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DE LA
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de Ovidiu ZOTTA

Condeiul devine 
virgula se rătăcește 
să scriem despre dumneavoastră, to
varășe învățător. Sîntem sfioși cu toții, 
fie că ne găsim în fiecare zi la doi pași 
de catedră, fie că avem noi înșine copii 
de școală. Noi ne mai schimbăm, mai 
îmbăfrînim, dar dumneavoastră sînfefi 
același. In satul lui Nică al lui Ștefan 
a Petrei, vă numeați bădița Vasile, 
mai tîrziu, Mihail Sadoveanu vă spu
nea domnul Trandafir, iar copilul 
Darie vă știa de Inocențiu Cocuz. Sub 
nume și înfățișări diferite, vă aflafi la 
începutul biografiei fiecăruia dintre 
noi, alături de mama și de tata, ilu
minat de bunătate și de inteligență. 
Uite, cum stați așa, la catedră, parcă 
aveți stele pe umeri și soarele pe 
piept, iar la îndemîna dumneavoastră 
se află toate științele și priceperile, 
astronomia și gramatica, istoria și 
aritmetica, legile combinațiilor chimi
ce și ale poeziei. Odată v-arh întîlnit 
în piață, tîrguind, și am amuțit de ui
mire. Nu-mi puteam închipui că das
călii mănîncă și dorm ca toți oamenii! 
Credeam că vă hrăniți cu metafore și 
vă odihniți rezolvînd ecuații. Din fe
ricire, tocmai umanitatea este trăsă
tura dumneavoastră esențială. Dum
neavoastră, tovarășe învățător sau 
tovarășe profesor, aveți anume însăr
cinare de la toate generațiile cîte au 
fost pe acest pămînt să păstrați neș
tirbită averea gîndirii lor, pentru a o 
pune în stăpînirea viitorimii. Nouă 
ne-a plăcut întotdeauna să credem, la 
fermecătoarele dumneavoastră lecții, 
că la Vaslui, în preajma lui Ștefan cel 
Mare, vă aflați și dumnevoastră, iar 
mai tîrziu, Tudor Vladimirescu vă avea 
sfătuitor înțelept. Altminteri, cum de 
le știți pe toate ? Trebuie să vă mai 
spunem că multe obiceiuri, de mare 
folos în 'viață, le avem tot 
la dumneavoastră. Poate nu știți, dar . - . •
fel 
stră, 
câți, „.....
și de demni. Omul de la catedră este 
pentru noi un ideal la care ne stră
duim să ajungem. Oriunde am merge 
și orice îndeletnicire am avea, ima
ginea dumneavoastră ne urmărește, 
ca un etalon de aur, și adesea ne în
trebăm, înfr-o împrejurare sau alta : 
„Dînsul cum ar fi procedat ?" Pe me
leagurile românești, învățătorul și 
școala s-au bucurat, din băfrîni, de o 
mare cinstire. Aceste meleaguri, înflo
rite de foștii și actualii dumneavoastră 
elevi, așază cu drag Ziua învățătoru
lui între cele mai frumoase tradiții ale 
lor.
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de Cosfache ANTON
O împărăție cît o gămălie

Cele opt sau nouă cetăți mi-au răsă
rit dintr-o dată în față, dincolo de du
nele albe ca sarea, în apropierea țăr
mului. Întîi n-am observat decît tur
nurile, mulțimea de turnuri, de forme 
și mărimi diferite. Abia după încă o 
bucată bună de mers am văzut și zidu
rile groase cu creneluri și șanțurile de 
apărare cu care era întărită fiecare 
cetate. M-am oprit, convins c-am des
coperit acea împărăție cît o gămălie, pe 
care o descoperise cîndva și Gulliver. 
Eram sigur că dintr-o clipă în alta vor 
apărea în mare alai, cu steaguri albe 
de pace, minusculii și ciudații locuitori 
ai acestui țărm însorit. Dar nici una 
dintre cetăți nu și-a deschis porțile, din 
nici unul din ziduri nu s-au înălțat

steaguri. Singurele viețuitoare, doi 
crabi, s-au retras de-a-ndăratelea spre 
țărm, nu înainte de a mă cerceta cu 
atenție. Am fluturat batista prietenos, 
am agățat-o în vîrful unui băț, am 
făcut tot felul de semne, prin care să le 
dau a înțelege că nu veneam cu gîn- 
duri rele... Degeaba ! Cei doi crabi s-au 
cufundat în valuri și eu am rămas sin
gur în fața tăcutelor turnuri...

Două statui uriașe, un pantof cu catarămi 
de aur și alte mărturii de-a dreptul 

extraordinare

Am făcut un ocol mare să mă asi
gur dacă nu mi s-a întins vreo cursă.

(Continuare în pag. 3-a)

Ilustrate 
din 

vacanță
• „Sîntem într-o ex

pediție pionierească, îti 
Carpații Răsăriteni. 
Totul se desfășoară 
conform itinerarului. 
Am vizitat: Suceava, 
Cîmpulung, Pojorîta, 
am urcat pe Rarău, 
Pietrele Doamnei, am 
văzut codrii seculari 
ai Slătioarei".

Expediția Casei pio
nierilor din orașul Iași 
înaintează spre Vatra 
Dornei, Bistrița, Cea
hlău, Bicaz.

• într-o poieniță de 
pe Predeluț, băieți și 
fete aleargă, sar, tragi 
la țintă... Sînt pionieri 
și școlari de la tabărf 
centrală din Bran, re
giunea Brașov, care au 
și început pregătirile 
în vederea întrecerilor 
sportive din cadrul 
spartachiadei pe tabă
ră. între timp, cei 
mici, din clasele I-IV, 
se înveselesc la un 
concurs de ghicitori.

• în tabăra de la 
Valea Mare, Pitești, 
au sosit aproape 80 de 
pionieri și școlari din 
raionul Costești. Zilele 
trecute unii dintre ei 
s-au plimbat cu barca 
eu motor, pe lacul din 
parcul „Argeșul". Al
ții au participat la 
o pasionantă întrecere 
cu... undițele, la pes
cuit.



1 300 DE KOILOMETKI -
MOSOUNE DE CUNOAȘTEM

Tot echipajul, compus din 
pionieri și elevi ai Liceului 
„Al. Papiu llarian“ din Tg. 
Mureș, știa precis două lu
cruri care, acum, înainte de 
decolarea navei „V-66“, re
veneau mereu și mereu în 
mintea fiecăruia ; șase zile- 
1 300 de kilometri. Șase 
zile — 1 300 de kilometri..

Inginerul Aurelian Preda, 
deși preocupat de ultimul 
control al navei simțea, 
chiar dacă nu se uita la cei 
36 de membri ai echipaju
lui. că în întregul autocar 
O.N.T. — vreau să spun, în 
întreaga navă „V-66“ ț— 
plutea neastîmpărul, dorin- 
ja de a porni. în timpul g- 
cesta, jos, părinții copiilor 
aveau de discutat cu Phi- 
leas Fogg chestiuni impor
tante. Fiecare dintre ei ți
nea să aducă la cunoștința 
lui Fogg cîte ceva despre 
copilul său. Ce sarcină grea 
pentru bietul Fogg I Și cîte 
emoții pentru părinți I

Nava s-a pus în mișcare, 
s-au auzit cîteva bătăi 
scurte din palme, chicoteli 
de bucurie și cineva a res
pirat ușurat pentru că nava 
se desprinsese în sfîrșit de 
caldarîm.

Cravate roșii fîlfîiau la 
ferestrele navei, și cineva 
începu un cîntec. întregul 
echipaj îl prelua și, fără 
să-și dea seama. Gheorghi- 
ță reporterul se trezi cîn- 
tînd cu, copiii un cîntec fru
mos, în care era vorba des
pre minunatele meleaguri 
ale țării.

CAPITOLUL I
în care aflăm 

cîte ceva despre 
castele și muzee

E foarte interesant să că
lătorești ca turist I Nici nu 
bănuiți cîte se pot afla în- 
tr-o asemenea călătorie. 
Fogg era neobosit. Se între
cea pur și simplu pe sine 
însuși Cînd am ajuns la Si
ghișoara, ne-a impresionat. 
A scormonit în memoria a- 
mintirilor anilor 1280. Prin 
turnul cu ceas, care mar
chează intrarea în cetate, 
înalt de 64 m, se însufle
țesc și vin spre noi prezen- 
tîndu-se : turnul croitorilor, 
turnul fierarilor, turnul băr
bierilor, turnul cojocarilor, 
al frîngherilor. Și turnurile 
parcă nu mai sînt turnuri, ci 
niște personaje de basm, 
bărbați voinici și cu obrajii 
roșii, puțin caraghioși în 
hainele lor demodate

La Golești, o altă filă din 
istoria de luptă a poporului 
nostru. Viata eroică a pan
durului Tudor din Vladimiri. 
Tot aici, documente despre 
pregătirea, de către oa
meni de cultură români, a 
revoluției de ia 1848

CAPITOLUL II
în care aflăm 

despre o floare pe 
Masa dacică și 
Dunărea traversa
tă cu barca

La Tg. Jiu, aparatele de 
fotografiat nu mai conte-

marelui nostru artist Con
stantin Brâncuși : „Coloana 
recunoștinței fără sfîrșit a 
eroilor", „Poarta sărutului", 
„Aleea scaunelor" și „Masa 
dacică cu 12 scaune". 
Rosier Gustav fotografiază 
tot. Moldovean Aurel, Mera 
Alexandra, Almășan Rodica, 
Vaida Sanda și Dascăl Flo
rina notează date des
pre artist. în toate caiefele- 
le apar Hobița (locul de 
naștere al artistului) și 1876 
— anul nașterii. Fontă ară- 
mită, piatră de Bampotoc, 
piatră de calcar — mate
rialele lui de lucru.

(Jn băiat, Balint Victor, a 
lăsat pe Masa dacică o 
floare. Un omagiu...

Din nou în navă, din 
nou la drum. Dunărea ne 
primește cu unda ei argin
tie. Construcțiile hidrocen
tralei de la Porțile de Fier,

neau. Echipajul navei foto
grafia de zor operele cele
bre în întreaga lume ale

împrumută, parcă, strălucire 
soarelui și Dunării. Coborîm 
pe malul Dunării și, de la 
Orșova, ne îndreptăm, cu

bărcile, spre pitoreasca 
insulă Ada-Kaleh. Nu pes
te mult timp, atunci cînd 
hidrocentrala va începe să 
trăiască prin toți cei cinci 
miliarde kw/ore pe an, 
insula aceasta va fi de 
mult scufundată.

La Herculane am ajuns 
seara. Era duminică seara. 
Izvoarele termale de pe 
Cerna și arborele Tisa cu 
cei 125 de ani ai săi res
pectabili ne-au primit bi
nevoitori, prietenoși.

CAPITOLUL III
în care naviga

torii de la bordul 
navei „V-66" ajung 
la ruinele Colo
niei Ulpia Traiană 
Augustalium Sar- 
misegetusa. Ulti
mul popas.

Grupul băieților compus 
din Jampa Emil, Jabfnițan 
Marius, Panaiot Mircea, 
Popescu Dan și Scheib Paul 
par să fie impresionați de 
istoria celui de-al ll-lea se
col al erei noastre.

Amfiteatrul, Aedes augu
stalium și Forul îi fac pe 
băieți să simtă în ruinele 
cetății, în iarba care-a cres
cut năvalnic printre ruine 
urmele strămoșilor noștri. 
Și parcă nu se mai simt 
chiar atît de la-ndemînă 
printre ruine. Și parcă în
treaga atmosferă impune 
respectul cuvenit istoriei. 
Cuvîntul dac și roman revin 
des în discuțiile copiilor. 
Pe lîngă noi trec sătenii din I 
Sarmisegetusa. Copiii îi pri
vesc cu atenție și încearcă, 
în gînd, să-și contureze 
chipuri de daci și romani, 
asemănări cu chipurile ce
lor care trec acum pe lîngă i 
noi.

Istoria veacului nostru 
are și ea pecetea ei. La Hu
nedoara ea se numește 
Orașul Muncitoresc, Blu- 
ming, Combinat. Iar Deva 
are acum toate datele unui 
oraș modern. Cînd s-a în
tunecat priveam de jos Ce
tatea. Muntele nu se vede 
din cauza înserării. Cetatea 
însă, luminată cu reflectoa
re, părea ireală. Și fără 
voie îți veneau în minte ver
surile :

„De pe deal rasare luna 
Ca o vatră de jeratic 
Luminînd străvechii codrii 
Și castelul singuratic..." 
în zorii celei de a șasea 

zi a excursiei, ,,V-66“ por
nește din nou la drum în- 
dreptîndu-se spre casă.

Cînd ai 11, 12, 13 și chiar 
14 ani, o călătorie care a- 
duce spre tine, din depăr
tări, istoria țării noastre, 
este nu numai o misiune de 
cunoaștere. E ceva mai 
mult. Ea se poate numi dra
goste de țară, de locurile 
ei minunate. Pentru că ea 
este istoria încărcată de do
cumente a unui popor care 
o luptat și a învins. Și ceea 
ce simți este mîndria de-a 
te considera și tu un mic 
cetățean al acestei patrii.

Elena SKIBINSKI

La 
drum

cu

vacanta

Racheta-i gata de plecare. 
Drept combustibil : fantezia. 
Itinerar : mergeți, îmi pare, 
La munte, la bunici, la mare 
Și-apoi, prin toată galaxia.

Aveți cu voi cercetători, 
Pescari, sportivi și vînători,
Turiști porniți pe fapte mari 
Și cei mai strașnici bucătari.

Să nu uitați să luați tigăi, 
Chibrite, cartea de bucate, 
Ceaun, mălai și cîte toate, 
Că poate poposiți prin văi 
Și-atunci un pește-n saramură, 
(De-l prinzi) îți lasă apă-n gură

Dar nu uitați să luați cu voi 
Și suplimente (la cantinei
Și hrană rece... prinde bine 1

Și-apoi țineți-vă : ierbare 
Și urșii pentru colțul viu. 
Meduze, melci și scoici de mare 
Și-un vultur mare, argintiu.

Culegătorii de folclor! 
Sub arcul soarelui văratic
Notați creații din popor 
Cu pană de cocoș sălbatic

Iar cînd vă-ntoarceți înapoi,
Pe toate să le luați cu voi,
Să v-amintească fiecare
De drumuri din vacanța mare.

M. CĂLIN

întâmplările Margaretei =====

Desene : G. BUKix-Hl



(Urmare din pag. 1)

Dar nici vorbă de așa ceva. Locuitorii 
acestor cetăți păreau să fie pașnici, 
harnici și inventivi. Am observat că 
șanțurile cu apă care înconjurau cetă
țile nu erau șanțuri de apărare, ci 
făceau parte dintr-un sistem foarte 
complicat de irigații. Dincolo de pri
mele patru cetăți, se întindea o cîmpie 
joasă, străbătută în lung și lat de ca
nale pline cu apă. Mai încolo, erau 
cîteva mori de vînt, cu aripile dintr-un 
material care imita hîrtia, iar pe terasa 
din dreapta, smălțuită cu cochilii de 
melci și scoici de mare, se profilau două 
statui uriașe. M-am apropiat și am vă
zut cu surprindere că amîndouă sta
tuile aveau chipuri foarte asemănă
toare cu ale oamenilor. Mai mult chiar, 
încercau să sugereze ceva din îndelet
nicirile lor. Prima statuie părea să re
prezinte un copil care citește, a doua, 
un oțelar în fața furnalului. In spatele 
statuilor, am găsit un pantof, iarăși 
uriaș, pentru locuitorii acestor cetăți. 
Era cam cît două turnuri la un loc. Dar 
ceea ce atrăgea în primul rînd atenția, 
erau cătărămile strălucitoare, suflate 
cu aur parcă. în trecere spre cetățile 
dinspre miază-zi, am mai văzut cîteva 
statui (mult mai mici decît primele 
două), un măr, două piersici, o păpușă 
de turtă dulce, cu ochi, sprîncene, nas și 
gură din zahăr colorat, o greblă, două 
lopeți, o pălărie albă de pînză. Dar, 
descoperirea mare, extraordinara des
coperire care mi-a dezlegat taina cetă
ților de nisip, a fost...

... Un carnețel fora scoarțe
L-am găsit lîngă pălăria de pînză. 

Era îngropat în nisip. Întîi am crezut 
că-i doar o bucată de hîrtie. Am gîndit 
cu neîncredere : oare acești locuitori 
ciudați ai cetăților de nisip știau și 
cum se fabrică hîrtia ? Am îndepărtat 
nisipul și-atunci a ieșit la iveală un 
carnet. Primele două pagini erau albe. 
Pe a treia, cineva scrisese mare, cu li
tere de tipar : „Jurnalul meu“. Am în
tors repede pagina și iată ce am citit :

11 iunie
Ieri, după o noapte de mers cu tre

nul, am ajuns în tabără, pe țărmul în
sorit al mării. Am fost primii sosiți și 
toată ziua ne-am petrecut-o întîmpinîn- 
du-i pe ceilalți. Au sosit colegi și colege 
din toate regiunile țării. Eu m-am îm
prietenit chiar din primele clipe cu un 
băiat din comuna Grivița, raionul 
Galați. îl cheamă Vîlcu Chiriac. E 
scund și negricios. Cum a sărit din tren, 
a venit spre mine zîmbind. Ne-am 
strîns mîinile și am rămas prieteni.

de
■ ■

Astăzi, pentru el a fost o zi mare. A 
luat premiul I la concursul de alergări. 
Trei pionieri, din cabana vecină au luat 
premiul I la concursul pentru cei mai 
buni constructori și sculptori. Ei au 
modelat din nisip statuia unui oțelar. 
Ceilalți am înălțat cetăți, am construit 
canale de irigație, mori de vînt... 
După-amiază, înainte de începerea pro
gramului, am dat o fugă cu Chiriac să 
privim cetățile, dar n-am mai găsit nici 
una. Le dărîmase valurile. Mîine o să 
le înălțăm din nou mai departe pe 
țărm...

20 iunie
Aseară ne-a vizitat un licurici. L-a 

descoperit Nelu, un pionier din Brăila. 
Pe numele întreg Nelu Sărăcuțu. Fe
reastra era deschisă și licuriciul a 
intrat în zbor ca o gîză. S-a oprit 
pe pervazul ferestrei. Nelu susți
ne că povestea cu licuriciul și pri
mirea care ni s-a făcut cînd am 
venit în tabără sînt singurele amin
tiri frumoase. încolo, Nelu e foarte 
pretențios. Sorin Mihăilescu, un puști 
de clasa a IV-a, din București spune că 
lui i-a plăcut mai mult și mai mult

drumeția la Năvodari și mămăliguța. 
cu brînză, care ni s-a dat alaltăieri la 
prînz. Sorin ne spune alaltăieri — și 
închizînd ochii indică și ora și dacă ar 
fi nevoie cred că ar indica și minutele 
și secundele. Leonte Elena — Lulu, cum 
o strigă toată lumea, susține că în ta
bără cele mai grozave sînt filmele și 
clipele cînd citește scrisorile de-acasă. 
Poartă la ea toate scrisorile și le citește 
oriunde : la masă, pe plajă, în drum 
spre tabără. Eu cred că vrea să facă pe 
grozava, mai ales cînd e de față și 
Racoș Gabriela, o pionieră din Cluj, 
care a obținut premiul I pe unitate la 
concursul pentru „Cel mai bun solist1** 
Gabriela e convinsă că cele mai fru
moase clipe din tabără sînt numai a- 
tunci cînd apare ea pe scenă.

Eu rămîn la convingerea mea. Cele 
mai frumoase clipe sînt cele petrecute 
pe plajă, în preajma toboganului și a 
cetăților de nisip.

★
Aici jurnalul se întrerupea. Mai 

erau multe file albe. L-am închis și l-am 
îngropat din nou în nisip. Să-l găsea
scă, să-l completeze pionierii din seriilat 
următoare.

UMOR
Seara, în dormitor, după ce s-a 

sunat stingerea, a fost foarte frumos. 
Aproape fiecare a povestit de unde 
vine, în ce tabără a mai fost. Un pio
nier, care avea patul lîngă fereastră, 
ne-a întrebat :

— Voi știți că pînă azi eu încă n-am 
văzut marea ?

Vîlcu Chiriac, prietenul meu a rîs :
— Și aza ai văzut-o?
— Nu ! Da-i aici, aproape. E ca și 

cînd aș vedea-o.
Mă așteptam să izbucnească toți în 

rîs. Dar n-a rîs nimeni. Mi-am dat sea
ma că a trecut încă o zi și n-am fost pe 
țărm să privim marea.

12 iunie
Astăzi, am trimis prima vedere din 

tabără, am văzut marea, pescărușii, am 
alergat pe plajă, ne-am jucat pe cele 
două tobogane, ne-am bătut cu valurile 
și ne-am întors rupți de foame și obo
seală. Prietenul meu Chiriac a construit 
o cetate de nisip, cu patru turnuri. Pe 
fiecare turn a scris cu scoici mici, al
bastre și albe : Năvodari.

17 iunie
Au trecut cinci zile fără să știu cînd 

și cum. M-am împrietenit cu aproape 
toți băieții din dormitor. Totuși, cel 
mai bun prieten a rămas Chiriac.

— Ce faci acolo ?
— Antrenament pentru zboruri 

le cosmice !

Micul inventator.

Trei băieți au fugit de aca
să 1 M. Radu, înăltuț, șaten, cu 
ochii căprui, îmbrăcat în uni
forma de școlar. Elev în cla
sa a Vl-a. B. Viorel, mic, slab, 
blogd — de asemenea, în cla
sa a Vl-a. Uffimul, B. Petru 
are părul negru, este înalt, 
plin de importanță. Clasa a 
VIII—a. Și-acum, să pornim în 
urmărirea lor

De fapt, aventura n-a înce
put în ziua cînd cei trei au pă
răsit casa, școala, orașul, ci cu 
mult în urmă, cînd au încetat 
să învețe, să fie prezenți la 
toate orele. Radu încercase de 
multe ori să-și uimească cole
gii cu lucruri ieșite din co
mun, dar se plafonase la per
formanța de repetent în clasa 
a Vl-a. Și-atunci, i-a venit 
,,marea" idee : o fugă specta
culoasă. Lucrul acesta, da, le 
va arăta tuturor de ceea ce 
este în stare Radu să facă. Va 
fi independent I Va uita de re- 
petenție, de supărarea părin
ților. Dar, parcă singur n-are 
nici un haz. Și-apoi, oricît de 
grozav se socotea, tot îl mai 
încerca un dram de teamă, de 
îngrijorare pentru necunoscut. 
Cu puțin în urmă, îl cunoscuse 
pe Viorel, de la Școala gene
rală nr. 9. Tși dăduse seama 
pe loc cu cine are de-a face : 
unul care nu se dă în vînt după 
școală, și mai ales, care se 
lasă foarte ușor convins. In

tr-adevăr, lucrurile au mers 
„ca pe ață". Viorel a accep
tat imediat propunerea de a 
pleca împreună, ba, l-a adus 
și pe Petru (care se afla, de 
asemenea, într-o situație „deli
cată" la școală, în privința în
vățăturii). Cu toții fiind de a- 
cord, nu le mai rămînea de
cît să treacă la fapte...

Este o dimineață plăcută de 
mai. La marginea de vest a 
orașului Oradea, trei băieți, 
îmbrăcați ca pentru iarnă, fac 
inventarul banilor și lucrurilor 
luate (nu le putem .numi furate, 
că doar erau ale propriilor 
părinți I) de acasă. Și-acum, 
Ia drum I au hotărît ei, mul
țumiți de „averea" pe care o 
aveau la dispoziție. Se punea 
întrebarea încotro ? Să nu cre
deți că nu se dezbătuse acea
stă problemă și în ajun. Ba 
durase chiar mai multe ore, 
pentru că părerile erau împăr
țite. Unul dintre ei susținuse 
nici mai mult, nici mai puțin, 
ideea plecării în munți, în mij
locul... naturii. Și, ca să-i con
vingă și pe ceilalți, se echipa
se cu... niște lanterne cumpă
rate de curînd. Dimineața însă 
gîndurile s-au mai limpezit, și 
au hotărît în unanimitate să 
facă primul drum la Arad.

Prima zi a trecut repede. Că
lătoria cu trenul, apoi un film, 
o prăjitură, (pachetul cu țigări 
cumpărat, ședea încă nedesfă

cut în buzunarul unuia dintre 
ei), apoi iar un film, hoinărea
lă pe străzi. A venit și seara. 
Apoi, noaptea. Oamenii se în
dreptau spre casele lor. Și, cu 
cît timpul înainta, iar străzile 
deveneau mai pustii, cei trei 
..mari aventurieri" se simțeau 
mai_ obosiți, mai neliniștiți. Ne
găsind altă soluție pentru 
noapte, s-au retras într-un 
parc, unde au tremurat toată 
noaptea.

O dată cu răsăritul soare
lui au apărut și speranțele de 
noi peripeții nemaipomenite. 
Spre Timișoara I a fost a doua 
lor mare hotărîre. încă o oră 
și ceva de drum cu trenul și 
iată-i în frumosul oraș Timi
șoara.

Au trecut două zile. Ce lu
cruri dosebite s-au mai întîm- 
plat ? A fost deschis pachetul 
cu țigări, au băut și cafele, 
auziseră ei că acestea îți dau 
energie. Ce să facă însă cu 
energia ? De filme se sătura- 
seră, deși n-ar fi crezut nicio
dată lucrul acesta. De hoină
rit li se făcuse lehamite, iar 
nopțile deveniseră un coșmar.

— Ce mai, dom le, trase 
concluzia Radu într-o seară, 
mîine plecăm la București. A- 
colo o să fie cu totul altceva.

Și Radu a avut dreptate. A 

fost cu totul altceva. Nu mă 
refer de loc la faptul c-ar fi a- 
vut mai multe lucruri interesan
te de văzut, muzee, expoziții, 
cartiere noi. Nu lor altceva li 
s-a întîmplat. Intr-adevăr, sen
zațional. Au pierdut pe drum 
toți banii care le rămăseseră. 
După momentele de derută; 
fjîlceavă și supărare, au ape- 
at la restul resurselor : lucru
rile luate de acasă

Se făcuse amiază, foamea 
îi încerca toi mai insistent șl 
nimic din ceea ce oferea Vio
rel trecătorilor din „Piața Uni
rii" nu se vindea Nimeni nu-l 
lua în serios. In schimb, a atras 
atenția unui milițian, care s-a 
grăbit să-l legitimeze. Și, sub 
privirea îngrozită a celorlalți 
doi, care se țineau de o parte, 
Viorel a fost invitat la miliție.

Radu și Petru au rămas sin
guri. Fără bani, fără idei sal
vatoare. Ba nu, în cele din 
urmă le-a venit și o idee bună; 
să se ducă singuri la miliție.

★
Acum, dupo ce „aventura" 

s-a încheiat, după ce cu toții 
sînteți iarăși în mijlocul fami
liilor voastre, se impune o în
trebare :

— Tu, Radule, și tu, Petru, șf 
tu, Viorel, vă dați seama cît 
rău v-ați făcut vouă înșivă și 
părinților voștri ? Să nu mâi 
vorbim de banii luați din casă, 
care reprezintă munca de zile 
și zile a părinților voștri. Să 
nu mai vorbim nici de condi
țiile foarte bune, pe care fa
miliile voastre vi le-au oferit. 
Dacă ne gîndim numai la nop
țile nedormite ale părinților în
grijorați, la frămîntările și cău
tările lor, și-ar fi de-ajuns. Cît 
privește școala, pentru voi nu 
contează un an pierdut 2 Mai 
gîndiți-vă I

Elena MANESCU



IN FOTOGRAFIE: 
O imagine de la 
Combinatul side
rurgic din Hune

doara.

MUZEUL DIN GiRBĂU

Acolo unde focul 
nu se stinge nici

odată.

de Marin CĂLIN

Pe malul Oltețuluî, dincolo 
de peștera Polovraci, am văzut 

n cerb. Unul adevărat, în îm- 
“răția lui muntoasă ți împă

durită. Ne-am pomenit deoda- 
față în față. Era un exem- 

ar reușit și mîndru. S-a a- 
opiat de mine, a întins botul 

■ umed spre mina mea de parcă 
aștepta ceva. Eu, neavînd ve- 

.■ leitățile lui Tartarin din Tâ- 
con — neobișnuit cu vînă- 
rea și nici cu viețuitoarele 

pădurii, am încercat o eschivă 
ascunzîndu-mă în spatele to
varășului Mitică Petrescu — 
șeful sectorului de exploatare 
forestieră Polovraci.

— Tovarășe, vezi că pe mine 
nu mă cunoaște. Eu n-am mai 
fost pe aici...

— Nu-i nimic, îi arăți și d-ta 
delegația, a glumit tovarășul 

Petrescu. E obișnuit cu oa
menii.

Intr-adevăr, puțin mai de
parte se afla o rampă de încăr
care- Un autocamion încărcat 
cu bușteni a trecut puțin mai 
înainte pe lingă noi și acum 
altul era la rînd. Cerbul se 
obișnuise și cu ele ca și cu 
ferăstraiele mecanice.

Nu l-a interesat că era un 
„Bucegi" aspectuos după cum 
nu l-a mai interesat nici pre
zența mea dacă nu i-am dat 
biscuiți sau pîine.

Ne-a lăsat cu ale noastre și 
s-a dus prin luminișuri fără 
poteci, în altă parte a împă
răției sale.

Pe firul unei văi, pe unde 
nu puteau pătrunde tractoare
le, țapinarii rostogoleau buș
teni mari și groși.

Ideea de a avea un mu
zeu etnografic, chiar în 
școală, a plăcut tuturor. Așa 
că într-o zi am pornit la 
treabă. Fete și băieți au 
adus obiecte de ceramică : 
farfurii, căni, ulcioare, oale; 
obiecte de lemn: linguri, 
cofițe, suport pentru farfurii 
(stălog), furcă de tors, vas 
de apă (fedeleș). Szmolka 
Vasile dintr-a Vll-a a sosit 
cu două monezi vechi, se 
pare că sînt din timpul ro
manilor, alții cu bancnote, 
unele din timpul revoluției 
de la 1848, Neamțu Aurelia 
cu cîteva bucăți de pînză 
înflorite de cusături...

— Heeei-rup! O opintire si
multană și bușteanul, oricît 
de mare, era mutat din loc cu 
cîțiva centimetri.

— Heeei-rup 1 și alți centi
metri erau cîștigați. (V-ași re
comanda, ca înainte de a vă 
săpa cu briceagul numele pe 
vreo bancă, să veniți aici să 
auziți acest „heeei-rup!“).

Scoși la locuri carosabile, 
buștenii erau remorcați la 
tractoare sau luați pe sus și 
duși la rampa de încărcare.

Operația aceasta, care nece
sită forță, atenție și îndemîna- 
re se numește corhănit.

I-am lăsat pe țapinari să du
că buștenii pe firul văii și noi 
am luat-o în sus, pe urmele 
cerbului.

în partea cealaltă a munte
lui, pe valea Galbenului, șo
seaua era mai îngustă și ma
șinile mai rare. Pe aici, prin 
apropiere, se află și o peșteră 
electrificată. în sus, pe firul 
Galbenului, urcă cablurile fu- 
nicularului de la mina de gra
fit din Baia de fier.

Tot aici se află și funicula-

Acum sala strălucește de 
curățenie și... așteaptă un 
mobilier de interior țără
nesc pe care îl vom aduce 
tot noi și cu care vom ame
naja muzeul etnografic. 
Vrem ca la începutul anu
lui școlar să vă invităm în 
micul nostru muzeu.

VAC FLORICA 
el. a VII-a Gîrbău, 

raionul Huedin

rul exploatării forestiere. Pe 
un cablu gros, o încărcătură 
de cîteva tone de lemne trece 
peste vîrfurile copacilor, în
tr-o alunecare lină și vijelioa
să, pînă la rampa de încărcare.

Și tot pe acest cablu, la o 
înălțime de 200—300 m, am 
văzut un om care se deplasa, 
agățat în mîini, deasupra pră- 
pastiei.

— Ar putea fi Eftimie 
Gheorghe sau Pătrașcu Dumi
tru, mecanici de funicular, 
mi-a răspuns la întrebarea 
nerostită, Mitică Petrescu — 
șeful sectorului- Montează un 
aparat de cuplare — operație 
făcută fie pe soare fie pe ger, 
la locurile de încărcare a fu- 
nicularului. Locuri care se 
schimbă destul de des pe 
parcurs.

De la înălțimea aceea, cu
reaua de siguranță cu care me
canicul era legat de cablu nu 
se vedea. Am stat pe un buș
tean și am privit operația de 
cuplare a aparatului pînă cînd 
am auzit din nou susurul, în
trerupt pentru un timp, al rîu- 
lui Galbenul. între timp, cer
bul se îndepărtase. L-am mai 
văzut sărind sprinten și spec
taculos de pe o buză pe alta 
a unei rîpe. Pătrașcu săy, Ef
timie își reluase mersul acro
batic pe cablu...

Călduroase 

salutări
...din Năvodari. Am sosit 

aici, doar de cîteva zile, din 
regiunea mea, Oltenia. Mă 
simt foarte bine printre 
numeroșii mei prieteni din 
aproape toată țara. Azi, am 
făcut o baie grozavă și am 
adunat o mulțime de scoici. 
Le voi duce acasă, colegi
lor. Să nu vă mirați dacă 
veți primi și la redacție o 
scoică- V-o trimit pe cea 
mai frumoasă !

VASILE D. ALEXANDRU
Cabana 23

VUt»*

E tare plăcut aici. încă de 
la intrare, piticul Barbă-Cot, 
așezat sub o ciupercă uriașă, 
te poftește să iei loc la una 
din măsuțele din „palat", ame
najate special pentru copii. 
Nu-i poți răspunde însă ime
diat la invitație căci, de-alături, 
te cheamă parcă să iei parte 
și tu la jocul lor, un grup de 
copii. Tn poienița plină de flori 
e răcoare, iar toboganul și că
lușeii care se învîrtesc într-un 
joc amețitor sînt asaltați de 
fetițe și băieți dornici de zbur
dălnicii. După ce admiri toate 
aceste minunății dulci — căci 
am uitat să vă spun că și poie
nița, și călușeii, și... toate cele
lalte sînt lucrate cu multă mă
iestrie din zahăr, — intri în 
„palatul" dulciurilor. Da, nu vă 
mirați. Cofetăria „Poienița co

ti

DULCEAȚA
piilor", deschisă recent pe Bule
vardul Republicii din Capitale 
este un adevărat „palat" cu.. 
dulceață. Și cu povești...

Odată intrați aici, micii con 
sumatori își pot savura prăjitu 
rile sau înghețata servită di 
tovarășa Florentina Holca, as 
cultînd povești sau admirîm 
vitraliul cu scene din basme d 
pe unul din pereți. Apoi, copi 
pot asculta aci, după preferin 
țe, fie ghicitori, fie ctntece, fi 
basme. „Petrică și lupul" sa 
„Fram, ursul polar", sînt tc 
atît de solicitate ca și aventi 
rile nemaipomenite ale bare 
nului Munchhausen sau ate cc 
pitonului Val-Vîrtej-

Doriți să le ascultați și voi 
Poftiți. Piticul Barbă-Cot vă a* 
teaptă cu nerăbdare.

Ecaterina ROȘCA



LA ZI. PENTRU

La Palatul pionierilor din București se organizează, ca în fiecare 
vară, pentru pionieri și școlari, o bogată activitate. Poienița însorită, 
umbra răcoroasă a copacilor, bazinul de înot, teatrul de vară vă 
așteaptă. Deschiderea festivă a activității de la Palat are loc vineri, 
1 iulie, orele 9 dimineața, la teatrul de vară, cu spectacolul „Bun 
venit, vacanța voioșiei".

Pentru amatorii de teatru vor mai fi prezentate în această zi spec
tacolele „Totul e să ai idei" de Virgil Stoenescu și „Galoșul ferme
cat". Cu carnavalul pionieresc, de la orele 17, se va încheia prima 
zi de vacanță organizată la Palat.■ • ■ 11

La Liceul nr. 1 din Brașov a avut loc săptămîng trecută festivitatea 
dezvelirii unei plăci comemorative consacrate lui Aurel Vlaicu, 
precursor al aviației românești. Placa are următorul text ; „în curtea 
acestei școli, la 8 octombrie 1909, genialul pionier al aviației româ
nești, Aurel Vlaicu, a prezentat modelul mașinii sale de zburat, cu 
care a executat 10 zboruri. La 1 octombrie 1911, Aurel Vlaicu a zburat 
la Brașov cu avionul inventat, construit și pilotat de el“.

De remarcat că, în momentul dezvelirii plăcii comemorative, esca
drile de avioane străbateau cerul Brașovului, în semn de cinstire a 
marelui înaintaș al aviației românești.

Prin întinderea sa uriașă, prin mă
reția crestelor care ating cele mai mari 
altitudini din țara noastră, Masivul 
Făgăraș alcătuiește una din cele mai 
frumoase regiuni de munte din lanțul 
Carpaților românești.

în fiecare vară mii de turiști îi stră
bat potecile, îi admiră priveliștile, îi 
culeg florile.

Printre fînețele și poienile de la poa
lele Făgărașului cea mai vestită este 
„Dumbrava cu narcise" sau „Poiana 
narciselor", unde în luna mai înfloresc, 
pe hectare întregi, minunatele și par
fumatele narcise. Pentru a le culege și 
admira sosesc aici în adevărate pele
rinaje turiști din toate colțurile țării. 
Ca să ajungi însă sus, la cabana așe
zată pe lacul Bîlea, trebuie să 
străbați cu piciorul potecile stîncoase 
pline de neprevăzut.

Ceasurile, nu sînt 
reglate pentru a indi
ca timpul adevărat 
după Soare. De alt
fel, Soarele nu indică 
ora exactă. Toamna 
ți iarna, Pămîntul se 
învîrtește în jurul Soa
relui mai repede de- 
cît primăvara și vara, 
în plus, perioada de 
revoluție a planetei 
noastre în jurul axu
lui său variază zi de 
zi. lată de ce noi 
trăim după un soare 
convențional, imagi
nat . de astronomi. 
Acest soare imaginar 
se deplasează cu o 
viteză regulată, me
reu aceeași, și indică 
timpul solar mediu.

Cum fiecare meri
dian își are ora sa, 
există, concomitent, o 
sumedenie de ore lo
cale. încă în secolul 
trecut, aceasta creea 
dificultăți în trans
porturi și, adeseori, 
confuzii în comunica
țiile poștale și tele
grafice, mai ales în 
cele internaționale. 
Găsirea unei măsuri 
simple și comode a 
timpului a devenit a- 
tunci o problemă uni
versală. lată de ce, 
la conferința mondia
lă din 1884, propune
rea inginerului cana
dian Sandford Fle
ming, să se instituie 
fuse orare, a fost a- 
doptată.

Suprafața globului 
a fost împărțită, după 
numărul orelor din- 
tr-o zi și noapte, în 
24 de zone, numite 
fuse orare. în interio-

COLȚUL CURIOȘILOR

rul fiecărui fus, astfel 
delimitat, s-a stabilit 
un timp unic, după 
meridianul care trece 
prin centrul său. Zona 
care străbate meri
dianul origină, cel 
care trece prin obser
vatorul din Green
wich, lîngă Londra, 
este considerată zona 
inițială și timpul mar
cat după ea este 
timpul universal (T.U)

Timpul anumitor 
porțiuni orare a pri
mit diferite denumiri, 
în Europa, orele ofi
ciale sînt următoarele:

Ora Europei Orien
tale — în România, 
Bulgaria, Finlanda, 
Grecia, Turcia.

Ora Europei Cen
trale (în urmă cu o 
oră față de ora Eu
ropei Orientale) — în

Albania, Austria, Bel
gia, Cehoslovacia, 
Danemarca, Elveția, 
Franța, R.D.G., R.F.G., 
Italia, Iugoslavia, Lu
xemburg, Norvegia, 
Olanda, Polonia, Spa
nia, Suedia, Ungaria.1

Ora Europei Occi
dentale (în urmă cu 
2 ore față de ora Eu
ropei Orientale) — în 
Irlanda, Anglia, Portu
galia.

Ora Moscovei (îna
inte cu o oră față de 
ora Europei Orienta
le) — în Uniunea So
vietică, pînă la 40° E.

Teritoriul statelor 
mari cuprinde cîteva 
zone orare. Astfel, de 
la frontiera sa de 
vest la frontiera de 
est, U.R.S.S. cuprinde 
11 zone orare. în cîte
va state, în ciuda co-

modirății orei zonale, 
transporturile, poșta 
și radioul folosesc ora 
Capitalei.

Există și un al pa
trulea mod de calcu
lare a timpului.

In cîteva țări, din 
toamnă pînă în pri
măvară, ceasurile sînt 
date înainte cu o oră, 
pentru ca munca în 
toate întreprinderile 
și instituțiile să se 
termine la lumina zi
lei. In felul acesta, se 
consumă mai puțină 
energie electrică sea
ra. Această practică 
a fost adoptată, prin
tre alte țări, în 
U.R.S.S., dar începînd 
din anul 1930, prin- 
tr-un decret special, 
„ora de vară' a fost 
extinsă pe tot cursul 
anului și acum ea este 
denumită „oră lega
lă". Astfel, la Mosco
va, oraș situat în 
zona nr. 2, s-a adop
tat ora din zona nr. 3. 
Răspunzînd la între
barea „Cît e ceasul?', 
moscovitul indică ora 
legală.

Aceiași lucru se în- 
tîmplă in Franța, care 
se află din punct de 
vedere geografic în 
zona inițială (ora Eu
ropei Occidentale), 
dar din 1945, conform 
unei hotărîri a parla
mentului, a fost adop
tată ora din zona 
nr. 1 (a Europei Cen
trale).

mexican
din regiunea Oaxa 
— urmaș al băști
nașilor din ramura 

aztecilor.

— Cînd te întorci, o 
să-ți facă o surpriză.

— Cine ?
— Agava.
Băiatul nu înțelese ce-a 

vrut să spună mama. Se 
uită atent la planta cres
cută lîngă pragul casei 
lor, aflată pe un platou 
din Sierra Madre. Agava, 
așa o știa de cînd e el — 
înaltă, cu frunzele lungi 
și groase, cu spini pe 
margine.

— Am pregătit totul, 
pleacă la pădure, îi spu
ne mama, punîndu-i în 
mînă o desagă.

Tacubo dezleagă calul 
de lîngă colțul casei, îi 
pune desaga pe greabăn 
și, apucîndu-l de coamă, 
se aruncă deasupra-

Dă să plece, dar se 
răzgîndește.

— Ce-ai spus, mamă ? 
Agava... cum adică o 
să-mi facă o surpriză?!...

— Ai să vezi. Cînd te 
întorci, peste o săptămî-

nă. Du-te, că te așteaptă 
taică-tău cu mîncarea.

Calul, ghiontit în coas
te de călcîiele lui Tacubo, 
sforăie, o pornește la 
trap pe cărarea stîncoa- 
să ce duce în pădure.

De acolo, de sus, de pe 
întinsul platou mexican, 
se văd în zare pilcuri de 
cactuși cu ramurile ca 
niște candelabre. Mai jos, 
sub creste, serpentinele 
șoselelor asfaltate, linia 
ferată care ajunge la To- 
polombapo.

Băiatul a auzit că a- 
colo unde se duce trenul, 
la oraș, e tare frumos. 
Tacubo n-a fost niciodată 
acolo El nu cunoaște 
decît un singur drum — 
la tatăl său, în pădure. 
Acolo lucrează. Luni de 
zile stă acolo- Si din ce 
cîștigă, abia că le ajunge 
de mîncare. Mama însă 
îi face fiertură proaspătă 
și-i trimite prin Tacubo 
Ce are mat bun în casă

îi trimite, că-l istovește 
munca.

★
— Fiu, fiuuu!...
Tacubo. Așa face el. 

Cum se apropie de casă, 
fluieră. Să-l audă mama.

Mama îi ieșe înainte. 
L-a zărit ieșind dintre 
crengile copacilor, în 
galop.

S-a oprit chiar lingă 
ea, cu calul numai apă.

— Uite, îi arată mama 
pragul casei lor.

— Agava A-nflorit!..,
O floare scînteietoare 

se leagănă între frunzele 
ca niște săbii grele.

Tacubo descalecă a- 
proape, privește cu ochii 
măriți de mirare. Nu-i 
puțin lucru să vezi o a- 
semenea minunăție. Doar 
agava nu înflorește decît 
o singură dată : la 15—20 
de ani. Si apoi moare.

Al. Dinu 1FRIM



O zeiță 
a balsamurilor

De mult de tot, pe timpurile dacilor 
și sciților, se cunoșteau pe meleagu
rile noastre efectele tămăduitoare 
ale plantelor medicinale. Marele is
toric grec, Herodot, vorbește chiar de 

o zeiță, anume Bendis, căreia poporul 
dac îi atribuia darul de a vindeca cu 
ajutorul plantelor. Cînd au venit în 
Dacia legiunile romane, acestea erau 
însoțite de doctori și așa-ziși ung- 
ventari adică preparatori de pomezi 
și balsamuri care foloseau pe o scară 
largă plantele medicinale. Nu de 
mult, a fost găsită în comuna Gărbâu 
din regiunea Cluj o inscripție romană 
în care e vorba de : „Balsamul de 
chelidoniu al lui Publius Corcolonius 
împotriva întunecării vederii". Aseme
nea leacuri sau balsamuri erau nenu
mărate. Grecii, cu mult înaintea ro
manilor, erau meșteri în prepararea 
lor și cumpărau de la locuitorii Da
ciei, în afară de miere și cereale, 
plante medicinale. Se spune că Achi
te, faimosul erou al războiului troian, 
a vindecat o rană a regelui Telephus 
cu ajutorul florilor de coada șorice
lului

Desigur, pe drept cuvint, veți în
treba : dar acestea nu erau leacuri 
băbești? Nicidecum! Trebuie să fa

cem deosebire între înșelătoria vre
jilor sau a descîntecelor si nu 

terea tămăduitoare a plantelor de 
leac. Este adevărat că Achite, de pil
dă, nu știa că însușirile florilor de 
coada șoricelului se datoresc uleiului 
eteric pe care-l conțin, dar nu este 
mai puțin adevărat că acest ulei are 
minunate însușiri curative, care-l fac 
căutat și astăzi în tratarea exemelor 
și a altor boli

Ce sînt uleiurile

eterice ?
Uleiurile eterice sînt niște substanțe 

mirositoare, cu aspect de ulei, dar ca
re spre deosebire de uleiurile și gră
simile obișnuite se evaporă repede în 
aer liber, fără să lase nici urmă de 
pată. De aceea li se spune și vola
tile. Ele se găsesc, așa cum am ară
tat, în diferitele părți ale plantelor. 
Unele din ele au însușiri curative, al
tele sînt folosite numai pentru parfu
mul sau aroma lor. lată, de pildă, 
mușețelul. Uleiul ce se extrage din 
această modestă floricică conține 
azulen, o substanță care intră în com
poziția multor medicamente deosebit 
de eficace în tratarea cîtorva boli. 
Uleiul de mușețel se mai folosește la

prepararea săpunurilor parfumate și 
a pastelor de dinți, lată și coriandrol, 
o altă plantă medicinală care se cul
tivă la noi pe suprafețe de mi de hec
tare Din fructele lui se obține un ulei

care este o valoroasă materie primă 
pentru medicamente, parfumuri și 
aromatizante pentru industria conser
velor și a produselor de patiserie.

In laboratorul 
plantei

Spuneam că unele uleiuri eterice 
sînt folosite pentru parfumul lor... De 
unde provin aceste parfumuri ? Oa
menii de știință au dezvăluit și acea
stă taină. In momentul cînd planta 
absoarbe din atmosferă bioxidul de 
carbon, moleculele acestuia se com
bină în țesuturile ei, formînd alcoli, 
acizi organci și alte substanțe, care 
au un rol deosebit în viața plantelor. 
Sub acțiunea razelor solare, aceste 
substanțe dau naștere unor compuși 
chimici noi, plăcut mirositori, care se 
evaporă ușor în aer și astfel floarea 
începe să răspîndească parfumul ei 
caracteristic. Uneori, substanțele mi
rositoare se găsesc în frunze și în 
scoarță. Cînd planta se taie sau se 
rănește, o substanță lichidă se scurge 
din rană și prin oxidare, se formează 
rășini sau gume parfumate. In mod 
obișnuit intensitatea mirosului florilor 
depinde de acțiunea mai slabă sau 
mai puternică a razelor solare. Ga
roafa, de pildă, sau rezeda, răspîn- 
desc un miros mai tare cînd e o zi cu 
soare, decît cînd e o zi mohprîtă. Dar 
natura a statornicit și altfel.. . Unele 
flori, ca regina nopții, nu mirăs de
cît cînd apune soarele ; altele, ca 
nufărul alb, numai în timpul zilei. Ba 
există și unele flori din neamul or- 
chideelor, care miros într-un fel ziua 
și altfel noaptea !

Oamenii s-au străduit să cunoască 
aceste ciudățenii ale florilor și așa 

cum au învățat să folosească plantele 
medicinale în vindecarea bolilor, au

învățat să conserve mirosul florilor 
creînd o adevărată industrie a parfu- 
murilor și cosmeticelor.

O știinfă

a mirosurilor?
Istoria acestei îndeletniciri este tot 

atît de interesantă ca și cea a folosi
rii plantelor în prepararea medica
mentelor.

în vechime, oamenii prețuiau în 
mod deosebit mirosurile provenind 
din gume și din flori. Unele popoare 
antice credeau despre parfumuri că 
au proprietăți medicale și foloseau 
pentru fiecare boală alt parfum.
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plante
medicinale!

Să culegem

Comerțul cu parfumuri lua un avînt 
din ce în ce mai mare. Fenicienii 
aduceau cu corăbiile lor gume miro
sitoare din Arabia, camfor din China 
și chimion din India. Grecii și roma
nii parfumau vinurile cu trandafiri și 
violete. Arabii cunoșteau distilarea 
parfumurilor. Pentru a conserva mi
rosul florilor se născoceau tot felul 
de procedee. Așa, pentru a păstra 
parfumul trandafirilor se cufundau 
petalele în ulei de măsline de mai 
multe ori, pînă uleiul se îmbiba de 
esența de trandafir. Cu timpul s-a 
reușit să se... fixeze mirosul cu ajuto
rul unor substanțe organice. Astfel 
oamenii foloseau ca fixator, ambra, 
o substanță rară care provine din 
intestinele cașalotului, animal din 
neamul balenei. Corăbierii au desco
perit-o plutind pe mare și meșterii 
parfumurilor au găsit în ea o exce
lentă substanță pentru fixarea miro
surilor. O altă substanță fixatoare 
este moscul care provine dintr-o 
glandă mirositoare a cerbului mosc 
ce trăiește în munții Hinducus. La fel 
este și substanța pe care o produce 
pisica civeta din Etiopia. Pentru 
procurarea acestor substanțe rare, se 
organizau adevărate expediții și se 
plăteau sume considerabile. Pe drept 
cuvînt, parfumurile au fost denumite 
„ourul lichid". Astăzi mulți fixatori 
se prepară prin sinteză. în industria 
parfumurilor, fixatorii se dizolvă îm
preună cu uleiurile eterice în alcool. 
Alcoolul se evaporă repede, iar 
substanțele mirositoare rămîn dizol- . 
vate în fixator »rre>neșre astfel 
menținerea mirosului pe o perioadă 
mai îndelungată. Așa se prepară 
apele de colonie.

Parfumuri...

Cînd sînteți la munte, la înălțimi 
de peste 1 200 m aveți ocazia să 
culegeți fructe de ienupăr, lichen de 
Islanda (mușchi creț), flori de arnică 
și altele.

La înălțimi mai mici. în pășunile derărie chimică" in care există ,,miro
suri fără fiori".

Ozon... C3Osintetice
Substanțele plăcut mirositoare 

găseau o întrebuințare tot mai
își 

va
riată în industria săpunului, a parfu
murilor. cosmeticelor și în industria 
alimentară. Oamenii au trecut de la 
metode primitive de producție la me
tode industriale. Grădinile de lîngă 
case au devenit plantații întinse. 
Totuși cantitățile de uleiuri extrase 
erau foarte mici și foarte scumpe, 
închipuifi-vă numai: întreaga produc
ție anuală de ulei de trandafir din 
Bulgaria, una din cele mai mari pro
ducătoare de astfel de ulei din lume, 
poate încăpea într-o singură cis
ternă I Pentru a extrage un kilogram 
de ulei de trandafir trebuie să se 
culeagă trei milioane de flori cîntă- 
ririd'4 tone I Dintr-o tonă de flori de 
levșnțică se extrag doar cîteva kilo
grame de ulei, iar din aceeași canti
tate de izmă proaspătă cel mult un 
kilogram de mentă. Și atunci oamenii 
de știință, studiind modul cum se 
formează substanțele mirositoare în 
plante, au început să le producă pe 
cale artificială, prin sinteză. Așa, de 
pilda, din alcool etilic și acid salici- 
iic au reușit să obțină un compus cu 
parfum de orhidee Din acid valeri
anic și alcool amilic, un produs cu 
miresme portocale^ Tof par.

fum” de ananas. Din benzen se pre
pară substanța cu miros de anason, 
izmă, chimion și altele. Așa au ajuns 
oamenii să creeze o adevărată „flo-

la domiciliu
Nemărginită este puterea științei I 

Cu ajutorul ei omul a reușit într-o 
bună măsură să supună frigul iernii 
și arșița verii. Cu ajutorul mașinilor 
frigorifice el poate condiționa aerul 
în localuri publice, cinematografe, 
biblioteci, cluburi sau în case de lo
cuit Combinînd clima artificială cu 
tehnica mirosurilor, oamenii vor reuși 
să facă săli climaterice în care tem-facă săli climaterice în care tem-

?i aerul ozo 
fiWtu mirosuri de brad să poată 
înlocui climatul de munte, indicat 
pentru unii bolnavi.

De asemenea, în săli de spectacol, 
în trenuri, instalații de aer condițio
nat vor putea transmite curenți de 
miresme de flori din cele mai plăcute.

la munte sau deal, puteți culege : 
părțile aeriene ale cimbrișorului, 
fructe de măceș, rizomi cu rădăcină 
precum și frunze și flori de ciubofica 
cucului, flori de porumbar, fructe de 
chimen și zeci de alte plante medici
nale.

însă cele mai multe plante medi
cinale ce cresc spontan (necultivate de 
om) le găsiți la cîmpie. Aici puteți 
culege : flori de mușețel (romanițaj, 
flori de albăstrele, rădăcini și frunze 
de păpădie, frunzele și vîrfurile înflo
rite de pelin, partea aeriană și flori 
de coada șoricelului, tulpină de su
nătoare și altele.

Este bine ca în excuc«i'- -V' T 
legătură -____y: care va vor l°m.url
ce" plante medicinale și aromatice 
există acolo și cum puteți fi folosi
tori culegîndu-le. Veți avea satisfac
ția de a vă fi îmbogățit cunoștințele 
de botanică și de a fi contribuit la 
redarea sănătății multor bolnavi.

B. IANCONESCU și I. VOLEDI 
Desene : G. BURSCHI

Tribuna oficială a stadionului Wembley din Londra, unde va avea ioc me
ciul final al campionatului mondial de fotbal.

0 ZI DE ANTRENAMENT
în perioada lui de 

glorie, Ozon prezenta
— printre alte puncte 
de atracție — o dexte
ritate la loviturile li
bere peste zid. Bolta 
și efectul imprimate 
prin lovire, trimiteau 
mingea — de regulă, 
imparabil la păianjen. 
Interesant însă măr
turiile lui nu erau de
loc senzaționale ; în
sușise totul la an
trenamente, simplu, 
fiindcă voise acest 
lucru.

...Dar pînă aici, pînă 
să-ți perfectezi stilul 
propriu de joc trebuie 
întîi să înveți fotba
lul după abecedar. 
Descinzînd în Giulești
— să răsfoim o pagi
nă împreună cu piti
cii clubului Rapid. Be
neficiem pe parcurs 
de explicațiile tînăru- 
hri antrenor Belizna 
Nicolae.

Astăzi se învață lo
virea -mingii eu șire
tul plin și se repetă

lovitura cu capul. Du
pă raport se începe cu 
alergări ușoare, schim
bări de direcție, exer
ciții de respirație, de 
mobilitate. După dis
tribuirea cite unei 
mingi fiecăruia se tre
ce la lovirea repetată, 
a mingii cu șiretul și 
cu capul.

— Repetarea în sine 
nu aduce nici un pro
gres — precizează in
terlocutorul nostru. 
Copilul abia așteaptă 
să zburde. Trebuie 
să-l convingi de utili
tatea fiecărei lovituri, 
să-l supraveghezi în
continuu. De exemplu, 
Livciuc lovea numai 
cu rist.ul exterior — 
tendința generală a 
copiilor de a lovi 
,,șmecherește" ca la 
miuță. Sau Rîșniță 
Marinei ; nu putea 
lovi cu ambele picioa
re și folosea prea mult 
latul piciorului.

ceput bucuria zilei: 
jocul de ansamblu cu 
accent pe aplicarea ce
lor două procedee teh
nice ale temei de azi. 
Observ și tactica. Se 
joacă-n sistem WM — 
recomandabil la copii, 
cu posturile mai elas
tice, dar totuși cu o 
schemă bine știu
tă ; replieri, contra
atacuri... La înaintare 
o puzderie de disci
poli ai lui lonescu și 
Dumitriu. Driblingul 
și... cuplurile sînt aici 
la mare cinste.

Privesc. Un băiețel 
firav, încercuit în 
colțul careului advers, 
nu știu cum face că 
scoate mingea printre 
toți în partea opusă 
absolut liberă. Golul 
— un gol anonim de 
antrenament, parcă 
mi-a pus la plecate o 
floare la butonieră- 
In Giulești s-a mai 
născut o fentă

voastră sportivă
FOTBAL. După... corigența petrecută timp de un an în catego

ria B, echipa lui Mateianu reintră în prima categorie. Lupta a 
fost pasionantă pînă în ultima clipă, Știința-București fiind o ad
versară redutabilă pentru Progresul. Cealaltă promovată în „A“ 
este echipa minerilor, Jiul-Petrila. Să vedem dacă avansul con
fortabil cu care și-a încheiat socotelile în categoria B (4 puncte 
diferență față de minerii băimăreni) va fi urmat de o evoluție 
frumoasă în „A“.

NATAȚIE. în Austria, la Wolfsberg, campioana română Cris
tina Balaban a cîștigat, cu prileiul unui concurs internațional de 
natație, proba de 100 m spate, realizînd 1’ 11” 4/10. Iar în capi
tala Poloniei, unde s-a desfășurat o altă comnetiție internațională, 
locul doi la 1 500 m a fost ocupat de un băiat în vîrstă de ••• 13 
ani ! E vorba de tînărul înotător român D. Gheorghe.

BOX. Reprezentanții noștri C. Pop, N. Puiu, N. Moldovan și 
I. Mihalic au obținut locul întîi la categoriile respective, boxînd 
pe ringul unui turneu internațional la Balaton (Ungaria) ■

— Ce îți place să faci în timpul liber ?
— îmi place să fac sport, să citesc povestiri în imagini, poezii L. 

Dar ție ?
Mie îmi place să călătoresc cu gîndul prin țări îndepărtate, să 

meșteresc tot felul de aparate...
— Atunci, negreșit, să citim amîndoi, în fiecare săptămînă. 

„Scînteia pionierului". Ea ne oferă și povestiri în imagini, și construc
ții, și reportaje din viața noastră pionierească, jocuri, poezii, re
busuri... Și unde mai pui că tot aici găsim noua rubrică „V-66" ! Ai 
auzit de ea ?

După puțin a în- Hie TRAIAN



Ghețea, Mîrzea 
și Racea, căpitanii 
lui Mihai Viteazul, 
travestiți în turci 
s-au strecurat în 
tabăra otomană, 
în preajma cortu
lui lui Sinan Pașa, 
ei l-au văzut pe 
fostul vistiernic Bîr- 
san că apare înso
țit de ofițerul de 
spahii, Giafir.

Rezumat

nr
— Ai aici 50 000 galbeni, vis- 

tiernice Bîrsan. Cumpără-I pe 
boier Dan. Spune-i că marele 
vizir are să-l țină în cinste.

viteazu e Giafir.— Aferim,
Asa va

It 1
> Ir li».*’, kv-

„Un zugrav" — ulei pe pînză — Mu
zeul de Artă al Republicii Socialiste 

România.

Zilele acestea, comemorăm 50 de ani 
_ comemorare înscrisă și-n agenda ma

nifestărilor UNESCO — de ta moartea 
t nrhian, unul din marii în- 

derne. —^msti mo-
Cînd era mic, îi plăcea să colinde dea

lurile și luncile pline de frumusețe ce-i 
împrejmuiau satul natal (Ștefănești, 
Suceava) ori, stabilit în București să 
asculte îndelung cîntecele de flașnetă.

...Colegii de studii îl îndrăgeau mult 
pentru firea lui deschisă și sinceră. 
Era modest, vorbea puțin și fără înflo
rituri despre creația lui. Citea cu pa
siune și iubea muzica. Ajunsese priete
nul nelipsit al copiilor. Ei îi spuneau 
„nene Fane", se zbenguiau în jurul lui, 
cu chivăre de hîrtie în cap și cu obra
jii mînjiți de alviță; abia așteptau ca 
nenea Fane să termine de pictat fruc
tele ce-i serveau de model, ca ei să le 
mănînce.

O boală cruntă l-a lovit pe Luchian 
cînd era în plinătatea forțelor. Luptîn- 
du-se cu paralizia ce-i amenința întreg 
trupul, pictorul a reușit să creeze mai 
departe lucrări nepieritoare.

A murit la vîrsta de 48 de ani, în 
noaptea de 27—28 iunie 1916.

Sus, este reprodus un autoportret al 
pictorului, făcut în 1907 și intitulat 
semnificativ (gîndindu-se și la înainta
șii săi oropsiți) „UN ZUGRAV". Pe-a- 
tunci, Luchian locuia într-o casă vagon 
din Filantropia, una din locuințele sale 
bucureștene, apăsate de sărăcie. Era o 
casă friguroasă, cu uși și ferestre care 
nu se-nchideau bine și lăsau vîntul să 
sufle în voie prin odăi. Cu toate 
acestea, Luchian a creat aici opere 
de mare valoare, cum este acest auto
portret. Să-l privim ! Din coloritul cu 
nuanțe de cafeniu și cenușiu apar ilu
minate fața pictorului, cu ovalul pre
lung, și mina osoasă, istovită, care ține 
penelul între degete ca pe-o comoară. 
Fruntea este ușor încruntată, buzele 
strînse. Ochii de culoarea chihlimbaru
lui cu „acea fosforescență a privirii ca
tifelate" cum își amintea un contempo
ran, iradiază duioșie și blîndețe, unite 
însă cu o lăuntrică hotărîre de a învin
ge suferința și de a crea mai departe. 
Tabloul exprimă deci optimismul și 
încrederea în forțele omului. în ciuda 
condițiilor vitrege

,,UN ZUGRAV" este cel mai emoțio
nant portret din pictura românească, 
înscriindu-se alături de alte opere ale 
lui Stefan Luchian (peisajele și cele
brele sale tablouri cu flori — ,,Anemo
ne", „Dumitrițe", ..Trandafirii". ..Moș 
Nicolae Cobzarul" „La împărțitul po
rumbului" etc.) în patrimoniul artei 
noastre naționale și universale.

Margareta MICU

grăbim !’l

Raceo

- Trădătorul 
vale, spuse

la pas. Cunoști dru-

buturuga 
e Racea.

Căpitanul Mîrzea a desfășu
rat arcanul și l-a prins pe 
Giafir.
KWHI V ~v

I — Repede, Mîrzeo, pînă nu 
'4ă d u h u I ■ <'
I— Pune- mîna,

două ceasuri se Iu-;
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