
Drumurile vacanței

PE SOMEȘ
E vară, vară ! La Baia Mare, pe 

străzi, prin parcuri, e liniște. 
Ici, colo cite un grup de prichin
dei se joacă sub ochii grijulii ai 
mamelor. Dar unde sînt pionierii, 
unde sînt școlarii ?

— Unii poate urcă culmile îm
pădurite ce străjuiesc taberele 
centrale de la Bucșoaia, Bilbor și 
Homorod. Alții poate ascultă vră
jiți cîntecul neliniștit al mării, pe 
plajă, la Năvodari, ne spune to
varășa Maria Gherghel, secretar 
al Comitetului regional U.T.C. 
Maramureș. De poposiți cumva la 
cetatea de scaun a lui Ștefan cel 
Mare, sau la Bicaz, ori în Iași, la 
Teiul lui Eminescu, ori la cetatea 
de foc a Hunedoarei, sau pe Du-

ÎN SUS
nare, acolo unde pricepuți con
structori ridică hidrocentrala de 
la Porțile de Fier, ti veți întîlni 
desigur și pe cei 3 600 de copii ai 
Maramureșului, care străbat țara, 
dornici să-i cunoască frumusețile 
fi bogățiile. In excursiile prin re
giune sînt peste < 000 de pionieri 
fi școlari care vor vizita centre 
industriale, locurile legate de tre
cutul istoric al poporului nostru. 
Din cei mai mici școlari, 146 000 
de fetițe fi băieți vor porni în 

drumeții, să-și cunoască împreju
rimile satelor, comunelor, orașe
lor natale.

Vedeți dar, fi copiii din regiu
nea noastră au pornit pe drumu
rile vacanței...

Să mergem după ei!
Afară e cald. N-ar fi rău să ur

căm sus, la 845 de m altitudine, 
la tabăra Izvoare. Puterea soare
lui se domolește. Răcoarea pădu
rii e atotstăpînitoare. Abia intrăm 
în tabără că ne fi captivează o 
veste grozavă :

Țuțu și marea aventură
Țuțu e un băiețel blond, căruia 

îi este atît de dragă pădurea, cu 
molizii uriași, că n-ar pleca din 
ea nici pentru masă, nici pentru 
somn...

Lidia NOVAC

(Continuare în pag. 3-a)
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Proletari din toate țările, uniți-vă I
La luptă pentru cauza Partidului Comunist Român, fii gata I

Text: D. CONSTANTIN 
Desen : St. CREȚU

~ Nîcule, ia uitenreoSceT 
Un trifoi cu patru foi '.... 
Dar „pescaru"-i surd și tace 
<--a „scos" dita-mai... broscoi.

na — centrul „Dinamo" Craiova. 
Dublu băieți : Macovei Cornel 

și Apostu Dan — C-S.M.S. Iași.
Dublu fete : Bugarski Ecate- 

rina și Sabău Eleonora — cen
trul Timișoara.

Citiți amănunte în pag. 7-a.

La fotbal: — Echipa Școlii ge
nerale nr- 27 din Galați.

La tenis de masă : — Pe primul 
loc echipa centrului „Dinamo** 
Craiova.

Simplu băieți : Arjoca Dumitru 
— centrul „Dinamo“ Craiova.

Simplu fete : Tomescu Marile*
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îl cheamă Sorin Do- 
roga și are 14 ani. Stu
diază vioara la Școala 
de muzică din Deva. 
Nu-i de mirare deci c-am 
ajuns foarte repede la :

— Mozart îți place ?
— Da, pentru că e ve

sel, foarte ornamentat și 
la fiecare concert pe 
care-l ascult, învăț cite 
ceva 1 Tmi închipui ce im
portant este pentru un 
interpret să înțeleagă ce 
vrea să spună, să poată 
comunica cu el : atunci 
poate să-l redea în toa
tă frumusețea lui I

— Te-ai gîndit, tu ce 
vei face cînd vei fi 
mare ? — l-am întrebat 
așa cum se întreabă co
piii.

— Niciodată nu mi-am 
imaginat altceva în afara 
viorii... Vioara mă pasio
nează...

— Și cam cîte ore pe 
zi studiezi ?

— Cam trei.. Și ori de 
cîte ori sînt liber...

Aflasem de la tovarășa 
Lupu Georgeta că Sorin 
nu este un copil consec
vent, puțin., ca toți cei 
talentați — spune dînsa... 
Și fără să vreau mi-am

ARTEI
amintit cuvintele lui Sorin: 
„vioara mă pasionează, 
nu-mi pot imagina viața 
mea în afara viorii..."

— Care este interpre
tul tău preferat ?

— Ion Voicu I Pentru 
tehnică, pentru ton, 
pentru „Balada' lui Ci- 
prian Porumbescu... Aici 
am întrerupt discuția 
noastră.

★

L-am rugat pe artistul 
poporului Ion Voicu să ne 
spună pentru Sorin și 
pentru multi alți copii 
cîteva lucruri.

— Cînd oți debutat ?
— în 1941. Aveam 15 

ani. Și-am cîntat con
certul hr. 1 de Paganini. 
La pupitru era Theodor 
Rogalski.

— Care a fost primul 
mare succes ?

— Nu știu dotcă mare, 
dar primul concert a fost 
și primul meu succes.

— E de ajuns numai ta
lentul ?

— Nu contează talen
tul I Fără muncă, talent 
nu există I Nu se poate 
face muzică, artă, în ge
neral, fără muncă.

— Cîte ore consacrați 
pe zi, studiului ?

— Nu există ore 1 E 
vorba de cită putere de

muncă ai. Eu studiez 10 
ore pe zi I Cu cît mun
cești mai mult, cu atît e 
mai bine Și în general 
nu pentru că zice mă
mica sau tăticu, trebuie 
să studiezi, ci pentru că 
„a studia" este cheița cu 
care se deschide poarta 
succesului.

— Care a fost concer
tul, în străinătate, care 
v-a dat emoții ?

— Acum trei ani la 
Viena, Dirijor George 
Georgescu. Și în țară, în 
toamna trecută, la Cra
iova, cînd împreună cu 
fiul meu Mădălin, care 
are 13 ani, am cîntat Vi
va Idi.

— Ce puteți comunica 
copiilor care studiază vi
oara ?

— Seriozitate. Să se 
concentreze cînd stu
diază. Cît mai multă a- 
tenție și seriozitate în 
studiu.

l-am urat succes maes
trului Voicu la concertul 
din 12 august cînd, la 
Salzburg, va cînta cu Fi
larmonica din Berlin, 
Goncertul în sol major de 
W. A. Mozart.

Elena SCHIBINSCHI

De la Cazane 

la Turnu 
Severin

Stîncile uriașe, 
pudrate de soare, 
au rămas mult în 
urma noastră, în 
urma vaporuluuiNu 
se mai vede în zare 
nici orașul Orșova. 
Ne apropiem de 
Porțile de Fier. De 
o parte și de alta a 
malului construc
torii se luptă cu 
valurile Dunării, cu 
stîncile severe. Ca
mioanele încărcate 
cu piatră cu ci
ment, cu stîlpi de 
beton și de fier, 
gîfiind, urcă pe 
noua șosea cioplită 
în munți. Jos, în 
mijlocul Dunării, 
mulți oameni Iu-

Inginerul Aurelian Preda își concen
tra privirea și rocunoscu imediat fru
mosul oraș de pe Bega, cu parcurile lui 
vestite în toată țara.

— Ei, Gheorghiță, ne ,,jucăm" puțin ? 
— și fără să mai aștepte obișnuita re
plică „s-a făcut maestre", cu care se 
familiarizase de cînd tot călătoreau îm
preună, înclină nava spre stînga și luă 
înălțime vertical în așa fel încît bordul 
navei parcă împungea cerul. După zîm-

POPOSEȘTE LA GIARMATA
betul pînă la urechi al lui Gheorghiță 
se putea ușor deduce că figura de maes
tru a inginerului îi plăcuse nespus. 
Fogg serios și grav, nu băgă în seamă 
jocul celor doi. Cu harta Timișoarei în 
mînă dădea coordonate :

— La nord de Timișoara spre Radna ! 
Oprim aici ! — și puse degetul pe hartă 
în locul unde scrie Giarmata.

Giarmata — comună mare și fru
moasă, cu un Gostat bogat, cu o C-A.P. 
cu frumoase rezultate — nu prea luă în 
seamă pe noii veniți. In apropierea Gos
tatului se ridicau blocuri noi. Cei de pe 
șantier erau ocupați cu treburile lor. 
Casele frumoase ale sătenilor construite
din cărămidă nu-i priveau nici ele pe 
cei trei călători. Transperantele lăsate 
peste ferestre pregăteau răcoarea bine
meritată a celor de la cîmp. La școala 
generală din comună, cîțiva copii dere
ticau prin curte, cu mături lungi din 
crengi de copaci. Cîțiva pionieri mai 
mari fac planul aprovizionării cu 
vreascuri și au ochit un copac uscat ce 
va trebui sacrificat. Intr-o clasă, un 
grup dintre ei repetă un cîntec. Gheor

ghiță se simte printre copii în elemen
tul lui.

— Cum vă cheamă voinicilor? — și 
prezentările se fac cu viteza fulgerului:

— Pe mine mă cheamă AVbu Ion, pe 
ea Leahu Maria... Oprea Vasile, Matei 
Eugenia, Wentzel Erich, FLodre Ion... și 
nu se mai putea opri cu prezentările.

— Dar ce faceți aici — continuă 
curios Gheorghiță.

— Cum, nu știi ? Ne pregătim pentru 
focul de tabără „August, soare lumi
nos", pe care-l vom organiza noi în 
august — vorbi un băiat. Atunci de-ați 
putea veni. Pregătim o scenetă și re
citări despre patrie Și partid. Totul se 
va încheia cu un carnaval frumos la 
care vă puteți considera invitați de pe 
acum...

Gheorghiță nu mai prididea cu în
semnările despre diversele acțiuni or
ganizate în acest punct cultural-spor- 
tiv. Dacă Fogg și Preda nu i-ar fi atras 
atenția că nu e -bine să rețină prea mult 
oamenii cînd au treabă — și doar prie
tenii noștri pregăteau acum un foc de 
tabără — Gheorghiță nu s-ar fi hotărît 
să oprească firul întrebărilor. Nava se 
puse în mișcare, înconjură de două ori 
curtea școlii în semn de „la revedere" 
și apoi se mai zări puțin în înălțimi de 
unde strălucea ca o stea.

Oana MAGDU

erau. Pe oglinzile 
valurilor se simțea 
freamătul muncii 
de pe șantier. Cînd 
am trecut prin fața 
lor, pe lîngă podul 
din pontoane, pe 
lîngă batardouri, 
vaporul nostru a 
fluierat prelung, 
salutînd astfel pe 
toți constructorii de 
aci, care se strădu
iesc să înalțe o 
nouă cetate a 
luminii. De ce nu 
sînt mai mare — 
mă gîndeam eu — 
să pot să lucrez în 
mijlocul acestor 
oameni minunați...

Vaporul se apro
pia încet de portul 
Turnu Severin, 
excursia deci se 
sfîrșise.

Balica DUMITRU 
Crivina, raionul 

Vînju Mare



(urmare din pag. l-a)

De dimineață toți copiii au 
pornit la plimbare să cunoască 
împrejurimile taberei. Din a- 
ceștia lipseau însă doi. Țuțu și 
prietenul lui, Radu. Ca niște 
viteji din basme, s-au strecu
rat pe o potecă și, luptîndu-se 
cu toate tufișurile ce le-au ie
șit în cale, au ajuns la crescă
toria de păstrăvi unde fuseseră 
cu tabăra, cu o zi în urmă. Aici, 
lîngă îngrijitor, vrăjiți de po
veștile cu păstrăvi, care înoa
tă în contra curentului apei, 
care sar sus în cascadele rîu- 
lețelor de munte, uitînd de 
săbii, de vitejia luptelor date 
pe drum, ascultau ca doi co
pii-..

Așa-i pe la noi !

Sînt în tabără 176 de băieți 
și fete din aproape toate ra
ioanele regiunii. Fiecare a adus 
un cîntec, un joc din satul sau 
comuna lui. Ca să fie cunoscute 
toate aceste frumuseți ale fol
clorului, din locurile natale-, 
copiii se vor întîlni într-o seară 
și vor povesti: așa-i pe la noi! 
Cei din Tarna Mare, raionul 
Oaș, vor vorbi despre obiceiu
rile de nuntă din satul lor. 
Dobeș Ana și Rafan Vasile, 
alături de alte trei perechi vor 
prezenta cîteva dansuri din 
Oaș. Oancea Doina din Ardu- 
sat, Iancu Aurica din Marna, 
Ivanciuc Ioana din Sigliet var 
prezenta cîteva cîntece din fol
clorul local, vor povesti despre 
frumoase obiceiuri, despre fru
mosul port de pe la ei. Și Bli
dar Iuliana, o fetiță cu codițe 
blonde, s-a pregătit pentru ziua 
aceea. Ea le va arăta o cusă
tură cu care fetele își înflo
resc cămășile de sărbătoare. 
Alții vor povesti despre haidu

cul Pintea Viteazul și alte le
gende despre voinicii Maramu
reșului, vor fi rostite în seara 
aceea dedicată folclorului regi
unii.

★
La Baia Sprie n-am găsit 

copii. Porniseră printre tufe 
bogate de afine sus, spre...

Lacul albastru

O fi într-adevăr albastru ? 
se-ntrebau unii urcînd cu ne
răbdare. Și iată-i în fața lacu
lui, uriașă oglindă cu strălu
cire de safire și topaze. Brazii 
ce-l înconjoară se oglindesc 
cocheți în fața lui ca-ntr-un 
peisaj de basm. Dar nu-i vorba 
de nici o poveste. Aici, sînt 150 
de copii veseli și jucăuși așa 
că, pe dată se-ncing jocuri. 
Cîțiva mai stau în jurul tova

PE SOMES IN SUS
rășului director Stoicescu și as
cultă povestea lacului : „Acesta 
este un lac tectonic... culoarea 
albastră o are din straturile de 
marnă care sînt în aceste 
locuri-..“

Ghici, ghici, ghici ?

După-amiază, norii au cobo- 
rît acoperind culmile împădu
rite. Afară, bate vîntul și ploaia 
își anunță sosirea. în tabără 
însă nimeni nu s-a întristat. 
Cîteva minute au fost de ajuns 
pentru ca toți să fie prezenți 
în sala clubului și concursul de 
ghicitori să înceapă. Aproape 
20 de concurenți, reprezentanți 
ai celor 7 detașamente s-au 
prezentat în fața juriului și,

o dată cu concursul a început 
veselia, rîsul, aplauzele. Iată, 
e rîndul lui Dunca Gheorghe : 
Hai ghici, ghici ghicitoare ? 
Care far nu arde ?l Ghici, 
ghici ? Voi știți ? Poate că da. 
Concurența însă n-au știut. 
Răspunsul exact: echipa Farul- 
Constanța ! Bravo, Gheorghiță 
a spus cea mai frumoasă ghi
citoare !

Tot aici l-am cunoscut și pe 
Man Vasilică, cel mai mic con
curent venit din comuna Vama, 
raionul Oaș. Vasilică este pen
tru prima dată în tabără. Cum 
e și firesc l-am întrebat :

— Iți place aici ?
— Aș vrea să mai vin și la 

anul! mi-a răspuns el.

...Dor și cele mai frumoase flori !

„BINE AȚI VENIT!4*
de Consfanja

Pescărușii credeau pînă 
ieri că sînt cei mai buni cu
noscători ai Costineștilor. 
Erau siguri că în plimbările 
lor cotidiene au remarcat toi 
ce este mai atractiv și mai 
interesant în localitatea din 
apropierea Mangaliei. Le 
plăceau mai ales voioșia o- 
rășelului studențesc, jocul 
neastîmpărat al mingilor 
colorate, care se avîntau în 
sus ca într-o demonstrație 
de jonglerie (dar nepricepu
te în arta zborului, cădeau 
înapoi pe nisip), dialogul 
vesel al valurilor cu țărmul.

Ieri, porniseră în obișnuita 
promenadă aeriană cînd, în 
vecinătatea taberei studen
țești, ceva neobișnuit le-a 
atras atenția. într-o curte 
mare, cu trandafiri roșii și 
cu petunii parfumate, copii 
cu cravate purpurii așezau 
pe peretele exterior al clă
dirii steaguri colorate și 
cîteva inscripții. Jos, pe iar
bă, o fetiță le descifra cu 
glas tare Pescărușii, curioși 
peste măsură, au coborît 
lîngă fetiță și iată ce au 
auzit : Dobre Pojli ! Bien 
venus ! Willkommem ! Do
bro Pojolovat! Koszontiink ! 
Toate acestea în limba ro
mână nu înseamnă altceva 
decît tradiționala urare de 
„Bine ați venit!", adresată 
de data aceasta pionierilor 
și elevilor din R. P. Bulgaria, 
Franța, R. D. Germană, 
U.R.S.S., R. P Ungară și ce
lor din țara noastră, oaspeți 
ai taberei internaționale de 
pionieri Costinești.

Pescărușii și-au luat zbo
rul, să răspîndească vestea 
aflată valurilor albastre și 
nisipului de aur. Nu peste 
mult timp...

...O GOARNĂ STRĂPUN
GE LINIȘTEA ÎNSERĂRII

anunțînd pînă departe sem
nalele cunoscute ale adună
rii pionierilor. într-o clipă, 
curtea taberei este inundată

NICULESCU

de copii. Uniformele impe
cabile, alinierea perfectă 
din careu ne anunță o adu
nare deosebită. Toți cei 81 
de pionieri și școlari români 
și oaspeți de peste hotare 
sînt gata pentru deschiderea 
festivă a taberei. Drapelul 
tricolor a! patriei se înalță 
lin pe catarg. Sunetul goar
nelor este acum solemn. Pri
virile tuturor s® înalță sus, 
spre tricolorul românesc, 
sub ale cărui falduri vor 
desfășura o activitate inte
resantă. vor lega prietenii 
trainice. Translatorii le tăl
măcesc copiilor spicuiri din 
programul taberei : excursii 
în pitoreștile stațiuni de pe 
litoral, plimbări cu vaporul 
pe mare, vizitarea orașului 
Constanța...

Deși adunarea s-a termi
nat, pionierii nu părăsesc 
curtea taberei. Scena în aer 
liber îi găzduiește pe rînd 
cîteva minute. Aplauzele îi

răsplătesc cu dărnicie pe 
micii artiști. Apoi frînturi de 
cîntece sînt reluatei Grupu
rile se răzlețesc, se înfiripă 
alte grupuri mai mici și o 
dată cu ele primele discu
ții. Platou) din fața scenei 
este acum martorul jocu
rilor pionierești, a înfiripă
ri] primelor prietenii. Mîine 
dimineață valurile mării îi 
vor îmbrățișa pe toți deopo
trivă, iar soarele le va să
ruta obrajii îmbujorîndu-i, 
urîndu-le în felul lor: 
„Bine ați venitAceeași 
urare le-o vor face peste 
două săptămîni brazii de pe 
crestele înalte ale Carpați- 
lor.

Iar pescărușilor le spunem 
de pe acum să nu fie triști : 
le vor sosi noi oaspeți, cei 
care acum la fel de voioși, 
sorb aerul ozonat al Carpa- 
ților.

VEȘTI DIN VACANTĂ
• Cu prilejul împlinirii a 500 de ani de 

la zidirea mănăstirii Putna de Voievodul 
Ștefan cel Mare, pionierii și școlarii din co
muna Vama, raionul Cîmpulung Moldove
nesc, au vizitat acest monument uriaș, chilia 
lui Daniil Sihastru, biserica lui Bogdan Vodă 
din Rădăuți, apoi cetatea de scaun a lui 
Ștefan cel Mare, din Suceava.

® Godînca Dumitru de la Școala generală 
din comuna Valea Vișeului, raionul Vișeu, 
a fost o săptămînă la munte. împreună cu 
bunicul său a mers la cosit fîn. A adunat 
apoi fragi, zmeură, ciuperci, iar seara a dor
mit împreună cu bunicul în colibă, în cîn- 
tecul greierilor, în mirosul finului proaspăt 
cosit...

• Pionierii și școlarii din comuna Vîr- 
topu, raionul Băilești, au strîns în cîteva 
zile 523 kg de mușețel; 7 kg de pătlagină, 
2 kg flori de maci. S-au evidențiat în strîn- 
gerea plantelor medicinale Firuț Stela, An
drei Florea, Bălăceanu Jana, Ghiță Vica, 
Păun Dumitru, Firu Elena și alții.

Copilul cu undița :
— Nu m-așteptam să pescuiesc 

așa ceva.
— Nici eu ! spune paznicul.

Glume
din excursie

— Eu aș vrea să găsesc un pui de 
lup să-l dresez.

— Și eu, dar... să fie orfan.
★

— Bine măi Nelule, dă iepurele 
buzna peste tine și tu te sperii ?

— Ei, aș I L-am fentat.
★

— Sînt un norocos I Am văzut un 
porc mistreț.

— Ei și ? I Asta înseamnă noroc ?
— Da, fiindcă nu m-a văzut și el pe 

mine-Costinești, 17 iulie 1966



Sărbătoare 
la

Sinaia
Cu toate că soarele se tre- 

’ zește foarte devreme, și aici, 
la Sinaia, diminețile sînt răco
roase, iar rouă, care seamănă 
mai degrabă cu niște boabe 
de mărgăritar presărate pe fij 
rele de iarbă, strălucește pînă 
către orele 10. Copiilor sosiți 
aici, le place și răcoarea și soa
rele care-și dăruie din belșug 

i razele. In grupurile care s-au 
adunat pe aleile din parcul ta
berei auzi discutîndu-se în lim
bile română, rusă, cehă, po
lonă, olandeză, italiană.

De pe figurile lor vesele, din 
felul cum se înțeleg, îți dai 
seama că pionierii și elevii ve- 
niți aici din diferite colțuri ale 
Europei vor petrece de minune. 
De fapt, încă din prima zi, de 
cînd au sosit în ,,palatul" des
tinat lor, aici la Sinaia s-au le
gat multe prietenii. Adrian Țu- 
luca din Cîmpulung Muscel 
discută despre N. Grigorescu 
cu italianul Roberto, amator de 
pictură.

Sașca, un băiețel cu părul 
galben ca fuiorul i-a cucerit 
repede, cu ajutorul baianului, 
pe amatorii de muzică. S-au 
adunat în jurul lui și ascultă 
un cîntec pionieresc sovietic.

...După-amiază, oaspeții sînt 
și mai preocupați ca în orele 
dimineții. îmbrăcați în costu
mele de sărbătoare s-au adunat 
în grupuri. Repetă cîntece, 
dansează. De pe scena din 
parcul taberei se aude „Ca la 
Breaza". Dar clipele trec re
pede, repede. Gongul bate de 
6 ori. în careul din jurul ca
targului s-au adunat cele 7 de
tașamente ale Taberei Inter
naționale. Cline solemne! Pe 
chipul fiecăruia dintre copii 
poți citi o adîncă emoție. E 
primul careu pe care oaspeții 

, sosiți aici din cele 5 țări îl for
mează împreună cu pionierii 
români pe pămîntul patriei 

• noastre. în sunetul goarnei sînt 
aduse drapelul unității și dra
pelul tricolor al patriei. Apoi 
tovarășul Corneliu Voicu din 

i partea C.C. al U.T.C. înmînea- 
\ ză președintelui unității drape

lul tricolor al patriei, care e 
ridicat pe catargul înalt de 

i 40 m, al taberei. „Azi e zi de 
sărbătoare"... Cîntecul a izbuc
nit cristalin din piepturile pio
nierilor. E sărbătoarea deschi
derii Taberei Internaționale de 
pionieri de la Sinaia. Și pionie
rii sosiți aici din diferite colțuri 
ale Europei au sărbătorit-o cum 
se cuvine pînă seara tîrziu, în 
jurul focului de tabără.

Ecaterina ROȘCA

Băiatul strînse teancul 
de ziare subsuoară, își 
făcu loc de-a lungul și
rului de trăsuri aliniate 
lingă bordură și, ieșind 
în largul străzii, începu 
să strige cit îl ținea gura:

— Nemaipomenit, ne
maivăzut, apropii-te lu
me !...

— Ce e, ce s-a întîm- 
plat ? ! scotea cîte o jupî- 
niță capul de sub covilti
rul vreunei birje, ce se 
legăna în tropotul cailor.

— Nemaipomenit!... — 
relua micul vînzător de 
ziare, stingîndu-și glasul 
în zidul clădirilor, împăr
țind foile ieșite proaspăt 
de sub teasc, zornăind 
bănuții adunați în tașca 
de piele pe care și-o tra
se în față. Da, da, apro
pii-te lume și citește ce 
nu s-a mai văzut: oa
meni în carne și oase se 
mișcă în fotografie!...

Evenimentul pe care-l 
anunța băiatul era sen
zațional pentru acel timp, 
iar anunțul publicat în 
gazetă suna la fel:

„Cinematografistul Lu- 
miere a sosit și inaugu
rat încă astă-seară o re- 
prezentațiune în marele 
salon de la etajul I. A- 
paratul d-lui Lumiere 
este deja cunoscut în lu
mea întreagă, ca cel mai 
perfecționat. Inventatorul 
a găsit mijlocul de a a- 
duce viață în fotografie, 
persoanele se mișcă, rîd 
și plîng, doar cuvîntul 
lipsește: vîntul, norii, 
apa și toate elementele 
au mișcările lor naturale. 
Programul serii va fi:

1 — „Copii și jucării", 
tablou pentru mame.

2 — „Stropitorul stro
pit", sala izbucnește în 
hohote de rîs.

3 — ,,Furtună pe ma
re", vedere de senzație, 
emoția vă cuprinde.

Universitatea statuia lui Minai Viteazul

4 — „'Alergare în saci' 
■— e fermecător.

5 — ~
6 — 

ne“...
7 —

în gară". Această vedere 
este însăși realitatea, 
vezi trenul sosind și îți 
vine să te dai la o parte" 

Aceasta s-a petrecut în 
toamna anului 1896, cînd 
s-a inaugurat primul ci
nematograf bucureștean 
și, după cît se pare, pri
mul spectacol a fost dat 
de însuși inventatorul 
cinematografului, Louis 
Lumiere. Sala în care ru
lau aceste filme miniatu
rale era într-o clădire 
situată în apropierea ac
tualei străzi numită A- 
cademiei — o stradă 
mică, dar care poartă 
amprenta unei vechi au
reole, fiind leagănul în- 
vățămîntului bucureș
tean.

„Tigrii" — oroare 
„Dansuri egipție-

„Trenul intrînd

POVESTEA
STRĂZILOR

' i'

O întrebare se pune 5 
de unde îi vine numele ?

Pe locul din jurul sta
tuii lui Mihai Viteazu se

strada Acade miei.Poarta" de intrare în

aflau cîndva chiliile mă
năstirii Sf. Sava, în care 
a luat ființă, încă pe vre
mea lui Constantin Vodă 
Brîncoveanu, Academia 
domnească. Școala se 
bucura de faimă și în 
țările vecine, de unde ve
neau mulți tineri aci — 
printre ei numărîndu-se 
și un grup de tineri tri
miși de țarul Petru I să 
studieze la București, în 
anul 1705.

Academia domnească...
'Așa s-ar părea, că de 

aici îi vine numele bine
cunoscutei străzi bucu- 
reștene care trece pe lin
gă Universitate. Dacă 
urmărim firul istoric, re
întâlnim termenul, cam în 
același loc, denumind 
însă o altă instituție.

Este știut că în 1818, 
Gheorghe Lazăr, venit de 
prin părțile Avrigului, 
transformă vechea școa
lă de la Sf. Sava într-o

învăță-

nouă treaptă 5 
ființă Universitatea 

prin decret 
Cuza Vodă.

„academie de stat în lim
ba română", cum o defi
nește însuși cărturarul.

Avînd o bogată și 
veche tradiție, 
mîntul superior atinge, 
în 1864, o 
ia 
București, 
semnat de

Aci, în sălile pline de 
farmecul și sobrietatea 
orelor de curs, au studiat 
sau au predat oameni de 
renume mondial, ca Ți- 
țeica, Traian Lalescu, Ni- 
colae Iorga, Pîrvan.

Acum, am ajuns și la 
numele străzii: Acade
miei.

Cel mai înalt for de 
știință și cultură, Acade
mia, a funcționat pînă în 
1890 într-o aripă a uni
versității bucureștene. 
Cum înainte strada se 
chema altfel, este sigur s 
că de aici îi vine numele.

...M-am oprit deunăzi 
în fața blocului înalt pe 
frontispiciul căruia se a- 
flă tăblița albastră cu ul
timul număr al străzii : 
39—41.

La poarta înaltă, ca de 
cetate, un bărbat voinic, 
cu fire albe la tâmple, cu 
ochelari pe nas ce-i dă
deau o notă șugubeață.

— Eu mi-s mecanicul, 
a explicat el. Vasile Bar
bu. De la șaptesprezece 
ani sînt mecanic. Acum 
am 67. Am ieșit de mult 
la pensie, dar nu mă dau 
bătut, tot îmi fac mese
ria. Altfel... e ca și cum 
m-aș despărți de tinerețe 
și asta nu-mi place. Și 
zicînd, a cuprins lungul 
străzii cu privirea, cli
pind des din ochi, ascul- 
tîndu-i cu solemnitate 
freamătul neîntrerupt.

Absolvenții...
Recent, a avut loc la Simeria festivitatea 

de intrare în producție a absolvenților școlii 
profesionale de pe lîngă Atelierele de repa
rat material rulant, promoția 1966, speciali
zați în meseriile de montatori locomotive cu 
aburi, montatori vagoane, cazangii și strun
gari în metal. Aleile atelierelor erau împîn- 
zite cu muncitori, ingineri, maiștri, care au 
ținut să-i felicite pe aceștia cu prilejul in
trării lor în rîndurile muncitorilor, oferin- 
du-le flori. La sărbătoare au fost prezenți 
tineri din orașul Simeria, vîrstnici, foști elevi 
ai școlii, astăzi fruntași în producție, oameni 
de diferite profesii, precum și cadre didac
tice care le-au îndrumat pașii în anii de 
școală. Ca rezultat al măsurilor pentru asigurarea mijloacelor tehnice 

sare și al îmbunătățirii conducerii și planificării agriculturii, planul cil 
prevede creșterea producției agricole cu 26—32 la sută față de i 
realizată în anii 1961—1965.



<a Palatul 
ionierilor

Ca barca pe Niger

La Palatul pionierilor, zilele va
canței sînt gustate din plin de nu
meroși pionieri din toate raioanele 
Capitalei-

In ziua de 19 iulie, încă de la 
orele 9 dimineața, atît micii artiști 
cit și spectatorii au petrecut o zi de 
neuitat la serbarea cîmpenească pe 
care au organizat-o în pădurea 
Snagov.

Spectacolul de cîntece și dansuri 
intitulat „Mîndră-i țara mea“, din 
24 iulie va fi susținut de formațiile 
artistice ale Palatului la Teatrul de 
vară, la orele 17.

Pasionații pentru călătoriile pe 
mările și oceanele lumii se vor pu
tea întîlni cu marinari de pe nave 
românești în ziua de 2 august. In- 
tîlnirea se va încheia cu o frumoa
să demonstrație cu modele de nave 
teleghidate, pe luciul de oglindă al 
bazinului de înot.

în toată această perioadă, micii 
turiști de la Palat vor străbate, în
soțiți de cîntec și voie bună, pote
cile munților, vor admira obiec
tivele industriale și construcțiile 
impunătoare din diferite orașe ale 
țării-

Soarele n-a intrat încă în 
sat. Stă pitit undeva, in junglă. 
Poate că la ora asta abia își 
face baia lui zilnică de rouă. 
Așa că Balewa nu-l poate aș
tepta. E drept că pe un astfel 
de prieten — călduros și lumi
nos — e bine să nu-l superi, 
dar băiatul știe că prietenul lui 
e înțelegător. Omul, pe lumea 
aceasta, e bine să cunoască și 
altă lumină decît pe cea a soa
relui. Si el, Balewa, a aflat — 
nu prea de mult, ce-i drept — 
că în întunecimea pădurilor 
fără sfîrșit, tropicale, poate lu
mina și o simplă cărticică cu un 
pui de leu galben pe coperta de 
carton. Desigur, numai dacă îi 
știi citi buchiile... Și el, Balewa, 
tocmai de aceea se grăbește și 
s-a sculat cu noaptea în cap: 
să meargă la școală, în satul 
vecin. Drumul e lung și ane
voios — mai ales dacă o iei 
prin pădure. Drumul e mai 
scurt și mai ușor dacă mergi 
pe apă, pe Niger. A spune des
pre acest drum că e mai ușor 
e un fel de a spune; adică e 
mai ușor că mergi cu barca. In 
schimb, e de o mie de ori mai 
periculos, pentru că apa e în
șelătoare și rea și pentru că la 
tot pasul te paște nenorocul de 
a da peste crocodili.

Balewa ia lopețile subțiri, 
ușoare și le zvîrle voinicește 
pe umăr. La șold se leagănă 
traista cu cărți și caiete. Tra
ista a pregătit-o de cu seară, 
s-o aibă gata și la îndemînă. 
Ai lui dorm toți acum. Și tata 
— care nu prea înțelege ce rost 
are să știe carte un viitor vînă- 
tor — și mama, care-l încura
jează și-l îndeamnă mereu să 
meargă la școală. Chiar și fră
țiorul Anda doarme, deși către

ziuă s-a trezit și a țipat o 
vreme. Dar de la el ce preten
ții poți avea cînd e doar un 
țînc de doi ani!

Balewa trece pe lîngă coliba 
lui Nandra Nandra ieși singur, 
în prag, gata de drum.

Cei doi băieți o porniră ve
seli pe poteca care coboară 
spre Niger. Ajunși la fluviu 
traseră mica lor barcă dintr-un 
tufiș numai de ei știut, se ur
cară în ea și-o porniră. Barca 
saltă ușoară pe oglinda apei. Nu 
tremură o undă și abia la cot, 
în dreptul Pietrei Șarpelui, 
soarele îi prinde de pe urmă. 
Le aruncă prietenos un snop 
de raze și băieții îl salută rî- 
zînd, cu dinții lor albi-albi lu
cind pe fața neagră și veselă :

— Bună dimineața, soare !...
— Bună dimineața, tatăl 

luminii I
Capul unui crocodil se mișcă, 

pămîntiu, pe mal. Balewa îl 

vede și vislește mai repede, tot 
mai repede Dar animalul e le
neș acum, s-a înfruptat din 
belșug și are burta plină, nu-i 
arde să alerge după bărcuța 
prăpădită, pe care ar sfărîma-o 
dintr-o singură lovitură de 
coadă.

Barca trage la mal — mai 
sînt și altele, la fel — și Ba
lewa și Nandra sar sprinteni, 
La șold se leagănă traistele cu 
cărți și cînd profesorul tînăr, 
abia venit de la Bamako *) le 
iese în întîmpinare, copiii îl 
salută rîzînd, cu dinții lor albi- 
albi, lucind pe fața neagră și 
veselă :

— Bună dimineața, domnule 
învățător !...

— Bună dimineața, tatăl lu
minii !

Ștefan ZAIDES

*) = capitala Republicii Mali

După cum se preci
zează într-un indica
tor de la Muzeul Porți
lor de Fier din Turnu 
Severin, întreaga zidă
rie a podului lui Traian 
de aici a fost descope
rită abia în 1856, cînd 
a avut loc o întîm- 
plare rar întîlnită — 
apele fluviului, scăzînd 
foarte mult, au dat la 
iveală rămășițele con
strucției. Podul, con
struit de către vestitul 
arhitect Apolodor din 
Damasc în anii 103— 
105, era considerat pe 
atunci una dintre mi
nunile lumii.

•
Cel mai vechi text 

tipărit cunoscut pînă 
în prezent datează din 
anul 770 și este origi
nar din China. In a- 
ceastă țară a început 
să se fabrice pentru 
prima oară și hîrtia, în 
anul 105. Tipărirea se 
făcea cu aiutorul unor 
scînduri pe care se 
grava textul cu literele 
în relief. In 1041, chi
nezul Pi-Sing a inven
tat caracterele mobile, 
cu aiutorul cărora se 
compuneau textele 
pentru tipărit.

•
Orice om, indife

rent de vîrstă, dacă stă 
în insula Martinica 
timp de un an, crește 
cu cîțiva centimetri. Se 
presupune că aceasta 
se datorește iradierii 
unor minerale care se 
găsesc în această 
insulă, dar care nu au 
nici o influență asupra 
băștinașilor.
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Sînteți în tabără la 

munte ? Foarte bine. 
Pădure, pîrîiașe cu păs
trăvi, luminișuri nu
mai bune pentru fotbal 
ori alte jocuri, aer cu
rat și răcoros, încărcat 
cu ozon. Mă rog, toate 
condițiile ca să vă sim
țiți cît mai bine, să vă 
fortificați, să mai adău
gați 2—3 kg la ceea ce 
aveți. Dar dacă vreți să 
vă simțiți foarte bine cu 
adevărat tot timpul, 
luați aminte cu toții! 
Infocaților admiratori ai 
lui Pele, Garincea ori 
Pîrcălab, nu vă alegeți 
terenul de fotbal în 
orice luminiș, ci numai 
în acelea foarte mari, 
încît să nu vă apropiați 
de marginea pădurii, 
pentru că altfel riscați 
ca vreuna din fazele 
palpitante să vă fie ba
rată de vreun copac bă- 
trîn, aplecat de furtună, 
care se poate prăbuși pe 
neașteptate. Pentru voi, 
nesățioșilor, care doriți 
să ,,înghițiți“ cel puțin 
cîțiva kilometri pe zi, a- 
tenție mare la locurile

stîncoase și dezgolite. 
„Atacați-le“ nu pieptiș, 
ci din flanc și din late
rală, ca în cazul în care 
cei din față desprind

fără voie vreun bolo
van, să nu vă poată 
strica... pantofii cu cuie, 
că or să vă mai trebu
iască și altădată- Iar 
voi, pescarilor amatori, 
cu regret, dar n-am ce 
vă face. Dacă v-ați luat 
de-acasă permisul și un
dița, pescuiți păstrăvii 
cei iuți, dar numai cu a- 
probarea conducerii ta
berei și numai în colec
tiv- Altfel, nu. Și încă 
un sfat pentru toți: evi
tați locurile în care în- 
tîlniți tăblițe ori pietre 
cu inscripțiile: ,.Aten
țiune, cad stînci!“ ori 
„Atențiune, sînt vi
pere !“.

Vă aflați în tabere la 
șes ? Și aici e tot atît de 
bine, dar sînt și reguli de 
respectat. Eu vă zic nu
mai de una : la munte, 
cu siguranță, conduce
rile taberelor n-au să-i 
lase pe înotători să-și 
demonstreze măiestria 
în apele repezi, vijeli
oase. Pe voi însă, în a- 
pele liniștite ale șesuri- 
lor, cred că da. Dar nu 
de unii singuri, ci tot 

numai în colectiv și tot- 
deauna împreună cu cî" 
teva cadre didactice* 
care să facă baie împre
ună cu voi. Sfatul a- 
cesta vă privește și pe 
voi, cei care aspirați, sub 
soarele dogoritor al lito
ralului, să căpătați culoa
rea statuilor de bronz. 
Marea e și mai „hoață- 
decît apele de șes. Așa 
că lăsați bravada și 
aventura de-o parte. Nu 
vă avîntați în larg, că 
din larg greu te ntorci 
la mal. Și, mai ales, nu 
faceți imprudența să vă 
bizuiți pe pernuțele ori 
bărcile de cauciuc. A' 
cum ai sub tine o per- 
nuță dintr-astea umfla
tă ca un cimpoi, plutești 
cu ea și te grozăvești că 
nu te duci la fund- Dar, 
dintr-o dată, un ,,poc“ 1 
abia auzit, și gata: ra 
sărit dopul și pernuța, 
ori barca, ori mingea se 
dezumflă văzînd cu 
ochii și tu, tot văzînd cu 
ochii, te duci la fund..- 
Asta nu trebuie să se 
întîmple!

Constantin DIACONII

DE LA MUNTE, ȘES ȘI MARE == ===

O imagine 
din Guineea

Elevi din Conakry 

executînd un dans 

local.



Parcă ne aflăm pe o altă 
planetă. De jur-împrejurul 
nostru vedem oglinzi enor
me care se mișcă într-o ro
tație lentă. Par niște imense 
flori ale Soarelui. Dacă pri
vim cu atenție observăm 
că mișcarea aceasta se face 
într-un singur sens — în 
direcția razelor dătătoare 
de viață ale Soarelui. Ați 
ghicit. Ceea ce vedem este 
o centrală electrică. Dar o 
centrală neobișnuită. Ener
gie electrică 
razele 
solară 
direct în energie electrică.

Ar putea părea că acest lu
cru este o utopie. Dar lucru
rile nu stau așa. Știința si 
tehnica contemporană a gă
sit modalitatea de t<ansfor- 
mare a energiei solare în e- 
lectricitate. Mai muit, față de 
centralele obișnuite care 
consumă combustibili clasici, 
cărbune, petrol, energia 
apelor, sau chiar bazate pe 
energie nucleară, care fo-

produsă din 
Soarelui. Radiația 
este transformată

losesc combustibil ce o dată 
și o dată se vor epuiza, 
centralele electrice solare 
prezintă avantaje noi uriașe. 
Energia electrică poate fi 
înmagazinată într-o apa
ratură specială, iar în 
timpul nopții sau pe timp 
noros, atunci cînd este ne
voie, ea se transformă în 
curent electric. Putem spune, 
într-adevăr, că Soarele lu
minează și în întuneric. 
Omenirea dispune de surse 
de energie inepuizabile

La granițele atmosferei 
terestre nu ajunge nici ju
mătate din a milioana 
parte din energia radiată 
de Soare. Dar și din acea
sta, 40 la sută Se pierde în 
spațiul cosmic, iar o altă 
parte este absorbită de at
mosfera terestră. Cu toate 
acestea, energia solară 
care ajunge la suprafața 
Pămîntului numai 
singură zi este de 
30 000 de ori mai 
decît energia care :se

într-o 
peste 
mare 
pro-

duce zilnic în întreaga 
lume. Dacă s-ar putea 
transforma această uriașă 
cantitate de energie în 
energie electrică, cu un 
randament de 40 la sută 
Pămîntul ar avea la dis
poziție cantități suficiente 
de energie pentru a-și o- 
coperi nevoile, iar combus
tibilii clasici, folosiți în 
mod curent astăzi pentru 
producerea energei electri
ce ar fi folosiți în alte 
sectoare, pentru alte nevoi 
ale omului. Posibilitatea 
transformării energiei sola
re direct în energie electri
că a fost descoperită mai 
de mult, atunci cînd s-a 
văzut că o plăcuță de se
leniu expusă la Soare ca
pătă o forță electromo
toare. Această proprietate 
a seleniului a fost folosită 
în dispozitivele cu semicon
ductoare, așa-numitele foto- 
elemente. Dar randamentul 
lor era foarte scăzut, sub 
l la sută, așa că 
putut fi folosite 
energetice.

Studiindu-se în 
acest fenomen s-au realizat 
primele foto-elemente din 
siliciu, care prezentau un 
randament de 10 la sută. 
Această descoperire de mare 
însemnătate a deschis posi
bilitatea transformării ener
giei solare direct în energie 
electrică.

Astăzi, aparate construi
te de om, transformă razele 
de lumină ale Soarelui în 
curent electric, atîf de ne
cesar dezvoltării civilizației 
noastre. Oricît ar părea de 
ciudat, dar materia primă 
necesară construirii acestor 
instalații, este nisipul — 
material atît de răspîndit pe 
Pămînt. 
siliciul, 
realizat 
iat în 
transformat în pile, produ- 
cătore de energie electrică.

ele nu au 
în scopuri

continuare

Din el este extras 
iar din acesta este 
siliconul, care tă- 
plăci subțiri este

A. NEAGU

7 MINUNI ALE LUMII (II)

Grădinile suspendate 
din Babilon
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Herodot, marele învățat grec din anti
chitate considera că Semiramidei, o re
gină legendară a Babilonului, aparțineau 
grădinile suspendate. Vechiul oraș Babi- 
lon, unul din cele mai mari centre econo
mice din Orientul antic avea o climă foar
te caldă și uscată. Soarele dogorea șt dis
trugea orice vegetație. Faimoasele grădini 
suspendate erau situate în interiorul pa
latului regilor babilonieni. Herodot și alți 
scriitori antici, care au vizitat aceste gră
dini, arătau în descrierile lor că acestea 
erau așezate în terase etajate în amfitea
tru. Terasele se sprijineau pe ziduri pu
ternice de piatră și erau formate dintr-un 
strat de trestie îmbibat în asfalt, peste 
care era așezat un rînd de cărămizi arse, 
iar deasupra foi de plumb. Acesta era 
stratul izolator care avea menirea să îm
piedice pierderea apei. Apoi urma un strat 
gros de pămînt în care creșteau plante de 
tot felul. Un sistem ingenios de canale, 
care treceau pe sub rădăcinile plantelor 
asigurau acestora umezeala necesară. Apa, 
adusă din fluviul Eufrat, care tăia în două

ȘTIȚI SĂ FOTOGRAFIAȚI ? (II)

Alegerea imaginii
După cunoașterea amănunțită a aparatului, adică a potențialului 

său de lucru, facem prima ieșire pe teren. Nu înainte însă de a face 
rost de film, peliculă negativă cu caracteristicile principale, cores
punzătoare timpului și subiectului propus. Pentru peisaj, de exemplu, 
întrebuințăm un film cu granulație fină și cu sensibilitate redusă, cel 
mult 18° (DIN) și vom face uz de un trepied pentru mai multă stabi
litate.

Din punctul de stație (locul de unde fotografiem) privim peisajul. 
Tn cazul cînd avem modulații în perspectivă și alte elemente demne 
de reliefat, e bine să așteptăm momentul cînd soarele cade lateral 
și astfel obținem contraste în imagine, dîndu-i impresie de adîncime.

Cel care fotografiază trebuie să fie convins că unghiul ales de el 
va da o impresie plăcută privitorului și că imaginea realizată de el 
va atrage pe privitor.

Dacă este convins de acest lucru, poate să apese pe declanșator. 
Fotograful amator de peisaje, va face uz de diafragmă, ea avînd 

un rol principal (după lumină) în realizarea clarității și profunzimii 
imaginii.

Prin diafragma re toate planurile din cadru, vor fi puse în valoare 
și cu ajutorul luminii vor căpăta un contur precis.

La alt gen de fotografie, vom proceda în alt mod. Să luăm de 
exemplu portretul. în general portretele sînt mai greu de realizat. 
Ele cer mai multă experiență și studierea fizionomiei persoanei în 
cauză, pentru redarea veridică a expresiei și stării psihice personale.

Cu alte cuvinte, se cere puțină psihologie și simț artistic. înarmat 
cu un aparat avînd un obiectiv normal. 9 cm de preferință format 
6/9, vom apela la sursa de lumină artificială.

Pentru un portret reușit ne trebuie două reflectoare cu becuri de 
500 v. pe care le vom așeza la distanțe diferite de persoană, ținînd 
seama să nu primim reflexe în obiectiv. în felul cum luminăm portre
tul nu putem da o retetă. rămîne la aprecierea artistului fotograf.

Desigur că unui tînăr amator fotoqraf îi plac manifestările sportive 
de orice gen. Pentru a prinde pe peliculă o fază sportivă, are neapă
rat nevoie de film sensibil 28° DIN — 30° DIN, un obiectiv luminos 
cu un timp de expunere 1/500 sec.

Și mai are nevoie de ceva : să cunoască tehnica jocului respectiv 
pentru a putea fi pe fază și a ști unde să se plaseze cu aparatul în 
așteptarea ei. în cazul cînd nu se cunoaște tehnica jocului respectiv, 
faza va fi prinsă în contratimp și ceea ce este esențial, dinamismul 
va dispărea cu totul.

Pentru a prinde o săritură spectaculoasă la jocul de volei, de 
exemplu, ne vom așeza lateral sub fileu. De aici stînd chircit, facem 
încadrarea imaginii și declanșăm în momentul săriturii la blocaj. în 
felul acesta, obținem dinamismul jocului.
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orașul, era urcată sus cu ajutorul unor 
dispozitive hidraulice construite de babi
lonieni, considerați mari meșteri în lu
crări hidrotehnice.

înălțimea la care ajungea această con
strucție unică în genul ei era de 90 m, 
iar lărgimea teraselor era suficient de 
mare pentru a crea impresia unei grădini 
întinse. Vegetația luxuriantă, în contrast 
cu ariditatea solului întregii regiuni, a 
creat faima acestor grădini socotite pe 
bună dreptate o minune a geniului ome
nesc.

Gr PREPELIȚA

de soare
Eficacitatea lor 

se bazează pe 
acțiunea razelor 
ultraviolete, care 
transformă o gră
sime specială din 
celulele pielei 
vitamina ~ 
acțiunea 
a razelor 
asupra terminațiilor 
voase cutanate, care sti
mulează funcțiile orga
nismului, și pe proprieta
tea bactericidă a aces
tora, care întărește și cu
răță pielea de microbi.

Avînd în vedere acțiu
nea deosebi* de puter
nică a soarelui asupra 
organismului, nu este 
bine să se facă băi de 
-oare decît după un con- 
iro! medical, deoarece 
unii dintre copii, ca de 
pildă cei nervoși, cei care 
au boii de inimă sau de 
rinichi, sau au suferit de 
curînd de vreo boală 
contagioasă nu suportă 
soarele.

Băile de soare se încrw 
așadar, cu prudentă, pri„ 
expuneri scurte de cîte un 
minut pe fiecare parte, 
crescîndu-se apoi treptat 
timpul cu cîte 2—3 mi
nute, pînă se ajunge

în
D, pe 
directă 
solare

ner-

“j~MEDiCULUI

după un număr de băi la 
un timp de expunere fo
ta! de 20—30 de minute. 
După fiecare ședință este 
necesară odihnă de cel 
puțin o jumătate de oră 
la un loc umbros. La 5—6 
băi consecutive se reco
mandă o zi de pauză. Tn 
timpul băii de soare ca
pul va fi mereu acoperit.

Tn cursul unui an se re
comandă o singură cură 
de băi de soare formată 
din 20—25 de băi.

Băile de soare se fac 
numai înainte de mîn- 
care sau la cel puțin 2 
ore după masă. Cele mai 
potrivite ore pentru baia 
de soare sînt : 8—10 di
mineața și 17—18 după 
-,asă, pentru regiunile de 
-împie ; 10—12 dimineața 
și 15—16 după-amiază. 
pentru regiunile de mun
te.

Dr. VIORICA VASILIU



Campionatul Republican al Școlilor generale la fotaal

Finala și 
laureații ei

De cîte ori nu auzim cite un crai
nic de fotbal exprimîndu-se despre o 
fază din „A" sau chiar din meciurile 
internaționale : cutare „a greșit co
pilărește" sau „a pierdut mingea co
pilărește" !

Oricine a văzut meciul — despre 
ai cărui cîștigâtori vreau să vă vor
besc — își dă seama că greșelile 
„copilărești" nu sînt luate din arse
nalul fotbaliștilor —- copii, ci din al 
copiilor care nu știu fotbal. Fiindcă 
în finala disputată pe stadionul Re
publicii n-am văzut nici o „greșeală 
copilărească". Ba dimpotrivă ; am 
văzut execuții tehnice care le-ar sta 
bine la butonieră multor titulari din 
națională.

La capătul unor îndelungate con
fruntări cuprinzînd toate școlile ge
nerale din țară au ajuns echipele 
Școlii generale nr. 27 din Galați și 
a Liceului nr. 15 din Cluj (clasele IV- 
VIII), Clujenii veneau după o victo
rie comodă asupra Școlii nr. 95 din 
București, iar gălățenii învinseseră cu 
greu într-un meci de mari emoții 
(cineva pomenea chiar și de lacrimi) 
pe piticii craioveni.

Pronosticurile erau foarte împărțite. 
Nici una din echipe nu pornea ca 
favorită.

Echipa din Galați a prezentat pe 
cei mai pitici dintre „piticii" acestui 
campionat: mijlocașii și înaintașii 
puși cap la cap abia ajung de la o 
bară la alta.

Cunoscuți ca o echipă foarte tehni
că, neajunsul staturii nu era chiar așa 
mare. Clujenii însă, c echipă atletică 
cu multă viteză și forță de luptă, 
păreau să fragă soarta de mînecă în 
partea lor. După o introducere în 
care gălățenii s-au apărat, la un con
traatac ei obțin o lovitură de la 30 
m. Ați ghicit: a urmat... lovitura 
lui... „Garrincha" și... gol ! (de la 30 
m nu 18...). După meci, făptașul a- 
cesiei isprave — Leca Romulus, spu
nea că chiar la Garrincha s-a gîndit 
cînd a tras. Leca e și golgeterul gâ- 
lățenilor în această competiție. Cu 
un șut precis și mai ales foarte puter

nic — am văzut în meciul cu craiovenii 
un gol care a sfîșiat plasa — el a con
tribuit mult la victoria echipei sale, 
fn repriza a doua, la o acțiune bine 
construită pe partea dreaptă de cei 
mai prichindei din echipă — Pavel 
și Chihaia, o centrare precisă la 
Struță Aurel aduce și golul doi al echi
pei din Galați.

Deși se știe că o echipă cîștigătoa- 
re a unui meci nu e neaparat și cea 
mai tehnică, gălățenii sînt nu numai 
cîștigătorii , ci pe departe cea mai 
tehnică echipă din competiție. De 
asemenea, ei n-au împrumutat tactica 
celor mari — cum au făcut clujenii, 
cu atacurile în viteză pe extreme — 
ci au adaptat-o posibilităților lor fizi
ce. Neavînd o înaintare rapidă, ei au 
folosit combinațiile scurte și precise. 
Cuplurile Pavel—Chihaia sau Leca— 
Angheluță au ajuns cînd au vrut prin 
pase în careul clujean, fără să aler
ge de unul singur de la propriul ca
reu. Clujenii au folosit mult atacurile 

Echipa Școlii generale nr. 27, Galați — campioană școlară pe 1966.

în viteză, dar fiind în prea mare vi
teză ,,a la Inter", le trebuia și o teh
nică „a la Inter" ca să reușească 
ceva. Mingile trimise prioit înainte 
(nu rapid) nimereau mereu in picioa 
rele fundașilor gălățeni.

Astfel, deși desfășurat sub semnul 
unei egalități teritoriale, meciul a 
revenit cu 2—0 pionierilor din Galați. 
Pe lingă cupă și celelalte premii, în 
vitrina cu trofee a Școlii generale nr. 
27 din Galați poate fi văzut un o- 
biect foarte obișnuit dar... foarte pre
țios : o minge de fotbal cu autogra
fele lui Eusebio, Herrera. Mazzola, 
Otto Gloria, Germano... Pe lîngă a- 
cest dar oferit de redacția noastră, 
transmitem cîștigătorilor pe această 

Cele mai bune 
„palete“

La Tg. Mureș în finala compe
tiției de tenis rezervată copiilor 
—după sute de „bombe" revere, 
mingi tăiate, seturi cîștigate, sau 
pierdute ...la un cui, cîștigătorii 
și-au odihnit paletele în sfîrșit în 
așteptarea premierii.

Competiția a fost dominată de 
spiritul ofensiv al craiovenilor — 
cîștigătorii cupei. Tot dintre ei 
s-au desemnat și campionii la 
,,simplu". Arjoca Dumitru — la 
băieți și Marilena Tomescu la fete, 
de la clubul „Dinamo" din Cra
iova. Arjoca — un adevărat 
„Pardaillan" al paletei s-a impus 
printr-o tehnică suplă de virtuos 
și campion. Șuturile puternice ale 
Marilenei i-au adus întîietatea în 
fața celorlalte concurente. Pentru 
spectaculozitate a fost premiată 
Monica Hariga din Brașov, iar 
Livia Căruțeru din Oradea și Naf
tali Gheorghe din Tg. Mureș au 
primit laude și— premiul „Celui 
mai tînăr concurent". Timp de 
trei săptămîni, fericiții cîștigâtori 
se vor odihni în tabăra organizată 
pentru ei și pentru lotul de ju
niori — de către federația de te
nis — la Tg. Mureș.

(După o corespondență primită de 
la Dan Liviu — Tg. Mureș)

cale felicitările noastre și urări de 
noi succese.

Au jucat :
Școala generală nr. 27 Galați: 

Chiriazic Constantin, Gîdoiu Ti- 
beriu. Enache Marian, Covaci Con
stantin, Gălățeanu Nicolae, Cornea 
Dumitru, Magher Constantin. Pastia 
Aurel. Struță Aurel. Pavel Constan
tin. Chehaia Romulus, Angheluță 
Constantin. Leca Romulus.

Liceu! nr. 15 Cluj : Mărgineanu 
Gheorghe, Uțu Cornel, Marcu Radu, 
Fodor Liviu, Gall Carol. Băltan A- 
lexandru, Grecan loan, Marcu Vasi- 
le, Mihaly Ștefan. Goga loan, Ur- 
sache Dan, lenac Nicolae, Lorincz 
Vasile și Szabo Iosif.

T. RACEANU

Spectatorul de la 
ora 20,25

Filmul campionatului mondial de 
fotbal a rulat pînă la jumătate. 
Așa zic optimiștii fiindcă alții sînt 
de părere că a cam și trecut un 
pic... Și de văzut ce-am văzut ?

Cam puține goluri din acțiune 
care să facă apărarea și... gale
riile mat. In schimb, de azi încolo, 
oricine are de tras o lovitură de 
la 18 m are umbra lui Pele și Ga- 
rincha alături. E treaba lui dacă-i 
va cere sfatul ori... se va speria de 
ea. Cei doi ași ai Braziliei au de
butat poate altfel de cum se aș
tepta lumea, dar cu atît mai uimi
tor. Pele n-are numai șut puternic 
și detentă, ci și o precizie formi
dabilă, iar Garincha nu-i doar o 
irezistibilă extremă, ci și un reali
zator perfect.

Portughezii se treziră favorifi 
fără să uimească tribunele prea 
mult, acumulînd gospodărește 
puncte și goluri. Eusebio însă 
în cîteva „recitaluri" ne-a ară-

— Faceți liniște Trage Pele 
„18 m”.

tot că încă mai aleargă „suta* 
sub „zece“ și că șutul e la fel 
de puternic ca cel apărat de... 
Dan Coe acum un an la Lisa
bona. Ungurii după un meci ghinio
nist cu portughezii au făcut harcea- 
parcea plasa lui Gilmar — „im
batabilul", mai ales Farcaș prin 
golul din voie. Așa goluri parcă 
mai vin de la „mondiale", că din 
greșelile lui Carvahlo... marchează 
și Giorglcă din Ciulești. Tenacii 
bulgari după o partidă bună cu 
Brazilia și una mai puțin bună cu 
Portugalia ne vor prezenta — 
poate — în sfîrșit pe Asparuhov 
în ultimul meci. Să vină sferturile 
de finală și semifinalele să ve
dem la lucru și echipele din alte 
serii.

Cît despre finală... să așteptăm I 
llie TRAIAN



Moarte trădătorilor I — Mai bine murim în. '  Să piară 
La luptă I brazda tării, decît robi turcu-

Povestire de R. THEODORU

Rezumat.
Căpitanii Ghețea, Mîrzed 

și Racea au împlinit porunca . 
voievodului, luîndu-l prizo
nier pe Giafir. Totodată, ei 
au descoperit trădarea boie
rului Bîrsan. Cei doi prinși 
sînt aduși la cortul lui Mihai 
Viteazul.

— Că oare durerea
norodului și jalea lui... că 
ne-aj pus sîngele pe talerul 
vînzării —- astea toate nu le ■ 
mai înțeleg și de iertat să te 
ierte Dumnezeu, că eu n-o 
pot face ! Luați-i și să mi-i 
înfățișați mîine în zori la 
catarea oștirilor.

Minai >1 judecă pe Giafir.,
— Ce-mi poți spune despre 

așezarea oștirii luităria ți 
Sinan ?

— Nimic, ghiaure !

— Un oștean turc nu-și tră
dează jurămîntul. Ești slobod, 
viteazule. Spune-i lui Sinan

ca-mi va plăti moartea ceta- 
șului Vasile, uneltirile lui 
mîrșave și cotropirea țării. 
Du-fe !

(Va urma)

S^BliM = 
= CiNEMA = 
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ROGER

MOORE
Cine dintre voi 

n-ar renunța, fie 
chiar și la o porție 
dublă de înghețată, 
ca să se afle la 
timp în fața televi
zorului, atunci cînd 
se transmite emi
siunea „Sfîntul“ ? 
Dar drumul spre
film al lui Roger Moore a fost anevoios, deși încă din 
copilărie își visa să lucreze măcar... în domeniul dese
nelor animate. A urmat o școală de arte și a devenit 
caricaturist, la un ziar. își dorea să studieze Academia 
de arfă dramatică, însă o vreme s-a văzut silit să po
zeze pentru fotografii publicitare cu pastă de dinți, 
întîile roluri obținute au fost mai mult de figurație... 
A devenit apoi interpretul preferat din „Sfîntul", do- 
bîndindu-și o binemeritată popularitate și în alte se
riale cu eroi celebri ca „Ivanhoe* (închipuiți-vă, în 
117 episoade), „Maverick", „Alaska".

min
DdON

Interpretul prin
cipal din filmul 
„Laleaua neagră" 
s-a născut la 8 no
iembrie 1935, la 
Sceaux, pe Sena.
Este căsătorit și are un fiu, lony (care în cur'md va 
merge la grădiniță). Sportiv pasionat, Alain Delon 
practică schiul nautic, tenisul, călăria, golful, voleiul, 
dar preferă șahul. Singura ambiție pe care și-o recu
noaște este să-și realizeze totdeauna rolurile foarte 
bine și să joace numai în filme excelente, lată de ce 
își dăruiește mare parte din timp studiului. Perseve
rența lui a fost răsplătită cu peste zece premii... și, de
sigur, cu admirația noastră, a tuturora.
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De data aceasta, dragii mei, o vom săr
bători împreună pe prietena noastră, Sa
bie Mariana din Cimpulung Moldovenesc, 
regiunea Suceava. De ce ? vă veți întreba 
voi. Pentru că azi, Mariana a trimis redac
ției cea de a 150-a scrisoare !

150 DE SCRISORI
...trimise în aproape trei ani de zile re

prezintă o muncă deosebit de frumoasă, 
încununată cu bucuria publicării multor 
scrisori și vești din unitatea, din școala ei.

Cu această ocazie, primește, dragă Ma
riana, urările noastre de bine și sănătate, 
de succese pe mai departe în activitatea 
ta de corespondentă a redacției.

Curînd va sosi pe adresa ta și un pre
miu din partea noastră.

Trei fetițe mă roagă să transmit un scurt 
mesaj tuturor celor care le-au scris. Așa că 
încep :

CĂTRE prietenii gabrielei, 
STELUȚEI ȘI LENUȚEI !

Vă răspund în locul pionierilor : Mi- 
trache Gabriela — Lădești Horezu ; Pre
date Steluța. Băilești și Avasilcăi Lenuța 
din Vaslui. In urma publicării unei poezii 
semnate de Gabriela și a apariției foto
grafiilor celorlalte două pioniere, pe a- 
dresa lor au sosit sute și sute de scrisori. 
Nu toți cei care le-ați scris ați primit și 
răspuns. Știți și voi că nu e posibil, lată, 
de ce vă transmit eu mulțumirile lor o dată 
cu urarea : vacanță plăcută I

BINE AȚI VENIT !
Bine ați venit în rîndurile corespondenți

lor noștri I Vă primim cu bucurie pe tine 
Dumitru S. Maria din Sătuc, Făurei și pe 
tine Zlătescu C. Lidia din Brănești, Lehliu. 
Să știți că am citit cu plăcere rîndurile 
voastre și așteptăm, așa cum ne-ați pro
mis, vești din vacanță.

Și acum, am bucuria să anunț
O NOUTATE

...pentru Furtună I. Lenuța din comuna 
Largu, Făurei și pentru mulfi alți prieteni, 
care ne-au solicitat adrese ale pionierilor 
din țară, adrese ale corespondenților, care 
doresc să facă schimb de vederi. în nu
mărul gazetei noastre din 27 iulie a c. va 
apare rubrica „Caseta cu adrese". Urmă- 
rifi-o I

VALENTIN
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