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ți 28 iunie a.e. a avut loc 
Comitetului Central al Parti-

«sn!»

scaldata 
străluce 
neuitatului străbun.

Proletari din toate țările, uniți-vă !
La luptă pentru cauza Partidului Comunist Român, fii gata !

snt?ală

;va

Tn zilele de 27 
ședința plenară a -----------
dului Comunist Român. La lucrările plenarei au 
participai ea invitați șefi de secție ai C.G al 
P.C.R.. membrii Colegiului Central de Partid, 
miniștri, conducători ai organizațiilor de masă 
și ai unor instituții centrale de stat, secretarii 
pentru problemele economice ai comitetelor 
regionale de partid, redactorî-țefî ai ziarelor 
centrale.

Plenara a dezbătut :
1. Proiectul planului cincinal de dezvoltare a 

economiei naționale pe perioada 1966—1970.
2. Probleme organizatorice.
Tn cadrul dezbaterilor asupra planului cinci

nal au luat cuvînful conducători ai organelor 
de partid ți de stat.

Tn încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul 
tovarășul Nieolae Ceausescu, secretar general 
al C C. al P.C.R.

Plenara a aprobat în unanimitate proiectul 
planului cincinal de dezvoltare o economiei 
naționale pe perioada 1966—1970, care apoi a 
fost supus dezbaterii Marii Adunări Naționale.

In legătură cu problemele organizatorice, 
plenara a hotărît în unanimitate alegerea :

în Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
tovarășilor Maxim Berghianu și llie Verdet ;

ca membri supleanți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., o tovarășilor Manea Mănescu 
ți Dumitru Popa ;

în Prezidiul Permanent al C.C. al P.C.R., a 
tovarășilor Paul Niculescu-Mizil ți llie Verdeț;

în Secretariatul C.C. al P.C.R.. a tovarășului 
Mihai Gere.

MARII ADUNARI
NAȚIONALE
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Desen : 
Stefa CRETU

In zilele de 29, 30 iunie ți 1 iulie, la Palatul 
Marii Adunări Naționale s au desfășurat lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste România.

Actuala sesiune a examinat și aprobat planul 
de stat al economiei naționale pe perioada 
1966—1970 care reprezintă o nouă etapă de 
progres și prosperitate în viața poporului 
nostru în înflorirea Românie? socialiste

In timpul lucrărilor Marea Adunare Națio
nală a votat în unanimitate Legea pentru adop
tarea planului de stat de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1966—1970, Legea cu 
privire la înființarea, orqanizarea și funcțio
narea liceelor de specialitate

Au fost adoptate, de asemenea, proiectele de 
legi pentru aprobarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat de la ultima 
sesiune a Marii Adunări Naționale, decrete 
care reglementează probleme importante ale 
construcției economice, social-culturale și de 
stat.

Marea Adunare Națională a aprobat întru 
totul poziția fermă a guvernului Republicii 
Socialiste România, prezentată de tovarășul 
lon.Gheorghe Maurer, de condamnare a extin
derii agresiunii Statelor Unite ale Americii 
împotriva Republicii Democrate Vietnam prin 
recentele atacuri aeriene asupra periferiilor 
orașului Hanoi și a Haifongului, hotărirea de a 
se acorda in continuare sprijinul deplin, mate
rial. moral și politic luptei eroice a poporului 
vietnamez pentru apărarea independenței ți 
suveranității sale naționale

Stau și ascult și eu legenda rosti
tă de glasul tînăr al ghidului. E 
un pionier din această comună 
pitorească a Bucovinei. TI cheamă 
Lupașcu Constantin și-i în clasa a 
Vl-a. Iar în timpul liber — și a- 
cum e vacanță — e ghidul celor 
care poposesc aci, pe valea Put- 
nei, la chilia sihastrului Daniel.

Stau ți ascult ți eu legenda as
cultată și îndrăgită, generații de-a 
rîndul, de un întreg popor...

...Pîlcul de oșteni abia răzbate. 
Pădurea e deasă și ramurile se 
îmbrățișează frățește, tesînd o 
plasă țepoasă și de netrecut. Dar 
oamenii, deși istoviți, se luptă cu 
pădurea și răzbat. Caii, obosiți de 
atîta goană și drum, se împiedică 
în pietroaie, icnesc și unii chiar 
cad sub călărețul cu îmbrăcămin
tea sfîșiată în frunte merge un 
oștean spătos, pe-un cal uriaș, fă
cu* anume parcă pe măsura stă-, 
pînului Iar imediat după el vine 
un călăreț puțintel la stat, .cu 
chipul rotund și privirea semeață.

Calul Iui e numai spumă. Dar e! 
stă mîndru în șa. Pletele îi curg, 
pe spatele împlătoșat, ca valurile 
pîrîului care îi duce cine știe unde.

— Ce apă e asta ? întreabă în- 
tr-un rînd călărețul.

.— E Putna, măria ta — răspun
se uriașul din frunte.

— S-a înserat, sîntem cu toții 
sleîțî de puteri, caii dau să cadă 
sub noi, iar pîrîul acesta pare a 
nu duce nicăieri... — rosti domnul 
și uriașul călăreț din fruntea pil
cului se plecă parcă sub povara 
privirii lui. Mai mergem mult ?

— Cum poruncește măria ta, 
doamne Albia se lărgește tot mai 
mult și s-ar putea să aflăm, curînd 
luminiș de popas și odihnă.

Mai călăriră o vreme. Seara se 
pogora din pădurile de brazi 
peste valea pîrîului și drumul ve
nea tot mai anevoios Si deodată, 
o luminiță licări în bezna pădurii, 
printre copaci. Picura de sus, din-

tr-o stîncă și domnul o văzu. !-o 
arătă și uriașului, o văzură și cei
lalți șî nădejdea înflori dintr-o 
dată pe chipuri. După porunca 
domnului un înaintaș se-avîntă, 
descălecat, pe urcușul printre co
paci spre stînca din care venea și 
parcă nu venea lumina aceea abia 
licărindă șî ciudată...

...Astfel spune legenda că ar fi 
poposit domnul Moldovei, Ștefan 
cel Mare, în sărăcăcioasa chilie a 
sihastrului Daniel. Tnfrînt într-o 
bătălie, obosit șî gonit de pe ur
mă de dușmani, Ștefan a aflat 
aci sfat și alinare. îndemnul înț<_, 
leptului pustnic, să se unească cț- 
țara și să pornească din nou, îț 
fruntea răzeșilor săi. ca domn ce 

afla, î-a dat tăria domnitoru- 
ți l-a condus la izbîndă lată 
ce, după victorie, s-a întors șî, 
semn al îzbînzîî sale, hotărî să 

zidească aci. lîngă albia Putneî, o 
mănăstire mare șî frumoasă cum 
nu se mai pomenise.

Și în 1466, cum au îmbrăcat 
munții mantia de flori a primăve
rii șî cerul s-a limpezit sub soarele 
puternic șî luminos „Șfefan-Vodă a 
poruncit lui Ion Vistiernicul — ne 
spune M Sadoveanu — să slo
boadă cheltuielile zidirii de la 
Putna... Ștefan-Vodă se sfătuise cu 
prea Sfințitul Teoctist și c u alți 
clerici și ieșise în mai multe rin- 
duri In poienile desfătate de sub 
munte, cu curtenii săi. căufînd un loc 
potrivit. Așa se oprise la Putna, și, 
după obiceiul vremii, hotărîse îm- 
preimuirea trăgînd însuși măria

CONTINUARE 
ÎN PAG. 4-5



■jâatu&ue&u, 2.
Aurelian Preda ți Phileas Fogg continuau discuția începute 

ta „sol" cu pionierii de pe bord cînd Gheorghiță, care nu ș> 
dezlipise nici o clipă nasul de pe sticla rece a geamuiu. 
anunță bucuros ;

— Munții Bucegi. Am găsit ce căutam : un luminiș mare unde 
putem face o escală de toată frumusețea.

Și, fără să mai aștepte încuviințarea celorlalți, Gheorghiță 
apăsă pe cîteva butoane ți răsuci o manetă de pe tabloul de 
comandă. Astronava „V-66“ prinse să coboare lin, făcînd să 
clocotească văile dimprejur de vuietul motoarelor.

GHEORGHIȚĂ...
INSUFLE I ESTE 

UN OU
După ce au cercetat un timp 

luminișul și împrejurimile, după 
ce s-au mai zbenguit, micii pa
sageri își dădură seama că se 
cam plictisesc. Tocmai atunci 
însă, inginerul Preda, Phileas 
Fogg și Gheorghiță, care ză
boviseră un timp în astronavă, 
își tăcură apariția pe ușa ei. 
Aveau cu toții un aer misterios. 
Mai ales Gheorghiță, care-și 
zvîriise pe umeri, în chip de 
mantie, o pătură roșcată, își fă
cuse sprîncenele cu cărbune 
si-și pusese pe cap un coif de 
fiîrtie multicolor, iar într-o mînă 
avea un carton mare Toate 
privirile se ațintiră curioase 
spre el începură să se strîngă 
în turul lui Gheorghiță puse 
cartonul tos, pe un teren neted :

— Acum am să vă arăt un 
număr de iluzionism dintre cele 
meu interesante Dar pentru 
asta am nevoie de un ou

Cît ai bate din palme oul ră
sări în țața lui Gheorghiță 
care-l luă in mină

— Vedeți, zise el, acesta e un 
ou ob'șnuit Eu însă am să-l în
suflețesc

Uimire, admirație, așteptare. 
Gheorghiță începu să răsu
cească oul în palme, se învîrti 

repede-repede de cîteva ori, 
pe loc, rosti „abracadabra", 
apoi puse oul pe cartonul de 
jos. Și... minunea minunilor! 
Oul începu să se rostogolească 
de colo pînă colo, cînd înainte, 
cînd înapoi.

— Vai, ce frumos ! Ce inte
resant I

— Spune-ne, Gheorghiță, 
cum l-ai însuflețit ?

— Nu-i cine știe ce filozofie. 
Am profitat de-o clipă de ne
atenție din partea voastră și 
am înlocuit oul pe care mi l-ați 
dat cu acesta pe care-l am de 
acasă. E preparat din vreme 
pentru experiență : l-am gău
rit la ambele capete cu un ac 
subțire, l-am golit de conținut, 
apoi l-am lăsat să se usuce. Am 
mărit cu un cui unul dintre ori- 
ficii și am introdus prin el, înă
untru, o lipitoare. Apoi l-am 
astupat cu pelicanol, peste care 
am pus o bucățică mică de 
foiță de țigară în așa fel că a- 
proape nu se observă că oul a 
fost spart. Oul acesta e „însu
flețit" 36 de ore, adică atîta 
?imp cît lipitoarea poate trăi 
închisă în el. Iar acum, luați-vă 
înapoi oul cel bun și, al cui e 
— zise el scoțînd un alt ou din 
buzunar — să-l mănînce cu 
poftă

MIHAELA
SE RĂZBUNĂ

— Și-acum, ce să mai facem?
— Mai avem vreo două ore 

pînă la decolare. Cum să ni le 
petrecem ?

O fetiță voinică se ridică re
pede pe un pietroi :

— Am o propunere : să ne 
jucăm de-a jderul și veverițele ! 
Luminișul acesta e cît se poate 
de potrivit pentru așa ceva.

De alături, Adrian, un băiat 
cam deșirat, cu un cap mai înalt 
decît toți, își dădu șapca puțin 
mai spre ceafă și strigă să-l 
audă toți ;

— Auziți, „Hiperbola" noas
tră vreo să ne jucăm de-a jde
rul și veverițele, la uitați-vă ce 
curaj pe ea, de parcă și-ar fi 
lăsat acasă 25 de kilograme 
din cele 55 pe care le are.

Mihaela îl fulgeră cu o pri
vire, vru să-i răspundă, dar pe 
loc își aduse aminte de zicala 
„Toate la timpul lor", se stă- 
pîni și continuă de parcă nu 
l-ar fi auzit :

— E un joc frumos și ușor de 
învățat. Pot participa cît mai 
multi. Unul face pe jderul, cei
lalți pe veverițele Jderul alear
gă după veverițe, dar acestea 
se cațără pe trunchiuri de ar
bori numai atît cît să nu atingă 
pămîntul cu tălpile, se agață 
de cîte o ramură, se suie pe 
bușteni prăvăliți ori pe bolo
vani. în situațiile astea jderul 
n-are voie să se atingă de ve
veriță. Dar imediat ce jderul s-a 
îndepărtat trei pași de lingă o 
veveriță, aceasta e obligată să 
coboare pe pămînt. Dacă jde
rul reușește să atingă o veve
riță care-i cu picioarele pe pă
mînt, aceasta îi ia imediat lo

cui, iar el trece în rîndul veve
rițelor.

După puțin timp, luminișul 
răsuna de zarvă, de veselie. 
Fuseseră invitați să ia parte la 
jocul lor și cei trei pasageri ai 
astronavei. Mihaela acceptase 
de bună voie rolul de jder. 
Alerga foarte sprintenă, cu toa
te kilogramele ei cele multe, și 
se străduia să atingă vreuna 
dintre veverițele care, jucăușe, 
neastîmpărate și obraznice, îi 
dădeau tîrcoale la doi-trei pași. 
Dar cînd să le atingă, urcau pe 
cîte o piatră sau pe vreun lemn. 
Se străduia Mihaela, dar mai 
mult de ochii lumii. Cu coada 
ochiului îl urmărea pe Adrian. 
Și, pînă la urmă îl luă prin sur
prindere. Adrian se săltă și se 
agăță de o creangă. Dar aceas
ta fiind prea subțire, se rupse. 
Răsună o bufnitură însoțită de 
hohote. Rîzînd și ea, o dată cu 
ceilalți, Mihaela îl atinse pe 
Adrian, pe care-l transformă 
în „jder", apoi ea își luă locul 
printre sprințarele „veverițe*.

CUNOȘTINȚE

SI AGERIME*

Phileas Fogg privise în liniște 
mica scamatorie a lui Gheor
ghiță și năstrușnica invenție a 
Mihaelei și se hotărî să explice 
copiilor un joc de orientare tu
ristică.

Traseul fusese ales : 2 km de 
pădure, cîmpie și apă. Grupele 
care urmau să plece în acest

...... 111
Dragi cititori, învă
ța'i și voi jocurile pe 
care vi le prezentăm 
in această pagină I

joc de orientare turistică nu tră
iau chiar cele mai liniștite mo
mente ale vieții lor pentru că 
ori ce s-ar zice, dorința mare 
de-a cîștiga pe care-o aveau 
copiii se întîlnea tot timpul cu 
aceeași întrebare : biletele. 
Vom putea răspunde, vom re
zolva toate biletele ? Adrian și 
Mihaela erau conducătorii ce
lor două grupe (fiecare grupă 
fiind formată din cîte 12 copii 
— dar pot fi și mai mulți).

Ceasornicul, carnetul de note 
și cutia cu cele trei bețe de 
chibrit nu lipseau din echipa
mentul nici uneia dintre grupe. 
Semnele convenționale au fost 
învățate pe de rost.

— Vreau să vă spun — con
tinuă Fogg indicațiile — că în 
punctele în care trebuie înde
plinite anumite sarcini veți găsi 
cîte un arbitru la cel mult 5 m 
de locul unde se află ascunsă 
corespondența. El va lua cunoș
tință despre modul cum au fost 
îndeplinite sarcinile fiecărei 
grupe. La plecare, fiecare grupă 
primește plicul cu indicarea pri
mei sarcini ; în punctul unde 
este de rezolvat o problemă, 
grupa primește indicații scrise 
asupra următoarei etape, asu
pra traseului de urmat și asupra 
direcției de mers.

Bilețelele cu indicații trebuie 
ascunse, iar găsirea lor se face 
pe baza citirii semnelor con
ventionale *). Dacă rezolvarea 
sarcinii necesită un răspuns 
scris, acesta va fi predat arbi
trului aflat la postul respectiv. 
Rezolvarea sarcinilor de natură 
practică va fi observată și no
tată de arbitri. După ce toate 
grupele au parcurs traseul, 
participanții la concurs — gru
pe, arbitri și instructori — se 
întrunesc și discută felul rn care 
s-a desfășurat concursul, se 
stabilește modul în care au fost 
rezolvate sarcinile și, bineînțe
les, cîștigătorii.

Indicațiile ce se vor da pe 
bilețelele ascunse în diferitele 
locuri pot fi scrise uneori și în 
alfabetul Morse. In acest caz, 
și răspunsul se va scrie tot cu 
alfabetul Morse.

Aceste ultime precizări îi puse 
în încurcătură pe unii dintre 
participanții la joc. Cu toate 
acestea, fiecare pionier aștepta 
doar să înceapă jocul. Și jo
cul a început. Tndîrjirea cu care 
se identifică un copac și se mă
soară grosimea lui la 20 cm de 
sol ; atenția cu care 1 se stabi
lește lățimea cursului apei în- 
tr-un anumit punct; dorința 
de-a reuși să aprinzi un foc cu

bețe de chibrituri 
încercări, din cele

*) Adică acele semne, pietre 
așezate intr-un fel anumit, să
geți desenate cu creta pe trun
chiuri etc. pe care participan- 
ții le stabilesc pentru a indica 
drumul și caracteristicile lui.

lată și una din întrebările 
formulate cu ajutorul alfabetu
lui Morse : „Cînd se află Pă
mîntul față de Soare la peri- 
heliu și cînd se află Pămîntul 
față de Soare la afeliu ?".

*

Seara, emoția își împărțise în 
mod egal frămîntările. Copiii 
așteptau rezultatul comisiei. 
Bucurie și dezamăgire în ace
lași timp : ambele grupe au 
răspuns la fel de bine. Deci 
amîndouă grupele au ieșit cîș- 
tigăfoare I

numai 
sînt primele 
pe care le conțin biletele.

Veseli și tare bucuroși de fe
lul în care și-au „consumat" 
această escală, micii pasageri 
și-au ocupat iarăși locurile în 
încăpătoarea astronavă. Cîteva 
comenzi executate cu pricepere 
de Gheorghiță și „V-66" și-a 
luat zborul, săgetînd depărtă
rile spre alte locuri șj localități, 
spre alte surprize deosebit de 
plăcute pentru pasagerii ei.

BIBLIOGRAFIE DE VACANTĂ
• Vreți să vă uimiți prietenii mai mici ori chiar mai mari ca voi, 

să petreceți împreună cîteva ore deosebit de plăcute ? Atunci ară- 
tați-le că puteți scrie și desena cu... foc, arătați-le că o bucățică 
de zahăr poate pluti intr-un pahar cu apă rece fără să fie susți
nută de ceva, că puteți prepara o veritabilă cafea din... boabe 
de fasole, ori că puteți ghici pra exactă privind un ceasornic 
așezat cu cadranul în jos pe masă, că... A, nu știți cum să le 
demonstrați țoale aceste scamatorii și multe altele ? Atunci citiți 
cartea „DIN TAINELE ILUZIONISMULUI" de A. losefini, pe care 
o puteți cere de la bibliotecă. Și veți ști.

• Acum, în vacanța mare, fie acasă, fie în tabere, în excursii 
ori în centrele cultural-sportive aveți și timp și posibilități să vă 
jucofi cît mai mult. Dar pentru ca joaca voastră să nu rămlnă 
numai la „de-a tumba" ori „de-a baba oarba” vă rog să citiți 
„CARNETUL MEU CU JOCURI" de I. și N. Mustață,~ precum și 
volumul „Jocuri pentru copii și tineret" unde veți găsi explicații 
amănunțite despre felul în care puteți organiza o mulțime de 
jocuri, care mai de care mai interesante și pasionante.

• Iar tu, pescarule amator, dacă vrei să nu te întorci acasă fără 
pește, atunci încearcă să afli unde, cum și cînd, cu ce fel de instru
mente și cu ce momeală pot fi pescuiți crapul cel mustăcios, 
cleanul cel șiret, știuca — lupul bălților, șalăul cel gustos fi_ toți 
ceilalți pești din apele noastre. Cum ? Cerîna la bibliotecă cărțile 
destinate pescarilor amatori, dar mai ales „CARTEA TINARULUI 
PESCAR" de Mircea Bichiceanu pe care, dacă o vei citi, te asigur 
că la toamnă, cînd va începe școala, n-o să mai fie nevoie să 
apelezi la imaginație cînd va trebui să-ți povestești izbînzile de 
pescar.

Pagină realizată de Elena SCHIBINSK1 și Constantin DIACONU 
Desene : Stela CREȚU

Fără cuvinte™



„Fotbaliștii" de Florea Stan, clasa a VI, 
comuna Poiana-Cîmpina, raionul Cîmpina.

Clasele

Etapa l-a 

Seria a IV-a

DRAGI PRIETENI,
Cu seria a IV-a, 

pe care v-o pre
zentăm in numărul 
de față, se încheie 
etapa l-a din ca
drul concursului 
„Cine știe mai 
mult"

Așteptînd răs
punsurile voastre, 
vă urăm succes in 
rezolvarea lor !

Clasele

Etapa l-a

Seria a IV-a

Erata s
în numărul 25 

din 22 iunie, pa
gina 3. la ultima 
întrebare pentru 
clasele VI—VIII, se 
va citi : „Ne aflăm 
în Moldova anului 
1848".

ILUSTRATE
DIN VACANȚĂ

• Știați că și Țăndărică a fost în tabără ? Ei bine, aflați că 
pentru o zi, veselul nostru prieten, a fost oaspetele copiilor din. 
tabăra de pionieri și școlari Vîrteju-București. Aici, Țăndărică și 
cu alte păpuși, au prezentat frumosul spectacol „Băiatul și vîntul“.

• 600 de pionieri și școlari, din diferite colțuri ale țării, au 
sosit la Techirghiol. Intr-o zi, cuiva i-a venit ideea : „ce-ar fi să ne 
întrecem în... cîntece" și așa a început un dialog muzical între copiii 
din diferite regiuni. Vreți să știți care sînt cîștigătorii ? Iată-i : pe 
primul loc pionierii din regiunea Bacău, apoi cei din regiunea Ar
geș și regiunea Cluj.

• Dis-de-dimineață trilurile păsărelelor din crîngurile dealu
rilor Sub Frunți au răsunat parcă mai frumos ca de obicei. Aveau 
doar oaspeți pe pionierii de la școala din Apoldul de Jos, raionul 
Sebeș- Nu s-au mîndrit prea mult cu măiestria lor căci, curînd copiii 
le-au întrecut cu frumusețea cîntecelor lor, cu voioșia jocurilor.

• Zilele trecute, elevii clasei a VIII-a din comuna Pîngărați, 
raionul Piatra Neamț, au pornit în excursie în nordul Moldovei. 
Cite minunății n-au văzut în orașele Suceava, Vatra Dornei, Fălti
ceni și la mănăstirile Voroneț și Putna !

1. Care dintre aceste basme 
au fost scrise de Petre Ispi- 
rescu ?

„Făt-Frumos din 
lacrimă" „Sarea în bucate"

„Țugulea, fiul un- 
chiașului și al mă
tușei"

2. Pe un șantier arheologic 
din Constanța, un băiat spuse :

— Nu știam că romanii aveau 
aceste mijloace moderne ! Și 
le înșiră. Cu care dintre ele au 
fost de acord arheologii ?

Atelierele de cera
mica Caloriferul Canalizarea

3. O maimuță somnoroasă 
care trăia la ecuator, s-a trezit 
exact la 6 dimineața (după ora 
locală) în clipa răsăritului de 
soare. în ce lună s-a putut în- 
tîmpla aceasta ?

August Decembrie Mai

4. ...în sfîrșit. Rodica a dezle
gat toate întrebările concursu
lui nostru I Unele răspunsuri 
le-o greșit, dar ea a și comu
nicat rezultatele, în taină, la 3 
prietene din clasă. Fiecare, la 
rîndul ei, le-a spus la cîte alte 
3 colege și fiecare dintre aces
tea din urmă au șoptit totul 
la cîte alte 3. Cîte fete cunosc 
acum „taina* ?

24 de fete 40 de fete 41 de fete

1. „Veniți dar fraților cu 
toții” — spune Tudor Vladimi- 
rescu în manifestul către tară 
— „care veți avea arme, cu 
arme, iar care nu veți avea 
arme, cu furci de fier și cu 
lănci... că ne ajunge fraților, 
atîta vreme de cînd lacrimile 
noastre... nu s-au mai uscat”.

Din ce loc al Olteniei a 
început să-și adune pandurii 
săi TudOr ?

Tîrgul Cernef Orașul Craiova Satul Cloșani

2. Marele muzician George 
Enescu revine deseori în crea
ția sa la folclor, izbutind să 
trezească imagini sugestive și 
evocatoare legate de viața po
porului nostru. în care anume 
din aceste lucrări celebre ale 
sale răsună cunoscuta „Ciocîr- 
lie“ ?

Poema Română Rapsodia l-a Rapsodia ll-a

3. „Apus de soare*, „Vifo
rul”. ..Luceafărul”... iată trei 
drame cu subiecte istorice ale 
unui clasic român. Puteți să ne 
spuneți care din acești domni
tori sînt oglindiți în operele 
amintite ?

Petra Rareș Ștefan cel Mare Alexandru Lâpuș- 
neanu

4. Cine a construit prima 
lunetă astronomică ? Nicolaus Copernic Giordano Bruno Galileo Galilei

5. Un grup de pionieri tre
buia să treacă peste o apă. Pe 
mal erau cîteva bărci. Cînd să 
se așeze în ele, au observa* că 
dacă pionierii vor fi cîte 6 în
tr-o barcă, 4 din ei vor rămîne 
fără loc, iar dacă se vor așeza 
cîte 8. o barcă va fi fără călă
tori Cîți pionieri și cîte bărci 
erau pe mal ?

4 barei și 38 de 
pionieri

6 barei și 40 de 
pionieri

8 barei și 60 de 
pionieri

6 lată un bogat buchet de 
flori pe care îl orerim partici- 
panților concursului nostru... 
spre dezlegarea ultimei între
bări : bujorelul, odoleana fră
țiorii, romanița. clopoțeii mă- 
zărelele. sulfina. stelișoarele, 
nalbele, busuiocul, dediteii, 
garofitele. toporașii lăcră
mioarele, cimbrul, fetica, nufă
rul. viorelele, condurii doam
nei. rochița rîndunicii.... toate 
aceste flori s-au aduna* în cu
prinsul unei foarte cunoscute 
poezii. Cine estra ?

George 
Topîrceanu Vasile Alecsandri Șt. O. Iosif

••••••••**

de Al. Dinu IFRIM

O undă de amărăciune trecu pe 
fefele băieților. ,

— N-o venit ?
— Nu.
— Oare ce s-o fi întîmplaf cu el ?
Băieții, vreo cinci, mai mari și mai 

mici, se frămîntă, se tot plimbă în
coace și încolo pe trotuar, își saltă 
gîtul subțire să vadă dacă nu cumva 
II zăresc ițindu-se în balconul de sus, 
din colț, de unde le face de obicei 
semn cînd coboară în stradă.

Vasilică stă tăcut ascunzînd ceva 
în pumnul mic.

— Ce ai acolo ? îl întreabă Nicu.
— Motorașul...
— S-a oprit ?
— Da. Au sărit niște scîntei și... 

gata, s-a oprit. L-am adus să-l repare. 
S-a mai stricat o dată și l-a făcut 
bine. Bateria merge, am controlat-o 
cu un bec- Dar tu ?

— Am lucrat o chitară.
— Chitară ? I
— Da, ce te uiți așa ? O am acasă. 

Mircea mi-a dat sîrmă pentru strune. 
Cum vine, îl iau cu mine să i-o arăt.

— Ba să-l lași să-mi repare moto
rașul. Eu am ieșit primul în stradă.

— Ba eu. Mă duc să-l caut.
— Unde?
— Acasă.
— N-are rost. Am sunat la ușă, 

N-a răspuns. Nu l-am văzut de două 
zile.

Băiefii erau, într-adevăr, în încurcă
tură. Se întrebau neliniștiți ; unde o 
fi meșterul ? Așa-i spun. Nelipsit din 
mijlocul lor, el le repară jucăriile, te* 
luritele mecanisme pe care le fac 
din îndemnul lui. E un fel de ateii* 
ambulant Mircea, iar „atelierul" îf 
ține în cele două buzunare de la 
pantalon, mereu ticsite.

Nu-I vedeau acum și-i simțeau lip
sa. Se împrăștiară să-l caute.

— Meșterul, meșterul I sări deo
dată prichindelul cu motorașul stri
cat, ieșindu-i înainte în capul străzii, 
unde apăruse : lung, cu părul într-o 
parte, descheiat la haină.

Băieții se adunară ciorchine în jur, 
apucîndu-l de mîini, de umeri. îm- 
brățișîndu-l. trăgîndu-l în toate păr
țile.

Mircea, cu două palme mai înalt 
decît toți, își drese glasul răgușit, de 
adolescent :

— Măi băieți, voi știți în ce clasă 
sînt acum ? Am dat ultimul examen» 
vin de la școală. Și zicînd, ridică 
palmele cu degetele întinse, îndoind 
unul. Apoi, cu pasul rar, legănat, o 
porni pe stradă, cu droaia de copii 
după el.

Băieții se bucurau și-l priveau cu 
respect

n,n ziua aceea, Mircea era într-a 
IX-a.



Motive decorative de pe piatra de 
mormînt a lui Ștefan.

(Urmare din pag. 1)

sa cu arcul din punctul unde tre
buia să fie poarta clopotniței. 
Unde a căzut săgeata, urma să se 
așeze altarul".

Dar zidirea mănăstirii a început 
abia mai tîrziu, în miez de vară 
a anului 1466 — 10 iulie. Vor fi 
în curînd 500 de ani. Și iată-ne> 
cu acest sărbătoresc prilej, călăto
rind prin Bucovina.

Bucovina — meleag de vis, stră
vechi pămînt românesc. Dealuri, 
munți și ape limpezi, în susurul 
cărora răsună un cîntec ce se ri
dică pînă la noi din veacurile de 
demult, cuvîntînd despre zbuciu
mata istorie a poporului nostru. 
Acest ținut de basm al patriei 
este o adevărată comoară a țării; 
el poartă ca salbă străvechi mo
numente adăpostind neprețuite 
obiecte de artă, fiecare din ele 
vibrînd de rezonanța unui trecut 
glorios.

Un astfel de monument este 
mănăstirea Putna.

Ca s-o vizităm acum, în pragul 
împlinirii jumătății de mileniu, 
trecem prin păduri de stejari, 
seculare precum viața pe aceste 
locuri, și prin păduri vesele de 
brazi ce se înmănunchează în un
duiri domoale, scăpînd între ele 
argintiul viu al pîrîului Putna.

Și deodată, scăldată în soare, 
străluce ctitoria neuitatului stră
bun. Sub turnul de la intrare, ne 
oprim cu emoție și evlavie în fața 
capului de bour de pe stema ma
relui voievod, sub care și azi mai 
dăinuie pisania : ,,Bine cinstitorul 
domn a toată țara Moldovei, ma
rele Io Ștefan voievod, fiul lui 
Bogdan voievod, a zidit și a fă
cut mînăstirea aceasta..." Și în 

încheiere — anul terminării com
plete a mănăstirii și fortificațiilor 
ei — 6989, adică în calendarul de 
azi, 1481-

Ziduri puternice, care au în
fruntat veacuri și lupte, închid 
între ele o biserică mare, în liniș
tea căreia se odihnește, de peste 
patru veacuri și jumătate, marele 
voievod.

Putna a fost cea mai mare mă
năstire din Moldova, chiar de la 
înființare. Veacuri de-a rîndul 
mănăstirea înfruntă urgiile vre
mii: cutremure, incendii, atacurile 
cazacilor și polonezilor și a tot 
felul de cotropitori care o jefuiesc. 
Silniciile și vremea au determinat 
restaurarea mănăstirii în nenu
mărate rînduri, iar azi o vedem 
așa cum a fost restaurată la 
începutul secolului acesta.

Pășim în curtea mănăstirii — 
dreptunghiulară — în centrul că
reia se înalță, luminoasă, biserica 
lui Ștefan. Zidurile fortificate ale 
mănăstirii, mai înalte decît două 
staturi de om, sînt prevăzute cu 
metereze și sînt sprijinite, pe din
afară, cu contraforți puternici. 
Vizitîndu-le, auzi parcă, peste 
veacuri, ecoul luptelor de odi
nioară purtate de îndrăznețul și 
neînfricatul Ștefan pentru nea
târnarea țării, pentru libertate.

Biserica și celelalte construcții 
ale mănăstirii, ca și alte monu
mente vestite din timpul marelui 
domnitor — Voronețul, Cetatea 
Neamțului, a Sucevei ș.a. — 
dovedesc marea înflorire artis
tică din a doua jumătate a seco
lului XV și din prima a celui ur
mător, epoca de aur a lui Ștefan 
cel Mare. Marele voievod a luptat 
împotriva fărîmițării patriei, 
pentru un stat unitar și centra

lizat și necesitatea de a apăra 
țara a dus la zidirea unor noi ce
tăți, și a întăririi altora vechi. 
Curți voievodale și case boierești, 
mănăstiri și biserici înfloreau pre
tutindeni. Iar o dată cu arhitec
tura, o puternică dezvoltare au 
cunoscut pictura murală, sculp
tura, ceramica decorativă, țesătu
rile și broderia, ferecăturile în 
argint și aur, arta scrierii, arta 
desenatorilor de miniaturi de pe 
manuscrise. Zidind Putna, Ștefan 
a strămutat aci și cîțiva dintre 
cei mai iscusiți caligrafi de la mă
năstirea Neamțului, care au în
ființat la noua mănăstire o adevă
rată școală de caligrafi și minia- 
turiști. Se mai păstrează și azi 
neprețuite manuscrise pe perga
ment, cu miniaturi și vignete 
unice în lume, rod al măiestriei 
caligrafilor și artiștilor putneni.

Și iată că neobositul luptător, 
strateg fără egal la vremea sa, a 
rămas în paginile istoriei și ca un 
sprijinitor al artelor, iar zilele 
domniei sale au însemnat, prin
tre atâtea altele, și închegarea 
unui stil propriu în arhitectură. 
Mănăstirea Putna este piatra de 
hotar, prima dintre ctitoriile lui 
Ștefan cel Mare, care marchează

închegarea u 
în arhitectur

Meșterii m 
aceste frumo 
dit o arhitect 
riginală, logi 
nă de acura 
decorație de 
cromie atrăg 
epocii se re 
cum materi 
obișnuite Cp 
cote, lemn) s 
fațadelor, 
netencuite. 
mari care n 
puncte de 
(coloanele) p 
ților. Aceste 
nă direct p 
legate organ 
hitectura mc 
zidăria de s 
contrafortur 
decorativ" *)

Biserica 
un monume 
fie al stiluli 
fan și-a dor 
început, nec 
păciune) pei 
și i-a dat 
pînă atunci

Livezile Rădâșenilor

s-a 
me- 

Mihail Sado- 
Aici, în caso 

marele nostru 
își alesese

de docu-

De departe, de pe șosea, 
nu poți zări comuna. In 
imediata vecinătate a lanu
lui de secară înalt cît un 
stat de om, încep livezile 
Rădâșenilor. Frunzișul des 
al merilor, prunilor și nuci
lor, dealurile împădurite 
ale Cetății și Glimeii parcă 
ascund întreaga așezare. A- 
bia cînd pășești pe ulița 
mare te întîlnești față-n 
față cu casele în majoritate 
noi, de un alb strălucitor, 
cu pridvoarele din lemn în
crustat în motive naționale, 
cu porțile frumos meșterite 
de dalta și ciocanul mește
rului lemnar.

Poate chiar pe această 
uliță, pe care pășim acum, 
au trecut cu sute de ani în 
urmă oștenii lui Ștefan 
voievod, cînd au chemat ră
zeșii la luptă împotriva co
tropitorilor. Poate că tot pe 
aici a trecut și Pavel a Oa- 
nei sau Toader Grumăzescu 
atunci cînd s-au îndreptat 
spre Iași, pentru a fi alături 

de cei care au luptat pentru 
Unire sau pentru a-i repre
zenta pe săteni în Divanul 
ad-hoc. Pe aici și-a purtat 
pașii deseori și Mihail Sado- 
veanu cînd își vizita un 
vechi prieten de școală sau 
cînd pleca la vînătoare. 
Cîte s-or fi petrecut în a- 
ceastă veche așezare despre 
care hrisoavele spun că dăi
nuie încă de pe timpul lui 
Alexandru cel Bun ?

— Comuna noastră era cu
noscută cîndva numai prin 
livezile ei — spun sătenii. 
Cultivam merele așa cum 
am apucat din străbuni.

...Astăzi bunul renume al 
gospodarilor de pe aici este 
cunoscut în toată țara. Ei 
sînt cei care au înnoit co
muna cu peste 200 de case 
noi din stejar și cărămidă 
și au făcut ca becul elec
tric să strălucească în fie
care. Oameni ca Bogdan 
Alexa, Constantin Petrea 
Gheorghe, Alexa Topricea- 
nu sau Vasile Constantin 

au transformat dealurile 
dimprejur în renumitele li
vezi cu mere Ionathane sau 
Batue, parfumate și dulci, 
care toamna sînt gustate în 
toată țara- Tot ei sînt și cei 
care au îndreptat Pîrîul sa
tului pe cele 17 hectare pe 
care cresc astăzi legume ca 
în oricare regiune din șes 
și culeg inul — plantă în 
trecut puțin cultivată pe 
aici — de pe 140 de hec
tare.

Bătrînii satului au trans
mis tinerilor măiestria al
toirii mărului și a creșterii 
oilor de rasă așa cum le-au 
transmis baladele populare, 
și meșteșugul înfloriturilor 
din cerdacuri, al sipetelor 
în care familia își păstrea
ză costumele naționale.

— La noi, la Rădășeni, 
aproape în fiecare casă ai să 
găsești mobilă nouă și apa
rat de radio. — ne spune 
tovarășul Dumitru Anicu- 
lăesii, secretarul organiza- 
.ției de partid a cooperativei 

agricole de producție. Dar 
sipetul cu încrustături, covo
rul moldovenesc și fluierul 
de alun se află tot la loc 
de cinste.

Oamenii păstrează ca pe 
o comoară de preț arta 
populară a generațiilor tre
cute cu toate că noul și-a 
pus pecetea peste tot, cu 
toate că grînele se recoltea
ză acum cu combina, roa
dele sînt transportate în 
hambare cu autocamionul 
,,Carpați“ sau „Bucegi", iar 
apa de la adăposturile pen
tru vite se aduce la adăpă
tori automat.

Pentru oricare rădășe- 
nean e o adevărată cinste 
să-l vizitezi. Bucuros de 
oaspeți e gata oricînd să te 
poarte prin întreaga comu
nă, să poți admira și cele 
două școli noi, și cele două 
cămine culturale și bibliote
ca cu peste 6 000 de volume, 
livezile cele noi sau stupina.

Ecaterina ROȘCA
Rădășeni-Suceava

MIHAI!

larga

Dacâ pînă 
scrierile lui

La Vmatori, 
propierea Mănăsti
rii Neamțului, 
deschis muzeul 
morial 
veanu. 
unde 
scriitor 
popas al liniștii sale, 
a fost organizată, 
sub auspiciile muzeu
lui literaturii române, 
o expoziție 
mente.

Un grafic 
arată 
re a operei sadove- 
niene. 
1944 
fost tipărite doar 
500 000 exemplare, 
cei aproape 22 
ani de la eliberare, 
tirajul acestora numă
ră 4 450 000 exem
plare în 255 de ediții. 
Vitrina așezată sub 
acest grafic arată vi
zitatorului că opera 
lui Mihail Sadovea- 
nu este tradusă în 40 
de limbi.

Muzeul oferă vizi
tatorilor și cunoaște
rea a diferite obiecte 
personale de lucru 
ale scriitorului.

In timp ce străbat 
sălile muzeului, vizi
tatorii sînt însoțiți de 
glasul scriitorului în
registrat pe 
de magnetofon, 
redă în lectură 
prie fragmente 
principalele sale 
pere. Tot cu ajutorul 
magnetofonului, vizi
tatorii străini primesc 
explicații în diferite 
limbi.

sugestiv 
răspîndi-

bandă 
care 
pro- 

din
o-



dovenesc
Putna",

Să cinstim

’) — „Mănăstirea 
Meridiane.

cu fir de aur pe

ăspuți pe 
u plămă- 
ntală ,,o- 
fie și pli
cită ca o 
și o poli- 
Lumentele 
srin felul 
instrucție 
.iclă, tera- 
in zidăria 
aparente, 
a grosimi 
1 interior 
jrmediare 
ierea bol- 
se spriji- 

pe arce 
". „în ar- 
i nu apare 
terior, iar 
:a un rost

’utna este 
nic speci- 
nesc. Ște- 
de la bun 
de îngro- 

familia sa 
eobișnuite 

și după

aceea. Lungimea este de aproape 
40 m, iar turla străpunge cerul la 
o înălțime de 33 m. Și așa cum a 
voit voievodul, biserica adăpos
tește mormintele familiei sale 
pînă la Petru Rareș.

Mormîntul lui Ștefan cel Mare 
— al celui care jumătate de veac 
a fost spaima dușmanilor Mol
dovei — e în partea de sud a grop- 
niței.
Pe lespedea de piatră — o ins
cripție : „Binecistitorul domn, Io 
Ștefan voievod, din mila lui Dum
nezeu domn al țării Moldovei, fiul 
lui Bogdan voievod, ctitor și zidi
tor al acestui sfînt lăcaș, care zace 
aci. Și s-a strămutat la lăcașurile 
de veci în anul 7..-, luna... și a 
domnit ani..."

Piatra i-a fost cioplită în timpul 
vieții și fiu poartă toate datele. 
Dar inscripția a fost completată 
de cea cusută 
acoperămîntul său de mormînt : 
Ștefan a încetat din viață marți, 
2 iulie 1504, în al patrulea ceas 
după-amiază și a stat în scaunul 
Moldovei 47 de ani și 3 luni.

în toate momentele de restriște, 
poporul nostru a aflat aici, la 
mormîntul marelui său străbun, 
pilda celui pe care nu ți-1 poți 
aminti altfel decît cu spada în 
mînă, avîntat în luptă, dînd iureș 
în cotropitori și apărînd sfînta 
brazdă a urmașilor — cum îi 
plăcea adesea să spună.

Azi, Putna e loc de întîlnire a 
miilor de excursioniști de pe toa
te plaiurile țării, a miilor de e- 
levi, care mai cu seamă vara, vin 
s-o viziteze.

Tradițiile de cultură românea
scă ale Putnei împletite cu a- 
mintirea vitejiei marelui voievod, 
Ștefan cel Mare, dau acestor 
locuri valoare de minunat simbol 
al luptelor pentru neatîrnare și 
unitatea națională — înțeles pe 
care i l-au dat și marii noștri îna
intași : Eminescu, Slavici, Ciprian 
Porumbescu și alți români pa- 
trioți care, în 1871, au luat parte 
la serbările de la Putna, menite 
să cinstească memoria lui Ștefan. 
Mai pot fi văzute și azi, în came
ra unde au stat Eminescu și Po
rumbescu, steagurile purtate a- 
tunci de români, urna de argint 
plină cu pămînt din toate colțu
rile României, scrisoarea lui Mi
hai Eminescu.

Vizitînd Putna în primăvara a- 
ceasta. secretarul general al C. C. 
al P. C. R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arăta că sărbătorirea 
unei jumătăți de mileniu de la în
temeierea Putnei va reprezenta 
,,un moment de cinstire a lui Ște
fan cel Mare și a vitejilor care 
alături de el au luptat pentru 
apărarea Moldovei 
memoria marelui voievod și ceea 
ce a făcut el pentru înflorirea 
poporului român, muncind mai 
bine, făcînd ca poporul nostru să

Chilia sihastrului Daniel.

se ridice în rîndul națiunilor lu
mii. dacă nu prin număr, prin 
contribuția adusă la patrimoniul 
culturii universale"-

Astăzi viitorul dorit de stră
moșii noștri, viitorul pe care ba 
prevăzut marele Eminescu. se în
făptuiește prin munca rodnică a 
harnicului nostru popor condus 
de partidul comunist.

COLȚUL CURIOȘILOR
Baloanele au jucat un rol des

tul de important în istoria zboru
lui și s-au remarcat prin cîteva 
încercări eroice. Istoria aviației 
le pomenește alături de numele 
celor care le-au înfăptuit și care, 
în unele cazuri chiar cu sacrifi
ciul vieții lor, au participat la 
progresul științei aviatice.

Dintre aceste încercări remar
cabile, unice în felul lor, înfăp
tuite cu baloane libere, vom a- 
minti zborul peste Canalul Mî- 
necii, făcut la puțin timp după 
inventarea balonului și zborul in
ginerului suedez Solomon Andree 
care, împreună cu doi însoțitori, 
utilizînd curenții aerieni din ve
cinătatea cercului arctic, voia să 
ajungă la Polul Nord. Balonul lor 
denumit „Vulturul" era un balon 
sferic mic, avînd o capacitate de 
500 mc, (ordinea de mărime a 
baloanelor fiind în medie de 
10 000 mc). El și-a luat zborul în 
ziua de 11 iunie 1897. Nacela era 
încărcată cu cele necesare expe
diției. Partea ei inferioară avea 
amenajată o cabină, în care aero- 
nauții puteau dormi și erau feriți 
de intemperiile ce trebuiau să le 
înfrunte pe acest „drum".

După o săptămînă, printr-un

porumbel călător — singurul mij
loc pe vremea aceea de a comu
nica cu cei rămași în patrie — se 
primi mesajul că totul la bord 
este în ordine. Apoi, tăcere! Nici 
o știre n-a mai parvenit omenirii 
din partea eroicului echipaj. Ui
tarea s-a așternut peste fapta lor 
excepțională, ca lințoliul alb care 
acoperă nemărginirea albă a re
giunilor polare în care au dis
părut.

După 33 ani s-au găsit rămăși
țele expediției lui Andree și ca
davrele aeronauților pe Insula 
Albă, la est de Spitzbergen.

Din jurnalul lui Andree s-a 
aflat desfășurarea tragediei aces
tei expediții. Balonul a ajuns în 
regiunile polare, s-a acoperit cu 
un strat de gheață, care a făcut 
să piardă mereu din înălțime, 
pînă ce a ajuns să se lovească cu 
nacela de sloiurile de gheață. 
Apoi vîntul l-a tîrît pe nesfîrșita 
cîmpie albă...

De la începutul existenței sale, 
balonul a reușit să cucerească 
altitudini importante, de ordinul 
a 5 000—10 000 metri.

încă începînd cu anul 1906, 
s-au organizat concursuri de ba
loane libere, cunoscut în istoria 

aviației sub denumirea de „Cupa 
Gordon Bennett", care s-a atri
buit acelui concurent care par
curgea — dus de vînt — cea mai 
mare distanță de la locul de ple
care.

Cu aceasta a început apriga 
luptă sportivă pentru cucerirea 
celei mai mari altitudini atinse 
cu balonul.

Și în acest domeniu, ca în 
multe altele, sportul și tehnica au 
colaborat, obținîndu-se rezultate 
din ce în ce mai importante.

Simultan cu realizările de or
din sportiv, știința, prin reprezen
tanții ei, a efectuat cu succes ac
țiuni de explorare a atmosferei cu 
ajutorul balonului. Dintre acestea 
amintim ascensiunea făcută de 
cunoscutul fizician francez Gay- 
Lussac, care a depășit altitudinea 
de 7 000 metri încă la începutul 
secolului al XIX-lea ; ascensiunea 
savantului rus D. E. Mendeleev 
executată în anul 1887 ; ascensiu
nea profesorului belgian Picard 
și a fizicianului Kipfer Ei, într-o 
nacelă sferică de aluminiu, erme
tic închisă, suspendată sub un 
balon de 14 000 mc capacitate, 
au trecut de 16 200 metri, pătrun- 
zînd pentru prima dată în stra
tosfera, în ziua de 27 mai 1931.
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Tinerele pe care le vedeți în fotogr afie sînt din salul Nam Ngan, R. D. Vietnam. 
._ J°o,e au răspuns cu hotărîre la chemarea patriei. înrolîndu-se în armată, luptînd 

alaturț de ostași. împreună cu ei, fetele au apărat cu dîrzenie podul Ham Rong și au 
participat Ja doborîrea a 60 de avioane am ericane în timpul atacurilor piraterești deasu
pra teritoriului țării.

C al e io oS
MUNTELE CARE CÎNTĂ

„Muntele care cîntă" se află în pustiul 
Pribalhaș, din sudul Kazahstanului.

Cînd pe pantele acestei dune de nisip, si
tuate la o distanță de 140 km de capitala 
Kazahstanului, umblă oameni sau animale, 
sau cînd bate vîntul, ea emite sunete muzi
cale puternice. Sunetele sînt emise numai 
cînd aerul este uscat- Pe timp de ploaie, duna 
își pierde „vocea". Curios este și faptul că 
dacă nisipul de pe acest munte este dus în- 
tr-un alt loc, el își păstrează un timp oare
care proprietatea de a emite sunete atunci 
cind este mișcat.

Oamenii de știință n-au descoperit pînă 
acum cauza acestui fenomen „muzical".



Pămmtul
în continuă frămîntare

Prof. Dr. Docent MIRCEA ILIE 
laureat al premiului de stat

înfățișarea de astăzi a 
Pămîntului nu seamănă cu 
aceea de la început, deoare
ce ea a provenit în urma u- 
nor numeroase prefaceri. La 
suprafața Pămîntului acțio
nează aerul și apa sub di
feritele ei forme (vapori, 
apă de ploaie, ape curgătoa
re, gheață), care poartă nu
mele de agenți externi. For
țele contrare cu obîrșia as
cunsă în interiorul Pămîn
tului (așa numiții agenți in
terni) produc cutremurele 
de pămînt, vulcanii, mișca
rea scoarței pe verticală și 
înălțarea munților.

în natură apa circulă ne
încetat. Ea se evaporă de pe 
întinsul mărilor și oceanelor 
formînd nori, care călăto
rind sub imboldul vîntului, 
sînt purtați în ținuturi reci, 
unde se transformă în pică
turi de ploaie, ce cad pe pă
mînt. Aici o parte din apa 

de ploaie curge la suprafață 
formînd torenți, rîuri sau 
fluvii care se varsă în ma
rea învecinată. O altă parte 
pătrunde în scoarță, formînd 
apele subterane, iar alta se 
evaporă și intră din nou pe 
același făgaș.

Apele curgătoare sînt că
răușii sfărîmăturilor de 
stîncă. Ele macină relieful 
vechi, adîncind văile și ni- 
velînd lanțurile muntoase, 
iar în cîmpie încep să zi
dească din nisip și bolovăniș 
terase și lunci, locuri căuta
te pentru livezi, culturi și 
așezări omenești.

Prin îngrămădirea în 
munții înalți a zăpezilor an 
de an, ele se transformă în 
gheață, care lucrează ca și 
apele curgătoare. Cînd 
gheața devine călătoare 
poartă numele de ghețar. în 
munții acoperiți de zăpezi 
veșnice (Alpii, Himalaia 

etc.) ghețarul își scobește 
culcușul numit căldarea 
ghețarului, în care după to
pirea lui se string apele 
formînd lacuri glaciare.

Ghețarul o dată format 
alunecă pe pantă fără a 
ocoli piedicele din cale cum 
fac rîurile, ci sare peste ele 
rotunjind și lustruind stîn- 
cile întîlnite. Văile vechi de 
ghețar sînt numeroase în 
Bucegi. Făgăraș si se recu
nosc după forma de covată 
și înșirarea cascadelor 
(Urlătoarea).

Mările și oceanele sînt 
șantierele uriașe, unde se 
string toate materialele 
purtate de apele curgătoare 
sau rupte de valuri din țăr
murile stîncoase și care se 
orînduiesc după mărimea 
lor. Astfel în apropierea țăr
mului se depun bolovănișuri 
și pietrișuri, iar către interi
orul mării urmează nisipu
rile și nămolurile.

Dacă prefacerile de la su
prafața Pămîntului ar rămî- 
ne numai pe seama agenți- 
lor externi, uscatul s-ar ni
vela cu timpul și mările 
și-ar micșora contururile și 
adîncimile, iar de la o vreme 
totul ar rămîne în nemiș
care. Dar între timp intră în 
acțiune forțele interioare, 
care ridică scoarța Pămîn
tului, înalță munții, izbuc
nesc vulcanii sau se produc 
cutremure de pămînt.

Cutremurele de pămînt 
constituie dovada cea mai 
sigură că, scoarța Pămîntu
lui se află într-o frămîntare 
neîncetată, iar efectele pro
duse (crăpături, alunecări 
de teren) ne arată într-o 
oarecare măsură tulburările 
care au schimbat peisajul în 
timpul evoluției planetei 
noastre.

Pămîntul suferă, de ase

menea, cu mare încetineală, 
jocuri de ridicare și lăsare, 
ca o balanță.

Formarea munților a 
schimbat cu totul fața Pă
mîntului în diferite tim
puri în sute și milioane de 
ani. O dată cu ridicarea ca- 
tenei tinere — care știm 
cum s-a întîmplat — apele 
curgătoare reiau munca de 
distrugere a reliefului nou 
și îngrămădirea în mările 
învecinate.

înfățișarea de astăzi a 
Pămîntului se datorește deci 
prefacerilor continue, strîns 
legate între ele și rezultate 
din lupta forțelor potrivni
ce. în decursul vremurilor 
globul pămîntesc și-a schim
bat fața necontenit, arătînd 
o creștere neîncetată a usca
tului și un joc nestăpînit al 
mărilor, tot mai strînse în 
bazinele lor.
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Sănătate

prin mișcare
Ne găsim în plină 

vacantă. Mișcarea și 
aerul curat sînt fac
torii care trebuie in
tens folosiți pentru a 
vă reface organismul 
de oboseala unui an 
școlar trecut și a-l în
tări pentru anul vii
tor.

Prin mișcare se fa
vorizează alimenta
rea cu singe a țesu
turilor, se dezvoltă 
mușchiulatura și se 
asigură o mai bună 
funcționare a tuturor 
organelor. Fiecare 
mișcare înseamnă în
să și o nouă legătură 
nervoasă pe scoarța 
creierului, care prin 
repetare dă naștere 
deprinderilor motorii, 
antrenînd organismul 
la efort fizic.
Nu practicați un sport 
ales la întîmplare, ci 
acela care corespun
de mai mult nevoilor 
de dezvoltare ale fie
căruia. Jn acest sens, 
v-o' putea fi de un 
real folos sfatul me
dicului specialist în 
educație fizică sau a 
profesorului de gim
nastică. Așa, de pil

dă, copilul scund este 
bine să practice un 
spo'l care solicită cu 
predominanță mem
brele superioare (vo
lei, tenis de cîmp, a- 
runcare cu discul, iar 
copilul înalt unul care 
să solicite membrele 
inferioare (fotbalul, 
fuga etc.) Un sport 
deosebit de complet, 
care dezvoltă armo
nios toate segmente
le corpului mărind în 
același timp și cutia 
toracică, este fără în
doială înotul pe care 
este bine să-l învățati 
cu toții.

Pentru orice formă 
de mișcare — muncă 
agricolă, sport, jocuri, 
țineți seama de cîte- 
va reguli care previn 
îmbolnăvirile : antre- 
nați-vă treptat, înce
peți și sfîrșiți activita
tea prin cîteva miș
cări de înviorare, nu 
intrați obosiți și trans
pirați în cameră ră
coroasă sau în apă 
rece, nu beți apă rece 
și nu mîncați înghe
țată cînd sînteți încăl
ziți.
Dr. Viorica VASILIU

FOTBAL : CUPA 
.SCiNTEII PIONIERULUI"

MICA ENCICLOPEDIE
In Mexic trăiește o 

specie de furnici care își 
clădesc cuibul pe ramu
rile copacilqr. Ele cară 
pămîntul de pe sol și 
sădesc în ele semințe 
care încolțind formează 
o adevărată rețea de 
rădăcini pentru consoli
dare.

Cel mai mare produ
cător de ceară este pal
mierul de ceară (Cero- 
xylon andicola) care se 
găsește în munții Anzi 
(America de sud). Un 
palmier poate da pînă 
la 14 kg de ceară pe an.

Intr-un gram ae sol 
trăiesc aproximativ 5 
miliarde de diferite mi
croorganisme. Solul re
prezintă un adevărat 
organism viu. Insectele, 
rozătoarele și ciupercile 
parazite, care atacă 
culturile cerealiere, dis
trug anual 1/5 din în
treaga producție mon
dială.

u

La Lima (Peru) o gd- 
ină de rasă Leghorn a 
ouat un ou de 253 gra
me. El este socotit cel

grame). Oul de struț cîn- 
tărește însă 600 de gra
me. Cele mai mari ouă, 
în raport cu corpul pă
sării respective, le face 
pasărea Kiwi, care face 
cite un ou pe an, dar 
acesta este lung de 14 
cm și cîntărește 1/4 din 
greutatea păsării.

★

La Herz, în R.F. Ger
mană, se află singurul 
monument din lume în
chinat unei plante, car
toful. Cartoful este so
cotit alimentul numărul

rezul pentru locuitorii 
Asiei.

Fluturele cu coadă 
lungă (Eustera argip- 
hontes) care trăiește în 
Africa, are capetele a- 
ripilor prelungite. Ele 
măsoară 20 cm, și sînt 
de patru ori mai lungi 
decît corpul său

mai greu ou de găină 
din lume (un ou de gă
ină are în medie 40—50

doi or omenim, numărul 
unu fiind : griul pentru 
europeni, americani și 
australieni, porumbul 
pentru sud-africani și o-

Marea maioritate a 
filozofilor, poeților și 
scriitorilor din antichi
tate au trăit pînă la a- 
dînci bătrînețe. Este cu- 
noscut faptul că poetul 
și filozoful Xenofon a 
trăit pînă la 100 de ani, 
poeții Anacreon și Pin
dar 85 și respectiv 80 de 
ani, tragedianul Sotocle 
91 de ani, filozofii De- 
mocrit și Platon 100 și 
respectiv 81 de ani. 
Toți s-au bucurat de o 
sănătate perfectă în 
tot timpul vieții, și a- 
ceasta, în primul rînd, 
datorită modului lor de 
viață.

START LA TURNU-SEVERIN
0 VICTORIE Zonalele campionatului republican de copii la tenis de masă, dotat cu Cupa 

„Scînteii pionierului**

CLARĂ
(Prin telefon de la trimisul nostru I. 

TRAIAN).
Pe Stadionul tineretului din Brașov iureș 

oltenesc la poarta mureșenilor, în tribune 
galerie oltenească, iar pe tabela de marcaj 
se lăfăie confortabil un „4—0" pentru pi
ticii Școlii generale nr. 22 din Craiova, în 
întîlnirea cu Liceul „Unirea" din Tg. Mureș 
— în finala pe zonă de la Brașov, întrecere 
contînd în campionatul școlilor generale, 
unde, în finala pe țară, care va avea loc 
la București, se va acorda echipei cîștigă- 
toare „Cupa Scînteii pionierului".

Mureșenii, îndopați cu tactică, aruncă 
mingi lungi la extreme care ajung epuizați 
la colțul terenului și nu mai pot trage. 
Craiovenii însă, cu o apărare promptă și 
cu un centru puternic, au în fiecare minut 
o ocazie de gol.

Situația de pe teren este foarte clară 
dar... printre rezervele oltenilor stăruie un 
aer „misterios". Bineînțeles că entuziasmul 
nu se poate ține secret și... îmi e arătat 
„grăsunul" Dreșcă care, pe teren, șutează 
precis dintr-un unghi aproape dificil si... 
5—0 I

După fluierul final, cîștigătorii se foto
grafiază. în fața lor, cu mingea în brațe, 
s-a instalat um mic suporter craiovean, Ma- 
rinică. La „Zîmbiți, vă rog' — numai el 
n-a clintit o geană. Avea griji „omul". Se 
gîndea la finala pe țară, de la București.

Formațiile :
Școala generală nr. 33 — Craiova : 

Cioară Adrian — portar. Fundași : Silianu 
Viorel, Lepădatu Ion, Stoian Mihai, Șerbă- 
nescu Viorel. Mijlocași : Constantin Petrică, 
Arhip Tiberiu. înaintarea : Cioc Simion, 
Cinteză Sabin, Dreșcă Ovidiu, Jalia Marian.

Liceul Unirea — Tg. Mureș : Cioloboc 
Alexandru — portar. Fundași .- Telszegi Ște
fan, Kiss Petru, Peterfy Karoly, Sloversy 
Ștefan, Kozi Alexandru, Gorginyi Alexandru, 
înaintarea : Papp Petre, Gali Ludovic, Haj- 
nal luliu, Marton Ladislau.

(Prin telefon de la trimi
sul nostru C. DIACONU).

Timp de 2 zile, pe 1 și 
2 iulie, în marea sală de 
sport a Uzinei Mecanice 
din Turnu Severin, vreo 36 
de pionieri și elevi, cei mai 
talentați tenismeni din șco
lile generale cuprinse în- 
tr-o mare zonă a țării — 
Maramureș, Banat, Oltenia, 
Argeș, București — și-au dis
putat întîietatea, dreptul de 
a lua startul spre... Tg. Mu
reș, unde între 13 și 16 iu
lie a. c. se va desfășura 
finala campionatului repu
blican de copii la tenis de 
masă dotat cu cupa „Scîn
teii pionierului".

A fost o întrecere pasio
nantă, plină de emoții, 
marcată de surprize și țîș-

niri de veritabile talente, 
sonorizată uneori de izbuc
niri de bucurie și, nu de 
puține ori udată de... lacri
mile înfrîngerilor, dar și ale 
victoriilor.

Și acum, iată-i pe învin
gători, cei care au cîștigat 
locul I în întrecerea pe 
echipe și individual și, deci, 
dreptul de a lua startul în 
finala campionatului.

ECHIPE
FETE
Seria I : C.S.O. Timișoara 

(Burganschi Ecaterina și Să- 
bău Eleonora).

Seria II : A. S. Armata 
București (Stoian Mariana 
și Alexandrescu Cornelia).

BĂIEȚI
Seria I : Bere-Grivița Ro

șie (Nicolae Stelian și 
Gheorghe Tudor)

Seria II : Dinamo Craiova 
(Bobocica Mihai și Paul 
Lucian)

Seria III : Sănătatea Tr. 
Severin (Vuțescu Dan și 
Drăgănuș Ion)

INDIVIDUAL
FETE
Seria I — Tomescu Mari- 

lena (Dinamo Craiova).
Seria II — Alexandru 

Cornelia (A. S. Armata, 
București)

Seria III — Burganschi 
Ecaterina (C.S.O. Timișoara)

BĂIEȚI
Seria I — Drăgănuș Ion 

(Sănătatea Tr. Severin)
Seria II — Stelian Nico

lae (Bere-Grivița Roșie)

Seria III — Sălăjanu Ni
colae (Minerul-Bocșa)

Seria IV — Udrescu Gh. 
(Drubeta Tr. Severin)

In curînd, cîștigătorii zo
nalelor desfășurate conco
mitent la Tr. Severin, Tg. Se
cuiesc și lași se vor întîlni 
la Tg. Mureș în finală.

Ce asociație va cîștiga 
cupa ? Care va fi fata și 
care băiatul ce se vor clasa 
pe locul I ? E greu de spus. 
Vom afla în a doua jumă
tate a lui iulie și vă vom 
informa și pe voi, dragi ci
titori. Cîștigătorii „zonelor" 
precum și ai finalei vor fi 
invitați de Federația Ro
mână de Tenis de Masă 
într-o tabără federală unde, 
cu siguranță, că își vor de- 
săvîrși măiestria în acest 
frumos sport.

>— Ai văzut ? De aceea a tre
cut ca fulgerul pe lingă noi...

— Ca să ia „Sctnteia pionie
rului*. prietenul nelipsit fiecă
rui pionier.
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D«sen« : Puiu MÂNU

PETRfSCO

CiNEMA-
OG

/ Povestire d» Radu THEODORU

REZUMAT

Boierul iBîrsan 
își vind» credința 
vizirului ți încear
că să pătrundă în 
tabăra lui Mihai 
Viteazul, 
pitonul 
travestit 
este 
sale.

Dar că- 
Glitfea, 

în turc, 
urmei»

In pas voinicesc 
Străbatem poteci 
Pîraiele reci 
Ne însoțesc.

Se-ncdfă din rînduri 
Un cîntec ușor — 
Iar un nor călător 
Stă pe ginduri

pripas ? se mira un străjer.

Ne-ascultă mirat 
Și-un mic cintezoi 
Să cînfe cu noi 
L-am invitat.

Și-n grabă veniră 
Tot păsări cu mii — 
Ce mai coruri, copii, 
Se porniră !

l*l» călărașilor, răspuns» c»ta- 
țul Gheorgh».-^^

— Ma dau prin*, celațule 
Gheorghe !

Are 25 de ani 
și un bogat reper
toriu de film în 
urma ei: „Străi
nul”, „Pași spre 
lună", „Duminică 
la ora 6“... Dar 
ceea ce poate că 
nu știți despre frumoasa fată a vrăjitorului din 
filmul „De-aș fi Harap Alb" este că, după absol
virea Institutului de Teatru și Cinematografie, 
a rămas să lucreze și la una din catedrele Insti
tutului.

înclinația pentru studiu o îndemnase în copilă
rie să-și viseze munca de arhitect. Totuși talentul 
ei a fost remarcat și i-a adus rolul Anei din „Va
lurile Dunării". Succesul acestui film, primul în 
care a jucat, a hotărît-o să urmeze artei.
Spre bucuria noastră, a spectatorilor!

— Stai I Dă-te prins, păgî 
nule !

''W/ mw w \ tf .vusuxBa?'
Domnia ta erai, căpitan» 

Ghețea ? !

GfiSARB

40361

Gerard Barra- 
ille, originar din 
Toulouse, 
născut la 2 
iembrie 1931. 
debutat pe ecran 
la vîrsta de 28 de 
ani, vădind o de
osebită înclinare pentru filmele de aventuri: „Că
pitanul Fracasse", ,,Cei trei mușchetari". „Frații 
corsicani". „Șeherazada"... Rolurile lui preferate 
sînt D’Artagnan, Pardaillan, Scaramouche. Este un 
foarte bun sportiv, îi plac călătoriile, cunoaște la 
perfecție engleza, spaniola și italiana. Dorința ac
torului, care și-a luat numele de Barray, este de a 
juca totuși și în filme unde se demonstrează mai 
puțin măiestria spadei, talentul de călăreț și mai 
mult adîncimea gîndurilor omenești, marile preo
cupări ale vieții.(Va urma)
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