat este acesta ? o în
treb pe misterioasa gazdă.

— Nu ți-am spus ? Un aparat electro
nic : V. 66—70, cu ajutorul căruia se pot 
traduce în imagini textele tipărite.

-— Bine, dar am văzut pe ecran obiec
tive care sînt prevăzute în proiectul de 
Directive ale Congresului al IV-lea al 
P.M.R. !

— întocmai. A fost proiectat un mic 
text din proiectul de Directive, lată ! Și 
apăsînd pe un buton, ieși la iveală o ca- 
setuță în care se afla, între două cristale, 
un text. îl cunosc, dar mai recitesc încă 
o dată : „în 1966—1970 se vor investi pen
tru dezvoltarea bazei materiale a învă- 
țămîntului circa 3,5 miliarde lei...". 
„... Pentru învățămintul superior se vor 
da în folosință o capacitate de școlariza
re însumînd circa 270 000 mp. cu o capa
citate în cămine și cantine de 15 000 
locuri, 1 000 săli de clasă și circa 44 000 
locuri în internate pentru învățămintul 
mediu, circa 10 000 în internate ampla
sate pe lîngă școlile medii la sate.

— înțelegi ? mă întreabă gazda 
mea ? Aparatul V. 66—70 înseamnă „VII
TOR 1966—1970".

lată ! Să mai proiectăm cîteva texte.
Și luminosul V. 66—70 a intrat din nou 

în funcțiune, proiectînd mărețele imagini 
despre care vă voi mai povesti, dar în 
numerele viitoare.

M. CALIN

DIN TAINELE
INTULUI

Dezvăluite după
V-ați întrebat vreodată ce fe

nomene se petrec în interiorul Pă- 
mintului, cum se prezintă nucleul 
lui și care este densitatea plane
tei pe care trăim ?

Știm cu toții că nucleul Pămîn- 
tului este presat de masele uria
șe ale straturilor terestre, iar din 
această cauză, materia nucleului 
este foarte comprimată.

Oamenii de știință au măsurat 
densitatea materiei la adincimi 
de mii și mii de kilometri, reușind 
să determine masa Pămintului, a- 
dică să-l „cîntărească". Cifra pe 
care au calculat-o este uluitoare : 
6.10JI tone sau 6 urmat de 21 de 
zerouri, sau — și mai precis — 
șase mii de miliarde de miliarde 
de tone ! Tot ei au reușit ca, prin 
măsurători și calcule precise, să 
afle dimensiunile, circumferința, 
raza și volumul planetei oe care 
trăim.

VOLUMUL Pămintului depășește 
o mie de miliarde de kilometri 
cubi. împărțind masa Pămintului 
la volumul pe care îl are planeta 
noastră, s-a obținut densitatea 
medie o Pămintului, care este de 
cinci ori și iumătate mai mare de
cît densitatea apei. Ce înseamnă 
densitatea med:e a Pămintului ? 
Aceasta Înseamnă că aproape de 

ultimele cercetări științifice 
suprafață densitatea este de două 
ori 'mai mică, aproximativ de 2,7 
ori mai mare decît densitatea a- 
pei, iar la mare adîncime, ea este 
mai mare. De aici concluzia .- cu 
cît adîncimea este mai mare, cu 
atît și presiunea este mai mare și 
materia mai comprimată. Asupra 
nucleului Pămintului apasă mase 
grele din cauza forței de gravi
tație care este îndreptată spre 
centrul Pămintului.

V-ați întrebat vreodată cit este 
de mare forța de atracție în inte
riorul Pămintului ? Pe baza calcu
lelor s-a stabilit că la adîncimea 
de 3 000 km forța de atracție 
este mai mare chiar decît la su
prafață ; dar la adincimi și mai 
mari, forța de atracție îndrepta
tă spre centrul Pămintului este mai 
mică. Astfel, la adîncimea de a- 
proximativ 5 000 km, forța de a- 
tracție este de două ori mai mică 
decît la suprafață, iar în centrul 
Pămintului ea este egală cu zero. 
Care este cauza ? Aici masele 
care atrag sînt dispuse în toate 
direcțiile și ca urmare, forțele de 
atracție sînt îndreptate nu spre 
centru, ci acționează în toate di
recțiile și se echilibrează.

Dar pentru că am vorbit la în
ceput de greutatea straturilor te
restre, să vedem ce presiune su

feră materia, datorită uriașei tor 
greutăți.

ÎN ĂDÎNCURILE planetei noas
tre presiunea este uriașă. La adîn
cimea de 800 km, presiunea atin
ge valori de aproximativ 300 000 
de atmosfere, la adîncimea de
2 400 km _  peste un milion de
atmosfere, pentru ca în centrul 
Pămintului, presiunea să crească 
la peste 3 milioane de atmos
fere I Ce repercursiuni are a- 
ceastă uriașă presiune asupra 
materiei ? S-a calculat că la o a- 
dîncime de 3 000 km materia devi
ne de 6 ori și chiar de mai mul
te ori mai densă decît apa, iar în 
centrul Pămintului s-ar putea să fie 
chiar de 16 ori mai mare.

Cu ocazia cercetărilor și a cal
culelor făcute s-a constatat și un 
alt fapt ciudat: densitatea nu 
crește în mod uniform în raport 
cu adîncimea. Se pare că la 3 000 
de km ar exista o graniță- Pînă 
aici ea crește pînă la 6, dar de
pășind această adîncime, densita
tea crește brusc pînă la 10. Aici 
este granița nucleului terestru, 
care — se pare — are unele pro
prietăți deosebite.

Oamenii de știință și-au pus de 
mult întrebarea : din ce este alcă
tuit acest nucleu atît de dens al 
Pămintului ?

S-A CREZUT într-un timp că nu
cleul terestru ar fi alcătuit dintr-o 
uriașă sferă de fier cu raza de
3 500 km, înconjurată cu un înve
liș pietros, gros de aproximativ 
3 000 km. Această teorie ar expli
ca proprietățile magnetice ale Pă- 
mînfului care ar putea fi compa
rat cu un uriaș magnet. Cercetări 
mai recente au dat naștere însă 
unei alte ipoteze, mai apropiată 
de realitate. Potrivit acesteia, mie

zul Pămintului ar fi alcătuit din 
aceleași substanțe ca și învelișul 
care-l înconjoară, cu aceleași pro
prietăți chimice. Dar datorită u- 
riașei comprimări pe care a sufe
rit-o, materia din nucleul Pămîn- 
fului se află într-o altă stare decît 
cea din învelișul de suprafață, cu 
alte proprietăți.

Experiențele de laborator au 
demonstrat că folosind presiuni de 
zeci de mii de atmosfere în con
dițiile unei temperaturi ridicate 
unele substanțe solide au suferit 
transformări structurale, volumul 
lor s-a micșorat, iar densitatea li 
s-a mărit. Dar presiunile din in
teriorul Pămintului nu pot fi rea
lizate în laboratoare. Calculele au 
demonstrat însă că în interiorul 
Pămintului materia comprimată 
capătă proprietăți noi, volumul ei 
se micșorează de două ori și 

densitatea crește tot de atitea 
ori. In aceste condiții, structura in
ternă a materiei în lumea particu
lelor sale minuscule — molecule, 
atomi, electroni — se modifică, o 
parte din electronii atomilor se 
desprind, alții trec pe orbite mai 
apropiate de nucleele atomice. 
Astfel se realizează o micșorare a 
volumului și o creștere mare a 
densității materiei.

MULTE din fenomenele electrice 
și magnetice ale Pămintului sînt 
insuficient cunoscute de noi, iar 
altele își așteaptă descoperirea. 
Unele dintre ele sînt legate direct 
de această stare a nucleului te
restru, atît de puțin cunoscută 
încă. Și aici, ca și în multe alte 
domenii, știința încă nu și-a spus 
ultimul cuvînt.

Anton NEAGU

ATENȚIE, COPII!
Juriul concursului ,,PE TINE TE 

SLĂVIM, PARTID IUBIT I" așteap
tă cu interes corespondențele, 
poeziile, desenele și fotografiile 
voastre. Citiți regulamentul aces
tui concurs apărut în numărul din 
16 iunie a.c. al „Scînteii pionieru
lui".

Pionieri I Participați în număr 
cît mai mare la noul nostru con
curs închinat celui de al IV-lea 
Congres al partidului !

Vă dorim succes I

SCINTEIA PIONIERULUI

Pionieri m suxmi /
• LA MUNrf

■ LA MARC
• ÎN TA&AAa

UOUUĂ

• SKU L«S
6UN<C<

|M MCMf
AMERCURJ

ScinteJâ _

p n'twî.
€ AfSj 
T-liJ W t



t

>
Deocamdată — exerciții la „apă mică", făcute sub în
drumarea antrenorului. Dar încă puțin și geamandura 
va rămîne în urmă. Cei pe care-i vedeți în fotografie nu 
vor mai atinge cu picioarele cimentul de pe fundul bazi
nului, ci vor încerca marea bucurie a „zborului" pe su

prafața lină a apei.

SPORT • SPORT • SPORT » SPORT • SPORT e SPORT

ClȚIVA POLISPORTIVI... VISĂTORI

GDO»
0

Incinta Ștrandului „Tineretului"", 
Apa bazinelor are transparența cleșta
rului, iar plaja — întinsă și străjuită 
de două alei de pomi — te invită parcă 
să tot stai la soare, să te bronzezi. Dar 
cine se mai gindește la asta ?

Toată lumea — zeci și zeci de copii 
și elevi din Capitală — se află in apă 
sau... lingă apă, în compania profesori
lor de înot. „Bobocii'" învață primele 
noțiuni de înot. Unii, mai sperioși, sînt 
abia la capitolul... învingerea fricii. Ii 
vezi după felul în care se apropie de 
apă, cit de precauți intră în bazin. 
,,Avansații“, fac pluta, element tehnic 
hotărîtor în procesul de învățare a 
înotului, exersează bătaia corectă a 
picioarelor la crawl, la delfin, sau plon
jează de la marginea bazinului, cu ca
pul înainte, in apă.

Multă veselie, multă zarvă. Ștrandul 
zumzăie toată ziua, ca un uriaș stup. 
Zilnic, aici vin peste 600 de copii din 
București, pentru a învăța înotul, pen
tru a exersa în acest frumos și folosi
tor sport. Printre ei sînt mulți care vă
desc un deosebit talent, reale aptitu
dini. Dar, ceea ce îi face să fie în aten
ția antrenorilor (care încă de pe acum 
ii consideră viitoare speranțe), este se
riozitatea și perseverența cu care tși 
însușesc cunoștințele acestei discipline 
sportive. Dintr-o elogioasă prezentare 
a fostului campion de înot al țării noas
tre, Gheorghe Cociuban, am notat nu
mele a patru mici talente : pionierii 
Chioreanu Cătălin, Regman Dragoș, Ri- 
zea Lucian și Corăbian Ovidiu.

Voi cînd le veți urma, copii?

Probe : Ciclism, săritura în 
lungime, 60 m plat, aruncarea 
greutății, gimnastică și turism.

Concurența: Elevii Școlii 
generale de 8 ani din comuna 
Bălteni, raionul Răcari.

Spectatorii : Pionieri și șco
lari, cooperatori din Bălteni.

Numărul purtătorilor insig
nei de polisportiv din școală: 
50.

La sfîrșitul pasionantelor în
treceri pentru cucerirea insig
nei de polisportiv, desfășura
te recent în această comună, 
am dat cuvintul cîtorva dintre 
învingători:

NICOLAE P A NT AZ IE : 
Admir două sporturi — fot
balul și atletismuL Primul a 
început să mă pasioneze mai 
puțin de cînd ..Rapid" n-a 
mai fost ..Rapid" „Fachirii" de 
la „Real" Giulești (Ionescu și 
Dumitriu II), au fost făcuți, 
pur și simplu, K.O. de „Stea
gul Roșu", Al doilea sport — 
atletismul — mă pasionează 
mai mult De ce ? Performan
ța înregistrată de mine la pro
ba de 60 m plat (9 sec), mi-a 
spus că pot scoate rezultate și 
mai bune. Vreau să-i scriu in 
curind probei de 100 m plat un 
..poem" pe pistele unui stadion. 
Către acest țel mă-ndrept, dar

nu cu... mărfarul, ci cu rapi
dul.

ION RÂDOIU : Am o slă
biciune — admir zborul. Mă 
refer la ,,zborul" pe care-1 fac 
la groapa de săritură în lun
gime. Ultimul ,,zbor“ al meu 
a măsurat 4,50 m. Este un re
zultat modest, nu ? Sincer să 
fiu, nu prea mă mulțumește. 
Performanța însă o consider 
un ..preludiu" către un alt zbor 
— zborul cu motor. Vreau să 
devin mai tîrziu aviator. Acea
sta însă este o altă...slăbiciune.

ȘTEFAN ȘUȚA : N-am avut 
încă ocazia să cobor cu alți 
cicliști pe serpentine, să tra
versez cu bicicleta viaducte, 
orașe și sate, să sosesc în frun
tea unor cicliști pe gazonul 
unui stadion din Capitală, așa 
cum și-a realizat visul Ion Ar-

deleanu le la „Steaua", cîști- 
gătorul cupei ,,UCECOM“. Dar 
performanța pe care am înre
gistrat-o cu ocazia întrecerilor 
de ciclism pentru obținerea 
insignei de polisportiv, mi-a 
dat curaj, mi-a dat aripi să în
cerc să realizez peste foarte 
puțin timp ceea ce a realizat 
Ardeleanu în sportul cu pe
dale.

CUVINTUL REPORTERU
LUI : Doresc, nu numai lui 

Pantazie, Rădoi și Șuță. ci 
tuturor polisportivilor (cred 
că fiecare dintre ei intențio
nează să se afirme într-o dis
ciplină sportivă pe care o în
drăgește) realizarea tuturor 
dorințelor, cît mai curînd. da
că se poate cu...Expresul

Nicolaîe DUNAREANU

Morîus POP

CUPA
I „SCÎNTEII PIONIERULUI"
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în numărul trecut al gazetei noastre am publicat regulamentul 
Cupei „Scînteii pionierului" la natație. De data aceasta revenim 
din nou, cu o veste care, sîntem siguri, îi va bucura mult pe cei 
care s-au hotărît să participe la această frumoasă competiție.

Anul acesta, la a XV-a competiție jubiliară, celor care se vor 
evidenția în mod deosebit, le vor fi atribuite numeroase premii 
în obiecte, oferite nu numai de „Scînteia pionierului", ci și de 
către unele redacții, cluburi sportive și alte instituții din Capi
tală.

© 8 aparate de fotografiat, oferite de redacția ziarului 
„Scînteia" ;

• 2 ceasuri de mină, oferite de către redacțiile ziarelor 
„Femeia" și „Sâteanca" ;

O 20 librete de economii, fiecare cu o depunere inițială de 
100 de lei, oferite de Casa de Economii și Consemnațiuni.

Deci, știți ce aveți de făcut. Pregătiți-vă cît mai intens în 
perioada care a mai rămas, dacă doriți să vă afirmați ca îno
tători. dacă doriți să intrați în posesia unuia dintre obiectele 
ce vor fi atribuite ca premii celor mai buni dintre voi.

I
I
I
I 
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VIRSTA = 
OPTIMĂ 
PENTRU 
A DEVENI 
PERFORMER

(De vorbă cu lolanda Balaș, dublă campioană olimpică și record- 
menă mondială).

— interviu luat de TIBERIU BAN —
— SiNTEȚI PENTRU O PREGĂTIRE TIMPURIE A VIITORULUI PER

FORMER ?
— Personal, do. Fiecare sport ore „secretele" lui de laborator, 

amănuntele tehnice care se însușesc destul de greu. Dacă pregătirea 
însușirea „abecedarului" disciplinei sportive respective se face odată 
cu dezvoltarea fizică generală a sportivului, șansele de a obține re
zultate dintre cele mai bune, de a ajunge performer, sînt mari. Deci 
cine vrea să devină performer, trebuie să înceapă pregătirea, aș 
spune eu, chiar din copilărie.

CARE ESTE. DUPĂ PĂREREA DV„ ViRSTA OPTIMA PENTRU 
ÎNCEPEREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL ATLETISMULUI, SĂ ZICEM ?

— N-aș putea să recomand o rețetă fixă pentru toți. Și, mai ales, 
pentru toate probele. Optez însă (nu numai în domeniul atletismului, 
ci și ol celorlalte sporturi), pentru vîrsta de 11—12 ani. La această 
vîrstă, în general, calitățile viitorului performer există în germene și 
ele urmează numai să fie cultivate și dezvoltate. Fac această afir
mație pe baza propriei mele experiențe. Am început de timpuriu 
atletismul, simțindu-mă atrasă în mod deosebit de săritura în înăl
țime. După un an de pregătire (și aveam atunci 13 ani neîmpliniți), 
am reușit să frec ștacheta la 1,35 m. Aș putea să dau și alte exemple. 
Tînăra campioană olimpică Mihaela Peneș, talentata Lia Manoliu, 
gimnasta Elena Leuștean, Ion Cernea — proaspătul campion la lupte 
— și mulți alții, au început de timpuriu pregătirile în domeniul spor
tului, cam tot de pe la 11—12 ani. Un alt exemplu : înotătoarea so
vietică Tamara Press a participat, la vîrsta de 12 ani, la un concurs 
de selecție pentru J.O. de la Melbourne. Tamara n-a reușit atunci, 
dar peste patru ani, la Roma, a devenit campioană olimpică la înot

— DECI ?...
— Do, s-or putea trage o concluzie, pe care eu aș expruna-o „am 

așa : cîți mai mulți copii pe stadioane 1 Drumul spre titlul de perfor
mer e greu. E nevoie de multă răbdate, de timp, de multă străduința 
Dor condițiile de pregătire sînt, în țara noastră, dintre cele mai bune 
Nu se cere decît pasiune și perseverență, ceea ce, după cite știu, nu 
lipsesc copiilor noștri.

CONCURS
ÎN
INIMA 
PĂDURII...

Bilețelul a fost 
descoperit. Cîteva 
clipe de concen
trare colectivă, a- 
poi călătoria de-a 
lungul itinerarului 
va continua. Cine 
va c î ș t i g a con
cursul de orienta
re turistică ? Poa
te chiar ei, poate 
că alții ca eî. Ori
cum însă, cu toții 
vor trăi bucuria 
unei frumoase că
lătorii prin inima 
pădurii, vor învăța 
cu acest prilej sa 
se orienteze și mai 
bine în locuri și si
tuații necunoscute.



PIONIERI, INVĂȚAȚI ACESTE CÎNTECE PENTRU FOCURILE VOASTRE DE TABĂRĂ ÎNCHINATE CONGRESULUI PARTIDULUI

PARTID, SOARELE NOSTRU
Versuri : Mihail COSMA Muzică : Ion NICORESCU

n

i

Moderato

1 //) ftp-tal Zf • /?'

.r ,. .

- R
și n « - mia - za____

J «I 4 ..

I. Frumoasă grădină e țara, 
Frumos e pămîntul iubit 
Și noi îi sîntem primăvara 
Ce-o crește slovitul partid.

Refren .
Partid al luminii, 
în ani ce răsar
Ești soarele nostru
Și vremii stegar.
Cu tine în inimi.
Ca florile-n mat
Trăim fericirea 
Pe-ol patriei plai.

2. Partid, tu izvor de tărie, 
Luceafăr ești zorilor azi; 
Copiii cu-adincă mândrie
Te cîntâ sub cetini de brazi.

Refren...

3. Din suflet aprinsă cîntare 
Părintelui drog dăruim, 
Visind ca în vremi viitoare 
Urmași de nădejde să-i fim I

Refren...

Andante maestosc
Refren
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LUMINA
DRAGOSTEI DE ȚARĂ

Versuri : Horia ARAMĂ 
Muzică : T. BORDEIANU

în faptul zilei, și-n amiază. 
Sub crivăț, ori în primăvară. 
Purtăm în noi și ne urmează 
Lumina dragostei de țară.

O-nallă munții drept cunună 
Peste pădurea seculară, 
Sclipește-n Dunărea străbună 
Lumina dragostei de țară.

O poartă-n suflet marinarul, 
Pilotul care-n nouri zboară ;
Și tuturora ne e farul 
Lumina dragostei de țară.

O afli-n cîntul ce străbate 
Pămîntul meu ca o vioară, 
In oameni și în libertate 
Lumina dragostei de țară.

ȚĂRII MELE,
Versuri : Petre DRAGU

re - «J Per tru mari-te u-iiffl Cu ai

»?■' - - lac (icfchin^Ptritru] ha- ie cu mo-toa-re Peatru ntin se'le cim-pii Un-des li -nuri f. £■ riit Pee-tru toa-te. n-fa ze-ce,ță-rii me-fe! Nî-

* r «tu,- JH_.Jt.EJ J’J.-i.

- flaZt- No-fa re - ce^ w- te ze « ce, no - ta &ze - ce t ța - tii me-fei Me-

NOTA 10«
Muzica : Ovidiu GHEORGHIU

Refren :

Mereu tot mai mîndră-nflorești, țara mea, 
Cu fiece zi care trece,
Minunilor fale, din suflet le-aș da,
Răsplată școlărească — nota 10 I

II

Pentru felul cum ne crești,
Să fim tari ca în povești.
Nota 10 1
Pentru școli unde-nvățăm.
Pentru cit ne luminăm,
Și deprindem zborul către stele,
Pentru litoralul drag,

Pentru-al codrilor șirag,
Pentru toate, nota 10 țării mele I

Refren...

Menuhin.George Enescu împreună cu Yehudi

L-am văzut și ascultat pentru 
prima oară pe George Enescu 
în 1924 ; venise la San Fran
cisco în calitate de vio
lonist și dirijor. De la pri
ma apariție pe scenă ani fost 
izbii de prezența lui fizică. 
Foarie înalt, cu un bogat păr 
negru care-i dădea o expresie 
romantică, avea ceva leonin 
în statură. A început să cînte 
și am reacționai ca un copil 
de 8 ani, cîți aveam pe atunci, 
într-un mod atavic. Nu mai 

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București Piafa „Scînteii", tele foii 1’60 10, 17 60 20 ; Tiparul:: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii'“ 40631

auzisem pe nimeni cîntind ast
fel. Fiecare notă părea a ex
prima ceva unic — ca și cum 
vioara ar fi fost o voce ome
nească — căruia i se putea 
atribui un sens verbal precis.

...Așa cînfa Enescu întotdea
una : cu acea concentrare 
susținută, acea putere de e- 
vocare care făcea ca fiecare 
notă să pară a se ivi din ne
ant.

...Cîțiva ani mai tîrziu, la 
Paris, am văzut un afiș care 

anunța un concert de Enescu. 
Cum în acea perioadă toți 
membrii familiei mele mer
geau oriunde împreună, cuce
riți de entuziasmul meu, ne-am 
dus să-l ascultăm. La sfîrșitul 
concertului, părinții m-au dus 
în culise. „Du-te și explică-i ce 
vrei" — mi-au spus. Nu aveam 
decît 11 ani. Nu abordasem 
niciodată pe cineva. în plus,^ ° 
mulțime de admiratori se în
ghesuiau în cabina sa, îl feli
citau, îi cereau autografe. 
Eram foarte intimidat. „Dacă 
vrei într-adevăr să studiezi, cu 
Enescu — mi-au spus părinții
— ar fi mai bine să-i vorbești 
tu singur : noi nu-l cunoaștem"

în cele din urmă, m-am a- 
propiai : „Aș dori să studiez 
cu dumneavoastră" — i-am 
mărturisit. „Mi-ar place să te 
am ca elev — mi-a răspuns,
— dar eu călătoresc mult și 
dispun de foarte puțin timp. 
Trebuie să părăsesc Parisul 
mîine la șase dimineața". „Am 
să vin la ora 5". Ceea ce am 
și făcut. După ce m-a ascul
tat, m-a acceptat ca elev. Din 
ziua aceea, Enescu a exercitat 
asupra mea o influență covâr
șitoare, și nu sînt singurul în 
această situație. Străbateți 
lumea, întrebați-i pe muzicienii 
care l-au cunoscut, care au 
cîntat cu el, veți întîlni exact 

aceeași reacție : Enescu a a- 
vut o înrîurire determinantă a- 
supra existenței lor, dar nw 
numai din punct de vedere 
muzical. Scotea din orchestră 
sunete magice pe care alți di
rijori, cu o autoritate mai afir
mată, nu visaseră să le obțină, 
pentru că avea un orizont spi
ritual și o putere de pătrun
dere excepționale, o experien
ță muzicală de o intensitate 
puțin obișnuită. Bineînțeles, 
inspirația nu apare din neant ; 
ea trebuie să izvorască dintr-o 
sursă foarte bogată. La Enes- 
cu a fost o combinație rară 
de pasiune și de reținere, una 
acționînd asupra celeilalte, ra
finând și umanizînd omul.

...Spuneam că Enescu era un 
om generos. De fapt cred că 
trăia sub semnul generozității. 
Pianiști și violoniști începători 
veneau să-i ceară ajutorul ; 
dacă intuia fa ei ceva autentic, 
nu pregeta nici o clipă să le 
acorde sprijinul. După război 
m-am dus să-l văd la București. 
Nu mai era tînăr : trupul uriaș 
începea să cedeze. Am dat 
concerte împreună timp de 
zece zile consecutiv, _ după-a- 
miaza și seara, repetînd ade
sea ore întregi înaintea fiecă
rui concert. Fondurile obținute 
au fost integral donate pentru 
ajutorarea diferitelor organi

zații. îmi amintesc, de aseme
nea, de ziua cînd, la Paris, 
Maurice Ravel a intrat brusc în 
studioul lui Enescu în timpul 
unei lecții. Este de acord Enes
cu să cînte noua sonată pentru 
pian și vioară a lui Ravel în 
seara aceleiași zile, pentru e- 
ditorul Durand ? ..Cu politețea 
obișnuită, Enescu s-a întors 
spre mine și m-a întrebat dacă 
vreau să întrerup lecția, având 
în vedere urgența rugăminții 
lui Ravel. Mi-am strîns vioara 
și am așteptat. Ravel s-a așe
zat la pian și au cîntat sonata 
de la un capăt la altul. Apoi 
Enescu a întrebat dacă „pen
tru mai multă siguranță" nu 
s-ar putea s-o cînte încă o 
dată. Ravel a acceptat. Spre 
surpriza noastră, a amânduro
ra, Enescu a pus partitura 
deoparte și a interpretat toată 
sonata din memorie.

...Enescu era înainte de toa
te un om de o mare loialitate. 
Natura sa, calitățile sale esen
țiale nu aveau nimic comun 
cu predilecția pentru valorile 
comerciale ale secolului nos
tru. Prin gândirea sa elevată, 
ei era tu un cap deasupra 
majorității confraților săi.

(Fragmente din „Yehudi MENU
HIN despre George ENESCU" 
— apărut în „Contemporanul").


