
Zilele trecute, conducătorii de partid și de stat au vizitat regiunile Argeș și Olte
nia, pentru a discuta cu conducătorii organelor locale, cu harnicii oameni ai muncii 
din cele două regiuni despre felul cum sînt înfăptuite hotărîrile Congresului al IX-lea 
al P.C.R. și a stabili obiectivele industriale noi, care vor contribui la dezvoltarea regiu
nilor în anii actualului cincinal.

în fotografie : Ca semn al recunoștin tei pe care o poartă partidului, copiii oferă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU flori și cravata roșie de pionier.

Prolefari din toate țările, uniți-vă !
La luptă pentru cauza Partidului Comunist Român, fii gata I
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Aceasta e o invenție foarte veche, 
Ea a precedat avionul și chiar guma 

de mestecat, 
Fiind de-o vîrstă cu scrisul, cu socotitul

De la tine pornesc jocurile, de

Cum arăta acest strămoș al elevilor? 
Ah, tu, ștrengarule antic, cu tăbliță

de Ovidiu 
ZOTTA

Și cu primul școlar promovat

Pe care fiecare generație le

Tu ai descoperit, întîiul, plăcerea 
de-a ști, 

Bucurîndu-I pe dascăl cu slova-ți 
frumoasă, 

Iar dascălul a născocit pentru tine 
O răsplată aleasă...

Alergînd ca ied printre ierburi și stele, 
Ai descoperit că e fermecătoare, 
Și ai lăsat, în diata ta de străbun
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al elevilor,
Să fie veselă și să se cheme 

vacanța marel

Citiți în acest număr;

„CI AȘ FACI 
IACĂ AS MAI 
AHA 
UAAir
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ANCHETA NOASTRĂ „CE AȘ FACE BACĂ 
AȘ MAU AVEA 14 ANO?"

într-una din zile, la redacție a sosit o scrisoare din care 
redăm cîteva fragmente : „în acel moment, dorința mea cea 
mai vie era să fiu o ființă din povești : să zbor, să-mi cunosc 
patria, să descopăr tainele naturii. Aș vrea să devin o pictoriță, 
o scriitoare, o poetă ; una din toate acestea — dacă nu chiar 
toate la un loc, pentru a avea posibilitatea să descriu natura și 
frumusețile ei... Oare voi reuși ? Visul visat cu ochii deschiși 
m-a străpuns, m-a cucerit !...“

V-am redat cîteva din gîndurile unei fetițe de 14 ani, pioniera 
Aurica Bîrtoi din comuna Stroiești, raionul Gura Humorului... 
Dorințe și visuri... Idealuri specifice vîrstei.

Pentru a afla răspuns la întrebările pe care și le pune 
Aurica — și nu numai ea — ne-am adresat unor oameni de 
cele mai diferite profesii, cu o bogată experiență de viață. 
Tema ?... CE AȚI FACE DACA AȚI MAI AVEA 14 ANI ?“

Să le dăm cuvîntul.

„Cu ajutorul cărților"

ACAD. PROF. DR. EMIL POP 
om de știință emerit, președin
tele secției de biologie a Aca
demiei Republicii Socialiste 

România.

De mic m-a pasionat literatura. La 
10 ani citeam o mulțime de romane 
de aventuri... Cu timpul, însă, am în
drăgit notele de călătorie. în mod 
deosebit am admirat romanele lui 
Jules Verne. Descrierile de natură — 
împletite cu acțiuni vii, pline de mis
ter și de peripeții neprevăzute — mă 
captivau... Cu ajutorul cărților îmi 
creasem o lume a mea... Renunțam, 
de multe ori, la alte distracții numai 
din dorința de a sta într-un loc liniș
tit, să mă afund în lectură... Nu-mi 
dau bine seama ce doream, pe atunci 
să ajung. Cred că scriitor sau gaze
tar. La un moment dat, am observat 
însă cu surprindere că în tot ceea ce 
citeam căutam ceva anume. Așa 
mi-am descoperit înclinația de a afla 
cît mai multe lucruri despre natură, 
despre viețuitoare. Cărțile cu aceste 
teme mă atrăgeau acum îndeosebi. 
Se nășteau în mintea mea fel de fel 
de întrebări : „Cînd și cum au apă
rut ființele pe pămînt ?" „De ce a- 
cestea se deosebesc — totuși — între 
ele ?" „Cum de reușesc să se adapte
ze la feluritele condiții de viață ?“. în 
jurul vîrstei de 14 ani, dorința de a 
deveni... scriitor m-a îndemnat să mă 
înconjur cu cărți, iar cărțile mi-au 
descoperit... domeniul biologiei I Ce 
aș face dacă aș mai avea o dată 
vîrsta Auricăi ? Ei bine, aș citi mult, 
mai mult decît atunci cînd aveam a- 
ceastă splendidă vîrstă și n-aș lăsa 
nici un domeniu al artei, științei din 
care să nu aflu cît mai mult. Iar mai 
tîrziu, înclinația spre o anumită spe
cialitate s-ar face și ea simțită. To

tul este să-i pregătești un teren fertil, 
adică să-ți dezvolți interesul pentru 
oameni, pentru natură, pentru muncă.

„De ce oare
VASILE VOICU,

montor, Uzina de mașini elec
trice, București.

Întrebarea dv. este : Ce ai face 
dacă ai avea 14 ani ? Ei bine, da- 
ti-mi voie să vă spun, mai întîi, ce 
fac la... 27 de ani, cîți ani am acum. 
Montez demaroare pentru mașini, a- 
dică acele motorașe care pornesc 
mașina. îmi place această meserie. 
Insă mai fac și alte lucruri — de pil
dă, umblu prin expozițiile de pictură 
și îmi ocup în fiecare duminică locul 
în tribunele stadionului. Adesea, însă, 
îmi vin unele gînduri. M-ar încînta, 
de pildă, ca în locul aplaudatei ex

treme stingi de pe teren să fiu eu I 
Dar uite, orice aș face, nu se poate I 
La vîrsta mea, e cam greu să devii 
sportiv de performanță. De ce oare 
n-am făcut eu sport organizat de pe 
la 13—14 ani ? Să mai am această 
vîrstă, aș rezerva cel puțin 6 ore pe 
săptămînă antrenamentului, ba poate 
și mai mult I In același timp, aș frec
venta muzeele de artă plastică, aș sta 
de vorbă cu pictorii și sculptorii. Sînt 
convins că în felul acesta orizontul 
meu cultural de acum ar fi mult mai 
larg și chiar rezultatele mele în uzină 
ar fi superioare. Bineînțeles că nici 
acum nu mă plîng de ele, dar să 
mai am o dată 14 ani... Tu, Aurica, 
ai tocmai această vîrstă minunată I

După cum vedeți, dragă Aurica și dragi cititori, răspunsurile 
primite diferă. Cu foate acestea ele au ceva comun, și anume 
ideea că la această vîrstă nimic din ce te înconjoară nu trebuie 
să te lase indiferent. Nu e numai vîrsta visurilor, ci și a prime
lor împliniri, deci a răspunderilor sporite față de tine însuți și 
față de societate. Pe care din sfaturile date de cei trei inter
locutori să le urmați ? Pe toate I Și să mai consemnăm că e 
o mare bucurie să discutăm despre astfel de lucruri în epoca 
noastră, cînd pentru copiii României socialiste s-au creat astfel 
de condiții încît orice proiect de viitor poate fi dus la înde
plinire fără greș I

anchetă realizată de Emil BUNEA

Desene : Stela CREȚU

„Fericirea 
vîrstelor viitoare**

VASILE BRÎNZEI
profesor emerit, directorul Li
ceului „Nicolae Bălcescu'* Cluj

Dacă aș mai avea o dată 14 ani 
aș învăța foarte bine I E drept, în 
copilărie (iertați-mi lipsa de modes
tie...) n-am învățat de loc rău, însă să 
mai am o dată vîrsta ta, Aurico, aș 
depune mult mai mult efort la învă
țătură. Mi-aș lua notițe la ore, aș 
ruga cît mai des pe profesori să-mi 
dea explicații suplimentare, aș studia 
la fiecare materie lucrări din dome
niul respectiv, aș coresponda cu oa
meni de știință. Din ziare și reviste, 
aș decupa articole și fotografii cu 
care mi-aș întocmi o documentare 
personală pe probleme : fizică și chi
mie, literatură, cosmonautică, științe 
naturale I Dar ca să știu ce aș face 
la 14 ani, vezi și tu că au trebuit să 
treacă... de două ori pe atît ! Și cum 
e imposibil ca un copil de 14 ani să 
aibă mintea unui om de 50, îngă- 
duie-mi, Aurico, să iudec eu o clipă 
pentru tine și să spun : învață cu 
dragoste, cu încăpăfînare, cu pasiu
ne I Este lucrul cel mai important pe 
care trebuie să-l faci la această vîr
stă cu care nu te vei mai mtîlni ; este 
lucrul care-ți va înlesni fericirea vîr
stelor viitoare !

Ultima zi de școală
Curtea largă, coridoa

rele , clasele sînt pustii. 
Liniștea este atotstăpîni- 
toare. Nici n-ai crede că 
domnia ei a început nu
mai de curînd. Și totuși 
șotronul desenat în curte, 
mingea de cauciuc spartă 
și dezumflată uitată. în- 
tr-un colț, amintesc de 
ultimele recreații ale co
piilor, din această zi. 
Dacă închizi ochii, în 
clase parcă mai auzi lar
ma copiilor. Cîte n-au a- 
vut ei de făcut astăzi ? ! 
Să alcătuiască cîte un 
,,discurs" pentru tovarășa 
dirigintă, să tăinuiască 
pînă în ultima clipă bu
chetele de flori pentru 
profesorii care au avut 
atîta răbdare cu ei de-a 
lungul anului. în semn 
de rămas bun, cei din 
clasa a Vll-a A au pregă
tit un mic spectacol, iar 
colegii lor dintr-a Vl-a 
s-au căsnit să scrie cît 
mai corect, în limba 
franceză un salut pentru 
tovarășa profesoară, ca- 
re-i învață frumoasa 
limbă a lui Voltaire.

Iată, într~una din cla
se, așezate cu grijă pe 
bănci, pe catedră, stau 
lucruri dintre cele mai 
diferite : șorțulețe, rochi
țe, planșe, corpuri geome
trice, obiecte din lemn. 

Fiecare dintre ele, pe ® 
mică bucățică de hîrtie, 
prinsă cu un ac, are un 
nume. Numele unei fete 
sau al unui băiat. Citin- 
du-l, parcă vezi o fetiță 
cu fundă albă, lucrînd cu 
mare atenție ,,puncte și 
fluturași", îți închipui 
migala cu care a rotunjit 
conul băiatul cu degete 
subțiri. Toate acestea vor 
alcătui expoziția, bine
înțeles frumoasa expozi
ție, pe școală (Școala ge
nerală nr. 5, București).

Dar, cine a spus că 
școala acum e pustie ? 
Iată-le pe Semănaru Ga
briela și Popescu Domni- 
ca dintr-a Vl-a D, pe 
Streja Dan, Lazăr Anca 
și Dobre Mircea dintr-a 
Vl-a F, și încă mulți alții 
din celelalte clase. S-au 
strîns cu toții-., la panoul 
de onoare. De acolo, zîm- 
besc fericiți. încă un an 
școlar s-a încheiat cu 
succes !
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Clasele

Etapa l-a

Seria a lll-a

1. Mârgeluș lucrează la arit
metică... să-l urmărim : 3/8 din 
timp privește pe fereastră, 1/16 
încearcă să prindă o muscă, 
1/4 ronțăie un măr, 3/16 mîn- 
gîie pisica și 1/16 oftează pen
tru că ceilalți copii au ispră
vit de mult lecțiile. Numai 2 
minute a lucrat Mârgeluș.

Cît timp a pierdut ?

Peste o oră O oră Mai puțin de o oră

2. în caietul de notițe al lui 
Ionel, am citit următorul frag
ment :

„...un detașament al Domni
torului a atacat frontul arma
tei vrăjmașe, în timp ce un al 
doilea detașament a atacat 
prin flanc. în momentul hotărî- 
tor, însuși Domnitorul s-a arun
cat în mijlocul bătăliei. Totoda
tă, s-a produs, printr-un al trei
lea detașament și un atac din 
spate, ce a preschimbat retra
gerea lui Soliman Pașa, în pa
nică. Unii dintre fugari s-au 
înecat în apa Șiretului, alții în 
Dunăre, mulți au căzut prizo
nieri..."

Răspundeți, care din acești 
trei domnitori a cîștigat cele
bra bătălie, descrisă în caietul 
lui Ionel ?

Mircea cel Bătrîn Ștefan cel Mare Petru Rareș

3. Făt-Frumăs și Ileana Co- 
sînzeana sînt urmăriți de Zmeul 
cel cumplit. Făt-Frumos aruncă 
în urmă oglinda ce se preface 
în lac și gresia care devine un 
munte. Zmeul întinde urechea 
în văzduh, o cufundă în apă, 
o lipește de piatra muntelui.

Unde va auzi mai bine ga
lopul calului pe care se află 
fugarii ?

în văzduh în apă în piatra muntelui

4. Cu cine vorbește eroul u- 
nei cunoscute povestiri a scrii
torului Emil Gîrleanu, pornit pe 
zăpadă, la plimbare, sub lumi
na lunii ?

Cu umbra Cu copacii pădurii Cu gîndul

Clasele

Etapa l-a

Seria a lll-a

EratS : în numă
rul 21 din 25 mai, 
pagina 3, la pri
ma întrebare pen
tru dasele VI-VIU, 
se va citi : „lacob 
Heradide, domn al 
Moldovei din seco
le» XVI*, în loc de 
«secolul VT,

1. Costel se laudă cu lectu
ra lui, dar mai totdeauna răs
foiește volumele, citind pe să
rite. Și iată că una din cunos
cutele opere literare românești 
i-a „servit" o strașnică păcă
leală : el a deschis cartea la 
„Tabla de materii" și a ales 
grăbit ultimul capitol, intitulat 
„Cel mai plăcut capitol pen
tru cititor''. Găsind pagina res
pectivă, mare i-a fost uimirea 
cînd a descoperit că întreg ca
pitolul era alcătuit drn... puncte, 
puncte.

Cum se numește autorul a- 
cestei cărți?

Ion Slavici Alexandru Odo- 
bescu Mihail Sadoveanu

2. Ajungînd în hala unei u- 
zine, Ștefăniță, reporterul a în
registrat următorul schimb de 
cuvinte :

— Salutare, plantă de baltă!
— Ba să mă ierți, ceea ce 

spui am fost odată. Apoi am 
devenit celuloză, pe urmă, tra
tată cu o soluție de hidroxid 
de sodiu, m-am numit alcalice- 
luloză. Peste puțin voi fi xan- 
togenat de celuloză și după o 
baie în hidroxid de celuloză, voi 
căpăta culoarea mierii ajun
gînd vîscoză. Așteaptă pînă am 
să trec printr-o baie de acid 
sulfuric și abia pe urmă îmi 
vei putea spune... Cum ?

Mătase artificială Celuloid Hîrtie

3. La care dintre aceste con
grese internaționale de mate
matici, cunoscutul om de știin
ță român Gheorghe Țițeica a 
fost ales președinte al secției 
de geometrie ?

Toronto (1924) Zurich (1932) Oslo (1936)

4. Un pionier se fotografia
ză pe malul unei ape și trimi
te poza bunicii, cu explicația : 
„Expediția noastră se află în 
masivul muntos ce numără cele 
mai multe lacuri glaciare din 
toți Carpații noștri".

Ajutați-i bunicii să știe unde 
este nepotul ei :

în masivul Paring In masivul Retezat In masivul Făgăraș

5. ...Pe tabla neagră a scris 
o înmulțire : 249 X 87.

Dar micul școlar stă cu capul 
plecat „încurcat în socoteli*.

Cărui pictor român îi aparți
ne această pînză ?

Nicolae Grigorescu Theodor Aman Ociav Bănciiă

6. Ne aflăm în Moldova a- 
nului 1858... Domnitorul Mihai 
Sturdza arestează pe fruntașii 
mișcării revoluționare.

Mai tîrziu, 13 dintre ei, în 
frunte cu Alexandru loan Cuza, 
sînt îmbarcați la Galați, sub 
pază, spre a fi trimiși în Tur
cia. Dar barca lor ia o direc
ție opusă și astfel, exiiații sînt 
salvați...

în ce port a ajuns de fapt 
barca ?

Macin Brăila Tulcea

—

i 
n

UNUI SOMNOROS 
Vara soarele răsare 
Totdeauna prea de noapte 
L-ar vedea și el odată 
Dacă-ar răsări la... șapte

„SPORTIVUL*
Apă rece de pîrîu 
locmai bună — pină-n brîu. 
Sus pe mal, citește-n carte 

Dan, să-nvețe să înoate.
UNUI CHIULANGIU

G.'că tace tocul 
Sandu prinde pește 
Radu-adună vreascuri
Ionel... chiulește.

riuJL liflîătt'X ,< >;■!(. ;;.ntMO ■



Ateneul — aspect inferior.

Da, fiecare stradă, fiecare 
colț de stradă, își are po
vestea sa, istoria sa.

Calea Victoriei, bunăoară...
O zâ din toamna anu

lui 1878.
Osman Pașa, mare gene

ral, comandantul armatelor 
otomane înfrînte la Plevna, 
acum prizonier la București, 
trage cu urechea afară, la 
fereastra deschisă.

— Ce se aude ? 1 se în
treabă deodată, trecîndu-și 
obosit palma prin barba ră
vășită, crescută în dezordine 
de nesomn.

De afară pătrundea pînă 
la el, în hotelul situat pe 
Podul Mogoșoaiei, un frea
măt lung, cu răpăit de tobe.

Osman Pașa își trase pe 
umeri haina șifonată, țesută 
cu fir auriu de mătase, ieși 
pe balconul lăsat spre stra
dă. O clipă — și se trase 
înapoi ca mușcat de șarpe.

Scena pe care o văzuse îl 
făcu să se cutremure.

De-a lungul străzii tre
ceau trupele care îl înfrun
taseră în redute, pe cîmpul 
de luptă. Ostașii plecați de 
la plug și de la coasă, să 
treacă prin urgiile războiu
lui, luptînd cu eroism fără 
seamăn, aducînd țării inde
pendența.

Se întorceau acum victo
rioși, făcîndu-și intrarea în 
București pe Podul Mogo- 
șoaia, la 8 octombrie 1878.

De atunci, de la această 
istorică victorie, și-a căpătat 
strada numele nou : Calea

sală 
de

afla

Muzeul din comună
comuna noastră, unul dintre cele mai frumoase

Flăcăii... 
Fotografie de 

AL MIHU

Palatului, cu salba de blocuri înalte din 
vecinătate.

NEȘA PETRE
comuna Orlea, raionul Corabia, reg. Oltenia

Victoriei.
Strada este însă foarte 

veche, fiecare colț sau casă 
evocă chipuri și întîmplări 
emoționante.

Cam pe locul unde se află 
azi Casa Centrală a Arma
tei, se afla librăria Alcalay, 
cel dintîi anticar bucureș- 
tean. Pragul librăriei era 
adesea trecut de un om cu 
ochii visători, cu fruntea 
înaltă, încadrată de păr 
bogat.

— Am niște cărți rare, îi 
ieșea înainte librarul, vor
bind zgomotos, arătîndu-i 
dulapurile ticsite.

Musafirul răsfoia cărțile, 
își alegea pe cele trebuin
cioase. Cînd era la strîm- 
toare, le vindea aceluiași 
librar.

Clientul credincios al li
brăriei Alcalay era Mihai 
Eminescu.

Drumurile sale zilnice îl 
duceau îndeosebi pe această 
stradă, unde era redacția 
ziarului „Timpul", la care a 
lucrat o vreme, cît și (în 
apropiere de biserica Albă) 
locuința lui Slavici, care-i 
dăduse poetului găzduire.

Admirația lui Slavici pen
tru Eminescu se răsfrînge 
în amintirile sale :

„Eminescu și eu ne-am 
împrietenit în iarna anu
lui 1869 la Viena, unde 
ne urmam studiile universi
tare...

Eminescu era... un tînăr 
oacheș, cu fața curată și rasă 
peste tot, cu un lung „clă- 

băț" bănățenesc peste pletele 
negre, cu ochi mărunți și vi
sători și totdeauna cu un 
ztmbet oarecum batjocoritor 
pe buze...

Om de o veselie copilă
roasă. el rîdea cu toată ini
ma, încît ochii tuturora 
se-ndreptau asupra lui...

El crescuse în Moldova, 
în Bucovina, la Sibiu, la 
Blaj, la București și în mul
tele lui cutreierări mereu în 
mijlocul poporului român, 
citise cronicarii și multe 
cărți bisericești, cunoștea li
teratura română în toate fa
zele ei și în acum destul de 
lunga mea viață n-am cu-

noscut om stăpînit deopo
trivă cu dînsul de gîndul 
unității naționale și de por
nirea de a se da întreg pen
tru ridicarea neamului ro
mânesc"... t

Am făcut deunăzi același 
drum, pe Calea Victoriei, 
căutînd casa în care a lo
cuit Eminescu.

M-am întors apoi, lăsînd 
în urmă clădiri monumenta
le — Ateneul, eleganta 
a Palatului, cu suita 
blocuri răsărite în jur.

Cîndva, pe aici se 
casa Bossel, cu sala de spec
tacole în care a debutat Ma
tei Millo, prezentînd în fața 
publicului ,,Coana Chirița" 
lui Alecsandri. Dar casa a- 
ceasta a rămas cunoscută și 
prin altceva. O aripă adă
postea magazinul și librăria 
lui C. A. Rosetti, unde se 

întîlneau revoluționari pa
șoptiști. Tot aci se centrali
zau sumele depuse de sus
ținători ai revoluției, pentru 
procurarea de arme. Banii 
se eliberau pe baza unor 
chitanțe prevăzute cu un 
simbol secret : un cîrnat în
semna o pușcă ; un cîrnat 
mic — un pistol. Armele se 
depozitau în aceeași libră
rie, ferite cu grijă de poli
țaii lui Bibescu Vodă.

Am parcurs strada de la 
un capăt la altul și am re
venit acolo de unde începe. 
E un bloc nou acolo-

— Bună ziua, pe cine 

căutați ? m-a întîmpinat un 
băiat.

— Pe tine, am glumit. Tu 
nu ești Nicușor ?

— Nu, eu sînt Zorilă. Așa' 
mă cheamă, Zorilă Ion.

— Și-n ce clasă ești ?
— Am terminat a V-a.
— Cu bine ?
— Cu bine, dar putea să 

fie și mai bine. Ca Marcel 
Livezeanu, de la scara D. 
Colegul și prietenul meu. El 
are note mari, de 9 și 10.

Băiatul a dat bună ziua 
și a zbughit-o pe trotuar. 
Zărise un alt băiat ieșind de 
la scara D. Livezeanu, pe
semne.

Blocul nou, frumos, în 
care locuiește, și care poar
tă pe frontispiciu tăblița al
bastră cu numărul 1, e înăl
țat pe locul unde exista 
cîndva o grădină care cobo
ra pînă la Dîmbovița ; în 
mijloc, erau niște case vechi 
ale lui Ienăchiță Văcărescu.

Grădina cu casele vechi 
s-au contopit de mult cu pă- 
mîntul, în jur s-au ridicat 
construcții mari, străjuite 
de cunoscutul bloc turn. 
Versurile-testament ale poe
tului își păstrează însă ne
stinse semnificația și stră
lucirea :

„Urmașilor mei Văcărești 
Las vouă moștenire 
Creșterea limbii românești 
S-a patriei cinstire".

Muzeul din
din regiune, e vizitat nu numai de gospodarii de aci, ci și de foarte 
mulți excursioniști din țară. Străbătînd cele trei secții ale muzeu
lui, întîlnești nenumărate obiecte din paleolitic, din neolitic, din 
epoca bronzului și a fierului. Foarte multe din cele 700 de piese, 
care se găsesc în muzeu, au fost descoperite de locuitori pe malul 
lacului Potelu. In vacanță și noi, copiii, vom fi alături de părinții 
noștri care continuă săpăturile.

ȘTEFĂNIȚĂ 
TRANSMITE

De data aceasta nu m-am mai deplasat 
pe teren. Abia sosisem la redacție, că tele
fonul a și început să zbîrnîie. Cînd am ri
dicat receptorul, nu mi-am dat seama cine 
era. Abia după cîteva clipe m-am lămurit. 
Era pionierul Popescu Victor, unul dintre 
bunii prieteni ai gazetei. Îmi telefona din co
muna natală, din Laloșu, raionul Oltefu.

— Alo, Ștefăniță, mă asculți ? ! Vreau 
să-fi transmit o veste bună.

Mi-am luat repede carnefelul și m-am 
pregătit să notez.

— Te ascult Victore...
— In curînd vom avea în sat lumină elec

trică.
Știrea ne-a bucurat mult.

— Continuă, l-am rugat.
— Vestea s-a răspîndit pe la începutul 

lunii aprilie. Cînd au sosit niște mașini cu 
cîțiva ingineri și tehnicieni. In aceeași zi au 
început măsurătorile și calculele. Mă auzi ?

— Da, da. Te ascult 1
— Curînd după aceea au fost aduși stîl- 

pii. Săpatul gropilor a început repede. Apoi, 
camioanele au început să aducă nisipul, ci
mentul și toate cele necesare. Un du-te vino 
necontenit pusese stăpînire pe întreaga 
șosea. La descărcatul camioanelor ou ajutat 
tot timpul și părinții.

— Dar voi, voi pionierii, ați ajutat la 
ceva ?

— Bineînțeles. Tomuleasă Lucică, Pîrvu 
Ștefan și Lăcraru Ionel sînt doar cîțiva din
tre cei care au venit din detașamentul nos
tru. l-am ajutat pe electricieni. Acum lucră
rile sînt avansate. In curînd vom sărbători 
evenimentul... Aș vrea să te invit și pe tine. 
Ai să vii ?

— Bucuros, dragă Victore. Numai te rog 
un lucru. Anunfă-mă din timp.

— Bine, atunci pe curînd, dragă Ște
făniță !



VULTURUL 
DIN
VLADIMIRI

Motrul se zbuciumă în vale. Stînca îl 
zăgăzuiește, i se împotrivește și-l poartă 
pe-acolo pe unde a hotărit ea, de 
veacuri, să-l lase. Caii privesc și ei de sus 
la lupta aprigă dintre apă și stîncă și 
sforăie neliniștiți. Unul din călăreți — 
să tot aibă 40 de ani — din fruntea pil
cului, unde merge ca un domn, își poartă 
încet privirile peste chinul apei și of
tează.

— Eh, Motrule 1... Zbuciumă-te, pri— 
beagule, zbuciumă-te ! Cel puțin pe tine 
te-așteaptă o cale mai liberă, mai ușoară 
către vale... Dar zbuciumul nostru, dră
guțule, afla-va el oare alinare ?...

Fruntea senină, deasupra privirii apri
ge, se încruntă ușor. Are umeri bine 
legați călărețul, din care pornesc brațe 
tari de criță. Așa cum merge călare și 
pe cap cu căciula de hîrșie neagră cu 
fundul alb, și tot se vede că nu-i prea 
înalt, dar că-i bine legat la trup și știe 
mai bine ca oricare altul să se poarte în 
șa. Privirea ochilor săi căprui străpunge 
pînă hăt, în zare sălbatica frumusețe a 
cheilor săpate în stînca potopită de 
nea.

Un alt călăreț, pe-un roib tînăr, saltă 

— Trăiască dreptatea I Trăiască dom
nul Tudor !..

în șa, liniștit, puțin mai în urma primului. 
Așa merge încă din Cîmpia Padeșului, pe 
care au lăsat-o în urmă și unde au înăl
țat steagul răscoalei. Și pentru o vreme, 
nimeni nu mai tulbură tăcerea de piatră 
a munților.

— Știi ce-a scris, acu-i anul, un călă
tor englez care ne-a străbătut țara ? — 
rupse din nou tăcerea cel care oftase.

— Oi ști, slugere, dacă mi-i spune —’ 
răspunse călărețul de pe roib

— Martur la toate întîmplările și năca
zurile noastre, străbătînd satele noastre 
năpădite de nevoi și amărăciune, privind 
la trufia boierilor și la cea a turcului, a 
zis : nu există popor mai asuprit și mai 
strivit de angarale... Nici un alt popor 
n-ar suferi cu aceeași răbdare și resem
nare aparentă nici jumătate din sarcinile 
care-l copleșesc...

Ochii lui privesc cu asprime și palma 
i se încleștează pe minerul spadei.

— ...Destul am răbdat, Gîrbeo. Deși 
am ajuns om cu o oarecare stare, sînt 
os din osul acestor moșneni și clăcași 
ajunși în silnicie și nevoi... Și-o veni 
acum și vremea cînd și boierii, și turcii 
or trebui să dea socoteală. Așa că pre- 
gătește-fi paloșul, voinice I

Drumul se mai netezește și călăreții 
pășesc mai ușor pe pămîntul înghețat. 
Slugerul privește înapoi la șirurile de 
panduri și o lumină parcă i se așterne 
în priviri cînd îi vede falnici și gata de 
luptă. Poate tocmai de aceea îi și rosteș
te celui de-alături :

— Am pornit, Gîrbeo, și cînd om fi 
mii Și mii de năpăstuiți ai soartei, nici 
o pravilă nu ne-o mai opri de a întîm- 
pina răul cu rău ! Că și șarpele, Gîrbeo, 
cînd îți iasă în cale, dai cu bîta în el, 
de-l lovești, ca să-ți aperi viața... Dar pe 
boieri, și pe turciți, și pe toți acești ba
lauri care se fericesc din jalea norodu
lui, pină cînd să-i mai suferim ?

Slugerul Tudor mai cutreieră o dată cu 
privirea sa de vultur zările reci de sfîrșit 
de ianuarie. Gîrbea își trase calul lîngă 
sluger și-i spuse :

— Să ne grăbim, slugere Tudore, 
ne-ajunge dinspre munte înserarea.

Tudor se înălță în scări, se întoarse 
către cei care-l urmau și le porunci :

— Să ne grăbim, panduri I Ne-așteap- 
tă zile de luptă și de lumină !

Iar pandurii, chiuind de răsunară văi
le, îi răspunseră :

Și chiar în noaptea acelei zile, de 23 
ianuarie 1821, emisarii slugerului Tudor 
din Vladimiri împînziră satele. Chemarea 
lui înflăcărată aduce pretutindeni pe 
plaiurile oltenești duhul revoltei, care-i 
transformă pe țărani în răzbunători ne
înduplecați ai chinurilor și jafurilor și a 
tot soiul de nelegiuiri îndurate de ei. Pîr— 
jolul cuprinde, în cîteva zile, toată Olte
nia, iar „domnul Tudor", cum încep a-l 
denumi țăranii, proclamă în toate jude
țele de peste Olt — libertate, egalitate și 
desființarea privilegiilor boierești. Un 
boier luminat din acea vreme, cărturarul 
Dinicu Golescu, descriind starea nenoro
cită a țărănimii, lămurește deosebit de 
clar de ce proclamația de la Padeș a lui 
Tudor Vladimirescu a avut un asemenea 
uriaș ecou în rîndurile țărănimii : „Bir- 
nicul Țării Românești, care lăcuiește în- 
tr-acel bogat și frumos pămînt, este într-o 
sărăcie și într-o ticăloșie atît de mare, 
încît un străin este peste putință să 
crează această proastă stare... O, se cu
tremură mintea omului cînd își va aduce 
aminte că... frații noștri au fost cîte zece 

așternuți pe pămînt, cu ochii în soare și 
o bîrnă mare și grea pusă pe pîntecele 
lor, ca, mușcîndu-i muștele și fînțarii, nici 
să nu poată a se feri. Alț'i creștini, tot 
pentru dare de bani, au fost spînzurați 
cu capul în jos și alții închiși în coșarul 
de vire, unde le-au dat fum, și altele ase
menea pedepse..."

„Domnul Tudor", conducătorul mulți
milor de asupriți răsculați pentru o viață 
mai bună, făgăduia poporului că „ave
rile cele rău agonisite ale tiranilor bo
ieri" urmează să fie împărțite țăranilor, 
celor ce le șj munceau, hrănindu-le cu 
sudoarea și sîngele lor, promițînd, tot
odată, eliberarea de iobăgie.

în două luni, în fruntea oștilor sale de 
panduri, arnăuți, clăcași și țărani liberi
— cărora, pretutindeni pe unde treceau, 
ii se adăugau sute și sute de răzvrătiți
— Tudor străbate întregul drum de la 
Padeș spre București, în care intră trium
fal, aclamat de mulțime și spre groaza 
boierilor ce se surghiunesc peste hotare.

Tabăra și-o stabilește lîngă Cotroceni, 
pe locurile unde-i azi Palatul pionierilor. 
Și cîtă vreme stă în București — mai 
bine de două luni — Tudor Vladimirescu 
e adevăratul conducător al țării, cîrmuind 
treburile acesteia spre binele norodului 
și împotriva boierilor cărora, nu de pu
ține ori ține să le amintească : Patria 
este norodul, iar nu tagma jetuitorilor l

In timpul răscoalei populare din 1821, 
în toate teritoriile locuite de români, lup
ta sfîntă a iui Tudor, pentru libertatea 
patriei și a celor obidiți, a avut un ecou 
uriaș. In Moldova și în Transilvania, ță
ranii vedeau în Tudor pe salvatorul lor. 
E cunoscută întîmplarea cu Adam Bedia, 
din Sulighete (Hunedoara) care, oriunde 
întîlnea un grup de țărani, scotea o scri
soare din șerpar, i-așeza roată și, deși 
nu știa carte, se prefăcea a le citi o pro
clamație : „Se face înștiințare că, de că
tre răsărit, s-a ridicat un crăiuț, cui e 
numele Todoraș, dintîi cu puțină oaste, 
dar din zi în zi sporește... Dumnezeu i-o 
fi asupra, că vrea să facă dreptate... și 
de-o sfîrși lucrul bine acolo, pînă în 
Paști o da și într-acoace".

Dar fugiți sau rămași la București și 
prefăcuți prieteni ai răscoalei, înspăi- 
mîntați de răscoală, boierii unelteau Ei 
nu puteau nicidecum să accepte smul
gerea averilor din mîinile lor, desființa
rea iobăgiei... adică toate acestea care 
ar fi dus la dispariția clasei lor. Scriso
rile către Poarta otomană — dușmana de 
moarte a independenței țării — curgeau. 
Și în cele din urmă intrigile boierești au 
triumfat : în mai 1821 trupele turcești pă
trund în țară.

Pe de altă parte, boierii intrigă, și în 
tabăra eteriștilor greci ai lui Ipsilante, 
care pun la cale prinderea lui Tudor.

Tudor încearcă să trateze cu turcii, ca 
să cîștige timp pentru o luptă mai aprigă 
și mai organizată împotriva acestora, 
turcii însă înaintează spre București și 
Tudor cu oștirea sa se retrage către Go
lești. De aci, în miezul primăverii care 
înflorise meleagurile argeșene, Tudor 
este atras hoțește de eteriști și ucis.

Oștirea se dezbină, turcii nu întîmpină 
nici o opreliște și, jefuind și prădînd, îi 
ajung din urmă și pe eteriști pe care, la 
Drăgășani, îi înfrîng.

Lupta lui Tudor Vladimirescu n-a ră
mas fără urmări și, așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al C.C. al P.C.R., în cuvîntarea 
rostită chiar pe Cîmpia Padeșului, „ceea 
ce a început Tudor au continuat revolu
ționarii democrați de la 1848, a dus mai 
departe, într-o formă superioară, parti
dul comunist — continuatorul celor mai 
bune tradiții de luptă ale poporului nos
tru. Poporul, român a dat multe, jertfe în 
lupta de eliberare națională și socială, 
pentru a ajunge să fie stăpîn pe soarta 
sa, făurind, în frunte cu partidul comu
nist, patria care este acum a norodu
lui".

Ștefan ZAIDES

In cele peste 100 
tabere de odihnă, 
sportive și interna
ționale, amenațate 
pentru vacan/a de 
vară a școlarilor, 
au sosit primii 
oaspeți. La Sinaia, 
Bușteni, Breaza, ca 
și în alte localități 
pitorești de pe Va
lea Prahovei, în 
stațiunile de pe li
toral, petrec minu
nate zile de odih
nă și recreere 
elevi din regiunile 
București, Dobro- 
gea, lași, Brașov 
și altele, care au 
încheiat cursurile. 
In curînd sînt aș
teptați și cei din 
clasa a Vlll-a, 
care trăiesc în 
prezent emofiile 
examenelor.

Multe tabere 
și-au mărit anul 
acesta capacita
tea de cazare. 
Numai în tabăra 
de la Năvodari de 
pildă, vor fi cu
prinși 9 000 de 
elevi care vor be
neficia de trata
ment heliomarin. 
Alfi 8 000 își vor 
petrece vacanța la 
Bucșoaia și Homo- 
rod, în regiunile 
Suceava și Mureș- 
Autonomă - Ma
ghiară, iar aproa
pe 10 000 vor 
merge la Sinaia și 
Cheia, în regiunea 
Ploiești. De ase
menea, mii de șco
lari se vor îndrep
ta peste cîteva zile 
către Bran, Timiș 
și Brașov.

In programul va
canței de vară 
sînt înscrise, de 
asemenea, excursii 
interregionale ți 
drumeții care vor 
permite elevilor să 
cunoască mai bine 
realizările din re
giunile vizitate, 
monumente și locu
ri istorice, muzee.
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CALEIDOSCOP
SECRETUL 
IMBLINZITORILOR DE
ȘERPI

DE LA
PRIETENII
TĂI
DE
PESTE
HOTARE

Copiii din China 
populară au la în- 
demînă numeroase 
școli de speciali
tate unde, sub su
pravegherea ca
drelor didactice, 
își dezvoltă încli
națiile artistice, ta
lentul.

în fotografie : 
Pioniera Cen Min 
studiază un nou 
cîntec la pian.

Tn Africa centrală și de sud, deși 
regiunile sînt bogate în tot felul do 
șerpi, nu există nimeni care să îm- 
blînzească astfel de reptile. în Egipt 
însă, unde trăiește o rudă de pro
porții mai mici a cobrei indiene, ei 
sînt foarte numeroși. Care să fie 
cauza că numai acolo unde există 
cobra (India, Birmania, Siam) 
există și îmblînzitori ?

Dacă o cobră este lovită ușor cu 
un băț, gîtul i se umflă, ridică ener
vată capul, dar nu atacă, fiindcă 
se teme. Reacția oricărui alt șarpe 
ar fi fost în primul moment mușcă
tura. Cobra, însă, nu se repede să 
muște, ci urmărește bățul sau mîna 
care a atins-o. Pe această caracte
ristică se întemeiază întreaga „dre
sură". îmblînzitorul întinde mîna 
dreaptă către șarpe și o mișcă me
reu în toate direcțiile avînd grijă 
să nu o oprească nici o secundă. 
Cobra nu îndrăznește să muște, 
fiindcă toată atenția și-o concen
trează asupra mișcărilor mîinii. îm
blînzitorul întinde și mîna stingă cu 
care mîngjie șarpele. Dar capul co
brei urmărește înainte primul obiec
tiv. Alfi îmblînzitori se lasă înfășu- 
rați peste braf sau corp cu cobra, 
dar această operație e posibilă nu
mai cu reptile cărora încă din tine
rețe li s-au distrus... glandele ds-, 
venin.
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an un sfert de mile
niu de la moartea 

tragică a celui care a fost stol
nicul Constantin Cantacuzino, căr
turar, om de știință și diplomat ro
mân, strălucit reprezentant ai uma
nismului românesc, primul istoric 
și cartograf român. Fiul lui Con
stantin Cantacuzino, postelnicul lui 
Matei Basarab și al Elinei, fiica 
fostului domn al Țării Rbmânești 
Radu Șerban (1602—1611), contem
poran cu spătarul Nicolăe Miles- 
cu, cu Logofătul Miron Costin și 
cu domnitorul Dimitrie Cantemir, 
cu Antim Ivireanu și cu Dosoftei,

Constantin Cantacuzino își are un 
ioc de cinste în istoria patriei 
noastre ca învățat și om politic. 
Tînărul Constantin Cantacuzino 
și-a făcut studiile mai întîi în țară, 
apoi remarcîndu-se înclinațiile lui 
pentru învățătură este trimis să 
studieze în Turcia, la Adrianopol 
și Constantinopol, iar apoi în Ita
lia, la Veneția și Padova, unde a 
urmat cursurile celebrei universi
tăți de aici. După terminarea lor, 
în anul 1669, pleacă la Viena și 
ulterior revine în țară, pe timpul 
domniei lui Antonie Vodă. încă

din această perioadă Constantin 
Cantacuzino era preocupat de lăr
girea cunoștințelor sale, de cu
noașterea în amănunțime a trecu
tului țărilor românești. El căuta 
permanent informații privind isto
ria poporului român, a studiat tot 
felul de cărți și documente din 
țară și străinătate, făcînd și o că
lătorie în Moldova, unde a găsit 
o copie a cronicii lui Ureche. Timp 
îndelungat Constantin Cantacuzi
no a fost sfetnicul apropiat a trei 
domnitori — Șerban Vodă, Con
stantin Brîncoveanu și fiul acestuia

— Ștefan. Menținerea păcii și a 
unei independențe interne a Țării 
Românești în această perioadă se 
datorește în mare măsură abilită
ții diplomatice cu care a condus 
el politica externă a țării. De nu
mele lui Constantin Cantacuzino 
este legată și înființarea Acade
miei de Studii Superioare, în anul 
1679, pe timpul domniei lui Șer
ban Vodă, iar apoi mutată de 
Constantin Brîncoveanu într-o clă
dire nouă de lîngă mănăstirea Sf. 
Sava. Datorită ajutorului stolnicu
lui s-a dezvoltat în țară și activi
tatea tipografică, tipărindu-se în 
această perioadă opere bisericești 
și de cultură generală destul de 
numeroase și la un nivel tehnic și 
artistic dezvoltat. Dragostea pen
tru poporul din care făcea parte 
l-a îndemnat să scrie Istoria Țării 
Românești, neterminată din cauza 
morții lui tragice. în această lu
crare el tratează problema origi
nii poporului român pornind de la 
daci și geți și arată cu date știin
țifice de netăgăduit originea ro
mană a poporului nostru din toa
te provinciile istorice : Transil
vania. Moldova și Muntenia.

Folosind toate datele adunate, 
cronicile și legendele, descoperiri
le arheologice, informațiile inter
ne și externe, Constantin Cantacu
zino demonstrează originea po
porului . român, unitatea, continui
tatea și drepturile poporului nos
tru pe acest pămînt al patriei.

O altă însemnată lucrare a Iui 
este lucrarea geografică „Harfa 
Țării Românești", care este și cea 
dintîi hartă de la noi. Ea cuprin
de împărțirea administrativă, mun
ții, apele, localitățile și alte amă
nunte de ordin geografic ale Mun
teniei, dînd și indicații precise pri
vind vestigiile arheologice.

Azi, la împlinirea a 250 de ani 
de la asasinarea lui în sumbra 
temniță din Constantinopol, po
porul român își aduce aminte cu 
recunoștință de marele cărturar și 
patriot, luptător pentru libertatea 
și independența națională a româ
nilor, stolnicul Constantin Canta
cuzino.

Pe meridianele
globului

ȘTI IN ȚĂ Ș i TEHNICĂ ’

Albina artificială, așa a 
fost denumit aparatul pen
tru colectarea polenului de 
pe culturi agricole realizat 
în R. P. Bulgaria. Aparatul 
are o construcție simplă, 
cîntărește 450 grame și este 
alimentat de o simplă bate
rie de lanternă de buzunar. 
Pe baza rezultatelor obținu
te s-a calculat că el înlo
cuiește munca a 20 de oa
meni.

Și petrolul a început să 
fie folosit în lupta împotriva 
deșerturilor. Experiențe fă
cute în Libia prin pulverizări 
cu petrol pe dunele de nisip 
au demonstrat că prin a- 
ceastă metodă nisipurile se 
fixează, se păstrează umi
ditatea solului, fapt care 
permite creșterea rapidă a 
plantelor și a arborilor.

•

în orașul Cendu (R. P. 
Chineză) se află un pod 
neobișnuit. Confecționat din 
20 de frînghii de bumbac, 
podul lung de 340 m nu are 
nici o întăritură metalică. 
Acest pod a fost construit 
acum Î50 de ani și nu dă 
semne de uzură nici astăzi.

•

în largul coastelor Japo
niei există o stație oceano- 
grafică... fără oceanografi. 
Este vorba de o instalație 
complexă așezată pe o plat
formă metalică bine anco
rată în ocean. Dispozitive 
electronice de mare preci
zie culeg și transmit stațiilor 
terestre, la anumite interva- 
luri, informații referitoare 
la regimul vînturilor, al va
lurilor, curenților, flora sub
marină etc.
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ci schimbare în teh
nica vînării balenelor 
a intervenit în 1867, 
cînd s-a descoperit tu
nul cu harpon. De a- 
tunci au putut fi prin
se și exemplare mai 
mari. Dar acest pro
gres în vînătoarea de 
balene a avut și o par
te negativă : n-a durat 
mult și balenele din 
mările nordice au fost 
distruse. De asemenea, 
și în mările mai calde 
vînătoarea acestor a- 
nimale n-a mai rentat- 
Vînătorii de balene 
s-au îndreptat atunci 
spre Antarctica. Pri
mul vapor a vînat 195 
de balene; vînătorile 
continuau să se intensi
fice. Prelucrarea bale
nelor vînate pe atunci, 
încă nu era perfecțio
nată, era neeconomică 
și dura mult. Totul se 
făcea manual. Grăsi-

balenierele 
„Slava" și 

Sovietică". 
din față a 
află un fri

mea se introducea în 
vas, oasele sub punte, 
iar carnea și coastele 
se aruncau de obicei 
în mare.

Tehnica vînatului și 
a prelucrării balenei 
s-a perfecționat neîn
cetat-

O înaltă tehnică în 
prelucrarea balenelor 
este aplicată, de pildă, 
de către 
sovietice 
,, Ucraina 
în partea 
vasului se 
gider pentru 100 tone 
de carne. Mai departe 
carnea este îndreptată 
spre alte frigidere, 
unde pot încăpea pînă 
la 1 800 tone grăsime 
de balenă. O parte din 
carne se transformă, 
cu ajutorul unor apa
rate speciale, în făină 
de carne, iar oasele — 
în făină de oase. Din 

carnea grasă se extra
ge grăsime comestibi
lă și grăsime de folosit 
în tehnică. Pe vapor 
se fabrică și conserve 
ți, în același timp, se 
prelucrează și pielea 
de balenă.

Bineînțeles că nu
mărul de balene vîna
te anual crește mereu. 
Dacă între anii 1902- 
1913 s-au prins 10 760 
balene, între anii 1937- 
1938 numărul balene
lor antarctice vînate a 
trecut de 46 000 de e- 
xemplare.

Cu ajutorul tehnicii 
moderne pescuitul a 
dat rezultate cu mult 
mai valoroase. Dar ba
lenele chiar și în apele 
reci din jurul Antarc
ticei s-au împuținat în 
mod periculos, așa în- 
cît și aici balenele vor 
fi distruse în scurtă 
vreme-

Pentru ca să nu dis
pară complet din toa
te mările, a luat fiin
ță în Norvegia o co
misie internațională 
specială care a stabilit 
ca balenele să nu fie 
vînate deodată în toa
te regiunile Antarcti
cei. Această comisie 
are drept scop să re
glementeze vînatul de 
balene spre a nu se a- 
junge la distrugerea 
lor totală. Comisia sta
bilește perioada de vî- 
nat, locul și specia de 
balenă care poate fi 
vînată. In afară de a- 
cestea, fiecare flotilă 
de vînătoare trebuie 
să declare numărul și 
specia balenelor vîna
te. Numai eschimoșii 
și ciucoții pot vîna o- 
rice gen de balenă, de
oarece aceasta este 
singura lor posibilita
te de existență precum 

ți pentru faptul că a- 
ceste popoare vînează 
și astăzi balenele cu 
bărci mici și cu har- 
poane de mină. De alt
fel sosise de mult tim
pul ca balenele mari 
să fie puse sub ocroti
re. Desigur, în anii a- 
propiați și balenele 
mici vor avea aceeași 
soartă.

Balenele sînt mami
fere. Ele își hrănesc 
puii cu lapte și respiră 

aer din atmosferă, ha 
10—15 minute ies afa
ră din apă și prin ori
ficiile de respirat a- 
runcă în sus aerul ex
pirat și încălzit. Vapo
rii de apă se transfor- 

în picături, care 
(După revista ceho

slovacă ,,A.B.C.“)

dau impresia unei fîn- 
tîni arteziene.

Specia de balene cu 
dinți pe ambele fălci 
are o lungime pînă la 
18 m și ajunge pînă la 
greutatea de 170 tone. 
Numai limba cîntăreș- 
te cît un elefant mare. 
Puiul de balenă are 7 
m lungime la naștere.

Ce se poate obține 
prin prelucrarea ma
teriilor prime din ba
lene ?

1. Conserve; 2. pro
duse pentru cosmetică 
3- creme ; 4. gelatină ; 
5. vitamine; 6. prepa
rate hormonale; 7.
preparate iodice; 8.
ambră; 9. spermanțet; 
10. margarina; 11. gră
sime tehnică și comes
tibilă ; 12. filme; 13. 
clei; 14. luminări; 15. 
piele; 16. săpun.

— Cum, tu mai folosești colacul ? I

ȘTIINȚĂ Șl TEH NIC A

Copiii șl înotul
într-un recent jurnal de film, un medic oare

care, prezenta o ciudățenie : un copil de cîteva 
luni înotînd într-un bazin. învățase deci să 
înoate înainte de a ști să meargă !

La natație copiii au posibilități mult mai mari 
decît în alte sporturi, obținînd performanțe re
marcabile. De altfel înotul este și singura pro
bă sportivă unde se cunosc copii campioni și la 
probele pentru seniori. Argumentul este foarte 
aproape de noi. La 100 m bras — proba femi
nină — campioana noastră republicană este 
un copil de 14 ani : Gica Manafu din Galați, 
cu rezultatul de 1 :22,8. Altfel vorbind, asta 
înseamnă că o fetiță este cea mai bună înotă
toare din țară la această probă.

Și iată un alt succes al micilor noștri înotă
tori : 1 :03,9 pe 100 m craul. El aparține lui 
Dumitru Gheorghe, de 13 ani, de la Clubul 
sportiv școlar din Capitală. Interesant de ob
servat că rezultatul său este mult superior pri
mului record românesc la această probă sta
bilit în 1924, de clujeanul Ladislau Gustav : 
1 : 16,0 1 Chiar și o fetiță, Carmen Cehanzuc, 
tot din Capitală, în vîrstă de 12 ani, are un re
zultat mai bun decît vechiul record : 1 :15,2.

La fel de semnificativ în acest sens este și 
rezultatul Ancâi Andrei din Reșița : 2 -. 36,9 la 
200 m spate —- cu numai 3 zecimi sub recordul 
republican al Cristinei Balaban, 2 ; 36,6. Dis
tanța mică între cele două performanțe dove
dește cît de aproape sînt posibilitățile copilu- 
'ui de cele ale adultului în acest sport

Hie TRAIAN

Atențiune, aten
țiune 1 Azi vă pre
zentăm noul tip de 
automobil C.P.Z.-3. 
Elegant, conforta
bil, dispune de trei 
locuri în față și șase 
în spate. Motorul, 
lucrul cel mai im
portant la o mași
nă, are trei cai pu
tere. Atinge o vite
ză de... 30 km la 
oră 1 Are viteza în- 
tîia și a doua!

Cine dorește să-l 
vadă și chiar să se 
bucure de o plim
bare, este invitat 
la Casa pionierilor 
din orașul Zalău. 
Aici, în fața unui

numeros public, 
pionierii din cadrul 
cercului ,,Micii teh
nicieni" au prezen
tat de curînd acest 
nou tip de automo
bil. In prezent, pe 
planșele lor se află 
proiectele noilor ti
puri : C.P.Z.-4 și 5. 
Acestea vor fi două 
motociclete, care 
vor alcătui „contro
lul circulației" și, 
ca și celelalte, vor 
purta și ele iniția
lele Casei pionieri
lor din Zalău.

DUCA VASILE 
membru al cercului 
„Micii tehnicieni"



=— Mai repede, frate Ghețe^t îl 
aud pe Hassan pe urmele noastre.

Călăul Iusuf scoa
se un strigăt și căzu 
fără suflare.

I
Povestire :
Radu THEODORU 
Desene: Puiu MÂNU

Rezumat:
Căpitanii Ghețea, 

Mîrzea și &acea, tra
vestiți în turci, s-au 
strecurat în tabăra 
otomană. Ei , _ 
lîngă cortul lui Si
nan pașa — coman
dantul oștirii — care 
tocmai îl judecă pe 
cetașul Vasile, luat 
prizonier.

ajung

In același moment, căpitanul 
Mîrzea și-a scos arcul cu să- ;

Inspăimîntați, nubienii veniră 
scuturile pe Sinan și pe imbrohor.

— Ne intîlnim la stejarul de colo, zise 
Racea, în timp ce Mîrzea ochea cu arcul. 
Iar cetașului Vasile, de neuitat să-i fie 
fapta și numele.

să-1 apere cu — Săgeata 
Urmati-mă I

dinspre tufe, spuse Hassan.

Inauguram astăzi o rubrică cinematografica. Puteți 
decupa fotografiile actorilor prezentați aici din două 
în două numere, pentru a vă alcătui un album. Scrie- 
ți-ne ce actori doriți să mai publicăm, cu specificarea: 
pentru rubrica „Album cinematografic". Le așteptăm !

Sophia 
Loren

S-a născut la 
20 septembrie 1934. 
Pe numele ei ade
vărat Sophia Sci- 
colone, această ar
tistă. acum cele
bră, ia numele de 
Sophia Loren în 
anul 1952 pe cînd 
juca în primul ei
film, ,,Favorita". De atunci a interpretat nenumărate 
roluri în filme ca „Aida", „Madame Sans-Gene", 
,.Sechestrații din Altona” și altele. In anul acesta, a 
făcut parte din juriul Festivalului cinematografic de la 
Cannes. între timp, trebuia să fie prezentă și la Lon
dra unde interpretează un rol într-un film cu Charlie 
Chaplin

Ion
Besoiu

Anecdote
Un tînăr scriitor din veacul trecut avea obi

ceiul să se laude că este prieten bun cu orice 
personalitate cu care făcuse doar cunoștință. 
Drept care, la a doua întîlnire, tam-nisam, o 
tutuia. Intr-o zi, l-a întilnit pe autorul celor 
trei mușchetari, Alexandre Dumas:

— Bună ziua, dragul meu, ce mai faci ?
— Foarte bine, dragul meu — răspunse Du

mas — dar cum te cheamă ?

Theodor Fontane (secolul XIX), scriitor și re
dactor german a primit odată niște versuri în
soțite de o scrisoare în care se spunea : „Din 
principiu sînt împotriva virgulelor. Vă rog pu- 
neți-le dumneavoastră acolo unde credeți că este 
absolut necesar".

Fontane a trimis înapoi versurile autorului 
cu următoarea notă : „Vă rog data viitoare tri- 
miteți-mi numai virgulele. Versurile le voi scrie 
singur !“

CITIȚI ACESTE CĂRȚI
în Editura tineretului au apărut următoarele cărți 

pentru voi : „LEGENDE ISTORICE" de Dimitrie 
Bolintineanu, „GRUIA LUI NOVAC" - poem popular, 
„BUNICA Șl BUNICUL” de Barbu Ștefănescu Dela- 
vrancea, „OMUL DE PIATRĂ" de Victor Eftimiu, 
„HOINĂRELI PRIN NATURĂ" de Demostene Botez si 
Ionel Pop. „POVESTIRI VECHI SI NOI" de Ion Pas, 
„ÎNTOARCEREA LUI NEGHINITÂ" de Al. Mitru, 
„POVESTEA SCRISULUI" de Vladimir Colin. „UNDE 
FUGIM DE ACASĂ" de Marin Sorescu. „HA. RA. BA, 
BU, RICI" de Mihai Stoian și „DACĂ DESCHIZI UȘA" 
de Titel Constantinescu.
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