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Culesul viilor! Privești cu drag strugurii mari cit 
porumbelul, boabele aurii sau negre ca fraga..- 
Zeci de fete și băieți îi culeg cu grijă, să nu cadă 

nici un bob. Rodul bogat al viilor din acest an îi în
deamnă la muncă rodnică, cu spor. Vor să arate părin
ților lor, cooperatori, că știu să 
le fie-., urmași. Numai într-o 
singură zi, 55 de pionieri și 
elevi din clasele a V-a — a Vil-a 
au cules aproape 2 000 kg stru
guri- Hărnicia lor e dovada 
bucuriei rodului îmbelșugat.

Prof. I. CDEȚEANU
Școala generală, comuna Saligny,

raionul Medgidia

Bucuria

„Ce activități ACȚIUNEA
„IZVORUL
CRISTALIN"

Pădurea i-a primit — ca și în alte 
dăți — cu iarba și frunzele înrourate, 
cu mireasma îmbătătoare a teilor în 
floare.

Grupul înaintează cu multă atenție 
printre trunchiuri de copaci, traversînd 
șteiuri, ori ocolind tufișurile dese.-.

Coordonatele au fost stabilite cu cea 
mai mare grijă. „Numai de-am ajunge 
la timp", este dorința care-i animă pe 
toți.

Din cînd în cînd, șeful grupului con
sultă busola. Itinerarul trebuie respec-

să organizăm în 
acest an pentru 
a putea obține 
rezultate bune la 
învățătură și, to
todată, să ne pe- 

cit mai 
sitor 
Cum 
cul- 
8se ?

sâ păs- 
din experi

ența anilor tre- 
cuți î" Sînt numai 
cîteva din între
bările pe care si 
le pun în aceste 
zile pionierii din 
întreaga ț ~ 
pe lîngă acestea, 
încă una. de

pinde în

ă. Și,

răs- 
de- 

frnare

(Contimiare în pag. a 2-a)

ENIGMA
LUI NICUȘOR

Maiioara se afla în aceeași situație ca și 
Edip în fața Sfinxului de la porțile Tebei. 
Adică în fața unei enigme. Dar dacă legen
darul erou a răspuns pe loc întrebării pe 
care i-a pus-o Sfinxul, Ma'ioara nu reușea 
de fel să dezlege „enigma" colegului ei de 
clasă Ciurbirău Nicolae.

Pînă atunci Nicușor fusese un elev foarte 
bun la învățătură. Tocmai de aceea, acum, 
în clasa a Vl-a, erau uimiți de ploaia de 5 
și 6, care cădea peste capul lui I în clasă se 
ivise o situație cam neplăcută. Unii dintre co
legi își pierdeau diminețile (aveau ore după- 
amiază) cu discuții, cu avioane de hîrtie, cu 
pocnitori și alergări printre băncile din sala 
de meditație. Și pe urmă se plîngeau că „n-au 
avut timp să-și scrie cutare temă ori să-și în-

mâsură buna re
zolvare a celor
lalte: „Pe câne 
vom alege ca 
președinte de de
tașament! Dar 
de unitateî”

Vreți sâ oftați 
cîteva răspunsuri 
date încă de pe 
acum de pionierii 
din trei școli ? Le 
găsiți în pagina

(Continuare în pag. a 2-a)

TELEGRAMELE
Prima telegramă îl pusese pe gînduri pe 

poștașul care aducea de obicei corespon
dența la Școala generală nr. 11 din Baia 
Mare.

— Deci, zise poștașul recitind — pentru 
a cîta oară ? — textul telegramei : ,/da
rea e mare, e albastră (nu neagră cum scrie 
pe hartă '.) valurile sînt dantele de cristal 
Stop. Văzut meduze făcut baie și plajă Stop. 
Seara părul miroase a apă a sare a alge. 
Litoralul este basm sau realitate ? Răspun
dem acasă cînd nu vom mai fi sub vraja 
lui cînd vom fi din nou cu munții noștri 
Stop".

împături frumos telegrama și-i făcu loc pe 
sub ușa camerei pionierilor. Nu peste multe 
zile, poștașul se găsea în aceeași situație :

(Continuare în pag, a 2-a)
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CLASA NOASTRĂ 
ȘL Elfii

Sîntem iarăși împreu
nă. Toți colegii de anul 
trecut. Ne-am bucurat re- 
văzîndu-ne în clasa a 
Vil-a ! Costel a rămas a- 
celași băiat vesel, Maria
na se pare că s-a înălțat 
mai mult decît toți în 
vacanța aceasta, iar Ma
rius a hotărît irevocabil 
(de fiecare dată spune că 
este „irevocabil") să-și 
aleagă meseria de inginer 
constructor.. -

Atunci, în primele zile 
de școală, a venit vorba 
și despre faima noastră 
de „clasă fruntașă", la 
care n-am vrea să renun
țăm nici anul acesta- 
Mulți dintre noi însă s-au 
uitat pe furiș la Gigi.

Antrenament prelun
git la „lupte"

Gigi este unul dintre 
colegii noștri. înalt, bine 
legat, cu o figură inteli
gentă, știe să se facă sim
patic încă de la prima 
vedere. Este bucuros în
totdeauna cînd se discută 
despre sport susținînd că 
el e „as“ la „lupte". Poa
te l-am crede dacă s-ar 
purta în ,,limitele sporti
vității". Dar... Anul tre
cut, Gigi s-a înscris la 
stadion, după multe in
sistențe și promisiuni 
(nu-l primeau din pricina 
notelor mici) în echipa de 
„lupte", sau „trîntă", 
cum îi spunem noi. Nu 
știam precis de cîte ori 
pe săptămînă se ducea la 
stadion, dar eram siguri 
că nu-și va ieși ușor din 
„formă", atîta vreme cît 
la noi în clasă se antrena

CONST ANTINESCU 
ADRIANA

Școala generală nr. 2, 
Urziceni

Pt. conformitate 
Elena MANESCU

O douO> Grupaj realizat de E. BUNEA, Constantin
DIACONI) și Elena SK1BINSKY (Continuare în pag. a 3-a)



tat întocmai. O abatere cît de mică poate să ducă la eșuarea ac
țiunii „Izvorul cristalin . Iar timpul.,. Ce repede trece în asemenea 
situații! încă puțin și — după toate calculele trebuie să fie la Olu- 
cea... „Numai de n-am ajunge în urma celorlalți..." Grăbesc pasul..

Deodată, la ieșirea într-un luminiș, se auzi glasul lui Dumitru 
Curcă :

— Iată-1! El e... Izvorul !
într-adevăr, grupul condus de Goida Marioara a sosit primul 

la punctul final, cîștigînd concursul de orientare.
★

De altfel, lucrul acesta nu a suprins pe nimeni- Marioara a 
dovedit în atîtea rînduri că este o fată pricepută. Tocmai de 
aceea, ea este apreciată de toți pionierii clasei a Vll-a C de la 
Liceul din Isaccea — regiunea Dobrogea.

Iar acum, cînd mai sînt puține zile pînă la începerea alegerilor 
noilor președinți de detașamente, mulți dintre colegi s-au gîndit 
la Marioara. Nu numai pentru că învață bine, dar are și multă 
inițiativă, este energică.

Dar tot atît de bine ar putea să fie ales și Ionel Dănilă. Toți 
știu că dacă detașamentul lor a ocupat locul I la fotbal, la cam
pionatul inter-clase, aceasta se datorează — în primul rînd — fap
tului că el s-a dovedit nu numai un foarte bun fotbalist, ci și un 
bun organizator și animator. Și nu numai atît. Dacă astăzi toți 
pionierii din detașament sînt purtători ai „insignei de polisnortiv" 
— un merit îi revine și lui.

Marioara sau Ionel ? O întrebare la care este greu de răspuns 
acum. Cîntărind, însă, cu multă atenție calitățile fiecăruia dintre ei, 
desigur că detașamentul va face alegerea cea mai potrivită-

ENIGMA
LUI NICUȘOR

vete cutare lecție”. Vorbise Marioara (în calitatea ei de președintă dedelașa- 
ment) cu fiecare dintre ei. Unii însă îi dăduseră de înțeles că dacă Uurbirau 
ia note așa slabe, ce pretenție mai are de la ei? Trebuia să.facă ceva. Nu-I 
putea lăsa pe Nicușor să se înece în apele călduțe ale mediocrității. Dar ce 
anume ? II iscodise, dar nu aflase nimic. Atunci s-a sfătuit cu tovarășul profe
sor Constantin Răducan, dirigintele clasei...

Și iată-i, într-o dimineață, pe Marioara și alți cîțiva colegi, împreună 
cu tovarășul diriginte, ciocănind la poarta casei lui Nicușor Le-a^ deschis 
chiar el. Au rămas însă împietriți. Nicușor era „blindat" în față cu un 
șorț de bucătărie, în mîini avea o varză și un cuțit, iar pe lingă el toiau 
în toate părțile O mulțime de iepuri de casă.

— Vă rog, intrări repede și închideți poarta, că ies iepurii în stradă și—
Cîteva zile mai tîrziu, în mijlocul întregului detașament, Nicușor ținea 

o... prelegere. Le vorbea colegilor despre felul în care și-a organizat și-și 
consumă el diminețile .-

—... Iepurii se trezesc cu noaptea în cap și-s flămînzi. Așa că mă scol 
și eu o dată cu ei și le pregătesc gustarea. Pe la 8 sînt gata și mă apuc 
de lecții. Dar la 9 iar trebuie să le servesc o gustare. Pe urmă, la 11,30, 
prînzul și...

Și a fost atunci o discuție mare și aprinsă.
— Foarte frumos că te pasionează creșterea iepurilor. Asta însă nu 

înseamnă că de dragul lor să-ți consumi, timpul în care trebuie să-ți pre
gătești lecțiile și temele.

Așa a zis Marioara. Așa au zis și alții. Și s-a discutat atunci nu numai 
despre iepuri, ci și despre avioanele și pocnitorile de hîrtie. Cei mai sili
tori pionieri au vorbit despre felul în care-și organizează ei timpul : cît 
pertru carte, cît pentru pasiuni, cît pentru joacă. Mă opresc aci și vă mai 
spun doar că anul trecut elevii din clasa a Vl-a A au obținut cu toții re
zultate bune la învățătură, inclusiv Nicușor peste capul căruia, după dez
legarea enigmei lui, a început să plouă cu 8,9 și 10. La pasiunea lui n.a 
renunțat, dar a mai păstrat numai cîțiva iepuri pentru îngrijirea cărora 
consumă foarte puțin timp, diminețile tămînîndu-i pentru pregătirea lec
țiilor și temelor. Iar acum., io! ei, pionierii din clasa a Vil-a Adela 
Școala generală din Sinpaul (raionul Luduș) și-au trecut în revistă acțivrto.i.e 
și sînt de părere s-o aleagă pe colega lor Rad Maria ca președintă de 
detașament. . ,

— Cu ea în frunte sîntem siguri că anul acesta n-o sa ne pierdem tot 
timpul tăind... varză la iepuri — zic ei I

fu o nouă telegramă in mină, se așeză din nou în fața camerei pionierilor de 
la aceeași școală și reciti textul altei telegrame, vrînd parcă, să nu greșească 
cumva adresa sau destinatarul.

— Deci, zise din nou poștașul, savurînd cuvîntul care, se pare îi plăcea nes
pus, și citi, la fel de nedumerit : „Văzut palmieri banani — cactuși nuferi mari 
cît noi. Păcat lipsesc girafe. Este doar Grădina botanică Cluj Stop. Cheresfeș 
Gheorghe încercat transformare leopard. Stop. Nereușit fiindcă are doar 
10 ani. Stop".

Luat cu treburile n-a mai trecut pe la Școala generală nr. 11. Din cînd 
în cînd își mai amintea textul cîte uneia din telegramele acelea ciudate, 
care în vară, i-au dat atîta bătaie de cap.

Clătina din cap zîmbind, și-și explica sie-și : „Copii ! Ce le mai trece 
prin cap? Parcă s-ar ține numai de șotii. Parcă și-au pus în cap să-mi tri
mită mie cuvinte încrucișate". De curios, firește că era curios să afle ce 
era cu telegramele alea. Intr-o zi se întîlni cu Huniade Elisabeta și Pinti- 
lie Cristian. își amintise că și ei fuseseră în vară plecați.

— Da’, ia spuneți-mi, voi mi-ați făcut șotia cu telegramele ? Că tare 
mult m-am mai gîndit la telegramele voastre.

Nedumeriți, copiii nu înțeleseră imediat despre ce șotie e vorba. Apoi, 
mai mult bănuind curiozitatea poștașului, îi explică că, de fapt, își scriseseră 
lor înșile. Că voiau să păstreze, să aibă cît mai multe imagini din frumoa

sele excursii pe care le făcuseră. Că ideea cu telegramele aparținea unui 
coleg, Cherestes Gheorghe, un băiat foarte simpatic și neobosit cînd e 
vorba de o idee nouă. Apoi s-au luat cu vorba și i-au spus că tot Che
restes se gîndește acum, să organizeze, împreună cu 15 dintre cei mai 
buni pescari amatori din clasa lor, un concurs de pescuit. Și, pentru că 
iarna nu-i departe, tot el le-a propus colegilor lui să-și pregătească pati
nele și să se gîndească de pe acum la amenajarea patinoarului din curtea 
școlii.

— Și-acum să vă spunem un secret al nostru — îl făcură atenți copiii, 
cu seriozitatea lor : Ce ziceți, noi sîntem acum în clasa a V-a (am mai cres
cut cu un an). Nu peste mult timp vom avea alegeri pionierești. Vrem să ne 
alegem un președinte de detașament strașnic. Să-i placă excursiile, jocu
rile, patinajul, sportul în general, să fie pentru noi într-a-devăr... un pre
ședinte.

Simțind că i se cere, într-un fel și lui părerea, poștașul îi întrebă pe 
copii :

— Cum ziceți că-l cheamă pe colegul acela al vostru cu telegramele ? 
Cu patinele și cu Dealul Florilor ?

— Cheresteș Gheorghe.
— Păi, eu ce să zic ? Mă gîndesc că dacă ziceți voi el ar fi bun pentru 

ce vă trebuie, pentru președinte...
Mîndru că i se ceruse sfatul, că fusese făcut părtaș la bucuriile din 

vară ale excursiilor lor. poștașul zîmbi. Zîmbi și dădu din cap gîndindu-se 
că, de fapt, copiilor nu le trec prin minte numai năzdrăvănii.

de Ovidiu ZOTTA
In noaptea senină, cu ce

rul murmurînd de stele, 
omul care își pune căștile 
la urechi nu e radiofonist, 
ci un astronom modern. 
Spre stele înfricoșător de 
depărtate, care scapă celor 
mai perfecționate telescoa- 
pe, el trimite, cu emoție, 
semnale radiofonice. Avem 
oare vecini în Univers ? Vor 
recepționa ei semnalele 
noastre ? Cu siguranță. Dar 
în ce limbă se fac aceste 
transmisii ? Nu cunoaștem 
nimic despre felul în care 
presupusele ființe raționale 
de pe alte planete comunică 
între ele. Așadar, nu dispu
nem de un dicționar cos
mic. Există însă o „limbă u- 
niversală", care se înteme
iază pe ceea ce, în mod si
gur, locuitorii Pămîntului 
au comun cu alte creiere in
teligente din Univers : mun
ca. Astronomii emit, de 
exemplu, acel modest 3,14, 
adică familiarul H, eu care 
dumneavoastră ați aflat de 
atîtea ori suprafața cercului 
la orele de geometrie. Uite 
că și copiii ar putea comu
nica cu Universul 1

înfățișarea presupușilor 
noștri vecini cosmici este 
deocamdată o enigmă pen
tru noi- Poate că se orien
tează nu prin văz, ci priit 
ultrasunete- Poate că în loc 
de cuvinte emit, spre a se 
înțelege, culori. Poate că 
alcătuirea lor trupească va 
pune în derută ochii primu
lui oaspete de pe Pămînt. 
Dar dacă au ajuns la ceea 
ce oamenii numesc un grad 
de civilizație, atunci e sigur 
că au străbătut un drum 
oarecum asemănător cu al 
nostru. E drumul făuririi 
uneltelor de producție — de 
la piatra fasonată ca topo
rișca pînă la generatoarele 
de electricitate și energie 
nucleară. E drumul desco
peririi legilor fizicii, chi
miei și matematicii — de la 
fierberea apei și pîrghia 
simplă pînă la teoria relati
vității. E drumul muncii1 
Ea l-a creat pe om, înzes- 
trîndu-l cu avantajul rațiu
nii. lată cîteva zicători care 
se bucură de un respect mi
lenar în acea minunată 
parte a Pămîntului care l-a 
dat pe Eminescu și pe Tra
ian Vuia, pe Grigorescu și 
pe Enescu : „Omul e dator 
să muncească", „Numai 
moartea e de dar", „Un eeas 
al dimineții plătește cît trei 
după prînz", „Zăbava strică 
treaba", „Cine nu știe nici 
o meserie, e ca ursul în vi
zunie", „Orice fel de mese
rie e bine omul să știe".-. 
Sînt adevăruri bine verifi
cate de-a lungul a mii de 
ani- Poți să fii un ins glu
meț ; vei stârni simpatie. 
Poți fi chipeș, vei cuceri ad
mirație. Dar respect și în
credere nu-ți acordă oame
nii. de cît, dacă știi Să mun
cești. Si nu numai oamenii, 
ci întregul Univers '



Pînă mai deunăzi 
eram convins că mate
matica e o........echipă"
care nu se bucură de 
prea multă popularitate 
printre elevi și că de 
pildă ,,Rapid" sau „Di
namo" au mult mai 
mulți... suporteri.

Dar... a intervenit un 
inevitabil „dar" și con
vingerea mea a fost dată 
peste cap.

Acum o săptămînă mă 
aflam la Școala gene
rală nr. 5 din Bacău. 
Trebuia să stau de vorbă 
cu cîțiva elevi de la cer
cul de matematică.

Ușa s-a dat în lături și 
în cancelarie a... dat 
buzna un băiat subțirel 
ca o trestie, cu freza pe 
dreapta și o... minge de 
fotbal sub braț. După el 
în încăpere au mai in
trat încă vreo 10 elevi... 
(poate erau numai 9, dar 
eu am văzut neapărat 
10, pentru că știu că o 
echipă de fotbal nu
mără... 11 oameni).

Poftim ! Eu caut mate
maticieni și în locul lor 
mi se prezintă echipa de 
fotbal a școlii... Pesemne 
că e la mijloc o încurcă
tură...

Stingheriți de nedu
merirea pe care mi-o ci
teau pe chip, proaspeții 
veniți s-au uitat unii la 
alții și după o tacită în
cuviințare, cel cu freza 
pe dreapta și mingea 
sub braț, (eu îl și ve
deam în imaginația mea 
căpitanul echipei) și-a 
luat inima în dinți și 
m-a întrebat:

— Nu începem ? Re
creația e scurtă !

— Să începem, am în
cuviințat eu. Și ca să nu 
le stric buna dispoziție 
am renunțat pe dată la 
ideea mea de-a discuta 
despre matematici, zi- 
cîndu-mi că e mult mai 
comod și mai simpatic 
să discutăm despre fot
bal.

Zis și făcut.
— Ce echipă prefe

rați ?
— Matematica, mi-a 

răspuns prompt băiatul 
cu freza pe dreapta și cu 
mingea sub braț.

Am rîs eu, a rîs și el, 
dar curînd, cînd cance
laria a devenit neîncă
pătoare (cei 11, ca prin- 
tr-un miracol, se făcu
seră vreo 23) ne-am lă
murit cum stau lucru
rile.

j

O confuzie 

regretabilă

Băiatul pe care mi-1 
închipuisem căpitanul e- 
chipei, se numește Cris- 
tea Dan. E elev în clasa 
a V-a și e un pasionat 
matematician.

Dan consideră că ma
tematica joacă în pro
gresul societății umane 
cam același rol pe care-1 
joacă cimentul în cons
trucții.

De aceeași părere cu 
el sînt și Iliescu Dan, și 
Zveț Daniel și Munteanu 
Radu, și Măzăreanu Ște
fan, și Tomașciuc Ma
nuela și Herșcu Rodica, 
elevi ai aceleiași școli.

Pentru ei matemati- 
cile au devenit o adevă
rată pasiune. Și această 
pasiune a dat de mult 
roade. Calificativele pe 
care le obțin la învăță
tură o spun cu prisosin
ță. Absolut toți au note 
de 10 la această disci-

de Vintilă ORNARU

plină. Dar pe lîngă acest 
fapt ei au multiple preo
cupări legate de mate
matici. Dan, de pildă, se 
numără printre primii 
elevi din școală care au 
avut cinstea să fie popu
larizați în paginile revis
tei „Gazeta Matematică" 
seria B, iar Herșcu Ro
dica, anul trecut la O- 
limpiada micilor mate
maticieni a obținut locul 
I pe oraș.

In cercurile de mate
matică înființate de mul
tă vreme în școală ei au 

Vi se pare greu să adunați niște numere atît de mari? Mie nu. Doar 
sînt elevă în clasa a IV-a !

(Tn fotografie, pioniera Pamfil Monica, de la Liceul nr. 40 din București)

dobîndit cunoștințe care 
depășesc programa ana
litică, cunoștințe cu care 
se mîndresc.

Cristea Dan, de pildă, 
poate să-ți indice cu 
ușurință locul pe care-1 
ocupă matematica româ
nească pe plan mondial.

Dar pentru că a venit 
vorba din nou despre 
Dan, trebuie să vă spun 
că lui personal matema
tica i-a prilejuit și... ne
cazuri.

Asta s-a întîmplat 
acum un an, cînd ,,Ga
zeta Matematică" i-a pu
blicat pentru prima oară 
numele.

Atunci, pentru succe
sele obținute, a fost fe

licitat de către toți cu- 
noscuții, nu el. ci fratele 
său mai mare din a X-a.-.

Dan n-a spus nimic. 
Dar s-a răzbunat: în 
ziua aceea a rezolvat 
șapte probleme noi.

Bastonașele 

buclucașe

Mocanu Alexandra din 
a VII-a C se numără și 

ea printre cei mai buni 
matematicieni ai școlii.

— Pentru mine mate
matica, îmi mărturisește 
ea, a devenit și o dis
tracție. Dar n-am uitat 
vremea cînd, elevă în 
clasa I-a fiind, am ador
mit cu capul pe caiet 
chinuindu-mă să fac... 
bastonașe... Mama s-a 
supărat pe mine și m-a 
certat. Ba. ceva mai 
mult, i s-a plîns și învă
țătoarei mele că sînt o 
leneșă. Lucrurile însă 
s-au limpezit repede. 
Tovarășa învățătoare i-a 
explicat mamei că nu 
sînt o leneșă, că așa sînt 
începuturile grele și că 

în curînd s-ar putea ca 
matematica să-mi devi
nă o adevărată pasiune.

Ceea ce s-a și întîm- 
plat. Alexandra, din mo
destie nu mi-o mai măr
turisește, dar colegii ei și 
profesorii o știu.

Și inevitabilul

căpitan 

de vapor

Printre cei care au ți
nut să ne mai vorbească 
despre pasiunea lor pen
tru matematică e și Luca 
Mircea din a Vl-a A. EI 
și-a început mărturisi
rile purtîndu-ne cu mul
tă poezie pe întinsul mă
rilor și al oceanelor, pe 
o corabie imaginară deo
camdată, dar care nu 
peste multă vreme va 
deveni una reală : cora
bia pe care o va conduce 
în calitate de... ofițer de 
marină.

— Ce te faci în fața 
aparatelor de bord, cum 
afli latitudinea, longitu
dinea, dacă nu ești bun 
matematician ? s-a trezit 
deodată Mircea vorbind.

— încurci la sigur, mă
rile, i-a replicat rîzînd 
Maxim Simion. Și de aici 
au pornit discuții aprige 
pe tema „Ce să fiu". 
Unii dintre cei de față 
mi-au mărturisit că vor 
să devină ingineri, alții 
chimiști, alții fizici
eni, alții arhitecți, alții 

strungari, mecanici, alții 
economiști etc. etc.

Dar cu toții, în mese
riile pe care ar vrea să 
le învețe mi-au spus că 
au nevoie, în primul 
rînd, de matematică.

— Matematica în toa
te meseriile își spune 
cuvîntul, ca un om invi
zibil, a conchis unul din
tre ei.

Mi-e greu să vă rela
tez tot ceea ce mi-au 
mai spus. Totuși trebuie 
să vă mărturisesc că am 
plecat din școala lor cu 
o convingere: să încerc 
să mă alătur și eu su
porterilor acestei... dis
cipline I

CLASA 
NOASTRĂ 

Șl... GIGI
(urmare din pag- l-a)

zilnic. Bineînțels, fără consimțămîntul 
adversarului- Cînd i se năzărea lui, se 
lua la bătaie chiar și cu fetele. Să nu 
credeți că exagerez. V-o spun din pro
prie experiență-

„Recunoșfinfa"

Eram cu toții foarte ocupați. Așa cum 
se întâmplă de fiecare dată spre sfîrși- 
tul anului, cînd trebuie recapitulată 
materia, cînd vin tezele. Eu. Adrian, 
Mariana, Marius și alți colegi am ho- 
tărît să-i ajutăm pe cîțiva, care se 
descurcau mai greu la unele materii, să 
mergem împreună la orele de medita
ții- Numai Gigi era în afara acestor 
planuri ale noastre. Nu pentru că l-am 
fi exclus noi. dar el de fiecare dată, 
avea ori antrenament (între noi fie zis, 
cred că nu-l mai primeau nici acolo) 
ori „învăța singur". L-am lăsat, cît 
l-am lăsat, pînă cînd ne-am dat seama 
că-i amenințat să rămînă corigent. Și- 
atunci eu, le-am promis colegilor :

— Să vedeți voi ce băiat bun o să se 
facă Gigi. Lăsați-mă pe mine să mă în
grijesc de el-..".

Am folosit prilejul unic, cînd Gigi 
împlinea 13 ani și m-arn dus împreună 
cu alți colegi să-l felicit. Atunci, am 
reușit să-l conving să învățăm împreu
nă cîtva timp. Lucrurile au mers bine 
o vreme. Apoi, probabil că s-a plictisit 
și a început să-și găsească tot felul de 
scuze, să nu mai repetăm împreună. 
Am insistat. Și-atunci, am aflat ce lu
cru mare sînt și antrenamentele astea 
la „trîntă". Da. m-a bătut ,ca să mă în
vețe minte să nu-l mai critic"- $i eu, 
care nici nu mă gîndeam că o să fie 
atât de repede „recunoscător".

PFîrsul „luofăforului"

După cum se purtase, după indiferen
ța afișată, nimeni nu-l credea pe Gigi 
în stare să piîngă. Și totuși, lacrimi 
mari i-au udat fața, atunci cînd tova
rășa profesoară de geografie i-a spus 
că va rămîne corigent- Lacrimi de căin
ță, ne-am spus noi. convinși că-i vor fi 
învățătură de minte.

Au trecut aproape 4 săptămâni de 
școală din acest nou an- Cu toții ne-am 
apucat serios să învățăm. Ba nu ! Mi
nus 1 ! Acel unu este tot Gigi, Andrei 
Gheorghe, cum îl strigă la catalog.

Nu pot să înțeleg de ce vrea el să fie 
și anul acesta „grija" clasei noastre. Se 
poate spune că este băiat mare. Nimeni 
nu-l mai poate lua în glumă. In ceea 
ce ne privește să știe că anul acesta 
noi o să-l luăm foarte.., ,,în serios !"

UMOR
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Primire entuziasta în Valea Jiului
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Timp de două zile, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Manea Mănescu, Virgil Trofin au fost 
oaspeții locuitorilor din regiunea Hunedoara pentru a vizita importante 
obiective economice și pentru a se sfătui cu oamenii muncii, cu conducă
torii organelor locale de partid și de stat asupra felului cum se îndepli
nesc Directivele Congresului al IX-lea al P.C-R., sarcinile cincinalului.

în timpul vizitei în regiunea Hunedoara, conducătorii de partid și de 
stat au poposit în vechea cetate Alba Iulia, la Casa memorială Aurel 
Vlaicu, la Mormîntul lui Avram Iancu și la Gorunul lui Horia-

în Valea Jiului, la Deva și Hunedoara, la Orăștie, Sebeș, Cugir, Brad, 
pretutindeni în orașele și satele hunedorene vizitate, conducătorii de y 
partid și de stat au fost întîmpinați cu dragoste, cu bucurie și tradițională 
ospitalitate.

Curtea Veche, prima reședință domnească din 
București, se afla pe teritoriul ocupat de fosta 
Piață de Flori și locurile înconjurătoare.

Din mahalalele dimprejur, femei curioase, jupî- 
nese, se îngrămădeau adesea să ajungă pe cea mai 
frecventată uliță din vremea aceea; Podul Tîrgului 
de Afară.
- Ai auzit, soro ?
- Auzit !...
- Ce ?
- O să-I treacă la chindie pe cel cu nasul cres

tat.
Alaiul cu cel sortit la o astfel de pedeapsă, 

vreun răufăcător sau chiar vreun vestit haiduc, 
pornea probabil chiar de lingă zidurile curții dom
nești, de unde începea strada.

Obiceiul era așa : pedepsitul era urcat pe un 
măgar, cu fața către coada animalului, și purtat, 
în sunetele tobelor pe această stradă, udată pe 
atunci de rîulețul Bucureștioara, care se vărsa în 
Dîmbovița, după ce mai înfîi uda grădinile ce în
frumusețau Curtea Veche.

O versiune folclorică arată, pomenind numele 
străzii, că însuși Corbea — haiducul ar fi trecut pe 
Podul Tîrgului de Afară, spre locul de osîndâ ce 
se afla dincolo de casele pitice ale mahalalelor, 
chiar pe locul vechiului tîrg. Haiducul, viteaz, dă. 
duse de multe ori peste cap șiretlicurile boierilor 
în care vîrîse groaza. Balada lui Corbea, cea mai 
răspîndită, ni-l prezintă și în închisoare la fel de 
neînfricat și viteaz. El cere mamei sale să-i aducă 
calul roșcovan închis sub lacăt greu, departe în 
Moldova, în grajdul de piatră. Ocîrmuirea, pre
caută, dă poruncă :

...„strojile 
că întărea, 
porțile că încuia, 
curțile că zăvora".

Dar haiducul nu se sperie, încalecă pe calul 
adus de maică.sa, o urcă și pe ea în șa și, sub 
privirile înfricoșate ale străjilor, fuge din cetate. 
—„lată Corbea că-mi pornea

Drumul roșului cînd da, 
Brazdă neagră revărsa ; 
Cînd pe roșul frîncuia, 
Cu copita cînd lovea, 
Pietrele că scăpăra...

Și cum bine că-i venea 
unde zidul 
nalt era, 
pe roșul 
că-l sprijinea, 
Pe roșul că-l repezea, 
dincolo de zid sărea...*

Bucureștiul se dezvoltase între timp foarte mult. 
La sfîrșitul secolului trecut, strada Podul Tîrgu
lui de Afară, principală arteră comercială, cu
noștea o afluență și mai mare. Neguțători cu co- 
bilițe în spinare, meșteșugari, care acoperite cu 
coviltire de papură, oameni mulfi se îndreptau 
spre tîrg. Conducătorii de „vehicule", vizitii și 
surugii, ridicau pesemne probleme serioase de 
circulație. Așa se face că în martie 1787 se dă 
un pitac domnesc, care poruncește vizitiilor ca nu 
cumva „cu blestemata firea lor, cînd e învălmă
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șeală, să dea nebunește năvală, ci să aștepte cu 
încetul și la pas".

Zilele de „învălmășeală* erau multe, dar mai 
ales zilele de tîrtf, care se țineau la celălalt capăt 
al străzii, opus curții domnești, în Tîrgul de 
Afară. Adică Tîrgul Moșilor, de unde își trage nu
mele strada pe care o cunoaștem acum : Moșilor.

Obiceiul de a se ține tîrg în acest loc este 
foarte vechi și s-a transmis, prin tradiție, din 
generație în generație. Cînd s-a stabilit anume, 
nu se știe exact. Se crede că vechiul tîrg al Mo
șilor a fost înființat încă pe vremea lui Matei Ba. 
sarab, după o bătălie care a avut loc lîngă 
Obor. O altă versiune se referă la Mircea cel 
Bătrîn, care, întors dintr-o bătălie de la Dunăre, 
ar fi hotărît înființarea tîrgului în amintirea oș

tenilor săi căzuți în luptă. Tirgul Moșilor are, așa
dar, o veche tradiție, devenind cu timpul nu nu
mai loc de desfacere a produselor, dar și o fru
moasă sărbătoare populară.

Cu un secol în urmă, mai exact la 1865 a avut 
loc la tradiționalul tîrg o mare expoziție națio
nală de flori, de animale și produse agro-indus- 
triale. Cunoscutul animator și întemeietor al știin
țelor agricole din România, Ion lonescu de Ia 
Brad, descriind această expoziție, menționa : 
„Intri mai întîi pe sub arcul din fața șoselei și 
dai de pavilionul cu flori, apoi de mașinile agri
cole"... Erau grape, prășifori, semănători și 
alte mașini agricole, destul de ingenioase, expuse 
de Școala națională de agricultură de la Pante- 
limon.

O tavă de aramă, uriașă, aflată la această 
mare expoziție organizată în tîrg avea încrustată 
în metal următoarea inscripție : „Să trăiască Mă
ria Sa Alexandru I".

Expoziția fusese organizată din inițiativa dom
nitorului Cuza.

Au trecut ani, mulți la număr, și faima tîrgului 
nu s-a stins. Dimpotrivă.

...Prima duminică de octombrie din acest an a 
găsit tradiționalul tîrg în plină efervescență și în- 
tr-o strălucire necunoscută pînă acum, cu semni
ficația îmbogățită de sărbătoarea recoltei, cu în.

tinsele mese ale toamnei de aur încărcate de bel
șugul roadelor crescute din pămîntul românesc. 
Expresie a vredniciei muncitorilor ogoarelor, a 
întregului popor.

Strămoșeasca sărbătoare a fost anunțată în 
cele patru zări prin sunetele tulnicelor de un 
grup de tinere fete, sosite aici tocmai de pe Va
lea Arieșului. Din clipa aceea, pe sub portalul 
cioplit în lemn de stejar, de la intrare, simboli- 
zînd o monumentală poartă țărănească, au pășit 
mii, zeci de mii de oameni, bucureșteni și din cele 
mai îndepărtate colțuri de țară, dornici să ia 
parte la tradiționalul tîrg ai Moșilor. Bineînțeles, 
sînt prezenți și copiii, în număr foarte mare.

Bărcile tradiționale, lanțurile ce se rotesc în 
văzduh în scăpărările becurilor, arena unui circ, zi
dul curajului, globul de fier în inferiorul căruia 
un îndrăzneț motociclist face curse spectaculoase 
— sînt tot atîtea puncte de atracție.

— Nică al lui Ștefan a Petri, ai vreo pupăză de 
vînzare ? I aud pe cineva făcînd o glumă.

Băiatul strigat, parcă nu aude. Se îndeasă prin 
mulțime, își face loc cu coatele și se apropie de 
o construcție din lemn, de unde răzbat pînă de
parte felurite cîntece de păsări, cîntecele canari
lor și al papagalilor, colorați cu pene galbene, 
verzi sau albastre. E o expoziție de păsări mici, 
cu vînzare.

— Aș vrea un papagal, cere politicos un băiat.
— Cum te cheamă, îl întreb.
— Soroiu Dorel.
— După cum se vede, îți plac păsările. Dar cu 

școala cum merge ?
De alături, răspunde în locul băiatului mama 

sa :
— A terminat clasa cu 9,88. Acum e înfr.a 

șasea.
Nu știu, mi s-o fi părut poate, dar parcă l-am 

descoperit în mulțime, pe cel 
Nică al lui Ștefan a Petri. E 
alb și are un zîmbet șiret pe 
Curiozitatea mă face să intru 
întreb familiar :

— Cîți ani ai, moșule ?
— Apoi, fă socoteala băiete, răspunde el. 

M-am născut în 1872 și-mi zice Mihăiescu Gheor- 
ghe. Mai am cîțiva ani și împlinesc suta. Am 
venit să beau și eu o ulcică de must dulce 
și să gust o bucățică de pastramă că, uite, îți 
strîmbă nasul. Am venit să mă bucur, ca tot 
omul, de sărbătoarea asta strămoșească.
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care pomenea de 
un bătrîn cu părul 

față. E prietenos, 
în vorbă cu el, și-l
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transmite
Zilele trecute am primit o mulțime 

de scrisori, în care, prieteni din diferite 
localități din țară, mă invitau să petrec 
o duminică împreună cu ei, mă rugau 
să vin neapărat, că au pentru mine o 
mulțime de surprize și noutăți.

Mi-am luat, așadar, toate cele nece
sare unui drum mai scurt și... am por
nit. Primul popas l-am făcut într-o co
mună foarte frumoasă, Lueriu, așezată 
într-un cadru pitoresc din raionul 
Reghin.

După o plimbare prin comună, am 
vizitat și școala cea nouă, cu 8 săli de 
clasă-

— Avem și laborator !
— Vino să vezi și noua cameră a pio

nierilor !
— Hai și pe la cabinetul medical, 

m-au invitat copiii.
Peste tot, mobilier și aparate noi, păs

trate într-o ordine și curățenie desăvîr- 
șită. De la prietenii din Lueriu am aflat 
că la construcția școlii au participat, 
pe lîngă meșterii constructori, și o mul
țime de părinți- In fruntea lor se aflau 
deputății Iacob Morar, Floarea Crăciun,
Ion Moldovan și Ionel Morar.

Bucuroși că învață într-o școală atît 
de frumoasă, pionierii de-aici sînt ho- 
tărîți s-o păstreze cît mai curat, iar la 
învățătură să obțină rezultate tot mai 
bune.

..- De la Lueriu, am pornit spre re
giunea Oltenia, unde am făcut alte 
două popasuri.

La Mîrșani, raionul Caracal și în co
muna Făurești, raionul Oltețu. Și aici 
pionierii au ținut neapărat să-mi spună 
că începînd cu acest an, prima zi de 
școală a început în construcții noi-

După ce le-am vizitat, mi-am dat 
seama că cele două școli noi sînt tot 
atît de frumoase ca cea din Lueriu, iar 
copiii sînt prietenoși ca peste tot în 
țară.

Băștinaș indian din nordul coi', 
tinentului american, în tradi
ționalul costum de sărbătoare.

întinsă plantație I Mergi 
pe pămînturile ei de cînd 
răsare soarele și pînă a- 
pune, dar lot nu-i dai de 
sfîrșit. Și ce pomi ! O minu
năție, nu alta I Fructele mari, 
pline, ușor arcuite, te pri
vesc aurii dintre crengi, îm- 
biindu-te să întinzi mina, să 
le culegi, să le savurezi car
nea dulce și parfumată. Dar 
pas de te atinge de ele I 
Plumbii paznicilor — fie cei 
de la biciușca, fie ceilalți, 
mai iuți, din pușcă, te gă
sesc oriunde ți-ai ascunde 
frica. Și nici măcar nu știi 
cui aparțin toate aceste în
tinse bogății...

Menendez stă sprijinit de 
tulpina ciclopică a unui ce
dru. E toropit de căldură, pi
cioarele îi tremură și buzele
— arse de o febră lăuntrică, 
neostoită, care-l cutremură,
— tare ar mai sorbi o cană 
de apă. Din vale se vede 
urcînd umbra bunicii. Ea nu 
se vede încă — ci numai 
umbra ei ciudat de lungă 
și de subțire și coșul butu- 
cănos care-i apasă umerii. 
Menendez se smucește o da
tă, cu putere, de lîngă ce
dru și apucă să iasă de 
sub umbra lui atît de plă
cută. Bunica îl vede și-l 
ceartă .-

— Unde mi-ai stat, dia- 
vole ?

Menendez rîde. O știe el 
pe bunica. E rea de gură 
dar inima. . . Are o inimă 
bună și caldă, deschisă dure
rilor tuturor. Și vorba și-o 
poate încălzi cînd vrea. își 
potrivește în spinare mai bi
ne coșul cu banane și-și ve
de de drum. Pe urme îl 
aleargă glasul puțin sîsîit al 
bătrînei.

— ... Ditamai vlăjganul 
de doisprezece ani și-i ar

CALEIDOSCOP
« în Oceanul Pacific trăiește cea mai mare scoică întîlnitâ pînă acum 

— tridacna. Au fost găsite în Pacific exemplare lungi de 1 m , late de 
70 cm, cîntărind două chintale și jumătate.

• într-o peșteră din Perigord (Franța) a fost descoperit un străvechi 
„muzeu" de pictură. Pe pereții acestei peșteri strămoșii noștri au executat, 
acum circa 40 000 de ani, 61 de desene reprezentînd mamuți, bizoni, cai 
și rinoceri.

• Cea mai mică vioară din lume se află expusă la Casa-muzeu 
Ceaikovski din Uniunea Sovietică. Vioara are numai 36 mm lungime și cîn- 
tărește 0,4 gr. Arcușul cîn’ărește 0,1 ar. Acest instrument, la care se poate 
cînta, a fost lucrat cu migală, timp de 3 ani, de un admirator al Iu: 
Ceaikovski : Tadao Ikegai, directorul Societății prietenilor muzicii din Tokio.

MENENDEZ

de de joacă... Acu trebuia 
să te fi întors cu coșul gol, 
nu să-mi fi hălăduit. Dia- 
vole I..

Menendez s-a pierdut pe 
cărarea care rătăcește între 
banani. Coșul plin îi aplea
că fruntea brobonită de su
doare către pămînt. E uimit: 
de unde ia bunica otita for
ță și tărie ? La anii ei !.. . 
Doar pe aci, oamenii mor 
în floarea tinereții. Rar care 
apucă 30—40 de ani I

Simte cum puterile îl lasă, 
i se scurg parcă pe măsură 
ce se apropie de locul unde 
se depozitează bananele. Se 
mai oprește o clipă, să-și 
tragă sufletul; imediat însă, 
se retrage : stilpul de care 
s-a sprijinit poartă în vîrf 
o săgeată pe care scrie 
ceva. „Numele diavolului!"... 
— șoptesc speriate, buzele 
lui. Și dintr-o dată îi apare 

dinainte chipul ofilit al bu
nicului. Bunicul, istovit de 
muncă, care nici să mănîn- 
ce nu mai poate. El i-a po
vestit că înainte — e mult 
de atunci, tare mult; buni
cul era flăcău — plantațiile 
de bananieri erau mai pu
țin întinse și fiecare avea un 
stăpîn. Pe aci, lîngă satul 
lor, erou plantațiile lui se- 
nor Alvarez, senor da Cun
ha, senorita Ana dos Las 
Pegas... Acum însă, planta
țiile au fost înghițite de 
acest diavol uriaș, care nici 
măcar nume de om nu are. 
Și nici nu i se cunoaște lo
cuința, căci nici la San Sal
vador, capitala țării, nici 
la Santa Ana, San Migjel 
Sonsonate sau în alt oraș 
nu-și are casa.

în luminișul unde se adu
nă bananele culese, Menen
dez zărește un autoturism,

ROMANI

TOREASC

Cu toate că nu e prea 
mare, rîsul este unul din
tre cele mai periculoase 
animale care trăiesc în 
Carpafii noștri. De a- 
ceea,_ el a fost supranu
mit și pantera pădurilor 

carpatice.

un „Chevrolet* uriaș, pe care 
sînt scrise cu vopsea albas
tră aceleași litere zugrăvite 
pe săgețile care punctează 
plantația mai în tot locul. 
Se oprește înfricoșat, cu co
șul plin turtindu-l sub greu 
tatea sa. Bunica l-a ajuns 
din urmă.

— Hai, diavole !... — îl 
îndeamnă ea.

Dar Menendez se-ntoarce 
și, cu ochii măriți de groază, 
îi arată „Chevrolet“-ul cel 
uriaș.

— Uite, bunico, ăsta-i 
diavolul, nu eu...

Bunica privește-și ea, îm
pietrită, mașina care soarbe 
soarele și-l răsfrînge în 
mii de săgeți ascuțite.

■— Taci, băiatule, e numai 
unul din oamenii lui. Mîine 
se dau salariile și a venit 
să ne mai rupă din leafă 
cîțiva coloni — spune bu
nica.

Și amîndoi își descarcă, 
în grămada uriașă, coșurile 
cu fructe zemoase, dulci și 
parfumate — culese nu pen
tru ei. Ci pentru uriașa com
panie americană, proprie
tara plantației, și căreia oa
menii îi spun „diavolul ver
de*.

Menendez ridică fruntea 
și soarele îi soarbe cu foc 
sudoarea de pe ea. Ochii 
lui privesc cu ură mașina 
stăpînului și buzele lui șop
tesc cuvinte aprige. E par
că jurămîntul făcut de Făt- 
Frumos să răpună balaurul. 
Dai Menendez n-a crescut 
încă flăcău.

Ștefan ZAIDES

’) = unitate monetară din 
Salvador.



Secolul XX <3 fost supranumit 
și secolul energiei atomice și al 
cuceririi cosmosului. Omul ca
pătă pe zi ce trece noi cunoș
tințe Noi izvoare de energie 
sînt puse în slujba lui. în ulti
mii ani studiile privind utiliza
rea energiei atomice în scopuri 
pașnice au făcut noi progrese. 
Reactorii nucleari sînt folosiți 
pentru cercetări în diferite do
menii ale fizicii, chimiei, biolo
giei. Izotopii radioactivi obți
nuți au astăzi felurite întrebuin
țări în industrie, agricultură, 
medicină.

Omul a cîștîgat noi posibili
tăți extinzîndu-și stăpînirea a- 
svpra naturii, sporind producti
vitatea muncii cu ajutorul ra
diațiilor nucleare, care iau 
naștere în reactorii nucleari, în 
urma fisiunii nucleare și al izo
topilor radioactivi Astăzi ra
diațiile nucleare și izotopii ra
dioactivi sînt un mijloc puternic 
de acționare asupra substanțe
lor și a proceselor fizico-chimi- 
ce. în chimie și fizică, în meta
lurgie, în tehnica automatizării, 
în bioloqle, cu ajutorul radiații
lor nucleare s-au făcut nume
roase descoperiri științifice, s-au 
studiat procese tehnoloaice Au 
fost construite aparate de con
trol și măsură, care ajută la 
creșterea productivității muncii 
și la automatizarea proceselor 
tehnologice Atomul a devenit 
un aliat credincios al omului.

Folosirea energiei atomice de 
către om ridică însă a serie de 
probleme privind ocrotirea' să
nătății celor ce lucrează în a- 
cest domeniu

Protecția omului împotriva 
radiațiilor nocive este asigurată 
de un sistem de grilaje de pro
tecție, bariere, boxe, prin mij
loace de protecție individuală 
(îmbrăcăminte specială) și prin- 
tr-un control sistematic al încă
perilor, aparatajului, al supra
feței pielei și îmbrăcăminții 
personalului care lucrează cu 
substanțe radioactive sau în 
zone de radiații ionizante.

Pentru controlul radiației sînt 
folosite dozimetre staționare 
prevăzute și cu semnalizare op
tică și acustică, radiometre uni
versale portative de laborator 
și aparate dozimetrice indivi
duale care asigură contro'ul

personal al fiecărui om expus 
radiațiilor

Ecrane speciale de protecție 
micșorează dozele de expunere 
pentru cei ce lucrează cu sub
stanțe radioactive Aici își gă
sesc întrebuințarea materiale de 
o mare densitate cum sînt : 
plumbul, fonta, sticla de plumb, 
betonul, apa Acestea atenuea
ză intensitatea radiațiilor sau 
chiar le absorb în întregime, în 
funcție de duritatea radiației 
și de proprietățile materialului 
de orotectie. în așa-zisele . 
„camere fierbinți" se studiază 
modificarea proprietăților fi- 
zicochimice și mecanice ale 
materialelor expuse radiației 
nucleare Aici se fac diferite 
operațiuni chimice și tehnolo
gice cum sînt tăierea și șlefui
rea, împachetarea și dizolvarea 
substanțelor chimice. Un strat 
gras de beton și fontă nu lasă 
să treacă radiațiile din aceas
tă încăpere, iar toate operațiile 
sînt dirijate de la distanță cu 
ajutorul unor dispozitive spe
ciale Filtre speciale asigură în 
permanentă puritatea aerului 
din laboratoare. îmbrăcămintea 
de protectie a specialiștilor care 
lucrează în acest domeniu este 
lipsită de cusături, de încheie
turi și de buzunare, iar mănuși 
speciale din cauciuc sau masă 
plastică asigură protecția mîi- 
nilor lată cîteva din mijloacele 
care se folosesc astăzi pentru 
protecția împotriva radiațiilor, 
în viitor știința va găsi cu si
guranță mijloace din ce în ce 
mai perfecționate pentru a 
asigura omului o protecție ab
solută

De curînd la Institutul radio
logie al Universității din Frei
berg (R F Germană) s-a expe
rimentat cu succes o substanță 
eficace de apărare împotriva 
radiațiilor O serie de animale 
care au primit această substan
ță au fost ulterior expuse unei 
iradieri masive socotită mor
tală Nici unul din aceste ani
male nu a murit, iar urmașii tor 
se dezvoltă normal. Experiențele 
continuă și astăzi Oamenii de 
știință germani presupun că, 
cu ajutorul acestei substanțe 
cosmonauții ar putea să stră
bată centura de radiații a Pă- 
mîntului fără ca aceasta să ai
bă influentă asupra for S-ar 
putea ca acest preparat să 
deschidă drumuri noi și în tra
tamentul unor boli

A. NEAGU

MICA
ENCICLOPEDIE

L MANOLACHE

Sînf unele animale care dovedesc o deosebită afecțiune față 
de urmași, dar sînt și animale care sînt total indiferente de soarta 
puilor lor.

_ In general peștii depun icrele fără a se mai ocupa de ele. Dar 
iată că există un peștișor care trăiește prin apele țării noastre. Ghi- 
drinul. căci așa se numește peștele, va purta toată ariia viitorilor 
urmac- Masculul ventilează apa din cuib, si stă de pază pînă ce ies 
micii peștișori, păzindu-i de alți pești răpitori.

In Brazilia există unele specii de pești la care masculii poartă 
icrele în gură pînă apar peștișorii.

Care dintre voi nu a văzut, cu cită grijă aduce rîndunica hrana, 
cum își curăță și îngrijește puii.

Tn bălțile noastre există o pasăre numită Cufundac, care după 
ce și-a scos puii îi plimbă pe spate. Tn acest fel îi are în apropiere 
și se poate retrage imediat m stuf centru a scăpa în caz de pericol.

Dar... se mai întîmplă și altfel : Tn Australia există o pasăre 
care îș< depune ouăle în mijlocul grămezii de aunoi, de frunze uscate 
sau de diferite plante strînse tot de ea. Datorită căldurii degajate de 
gunoiul care începe să putrezească, ouăle se vor cloci singure. Puii te
șiți din ou pornesc fără îndrumarea părinților.

Cucul folosește cuibul altor păsări unde va depune pe furiș cîte 
un ou care seamănă la culoare cu cele ale gazdei. Proprietara cuibu
lui (de obicei pitulicile sau lăcarii) va cloci fără să știe că a fost pă

călită.
Și iese puiul de cuc, care se dezvoltă foarte repede și care cu 

timpul îi aruncă pe frații lui din cuib, rămînînd singur stăpîn. Părinții 
adoptivi trebuie să care toată ziua hrană pentru acest nesătul.

Știați că patinele da
tează din antichitate ? 
Pe atunci ele erau con
fecționate din oase de 
animale. Primele patine 
moderne, mai întîi din 
lemn și apoi din oțel au 
apărut în Olanda.

Dorlostan — este nu
mele unui nou material 
sintetic care va fi folo
sit în viitor la confecțio
narea costumelor de 
baie, a șosetelor, ciorapi
lor și altor obiecte de 
îmbrăcăminte. Noul pro
dus, experimentat în R. F. 
Germană este mult mal 
extensibil și mai elostic 
decît toate celelalte pro
duse sintetice realizate 
pînă în prezent.

După ultima statistică 
publicată de U.N.E.S.C.O., 
pe planeta noastră exis
tă 436 000 000 aparate de 
radio, 1 42 272 000 televi
zoare și 212000 cinema
tografe. Numărul apara
telor de radia a crescut 
în ultimul timp cu 60 la 
sută, al cinematografelor 
s-a dublat, iar al televi
zoarelor s-a triplat.

Planta denumită Kalrra 
— Kanda care crește în 
India are însușirea de a 
potoli foamea. Atunci 
cînd este consumată su
primă senzația de foame 
pentru mai bine de a 
săptămînă.

în curînd vo începe 
construcția unui tunel 
care va străpunge Munții 
Pirinei și va înlesni co
municațiile între Franța 
și Spania. Tunelul va a- 
vea lungimea de 3,5 km, 
lățimea de 7,20 și înăl
țimea de 4,5 m și va fi 
săpat la o altitudine de 
2 000 m deasupra nivelu
lui mării.

Tn Peru există o cale 
ferată situată la cea mai 
înaltă altitudine. Ea stră
bate regiunea La Cima 
și se află la 4 831 m dea
supra nivelului mării.

La Moscova a fost pus 
în circulație de probă 
primul tramvai din lume 
construit în întregime din 
masă plastică. El cîntă- 
rește cu două tone mai 
puțin decît un tramvai 
obișnuit construit din 
metal.

Știați că plantele își 
schimbă culoarea în func
ție de compoziția solu
lui în care se dezvoltă ? 
Această proprietate este 
folosită în prezent de 
geologii sovietici pentru 
a depista bogățiile mine
rale ale solului. O foto
grafie în culori a tere
nului respectiv le ajunge 
geologilor să constate 
dacă pe terenul respectiv 
există sau nu un zăcă- 
mînt mineral



MICA ISTORIE A SPORTULUI (III)

în cartierul Ferentari, pe frumoasa bază sportivă, cît timp 
toamna mai are zile cu soare, copiii încing meciuri spec
taculoase, care adună în jurul plasei nenumărafi su

porteri.

CONCURSURI
ȘI MULTE... AMBIȚII

Sportul în antichitate

Am poposit la Liceul nr. 4 cu 
profil sportiv din Timișoara la 
puțin timp după ce școala pri
mise de la Clubul „Partizanul" 
din Zrenianin-Iugoslavia o in
vitație pentru a participa la un 
concurs de gimnastică pentru 
copii pînă la 14 ani. Am folosit 
prilejul acesta, pentru a-l ruga 
pe tovarășul director loan Oco- 
lișan să răspundă gazetei 
„Scînteia pionierului" la cîteva 
întrebări :

— Ce copii vor reprezenta 
școala la acest concurs ? — a 
fost prima noastră întrebare.

— Desigur, intenția noastră 
este să ne prezentăm cu cei 
mai buni elevi ai școlii. De a- 
ceea ne-am gîndit la Secoșan 
Rodica, Bacoș Ștefania, Șela- 
riu Cristina, Gheceov Mariana, 
Biro Magdalena, toate gimnas
te foarte bune și eleve pre
miante.

— Ce alte proiecte mai aveți 
pentru anul școlar care abia 
a început?

— Gimnastele vor lupta pen
tru locul I, individual și pe 
echipe, la concursul liceelor 
cu program special de educa
ție fizică, vor participa la cam
pionatele școlare, precum și la 
„Cupa Liceului", organizată 
pentru prima oară în școala 
noastră. Și, pentru că am vor
bit pînă acum de gimnaste, 
mai amintesc încă întîlnirea 
lor cu cele de la Clubul spor
tiv „Electroputere" din Cra
iova- Întîlnirea va avea loc la 
Timișoara. De asemenea, încă 
un concurs cu Liceul 35 din 
București, la toate cele trei 
secții, — gimnastică, atletism și 
handbal și altul asemănător cu 
Liceul sportiv din Brașov. De
ocamdată atît-

— Planuri aveți multe și 
frumoase. Nouă nu ne rămîne 
decît să vă dorim mult succes.

Competiție 
sub 
zidurile 
Troîei

Vedeți cetatea aceea ? 
E legendara Troie. Iar 
oastea care o împresoară 
e a grecilor. Dar ce se 
întîmplă acolo, la 5—600 
de pași de zidurile cetă
ții ? Pe un rug mare, 
înălțat chiar pe plaja 
mării, se află trupul 
unui om mort. E Patro- 
cle, pe care l-a ucis vi
teazul Hector, unul din
tre fiii regelui cetății a- 
sediate. Grecii nu plîng 
ci, așa cum au ei obice
iul — și la bucurie, și la 
necaz — se întrec într-o 
mulțime de... sporturi la 
care iau parte numai că
peteniile oștirilor, solda- 
ții de rînd fiind doar 
simpli spectatori. Ce de
parte aruncă Ahile dis
cul de piatră și cu cîtă 
precizie atinge ținta cu 
sulița ! Iar Filoctet, cum 
mai doboară din zbor 
porumbeii cărora un os
taș le dă drumul din- 
tr-un coș 1 Nici una din
tre săgețile lui nu dă 
greș. Acum a început 
întrecerea carelor — un 
fel de trăsurele pe două 
roți trase de doi sau pa
tru cai. Cursa e cîștigată 
de Diomede, regele Ar
gonului. Urmează cîteva

probe de pugilat (stră
moșul boxului în care 
concurenții se loveau 
cam pe unde apucau). 
Aiax, o namilă de om 
cît un munte, pretinde 
că la trîntă nu poate 
să-i reziste nimeni. Ulise 
însă pe loc se oferă să-1 
înfrunte. îi vedeți, și-au 
uns trupurile cu ulei de 
măsline, și-au dat cu ni
sip pe palme, apoi au în
ceput lupta. Deși mai 
scund și mai subțirel, 
Ulise e însă grozav de 
șiret: sare și se-nvîrte 
ca o sfîrlează în jurul 
adversarului, îl lovește 
cu piciorul în genunchi 
(dovadă că lupta era li
beră) și-i alunecă lui 
Aiax printre degete cînd 
acesta vrea să-1 apuce. 
Apoi, deodată, îi pune 
adversarului o piedică 
cu piciorul stîng, iar cu 
dreapta îl împinge în 
piept așa de puternic,

încît Aiax zboară șapte 
pași prin aer șicîndcade 
face și— „hîc !“ Tot pe 
primul loc iese Ulise și 
la proba de alergare. Ca 
premiu el primește din 
partea lui Ahile, care 
tot timpul a fost și pe 
post de arbitru, o fru
moasă cană de argint.

După cum vedeți, gre
cii vechi practicau a- 
proape aceleași sporturi 
ca și celelalte popoare 
din antichitate și tot cu 
scopul de a deveni răz
boinici cît mai puter
nici și mai pricepuți. 
Numai că la ei se orga
nizau concursuri în toa
tă legea, cu arbitrii, ga
lerie, cu premii pentru 
cîștigători, competițiile 
acestea fiind pentru ei, 
totodată, minunate pri
lejuri de petrecere, de 
afirmare a forței și în- 
demînării, aducătoare de 
prestigiu și renume.

C. DIACONI)

In toate anotim
purile consumați 
dulceață ți gem de 
fructe.

Bogate în «fami
ne, ele sînt hrăni
toare ți asigură 
organismului ener
gia necesară.

Oana MAGDU

BeBaiiaiiaiiiaa
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O dată cu deschiderea noului an școlar, au început 

tă fie reamenajate bazele sportive, să fie reparat echi
pamentul, au început antrenamentele și chiar compe
tițiile. lată cîteva vești':

• Lamele hîrlețelor, tîrnăcoapelor, mușcau din pămîn- 
tul străjuit de arbori. S-au fixat apoi barele de salcîrr. 
(cioplite de pionieri) pe terenul de fotbal și pe cel de 
volei. Așadar a mai rămas să aflăm în curînd numele 
fotbalistului care va scutura mai întîi plasa de in, nu
mele celui care va fi campion pe pista stadionului. De 
asemenea, care clasă de la Școala generală din satul 
Țepeș Vodă, comuna Movila Miresei, raionul Brăila, va 
înregistra prima victorie pe terenul de volei. Pînă atunci 
tnsă așteptăm... notele cronometrelor.

• La Școala generală din comuna Vad, raionul Sighet, 
funcționează un centru de gimnastică și atletism pentru 
copii. Antrenîndu-se de două ori pe săptămînă, elevii 
sportivi ou reușit să execute cumpene, șpagat, exerciții 
la bîrnă și paralele. Cu prilejul duminicilor cultural- 
sportive ansamblul centrului a dat programe demonstra
tive în comunele Rona de Sus, Berbești, Călinești și, de 
curînd, în orașul Sighetul MarmațieL

• La Liceu/ nr. 2 din Bîrlad handbalul este foarte în
drăgit. Aici sînt echipe de fete și de băieți pe clase, selec
ționate pe școală, se organizează întîlniri cu reprezenta
tivele celorlalte școli. Săptămîna aceasta băieții au sus
ținut un meci cu echipa Liceului nr. 3 pe care au învins-o 
cu scorul concludent de 12-5. '

• Zilele trecute la Școala generală din comuna Ii- 
rimia, raionul Tîrnăveni au avut loc întreceri -atletice. 
Probele de alergări, sărituri în înălțime și lungime au 
fost cel mai viu disputate. Pioniera Fulop Elena a par- 
-urs 50 m plat în 5,5 secunde.



AMINTIRI
DESPRE SLAVICI

Tntr-o seara, ca multe altele, 
ușa de la camera lui Ion Sla
vici se deschise încetișor. Co
piii lui intrară pe vîrful picioa
relor, fiecare cu cîte un scău
nel în brațe. Fără să scoată' o 
vorbă, ei se așezară în jurul 
mesei de lucru.

Slavici însă arăta foarte 
preocupat. Ascuțea pene de 
gîscă. Și zgomotul, ca un 
zgreapțăn de pisică la ușă, se 
unea cu răsuflările abia ținute 
ale celor șase copii care se fo
iau pe loc nerăbdători. Ei o 
îndemnară din ochi pe Fulvi- 
oara, surioara lor, o fetiță de- 
obicei guralivă și îndrăzneață. 
Dar Fulvioara tăcea. Cînd se 
născuse ea, tatăl avea patru
zeci și trei de ani. Iar acum, 
era cu părul aproape alb. Așa 
că fetiței nu-i venea să creadă 
că tatăl ei a fost și el un țînc 
vioi, subțirel și negricios, că
ruia i se spunea „leni al Lenii 
Savului din Șiria".

„Te-am ruga, să ne mai spui 
dumneata odată, cum... a-

tunci... știi dumneata, cînd erai 
mic și..." cuteză pînă la urmă 
Fulvioara.

Slavici îi tăie vorba cu o sin
gură privire încruntată. Căci 
tocmai în seara trecută, cînd 
veneau de la București, (pe 
vremea aceea locuiau la Turnu 
Măgurele, unde Slavici cu so
ția sa conduceau Institutul Pe
dagogic Oteteleșanu) au zărit 
dincolo de barieră o ceată a 
lui Papuc : un băiețel cu ghe- 
tuțe noi, dar murdare, o fetiță 
lăiafă, ce avusese cîndva o 
fundă în păr, care acum îi a- 
tîrna de vîrful unei șuvițe gata 
să cadă în bot ca un avion și, 
în sfîrșit, purtat cînd de unul 
cînd de altul, cel mai mic frate 
care urla pe semne de mult de 
foame și urît, că acum cîrîia 
numai răgușit.

Mama spusese cutremurată 
tatălui : „la privește, Slavici, 
(așa-i spunea ea, nu „Ion") la 
copiii aceia I" Și tatăl răspun
se : „Bine, Eleonoro, da’ ăștia 
sînt copiii noștri !“

Copiii fuseseră lăsați în gri
ja unei educatoare de la școa
lă, iar ei au pîndit un mo
ment „prielnic" și au dispărut 
prin portița din spatele gră
dinii. Așa că acum tatăl, în loc 
să le povestească, i-a înșirat 
pe treptele largi și a pus mîna 
pe foarfecă. îi tundea I I... No
rocul lor că a intervenit mama 
să-i „salveze". Peste cîtva 
timp, fetițele s-au trezit cu cozi 
de împletit și băieții cu frumu
sețe de breton.

Copiii erau bucuroși să 
plece mereu la drum și Slavici 
îi lua cu el- Verile, la Bușteni, 
închiria un măgăruș pentru 
bagaje și întreaga ceată lua 
munții la asalt, de la un capăt 
la altul.

Prietenul tatii, marele Cara- 
giale rîdea : „Ce, frate, sînteți 
capre ? înțeleg copiii, dar tu, 
Slavici, om bătrîn, ce minte 
ai ?“

Slavici avea însă un mare 
dor de drumeție. La Măgurele, 
în nopțile cu lună, ieșea pe 
cîmp cu elevii școlii și, în ma
rea liniște, alături de aburul 
pămîntului, de razele de lună, 
de foșnet de vînt, de țîrîit de 
cosași și de greieri, se ridica 
și un glăscior de copil :

„lese luna dintr.un nor
Și-mi aprinde-n suflet dor'...
Slavici era un gospodar de- 

săvîrșit. îl vedeai mereu în 
parcul de la Măgurele altoind 
pomii, împiedicat adeseori de 
Fulvioara. Cineva îi spusese 
fetiței că în globurile colorate 
puse printre flori, pe cîte un 
picioruș ca de barză, stă ghe
muită o zînă mică. Și oricît își 
lipea nasul de globuri, nu-și 
zărea decît proprii ei ochi, 
măriți și deveniți șașii de prea 
mare apropiere. Dezamăgită, 
se finea scai de tatăl ei, isco- 
dindu-l. Dar Slavici n-avea 
vreme. îl înfuria că satul era 
năpădit de oțetari și salcîmi. 
Uneori umbla din casă-n casă, 
și vorbea cu oamenii să pună 
pomi fructiferi. Ajunsese să 
taie singur oțetarii de prin 
curți, sub cuvînt că strică aerul 
și nu-s buni nici de foc. Dădea 
copiilor cîte o para, pentru 
fiecare ou de cioară adus și 
spart în fața lui, ca să stîr- 
pească această pasăre strică
toare.

Iar pe Fulvioara o alunga cu 
cîte un : „Fată, nu te sfătoși cu 
mine I" Din casă năvălea deo
dată cine știe ce miros ațîță- 
tor, de pildă de mere coapte 
și fetița o ștergea într-acolo, 
uitînd ce voise mai înainte.

Toate acestea și cîte încă 
altele mi le povestea Fulvi
oara, ajunsă bunica mea, iar 
eu o ascultam atentă pînă ce 
adormeam sau tropăiam spre 
bucătărie, chemată poate de... 
același nemaipomenit miros de 
mere coapte.

Cristina STRUȚEANU

LUMINIȚA 
lOBESOJ
Data și locul 

nașterii: 15 mai 
1943, București.

Un amănunt 
biografic: De mi
că, vizita cu pa
siune muzeele și 
expozițiile de
sculptură sau pictură- Totodată, îi plăceau lecturile 
literare. Colegele erau încredințate că va urma 
filologia. Abia după ce reușise cu succes la exa
menul de actorie, și-a mărturisit ,,taina" : preocu
pările ei erau îndreptate spre împlinirea unui vis 
la care abia îndrăznea să se gîndească-..

Filmele în care a jucat : „Tudor", „Camera al
bă", „Calea Victoriei".

.. Și o surpriză pentru cititorii din Petroșeni : 
De curînd, absolventă a Institutului de artă tea
trală și cinematografică, Luminița a fost reparti
zată la teatrul din orașul lor!

Cunoscutul ac
tor maghiar s-a 
născut în anul 
1919 la Zalaeger- 
szeg. După ab
solvirea Acade
miei de artă tea
trală își începe
cariera interpretând piese muzicale. Totuși, forța 
deosebită a talentului i-a îngăduit să abordeze cu
rînd, cu succes, roluri celebre ca Hamlet sau Iago, 
din repertoriul dramatic clasic. Pentru prima dată 
a apărut în fața obiectivului cinematografic în 
anul 1940, dar calitățile de actor al ecranului i-au 
fost remarcate în filmul „Undeva în Europa". Au 
urmat aproape 30 de roluri în filme ca : „Alba Re
gia", ,,Concertul mult visat", „La miezul nopții" și 
altele. Este căsătorit cu tot atât de populara artistă 
Eva Ruttkay, partenera sa în multe piese și filme.

Peripeții nemaivă
zute și nemaiauzite, 
corăbii în plin nau
fragiu, aventuri extra
ordinare prin care e- 
roul (de fapt autorul 
însuși) trece cu bine... 
Intr-adevăr, concur
sul literar al TEATRU
LUI DE PĂPUȘI din TI
MIȘOARA, inițiat la 
începutul acestui an, 
a îndemnat copiii să 
umple o sumedenie 
de pagini. în timpul 
acesta, M a r i o a r o 
Suba, elevă în clasa 
a Vl-a din comuna 
Margina, cosea un 
model național, închi
puind o fetiță aido
ma ei, hrănind niște 
puișori aurii. Cu toa
te că uneori, Mari- 
oara scria poezii, 
gindul de a le trimite 
la concurs o umplea 
de sfială. Și ea în
cerca să uite, născo
cind povestea aces
tor puișori. Tata, 
după ce a citit versu

rile, a sfătuit-o să le 
pună într.un plic...

Dana Ardevan, din 
clasa a IV-a B a Șco
lii generale nr,19din 
Arad, e mai... îndrăz
neață. Are acasă, as
cuns printre manuale, 
un caiet voluminos în 
care obișnuiește să-și 
noteze întîmplările. 
Uneori ele sînt foarte 
interesante. O ex
cursie i-a prilejuit 
prietenia cu un grup 
de copii, tulburați în 
jocurile lor de un bă
iat cu păr țepos și 
porniri răzbună
toare. Trebuia să 
aibă și el un necaz, 
să înțeleagă urîțenia 
faptelor sale și să se 
schimbe.

Simona Dima, din 
clasa a ll.a A a Șco
lii generale nr.lOdin 
Timișoara, pentru că 
este mai mică, do
rind să dea o lecție 
unui leneș, a însufle
țit cu imaginația ei

jucăriile, ca să-l ju
dece.

Astfel, fără întîm- 
plări formidabile, dar 
inspirate din viața o- 
bișnuită cu sensibili
tate și talent, au fost 
scrise lucrările pre
miate ale concursu
lui. Și, spre marea 
bucurie a autoarelor, 
lucrările se află

acum dramatizate în 
spectacolul „A.B.C.D. 
și elefăntelul Bimbo", 
sub îndrumarea re
gizoarei FLORICA 
TEODORU, directoa
rea teatrului. Dîn- 
du-le împlinirea ar
tei, scena a cuprins 
în dreptunghiul ei 
vrăjit imaginile copi
lăriei, unde copacii 
sînt numai contur și

numele lor poate fi 
ghicit doar după 
fructele desenate, 
puișorii se prefac în 
smălfuirile minunate 
ale motivelor folclo
rice, jucăriile vorbesc 
firesc între ele și, 
toate se petrec așa 
cum copiii le poves
tesc copiilor...

Maria PETRE DISTRACTIVE.

MAI MARE.
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