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Cînd se clădește o 
școală nouă, ca și a- 
tunci cînd se clădește o 
casă nouă, îți place să 
stai cit mai mult pe Un
gă ea. Dacă e soare, o 
privești în soare, și ți se 
pare că strălucește. Dacă 
e nor și plouă, te duci 
înăuntru, și de la fe
reastră te uiți la trecă
tori și la picurii ce se 
preling pe geam. Și cînd 
stai la o fereastră și te 
uiți cum plouă îți vin în 
minte foarte multe gîn- 
duri. De pildă, acum. 
Mă gîndesc la Topan 7.0- 
rela. Și la Pop loan. Și

la Irimieș Flavia, și la 
Măfea Dorin pe care 
i-am cunoscut în comuna 
Florești, regiunea Cluj. 
Sînt elevi acolo, la școa
la cea nouă și atît de 
frumoasă din comună. 
Ne-a trebuit foarte pu
țin timp pînă să ne îm
prietenim. Ei mi-au po
vestit despre pregătirile 
lor în vederea alegerilor 
pionierești, despre fap
tul că fiecare copil parcă 
se întrece în a găsi idei 
interesante pentrg acțiu
nile pionierești viitoare.

Ei spuneau că felul în 
care vor ști să-și organi
zeze activitățile, faptul 
că ele trebuie să fie fru
moase și interesante are 
pentru ei o importanță 
foarte mare. E un fel de 
datorie fafă de tradiția 
școlii. Da, chiar așa spu
neau : noi trebuie să fa
cem totul foarte bine, 
să fim demni de tradifia

care este pentru noi o 
adevărată cinste. Pentru 
că, spuneau ei, toamna 
aceasta a venit aici, la 
Florești, cu două eveni
mente importante : clă
direa unui local nou de 
școală și istoria emoțio
nantă 
dită 
mi-au 
nunțit
aceasta au primit vizita 
tovarășei învățătoare 
Maria Costea, în vîrslă 
de 82 de ani, care între 
anii 1903 și 1918 a fost 
învățătoare la Florești. 
Învățătoarea bunicilor 
și străbunicilor elevilor

Elena SKIBINSKI

a primei școli cla
ia Florești. Apoi 
povestit mai amă- 
cum că în toamna
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în „Scînteia pionierului" 
apăruse un cîntec — 
„Cîntecul vieții noi', 
compus ele pioniera Ho- 
toran Mariana, de la 
Liceul de Muzică nr. 2 
din București. Urmarea ? 
Peste cîteva zile, pe adre
sa școlii au sosit pentru 
Mariana zeci de scrisori. 
Cîntecul ei a plăcut mul
tor pionieri, a fost învă
țat și interpretat la dife
rite serbări, noii prieteni 
o felicitau, o încurajau.

Dintr-un sat moldove
nesc, Broscoșești, comu- 
na Lunca Banului, raionul 
Huși, i a scris pioniera /• 
Pruteanu Sanda. O scri
soare frumoasă, emoțio
nantă. Și Mariana i-a 
răspuns, ca și altora, 
apoi a sosit o altă scri
soare, a urmat un alt 
răspuns și asa mereu. In 
vacanță, îndemnată de 
mama ei, Mariana a invi
tat-o ne Sanda la Bucu
rești. Pe peronul gării de 
nord s-au întîlnit si s-au 
recunoscut două prietene. 
Au urmat zile de vacanță 
vesele, cu plimbări prin 
Capitală, vizite la Pala
tul pionierilor, la dife-, 
rite muzee, vizionări de 
spectacole la teatru și 
cinema... Despărțirea nu 
a fost ușoară, fetele 
erau acum prietene ade
vărate.

De atunci între Bucu
rești și Broscoșești circu
lă mereu scrisori, foto
grafii, daruri, iar în va
canța viitoare urmează 
întoarcerea vizitei. Sanda 
pregătește Marianei o 
primire... moldovenească.

NIȘTE ROBINSON! CRUSOE,
IZOLAȚI DE BUNĂ VOIE

Cum s-a petrecut cumplitul naufra
giu. Este domesticită o albină cu 
scopul de a servi ca mesager. 
Sande! Aramă, prieten devotat al 
noului Robinson se oferă să-l sal
veze și se dă drept Vineri. Conse
cințele îndepărtării de civilizație și 
semnalele S.O.S.

încercații corâbieri spun că înaintea fur
tunii, marea este suspect de calmă. în ziua 
aceea, pe locul unde latitudinea și longi
tudinea arăta prezența orașului Brăila, 
mai precis la Școala generală nr. 15, în 
clasa a IV-a A, domnea o liniște desăvîrșită. 
Chiar cel mai neastîmpărat dintre elevi, 
Teodorescu George, părea să asculte foarte 
cuminte explicațiile din ora de istorie. Cine 
să-și închipuie că de fapt, el născocise un 
joc grozav și se îndrepta cu repeziciune 
spre naufragiul stîrnit de nota 4 1 Căci 
ochii lui erau ațintiți pe poza din manual 
înfățișînd o încleștată luptă a dacilor cu 
romanii fn închipuire, Sg vedea făcînd mi
nuni de vitejie cînd într-o tabără, cînd în cea
laltă. Și în loc să știe despre ce se vor-

bește la lecție, părea năucit de șuierul să
geților... Pînă atunci băiatul se numărase 
printre elevii buni la învățătură. Pionierii 
chibzuiau tocmai cum să procedeze în 
urma acestui semnal de alarmă, cînd, 
Aramă Săndel, prieten devotat al eroului, 
s-a oferit să-i sară în ajutor. Aramă trecea 
drept un elev chibzuit și conștiincios, așa 
încît copiii s-au bucurat. Mai ales că din 
prima clipă Săndel a dovedit că este, în 
stare de serioase sacrificii. A scos din ghioz
dan un măr miraculos care a atras imediaj 
o albină. Apoi s-a prefăcut, ba că lasă 
vietatea în părul Florentinei lordana, ba 
c-o strecoară Marianei Manole în buzuna
rul bluzei... După larma stîrnită, ai fi cre
zut că Aramă este un obraznic în toată le
gea. Totuși, el nu intenționase decît să-i 
transmită lui George semnale înșelătoare 
de prietenie, pentru a fi primit pe Insula 
Obrăzniciei. O dată debarcat acolo, își 
propunea să-și urmeze prietenul ca o um
bră și să-l îndrepte. Dar s-a întîmplat cu 
totul altfel. George l-a condus pe cărări de 
umbră și mister. Apoi, arbori ciudați, cu 
niște fructe mici și neînsemnate la prima 
vedere (un ghemotoc de hîrtie aruncat în- 
tr-un coleg, o piedică pusă din întîmplare

Maria PETRE
(Continuare în pag. a 3-a)
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Noi, pionierii de la Școa
la generală din comuna 
Răstolița, avem un fel de... 
necaz. Nu de mult, am dis
cutat așa, între noi și am ho
tărît ca atunci cînd va sosi 
momentul, să-1 alegem ca 
președinte de unitate pe 
Damian Ion, dintr-a VII-a. 
Toate bune pînă aici, dacă 
n-ar fi ceva care ne cam de
ranjează. Unii spun despre 
Ionel că-i un băiat liniștit. 
N-ar fi cu supărare, că doar 
ăsta nu-i un defect. Numai 
că nu e așa.

E adevărat, de felul lui, 
Ionel e cam tăcut, mai mult 
gînditor decît vorbăreț. Pe
semne că din motivele aces
tea unii se grăbesc să spu
nă despre el așa ceva. Se 
vede însă că ei nu știu că-n 
primăvară Ionel nu și-a gă
sit liniștea multe zile în șir. 
Dacă te uitai la el, aveai 
impresia că e la fel ca un 
lac de munte, cu undele ne
clintite. Dar în inima și-n 
mintea lui era ca apa Răs- 
toliței cea-nvolburată. Vreo 
cîțiva colegi erau pe punc
tul de a rămîne de... căruță- 
Ați văzut cum toamna, cîte 
un cocor rămîne de stol, și 
l-ați auzit ce jalnic țipă. îi 
e greu, nu mai are încrede
re în aripile lui. Ionel nu-i

prea vorbăreț, dar cam așa 
ceva le-a spus președinților 
de detașamente cînd s-a dis
cutat această situație. Și-a 
reușit să ne... neliniștească 
pe toți. Și nici el nu și-a 
găsit liniștea decît atunci 
cînd cei rămași mai în ur
mă au reușit să-și îndrepte 
situația la învățătură. Și 
tot cam atunci s-a petrecut 
și povestea cu lotul școlar. 
Ca-n fiecare an, trebuia să-1 
săpăm cu hîrlețul, și asta 
ne lua o groază de timp. Iar 
noi, aflîndu-ne în situația 
de care v-am vorbit, eram 
mai ocupați ca oricînd. A- 
tunci Ionel a venit într-o 
duminică dimineața cu doi 
cai și un plug (el știe cum 
a făcut rost de acest „trac
tor") și, împreună cu alți 
doi colegi, a arat tot lotul- 
Nouă nu ne-a mai rămas de
cît să-1 parcelăm și să-1 se
mănăm.

De ce-om alerga însă 
după întîmplări petrecute 
cu luni în urmă, cînd avem 
altele mai... proaspete? La 
începutul acestui an școlar, 
am hotărît să amenajăm 
părculețul din fața școlii, să 
reparăm gardul cu forțe și 
mijloace proprii, și să 
amenajăm și o bază sporti
vă (terenuri de volei, hand-

□ ■ □ ■ □
bal, baschet, pistă de aler
gări și groapă de sărituri). 
Ionel, ca întotdeauna, prin
tre noi. De fapt se afla în 
fruntea noastră. în felul lui, 
cam tăcut și neobservat, a 
propus și chiar a organizat 
echipe, pe clase, și o între
cere între ele. Și așa se face 
că tot... planul nostru a fost 
îndeplinit... înainte de ter
men. Acum urmează numai 
să ne sosească cele cîteva 
camioane de zgură, de la 
Deda- Atît mai avem de lu
cru...

Se poate spune despre 
viitorul nostru președinte 
de unitate că-i un elev foar-

te bun la învățătură. Se 
mai poate spune că-i disci
plinat, ordonat, că-i un bun 
coleg, că-i un bun sportiv, 
că are multă, foarte multă 
inițiativă. Se pot spune mul
te asemenea lucruri fru
moase. Dar că-i... liniștit ? 
Nu, asta nu se poate. Cre
dem că acum v-ați convins 
și dumneavoastră că nu se 
poate...

Pionierii unității 
de la Școala generală din 

comuna Răstolița, 
raionul Toplița, 

Teg. Mureș-Autonomă 
Maghiară.

Pt. conformitate
C. PALTINEANU

PIX OBSERVĂ

În 
ciuda
toamnei
Prin cîteva aver

tismente friguroase, 
cu biciuieli de ume
zeală dușmănoasă, 
toamna s-a instalat 
confortabil în jilțul 
vremii. Trompeții ei 
au început să cu
treiere pădurile și 
să alunge oamenii 
pe lîngă sobe.

Pădurea de lîn
gă Dobrovăț-Moldo- 
veni însă a ocolit-o. 
Era plină de copii, 
veniți într-o vizită 
de despărțire. A 
doua zi, însă, a tă- 
bărît asupra ei și a 
transformat-o într-o 
dungă de flăcări ru-
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(Urmare din pag. 1)
de azi I De la dînsa au aflat copiii o mică istorie adevărată : la 25 de
cembrie 1787, pe teritoriul comunei Florești, Gheorghe Șincai a ridicat pri
mul local de școală (decretul se păstrează și azi la Arhiva Mitropoliei 
Unite din Blaj, publicat prima dată în limba latină de Al. Papiu Harran in 
1864. Despre clădirea școlii de la Florești a scris apoi, în limba română, în 
1899, în „Foaia scolastică" de la Blaj, profesorul Ion Rațiu). Clădirea aceea, 
veche, prima clădire de școală, era din lemn. In 1857 s-a zidit prima clă
dire de piatră, cu o singură sală de clasă, lîngă biserica din comună. In 
1902 localul școlii se mărește : se construiesc 2 săli de clasă I Și acum, 
după aproape 200 de ani, această podoabă, școala cea nouă, cu etaj, la
boratoare, săli de clasă. Cea mai înaltă clădire din comună este școala. 
Și tovarășa învățătoare a încheiat așa : „Mă simt fericită că mă aflu în 
mijlocul foștilor mei elevi, al fiilor și al nepoților acestora. Să creșteți, 
dragi copii, într-o dragoste curată și puternică față de patria noastră, 
România socialistă, față de vrednicii și înțelepții noștri conducători".

★
Cînd se clădește o școală nouă, ca și atunci cînd se clădește o casă 

nouă, îți place să stai cît mai mult pe lîngă ea. Și copiii stau acum mult
prin școala lor nouă, pe care o îngrijesc, o înfrumusețează, îi pun ghivece 
cu flori la ferestre— Iar cînd plouă, se uită pe geam la trecători și la pi
căturile ce se preling pe ferestre. Și înăuntru, în clase, parchetul curat, 
caloriferele, tabla neagră, mare și lucioasă, totul îți dă o senzație de li
niște și statornicie. Și nu se poate să nu-ți fluture un gînd, nu se poate să 
nu te întorci cu gîndul în urmă, la clădirea aceea de lemn, prima, școala 
de acum aproape 200 de ani...

Vi ș-a întîmplat și vouă asta? 
E liniște. In dreptul ferestrei, 

păunii - -------- ’
reflexe 
tocmai _____
rin. Nu știu, dar parcă a trecut 
pe aici un zefir vrăjit, parcă 
și-a desfăcut petalele o poves
te. Actorii din albumul pe 
care-l găzduiește servieta feti
ței din banca a patra sînt în 
dizgrație. Un oarecare Tudori- 
că a renunțat să-i mai explice 
nu știu ce prin semne cuiva de 
pe rîndul al treilea. Se întîm-

amurgului. Tabla 'are 
albastru-roșietice, în- 

hubloului unui subma-

un zefir vrăjit, parcă

plă o minune și cu Enacne : 
stă locului I De obicei, se mișcă, 
fornăie, tropăie și cînd deschi
de penarul parcă se lasă poar
ta unei cetăți fortificate din 
secolul XIV ! Acum stă, dus pe 
gînduri. Nu se aude, în toată 
încăperea, decît glasul profeso
rului de istorie. Ar fi timpul să 
se aprindă lumina, dar nimeni 
nu se îndreaptă spre comutator. 
E mai bine așa. în umbra dula
pului, printre hainele din cuier și 
lîngă sobă sclipesc armuri și 
steaguri de bătălie. Călăreți 
fantastici galopează nălucilor, 
chipuri bărboase privesc țintă 
de sub viziere. Ard sate și 
tîrguri, familiile pornesc în be
jenie, copiii aleargă, se hîr- 
jonesc în urma carelor, nedîn- 
du-și seama de gravitatea cli
pei. Armate dușmane au venit

din nou în pradă, lată-le, se
micerc negru la orizont. Și îm
potriva semicercului, un punct : 
bărbații pămînteni. Oșteni cu 
armuri și meșteșuguri, țărani 
cu cojoacele întoarse pe dos, 
cu funduri de tei în căciulă și 
cu coase sau cu topoare în 
mînă. Nu mai sînt niște siluete 
stîngace ca în gravurile timpu
lui, nici șiruri de litere din 
carte, pe care trebuie să le 
înveți că a doua zi te ascultă. 
Se vede o frunte asudată, o 
mînă agitînd strigătul spadei, 
o tîmplă pe care vinele svîcnesc 
de încordare, se aud icneli de 
efort, 
luptă 
meni 
căzuți 
nînce, 
dacă istoria le va îngădui, se

Sînt oameni vii, după 
se vor număra, vor po- 
cu tristețe numele celor 
și se vor așeza să ma
să se odihnească. Apoi,

vor întoarce la muncă, culti- 
vînd rnai deparle grîu în Bără
gan și viță de vie la Cotnari, 
ridicînd o construcție genială 
la Curtea de Argeș, alta la Vo- 
roneț și încă multe altele peste 
tot, tipărind cărți la Tîrgoviște, 
la Neamț, la București, scoțînd 
păcură din Valea Prahovei și 
purtînd care cu mărfuri pe 
străvechiul drum al Romanului. 
Și tot umblînd așa prin istorie, 
au ajuns pînă azi, și ei sînt 
tata, și bunicul, și noi înșine.

...Sună clopoțelul. Dar nimeni 
nu sare din bancă, nu se aude 
nici un ghiozdan smuls cu zgo
mot din pupitru. Să sune clo
poțelul de ieșire, și să nu-l 
auzi. Vouă nu vi s-a întîmplat 
niciodată asta ?

Sandu ALEXANDRU

ginite. A intrat apoi 
în sat, dar aici au 
înfruntat-o florile 
din grădina Auri- 
căi Năstase.

Două lujere de 
petunie au sosit in
tr-un plic, la redac
ția noastră,
geri de vară tîrzie, 
ele ne-au spus că-n 
ciuda brumei, sfîr- 
șitul lui octombrie 
n-a veștejit în gră
dina Auricăi zîmbe- 
tele de pe straturi.

Mesa-

llie TRAIAN
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CUM NE COMPORTĂM:

S3
Sînt o peniță obișnuită. Valoarea 

mea n-a fost măsurată niciodată în 
carate. Vreau să spun cu asta că nu 
sînt nici de argint, nici de aur. Am 
fost prețuită totdeauna pentru scrisul 
meu. Ori de cîte ori venea vorba de 
scris, nu mă întrecea nimeni. Orele 
de scris erau cele mai frumoase. Abia 
le așteptam. Rodica. fetița care mă 
luase de la librărie, era foarte punc
tuală. Cum se făcea o anumită oră, 
gata, îi auzeam pașii. După aceea îi 
vedeam ochii mari, negri, fundele al
bastre, obrajii roșii ae alergătură... 
Venea de la joacă. Știu asta dintr-o 
discuție pe care o avusese cu Lala, 
păpușa, și cu Tom, ursulețul. Amîn- 
doi, și Lala și Tom, cît își făcea Ro
dica lecțiile, stăteau pe masă și o 
priveau. Eu alergam pe hîrtia albă, 
săream într-un picior, zburdam ca un 
ied. Cunoscusem un ied în cartea de 
zoologie. îl chema Dudu. Cum pleca 
Rodica și Lala și Tom, auzeam tropă
ind niște copite, apoi îl vedeam pe 
Dudu zburdînd. Era grozav I De aceea, 
cînd scriam, îmi plăcea să-mi închi
pui că zburd ca un ied...

Scriam aproape în fiecare zi. Sco
team cuvinte la franceză, rezolvam 
probleme la matematică, desenam 
hărți, făceam analize gramaticale. 
Rodica își păstra cărțile și caietele 
cu griiă Toate erau învelite cu hîr
tie albastră, toate aveau etichetă, 
toate își cunoșteau locul pe rafturile 
din dulăpior. Si eu aveam locul meu. 
Și cînd nu scriam, o ascultam pe Ro
dica. O asculta și Lala și Tom. Și 
cred că o asculta și Dudu, ieduțul. 
Astea, pot spune fără să greșesc, au 
fost zile de aur.

După aceea toate s-au schimbat, 
toate s-au răsturnat, cum se răstoar-

SFATUL PROFESORULUI
de Ov*diu ZOTTA

Există oare vreun copil care vrea cu dinadinsul să
învețe prost ? Nu. Ar rămîne indiferent cineva la plă
cerea de a lua o notă mare, de a fi lăudat ? Nimeni. 
Și totuși, unii elevi învață bine, iar alții slab ! Poate că 
aceștia din urmă nu sînt informați asupra anumitor ches
tiuni. N-or fi știind, de pildă, că trebuie să fie atenți la 
ore, că pe lîngă manual, trebuie să ia notite. că trebuie 
să-si pregătească minuțios acasă fiecare lecție ? Impo
sibil ! Aceste lucruri le sînt comunicate din belșua de 
cîteva ori pe zi, și ar putea foarte bine să dea ei înșiși 
astfel de sfaturi !

Dar de ce nu le aplică ? Să zicem că le lipsește voința. 
Dar e prea puțin spus. întrebarea este : cum poți obține 
această voință ? E greu să dai o rețetă : voință = cutare 
și cutare. înghiți pastila și devii un om de granit! Foarte 
pe scurt, să vedem totuși ce anume ar ușura drumul spre 
cucerirea acestei atît de des invocate calități.. întiia 
treaptă a navei care ne va duce spre ea cuprinde un 
motor de mare putere. Ritmul lui de lucru sună astfel: 
„E NECESAR să învăț bine, fără asta nu voi fi niciodată 
un om întreg, cu autoritate, capabiî, respectat' Cunosc 
destui copii pentru care viitorul e ceva foarte roz, dar și 
foarte îndepărtat. Ce Ii se întîmplă azi nu-i prea impre
sionează. Acolo. în viitor, îi așteaptă castelul visurilor 
împlinite. însă dacă ar avea curiozitatea să-l întrebe pe 
tăticu : „Cum e cînd devii om mare ?" el le-ar.răspun- 
de : „Cum să fie? Tovarășii te întreabă ce știi, ce ai 
învățat, și începi să muncești. Dacă ai destule cunoș
tințe pentru ca la locul tău de muncă să fii ager, pri
ceput, va fi foarte bine. Dacă nu..." Dacă nu, apare 
descurajarea, sentimentul inutilității, invidia pe alții și. 
de aici, tot soiul de necazuri ale oamenilor mari. dar 
care, de multe ori, își au rădăcina în copilărie, cînd țr 
se pare că profesorii îți cer să înveți nu spre folosul tău, 
ci ea să-și petreacă în mod distractiv timpul scoțindu-le 
la răspuns !

O a doua treaptă ar fi PLĂCEREA DE A ÎNVĂȚA. Tre
buie să-ți placă studiul, această plăcere să treacă în
totdeauna înaintea altora! Cu puțină imaginație, poți 
reuși să vezi cîtă poezie, cîte lucruri captivante se ascund 
în cea mai „aridă" formulă de geometrie ! Rezolvarea 
unei ecuații poate fi, pentru cine știe să vadă, mai dra
matică și mai optimistă decît cea mat grozavă goană a 
cutărui cow-boy prin preerie.

A treia treaptă a navei noastre constă în seriozitate, 
lată, am în față caietul unui elev. Primele 8—10 rînduri 
ale compunerii sînt îngrijit scrise, caligrafic, cu fraze 
bine gîndite. Următoarele 5—6 rînduri încep să deran
jeze privirea, sînt cam strîmbe, cu litere neegale si, ceea 
ce e mai supărător, frazele nu mai ou aceeași, soliditate, 
în fine, sfîrșitul compunerii e curată improvizație. Pe aici, 
lipsesc nu numai semnele de punctuație, ci uneori litere 
si cuvinte întregi ! Cît despre sens, banalități și atîta tot! 
Nu e greu să-ți închipui stările de spirit ale acestui elev 
în timp ce-și făcea temele. întîi meticulos, interesat, 
apoi grăbit, plictisit și în cele din urmă pur și simplu 
neglijent! Normal este ca ritmul de lucru a! orelor cînd 
vă pregătiți lecțiile să fie același de la început pînă la 
sfîrșit !

în încheiere, stimați cititori, vă rog să vă adresați ru
bricii „Sfatul profesorului" cu toate acele probleme, pri
vind învățătura, care vă preocupă. Vă vom răspunde cu 
plăcere în spațiul rezervat rubricii noastre.

NIȘTE»

unei colege> un 
avion de hîrtie 
scăpa* peste bănci 
în ora de matema
tică, o încăierare 
cu elevi din alte 
clase) l-au tăcut 
pe Aramă Sandei 
să-și piardă me
moria. Să uite >en- 
tru ce debarcase 
aici. Clasa a lan
sat cîteva semnale 
S.O.S., dar n-a 
răspuns nimeni. 
Pionierii au chib
zuit iarăși : oare 
era cazul ca un alt 
inimos să debarce 
în Insula obrăzni
ciei ? Răspunsul a 
fost 
lungi 
clasa a IV-a A, a 
găsit o soluție mai 
potrivită : să scu
funde insula cît 
mai repede !
• Popas pe Ostro
vul mediocrității • 
Arborele leneviei 
și călduțele ploi de 
5 și 6 • Robinsonii 
nu au timp 1 • Fal
sele pasiuni 
deosebesc 
adevărate 
loarea lor

nu. După 
dezbateri

se 
de cele 
prin cu- 
cenușie.

IZOLAȚI DE»
(Urmare din pag. 1)

Vai, cît de îm
bietor și-a întins 
arborele leneviei 
umbra lui deasă 
deasupra Ostro
vului mediocrităfii 
din clasa a V-a B 
a Școlii generale 
nr. 4 din Galați 1 
Elevi ca Tudor 
Andrei, Păun Ni- 
colae sau Cașu 
Paul s-au instalat 
comod la rădăcina 
lui și fără cine 
știe ce trudă, pes
te ei cad ploi căl
duțe cu note de 5 
și de 6. Pentru asta 
le este de-aiuns să 
ridice două dege
te atunci cînd 
prind un răspuns 
din zbor, sau să 
devină foarte mici, 
să dispară în spa
tele băncii ca 
după un meterez, 
ori de cîte ori nu 
știu lecția.

Cînd Istrate Ga
briela, ori Marchiz 
Aurel, ori ceilalți 
colegi încearcă 
să-i trezească din 
amorțeală, ei se 
privesc mirați și 
înalță din umeri. 
Doar au învățat! 
Alteori, ca să sca
pe de sîcîieli își 
îndreaptă pieptu
rile și își privesc 
colegii de undeva 
de sus. Ei sînt 
doar pasionați de 
vapoare 1 Visează 
să devină mari-

BUNA VOIE
nari vestiți, să că
lătorească pe mări 
și oceane, să des
copere continente 
necunoscute. Au 
toate astea vreo 
legătură cu lecții
le ? Ultima dată, 
de teamă să nu 
fie ascultot, Tudor 
Andrei a iipsit de 
la ora de rrance- 
ză Pînă și obiec
tul care ar trebui 
să fi» una din che
ile de înțelegere 
pentru pasionații 
în cunoașterea lu
mii, îi sperie pe 
acești Robinsoni. 
Andrei își pierde 
multă vreme în 
port, privind șalu
pele cum acostea
ză, urmărind miș
carea plină de 
vioiciune a mari
narilor. în jur, pînă 
departe, străluceș
te bogăția de cu
lori a toamnei. 
Dar, ciudat : în o- 
chii lui aceste cu
lori își pierd stră
lucirea, devin ce
nușii. Fiindcă, ăe 
fapt, adevăratele 
pasiuni nu au ni
mic de-a face cu 
mediocritatea Da
că Andrei, Nico- 
lae sau Paul ar 
ține într-adevăr la 
împlinirea visului 
lor, ei înșiși s-ar 
grăbi să șteargă 
de pe harta cla- 

□cest ostrov.

de Cosfache ANTON

un ghiozdan aruncat în ctasâ pa

mică. Stau aici de cinci zile.

Azi avem extemporal.

nă
deasupra băncilor.

Intr-o zi Rodica m-a luat la școală. 
întîi m-am bucurat. Mă gîndeam că 
o să-i văd și eu școala, clasa, cole
gii. Numai că în prima recreație, peste 
banca Rodicăi s-a abătut un fel de 
cutremur și eu m-am trezit jos, pe du
șumea. De-acolo am urmărit, cu inima 
cît un purice, un fel de bătălie. Se 
bateau băieții. Pe deasupra zburau 
ghiozdane, cărți, caiete. Rodica era 
în curte. Cînd s-a întors m-a căutat, 
dar nu m-a găsit. Am stat acolo jos, 
în frig, toată noaptea. A doua zi 
m-a găsit Camelia, o colegă de-a Ro
dicăi. Trei zile am stat la ea. Dar 
cită deosebire ! Camelia scria foarte 
rar. De fapt, acasă nu scria nicioda
tă. Cum intra pe ușă arunca ghioz
danul și pleca la joacă. își făcea toa
te temele în clasă, pe apucate.

De la Camelia, în schimbul unui 
măr, am trecut la George. George 
s-a bucurat că scriu subțire. Numai că 
era un băiat foarte schimbător. A 
doua zi nu i-a mai plăcut că scriu

așa subțire și m-a schimbat pentru trei 
nasturi aurii. Băiatul care m-a luat 
de la George avea un obicei oribil. 
Mă înfigea în bancă. în timpul ore
lor prindea tocul de vîrf și-l lăsa să 
cadă de sus. La chinul acesta îngro
zitor am fost supusă aproape două 
zile. După aceea nu știu ce s-a mai 
întîmplaf, dacă am mai fost ori nu 
schimbată. M-am trezit zburînd pe 
deasupra băncilor. Eram un fel de 
rachetă. Mi-au prins niște aripi de 
hîrtie și zburam de ici colo, fără nici 
un rost. Așa am zburat și spre globul 
pămîntesc, care se afla undeva pe 
dulap. Aveam viteză mare și m-am 
înfipt într-o insulă din Pacific. E o 
insulă
feri a zburat spre noi și-o geantă. 
Insula pe care stau s-a mutat cu cî
teva grade. Din cauza asta nu mai 
văd clasa. Aud, în schimb, cutremu
rele care se abat asupra băncilor.»

Astăzi Rodica și o colegă de-a ei 
s-au apropiat de glob. Au vrut pe
semne să studieze ceva la geografie. 
Dar s-au lăsat păgubașe. Rodica a 
întrebat surprinsă :

— Oare cine a deplasat axul pă- 
mînfului ?

Colega ei a spus mirată r
— Uite și-o rachetă I
Rodica s-a uitat o clipă în direc

ția insulei pe care stau, dar nu m-a 
recunoscut.
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SOCIALISTE ROMÂNIA

PRO PATRIA
de Nicolae TÂUTU

îți mulțumesc azi, patrie, precum 
un spic din lanuri brazdei mulțumește, 
căci tînăr sînt, iar pasu-mi de pe-acum 
mi l-ai deprins să urce vulturește !

Iți mulțumesc azi, patrie, curat, 
partidului i-aduc azi mulțumire, 
căci tînăr sînt și el puteri mi-a dat, 
port seva lui, spre marea fericire.

Nebiruit string arma ta în mîini, 
drapelul tău îl port la piept cu mine, 
oțelul tău și holdele de pîini 
le voi veghea așa cum se cuvine !

îți mulțumesc din inimă, la fel 
cum mulțumește soarelui o rază, 
și de-o luci — lucește doar prin el, 
luminii lui îi stă prin vremi de pază.

De-o spune mîine vreun nepot al tău, 
cînd va primi bogata moștenire : 
„Le-a apărat pe toate un flăcău 
și le-a zidit tot el în nemurire!"

Atîta doar, atît mi-ar fi de-ajuns, 
răsplată pentru viața mea întreagă, 
să știu că strop din mine a pătruns 
în viața ta, republica mea dragă !

Și azi mă simt un fir din steagul sfînt 
și-o notă mi-s din larga simfonie 
să înfloresc cu-al tău străvechi pămînt, 
în cîntec nou,
tu, mamă Românie !

Un, doi .... Un, doi !... Trec ostașii. în linii strînse, perfect aliniați, ei sînt fala și scutul de apărare a! pairiei.

Toamna lui 1944.
O rîndunică zbura sus, sus de tot 

în înaltul azuriu al cerului. Bătea rar 
din aripioare, își făcea vînt, apoi con
tenea zbaterea aripilor țîșnind ca o 
săgeată pe deasupra răsmiilor de oa
meni încleștați în luptă.

Sergentul Ochialbi o zări — mică 
pată întunecată pe oglinda albastră — 
și le-o arătă și celorlalți din grupă. 
Caporalul Badea o privi și el. Și se 
uită așa, îndelung, după ea, cum în
fruntă tăriile și se pierde dincolo de 
Mureș, pe deasupra cătunului care se 
ițea dintre copaci tot pe celălalt mal 
al apei, unde fasciștii își mai bocăneau 
încă pașii îngîmfați de cotropitori. Pri
virile lui umede săgetau zarea : cît ar 
fi dorit să-i vadă acum pe ai săi! Pe 
Mihăiță — cel mai mic —, pe care încă 
nici nu-l văzuse vreodată, dar despre 
care nevasta îi scrisese că-i leit țată- 
său... Pe Maria, fătuca cu ochii ca 
apa Mureșului și cu părul de aur... 
Pe ea, pe Smaranda, mama copiilor 
săi... Pe moș Sandu Badea, încărcat 
de ani și de povara grijilor cu care el, 
caporalul Badea, fiul său, îl lăsase aici, 
în satul pitit într-un cot al Mureșului. 
Să fii avut aripi ca rîndunică aceea !.., 
Ar fi înfruntat și el tăriile, frica gloan
țelor care brăzdau aerul în fiecare 
clipă, și ar fi zburat la ai săi, să-i 
strîngă pe toți la piept și să le spună 
cît de mult le-a purtat dorul prin cîm- 
piile pline de zăpadă și de morfi.

Ochialbi privește prin binoclu din
colo de apă, pe malul unde s-au întărit 
fasciștii.

li întinde binoclul și lui Badea.
— la uită-te și tu, Badeo !...
Badea 

tranșei i, 
rile prin 
tufișurile 
trivă al , . ,___
vește... O neliniște îl cuprinde și se 
întoarce întrebător spre sergent. Ochi- 

își lăsă arma lîngă peretele 
luă binoclul și-și aținti privi- 
sticlele lui miraculoase, spre 

de salcă de pe malul dimpo- 
Mureșului. Și privește, și pri-

lui Badea scormonesc 
o pricepe 
la fasciști, 

clară ca 
se pleacă 
bine.

con- 
ceva 
Ziua 

un 
spre

albi surîde, de parcă ar spune : „Așa-i 
că am avut dreptate ?"

— Aia pregătesc ceva acolo, măi, 
Ochialbi — zice Badea într-un rînd.

— Așa cred și eu. Da’ ce anume, nu 
se vede, asa-i ?

— Nț!
Privirile 

tinuu zarea, doar-doar 
din ceea ce se petrece 
caldă, de toamnă, e 
cristal și soarele, deși 
asfințit, luminează încă

— Eu zic că ar trebui careva să se 
ducă pînă lîngă apă, să vadă mai bine 
ce pregătesc vrăjmașii...

_ Ochialbi îl privește adînc pe caporal 
și privirile lui îl înfruntă.

— Cine să mai meargă, Badeo?!... 
Cîți s-au dus, unul nu s-a întors.

Badea știe și el. Și Cătănoiu, și 
Ciochină, și Alexandrescu, și Vrabie... 
cîți s-au încumetat, au rămas, ciuruiți 
de mitraliere, pe palma de loc care 
desparte tranșeul de albia rîului.

— Eu, unul, ași încerca.
Ochialbi îl privește mirat. Apoi bu

zele sale dau glas întrebării :
— Tu, Badeo ?!
— Apăi, eu... dacă n-ai nimic îm

potrivă __
Sergentul privi satul pitit în cotul 

acela de luncă, apoi privi trunchiul 
voinic, al tovarășului său de arme. 
„Parcă-i un stejar!" — se minună ser
gentul ; îl admirase totdeauna pe Ba
dea pentru puterea sa și pentru sufle
tul său ales.

„Nu-i bun Badea pentru așa ceva" — 
hotărî el. Și cu glas tare :

— Nu ești bun de cercetaș, Badeo 1 
Mai ales acum, pe lumină. Te văd 
fasciștii cum ai să te zvîrli din tranșee 
afară.

Badea tace. Tace îndelung. Apoi își 
desface centura, apucă automatul și, 
gata de plecare, îl săgetă pe sergent 
cu privirile și cu vorba.

de Ștefan ZAIDES

Desen : Puiu MÂNU
T^. '

— Măi, Ochialbi, tu știi al cui e ogo
rul ăsta ?

— Care ?
—Asta, pe care noi l-am brăzdat cu 

șanțurile, pe care bombele fasciștilor 
și obuzele lor îl ară cu gheare otrăvite 
de oțel !.„

— Păi...
— E ogorul meu, măi, Ochialbi. Și-a 

fost al lui tătîne-meu, și-al moșului i 
meu...

Ochialbi îl roagă din priviri : „Rămîi, 
Badeo ! Dincolo te-așteaptă ai tăi. Ro
mii!" Dar caporalul s-a și îndreptat să 
sară parapetul.

— Du-te... — șopti abia auzit sergen
tul. Dar fii cu băgare de seamă, Ba
deo I

Badea străbate acum fîșia îngustă 
de teren care-l desparte de rîu. Știe i 
fiecare cută a pămîntului și, de cîte 
ori șfichiuie fărîna vreun glonte, el o 
cuprinde în brațe, se cufundă parcă în 
ea și ea îl strînge Ia sînul ei, ca o 
mamă care-și apără pruncul. Cei din 
tranșee îl urmăresc înfrigurați. Badea 
nu-i vede, dar știe că fiecare pas pe 
care îl face, e urmărit de ai săi.

Mureșul curge molcom, la doi pași,
■ ‘ ‘ . • - ’ \ -( , J

„COSMIN. 
FIUL ZIMBRULUI**
Primul seria! al televiziunii

române \

Mănăstirea Dragomirna, încăperile din vechile fortificații, pă
durea de brazi și lacul din apropierea acestui vestit monument is
toric au devenit de cîteva zile platou de filmare pentru primul se
rial al televiziunii române intitulat: „Cosmin, fiul zimbrului". Ac
țiunea filmului se petrece în timpul domniei lui Ștefan cel Mare 
și cuprinde viața furtunoasă a unui tînăr viteaz, Cosmin. Acest 
Pers.°naj este un răzeș moldovean, unul din acei eroi populari care 
îmbină minunat istețimea cu vitejia. „Paralel cu filmarea aventu
rilor — spune regizorul Cornel Popa — vom încerca să dăm viață 
unor legende privind epoca eroică a lui Ștefan cel Mare. Filmul 
ni-1 va prezenta pe viteazul domnitor moldovean la începutul glo
rioasei sale perioade de domnie".

Rolul lui Cosmin este interpretat de Florin Piersic, iar în ro
lul lui Ștefan cel Mare îl vom vedea pe Gheorghe Cozorici. La 
turnarea scenelor de masă participă numeroși cetățeni din co
muna Mitocul Dragomirnei.

DE ANII ÎN

Dimineața zilei de 10 
august 1628 se arăta des
tul de liniștită. Aceasta, 
în portul Stockholm.

Fumul pipelor marină
rești urca domol, risipin- 
du-se în ceața subțire și 
albastră care plutea în 
aer.

Pe corabia „Vaza", a- 
parținînd flotei suedeze 
din Baltica, era mare for-

fotă. Echipajul se pregă
tea să plece într-o misiu
ne. Cele 64 de tunuri de 
bronz scăpărau în lumi
na difuză.

Totul era pregătit. La 
o oră stabilită, marinarii 
au întins pînzele, în aer, 
ca niște aripi uriașe și 
corabia a pornit la drum, 
plutind lin pe apa neclin
tită parcă. Deodată, pe 
neașteptate, un vînt pu
ternic a năvălit din larg, 
cu vuiet, răscolind apa, 
înclinînd corabia într-o 
parte și alta, ca pe o coa
jă de nucă.

Apa a început să năvă
lească în corabie, făcînd 
inutilă încercarea mari
narilor de a o salva.

N-a trecut nici un sfert 
de oră și corabia, lungă

de 50 de m, cu un de
plasament de 1 400 tone, 
s-a scufundat, coborînd 
pe fundul Mării Baltice, 
unde avea să zacă aproa

pe trei s 
tate.

Scafandi 
len a reuș ' 
cu mijloaci



î îl acoperă pe oștean și el se 
nai în voie. Ochii privesc cu 
malul dimpotrivă și soldatul se 
rcks-vfSjmașii au adus pontoane,
i au înțesat cu ele tufișurile. 
;sc atacul !“ îi trecu deodată 
ite. Drumul pe care-l făcuse, în- 
a cu moartea nu fuseseră în 
Se întoarse. Acum totul era să 
cu bine la ai săi. Ceva căzu de 
ț copacul înalt sub care se

„O ghindă !" — zîmbi Badea, 
ițea cum într-un an, cînd Mure- 
ise mare și furios, în valurile 
ase plutind o bucată de pămînt 

se afla un ștejărel și un iepure, 
u sărise în unda rece și trăsese 
bucata aceea de pămînt. lepu- 

jise de cum atinsese uscatul, iar
ii acela, tata îl plantase pe ma- 
. Apoi anii trecuseră și stejarul
j mare și puternic, la fel ca 
celui care-l salvase.
i luă ghinda. „O s-o duc în tran

să le povestesc băieților înfîm-

not? 'se înfrăți cu țărîna ogoru- 
străbată, nevăzut și neștiut, la 
Trebuia să se grăbească. Coman- 
j| român n-avea știre de pregă- 
acului fasciștilor și singurul care 
a era el, caporalul Badea, 
onte țîșni pe lingă el. Apoi al- 
■altul..ț
i sărea ca lovită de o ploaie 
de vară.

i văzut" — fu primul gînd al lui 

iva pași, în dreapta, zări cada-
Vrabie, care încercase în zori 

are. Badea zîmbi : „Doar n-or fi 
așa de norocoși, să mă loveas- 

e mine ! Trebuie să ajung la ai 
sbuie I..."
cald îl izbi în umărul sting. 

>nf" — gîndi Badea. „M-a lovit 
if. Să știi că fasciștii au adus 
etiști de mina întii. Pun preț 
e atacul ce-l vor dezlănțui I" 
jă se tîrască mai departe, dar 
ija i se împăienjeniseră și parcă 
jrgea din trup toată vlaga. 
sting... Mă sting cu încetul din 

ghinda și-o vîrî într-o gropiță, 
de-un glonț. O acoperi cu ță- 
Jarem ea să scape. Să trăiască 
rdească... . șgț
esprinse de la șold bidonul cu 
scurse peste ghinda mică, pitită 

n , țărîna îmbibată deja cu sîn-

cÂffd simți că ultimele puteri îl 
c, ostașul se ridică, proptit în 
> clipă, să-l vadă ai săi, și strigă: 
emții pregătesc... atacul I... Au 
antoane și- 
fală îi fulgeră trupul și ultimele
i se stinseră pe buzele arse de 

linaintea morții. Căzu, într-o îm- 
e tăcută — cea de pe urmă — 
untul pe care se născuse, trăise 
1 hrănise.

★

na, cînd lunca Mureșului, de la 
ăt la altul se colorează în aur, 

puternic și pletos, care a cres- 
ghinda ostașului, lasă să-i picu- 

•țe mari, rubinii, lacrimi de voinic 
ia cenușie a gliei.
:i toți care trec, cu roadele um- 
arele, pe sub coroana slejarului, 
esc de erou și zic:
ngele voinicului ne rodește glia... 
ngele voinicului care s-a stins 
l-o...
jrile repetă, ca o chemare, în 
impurii de toamnă :

‘hgele voinicului... Sîngele voini- 
Sîngele voinicului...

■
0 ' f i

i jumă-

s Treib- 
la 1660,
de pri

mitive, să scoată la su
prafață o parte din tunu
rile grele de bronz. în
cercarea de a scoate în
treaga corabie, n-a reu
șit. Aceasta s-a petrecut 
mult mai tîrziu, în 1961, 
cînd a fost adusă la lu
mină datorită unei echi
pe de scafandri dotată cu 
mijloacele cele mai mo
derne de salvare a nave
lor scufundate.

Corabia „Vaza", care 
a zăcut pe fundul mării 
exact 333 de ani, a fost 
transportată cu un re
morcher în port, și insta
lată apoi pe o platformă 
specială, într-un parc din 
Stockholm. Aci poate fi 
văzută și azi, împreună 
cu cele 64 tunuri grele și 
scumpe de bronz.

E încă liniște în hala 
mare cît vezi cu ochii. Cleș
tii și „pistoalele" de vopsit, 
ciocanele și șublerele, îm
preună cu alte surate de-ale 
lor stau liniștite. Se odih
nește chiar și macaraua u- 
riașă. E foarte devreme și 
muncitorii încă n-au sosit. 
Doar un mănunchi de raze 
palide s-a strecurat prin 
ferestrele halei și, j ucăușe, 
se zbenguie pe suprafețele 
lucioase ale locomotivelor, 
compunînd o adevărată sim
fonie de culori. Roșul aprins 
și galbenul spicelor au îm
brăcat cu un strai impună
tor locomotivele care vor 
străbate, nu peste multă 
vreme, Rodopii sau Valea 
Vidinului din Bulgaria. 
Mantia verde a frunzișului 
de vară tîrzie a îmbrăcat 
bolizii care vor zbura prin 
Silezia sau prin întinsa cîm- 
pie a Poloniei. Locomotive
le de culoarea nourului de 
toamnă sînt cele pe care le 
veți vedea în curînd prin de 
fileurile Carpaților sau pe 
cîmpiile românești, alături 
de cele peste 320 de surori 
ale lor fabricate tot aici, la 
Uzinele ,,Electroputere“.

Dar iată că pe cele cîteva 
intrări ale halei au început 
să apară unul după altul 
membrii „echipajelor" care 
lucrează la montarea aces
tor minunate mașini — a că
ror faimă a trecut peste ho
tarele țării.

Ca la o comandă, unelte
le au dispărut de la locurile

Cireada înainta 
greoi, iar în spatele 
ei micul Will își în
demna de zor anima
lele vorbind cînd une
ia, cînd alteia, de 
parcă dobitoacele ar 
fi putut înțelege gra
iul omenesc.

— Ah, dar grăbi- 
ți-vă odată, să ajun
gem mai repede, cît 
e iarba înfrăgezită 
de rouă I Haideți, că 
acum se trezește soa
rele I

Vitele își vedeau de 
drumul lor, doar cîte 
una se uita la el cu
rioasă, mugind înce
tișor.

Will întorcea mereu 
capul privind. înapoi 
și doar atunci, cînd 
ferma nu mai rămî- 
nea decît un punct 
roșu în zarea înde
părtată, spaima din 
priviri i se împrăștia, 
iar inima înceta să-i 
mai bată atît de ne
bunește. Acolo, în pă
șunea întinsă, era nu
mai el cu vitele. A- 
lerga cît era ziua de 
mare, aducîndu-le 
spre cireadă pe cele 
rătăcite, mînîndu-le 
pe toate spre locurile 
cu iarbă grasă și 
proaspătă. Tîrziu, cînd 
soarele își pleca su
lițele ascuțite, se trîn- 
tea frînt în vreun tu
fiș, înghifindu-și încet 
și fără poftă merin- 
dea sărăcăcioasă. O 
dată cu primele sem
ne ale înserării, cînd 
pornea spre fermă, 
neliniștea punea din 
nou stăpînire pe Will, 
iar în ochii lui citeai 
jn singur sentiment : 
groaza.

Will se angajase cu 
cîtva timp în urmă 
la ferma lui Bern
hardt Lempert, ca în
grijitor de animale. 
Știa că munca va fi 
grea pentru cei 12 ani 
ai săi, dar n-avea de 
ales. încă din prima 
zi a făcut cunoștință 
cu „bunătatea" stăpî
nului.

— Te angajez de 
milă — i-a spus bă
iatului. Știu că o stîr- 
pitură neagră ca tine 
o să mănînce pîinea 
de pomană I

lor împreună cu cei ce le 
mînuiesc. Pe locomotiva cu 
nr. 419 s-a urcat „echipa
jul" maistrului Constantin 
Mitrică. în total sînt 5 oa
meni și au de rezolvat o 
treabă importantă: monta
rea blocului aparatelor.

— De aici mecanicul va 
da comenzile pe tot timpul 
funcționării locomotivei, lă
murește Ion Anghel.

■— în limbajul celor din

•— Dar am să mun
cesc, Sir...

— Ei, taci, știi să 
muncești ?! De toate 
știi ? Știi cum îi pe
depsesc pe leneși și 
pe obraznici ?

— Nu, Sir.
— Ei, vezi că nu le 

știi pe toate ? — rînji 
fermierul. Smulse din 
cizmă biciul care vî- 
jîi odată în aer și a- 
poi se încolăci pe 
spinarea băiatului.

de Consfanfa NICULESCU

Hohotind cît îl ținea 
gura, ca un ieșit din 
minți, îi spuse apoi 
lui Will.

— Ei, acum că 
te-am făcut deștept, 
mulfumeste-mi I
- ?r
— Nu se-aude ? 

Mulțumește-mi și apoi 
cară-te I

— Vă mulțumesc. 
Sir...

Pașii i se împleti
ceau, loviturile de bici 
și batjocura îl ameți
seră atît, încît abia 
își găsi culcușul de 
paie, pe care îl udă 
cu lacrimi, pînă-n 
zori. 

fabrică, blocul aparatelor 
este supranumit „creierul 
locomotivei".

— Nouă, electricienilor, ne 
trebuie multă răbdare și, 
bineînțeles, precizie, — in
tervine maistrul.

Din interiorul locomoti
vei se văd mii de fire colo
rate care, așteaptă să fie a- 
șezate la locul cuvenit.

Șurubelnițele au început 
să se învîrte, firele dispar 

Nu era zi să nu cu
noască fie cravașa, 
fie pumnul sau lovi
turile de picioare ale 
fermierului.

Intr-o zi, istovit de 
oboseală, se trîntise 
într-un tufiș să-și oblo
jească rana de la pi
cior. Deodată, auzi 
un tropot de cal, iar 
peste o clipă fermie
rul se afla în fața 
lui.

— Nu știi că odih-

Drumul spre casă i 
se părea băiatului 
fără sfîrșit. Rănile 
care-i brăzdau pielea 
îl ardeau de parcă 
cineva îl fiigea cu 
fierul încins. Adăpos
ti animalele, apoi se 
strecură încet spre ie
șire. Cînd închise poar
ta ,auzi glasul turbat 
al stăpînului care-l 
striga.

Noaptea l-a primit 
pe Will cu brațele

na nu-i permisă tn 
timpul lucrului ?

— Nu mă odih
neam, Sir. Piciorul... 
Știți... de la bici.

Fața stăpînului se 
înroși de furie și se 
năpusti spre băiat, 
care începu să tremu
re.

— De ce tremuri a- 
cum, diavol negru ?

— Nu tremur, Sir.
— Cum, îndrăz

nești să mă minți ? 
Cu doi pumni îl pră
văli în tufiș. Apoi, 
dînd pinteni calului, îi 
strigă din mers.

— Diseară să te 
prezinți la mine I

deschise și l-a ocrotii 
pînă-n zori. Diminea
ța însă, poliția l-a a- 
restat. Degeaba a în
cercat să le explice, 
nimeni nu-l asculta. 
Sentința i-au dat-o în 
aceeași zi. „Se vor 
aplica lui Wilson 
Konyane, în vîrstă de 
12 ani, 20 de lovituri 
de bici, pentru că a 
părăsit lucrul înainte 
de expirarea contrac
tului".

După atîta bătaie 
ar fi trebuit să fie 
vlăguit, dar băiatul 
srrînsese în el atîta 
obidă, încît simțea că 
trebuie să facă ceva.

undeva în corpul locomoti
vei.

La alte locomotive, alte 
echipaje. Cinci dintre loco
motive sînt chiar gata de 
plecare în cursă. Șase sînt 
în curs de montaj.

— La noi se lucrează la 
mai multe locomotive deo
dată, spune maistrul Victor 
Apostol. „Cutia" aceea pe 
care o vedeți acum goală, 
va fi locomotiva cu nr. 438, 
soră bună cu cele care stră
lucesc acolo în capătul ha
lei. Acum, abia i se -curăță 
tabla. S-o vedeți peste o 
lună...

De la fereastra unei loco
motive ne zîmbește un bă
iat. îl cheamă Nicolae Ri- 
zoiu-

— E „englezul" nostru.
— ? 1 ? !
— Cei mai mulți care lu

crează aici au cîte o pasiu
ne. Lu îi place engleza. în
vață bine. De altfel, peste 
40 de muncitori din secția 
„Montaj general" învățăm 
limbi străine. Ne ajută mult 
în munca noastră. Ne docu
mentăm, citim... Și mai 
mulți băieți sînt însă elevi 
la seral.

...Privesc încă o dată hala 
uriașă în care se montează 
locomotivele Diesel electri
ce. Fiecare dintre ele e în
conjurată cu grijă de cîte un 
echipaj. Munca e încordată, 
atentă, la înălțimea cerințe
lor.

Ecatcrina ROȘCA

...Bernhardt Lempert, 
fermierul, era în 
curte. Era multă lume 
în curte. Will se opri 
în fața lui și-i spuse 
cu voce tare.

— Sînteți mai rău 
ca o hienă. Am să 
spun tuturor cum ne 
batjocoriți. Fie ce-o 
fi, eu nu mai muncesc 
pentru dumneavoas
tră nici o oră.

La început, fermie
rul deschise ochii 
mari, a mirare, apoi 
se înroși și vinele de 
la tîmple începură să 
i se zbată. Nu spuse 
nimic. Nici un cuvînf. 
Se îndreptă spre șo
pron, veni cu o roată 
mare de lemn și, in 
țipetele de groază 
ale muncitorilor, îl 
legă pe Will de roa
tă. Cîțiva s-au năpus
tit să-l împiedice, dar 
biciul șuiera într-una 
făcînd loc în jurul lui. 
Roata se rostogolea 
acum nebunește îm
pinsă de Lempert. 
Will, mai zări o dată 
cerul, .apoi pămîntul 
i se păru pe undeva 
sus, deasupra lui și, 
deodată, o beznă 
neagră, nesfîrșită cu
prinse totul...

ir

Cît de mult aș 
dori, dragii mei, a- 
cum, la sfîrșitul aces
tor rînduri, să vă 
spun că totul e o po
veste, o poveste în
grozitoare scrisă în
tr-o noapte de coș
mar. Ce păcat că nu 
vă pot spune așa I 
Wilson Konyane, bă
iatul negru în vîrstă 
de 12 ani a existat 
în realitate. A existat, 
dar acum nu mai e. 
în schimb asasinul 
său, fermierul Bern
hardt Lempeit e liber 
și cu biciul'în mînă, 
poate urlă acum la 
un alt Will, obiigîn- 
du-l să-i mulțumeas
că pentru bătaie. Tri
bunalul din Pretoria 
— Republica Sud-A- 
fricană, a hplărît că 
Lempert e un cetă
țean onorabil Iar ce
tățenii „onorabili" 
sînt apărați de legile 
rasiste !
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Magie și știință
Povestea sulfului începe acum vreo 

4 000 de ani. Sumerienii din vechea 
Mesopotamie îl descoperă în preajma 
mlaștinilor asfaltoase de unde tîșnea, 
împreună cu bitumul, gazele naiturale 
si apă clocotită. Uimiți și totodată în
fricoșați de aceste ciudate fenomene 
ale naturii, sumerienii i-au atribuit 
sulfului —•_ sau cum îi spuneau ei 
Kiaanid adică, produs al mlaștinei — 
însușiri magice și vindecătoare de 
boli.

Prescripțiile medicale ale vechii 
Asirii menționează o serie de com
puși ai sulfului pentru tratarea insola- 
îiilor, mușcăturilor de scorpion, boli
lor de piele, inflamațiilor ochilor. în 
această știință a vindecării bolilor se 
asocia și magia, deoarece foloseau și 
sulful fumegînd, pentru ca să alunge, 
cum spuneau ei „duhurile rele*. Fu
mul și mirosul neplăcut al sulfului 
trebuia să deruteze demonii cei rău
făcători și fantomele ce dădeau tîr- 
cocle omului.

Asirienii și locuitorii vechii Pales
tine au cunoscut cei dintîî legătura 
care exista între erupțiile vulcanice și 
prezența sulfului, în numeroase pasa- 
gii din biblie fiind vorba de acea 
„ploaie de foc și de sulf" care a dis
trus cele două cetăti ale pierzaniei — 
Sodoma și Gomora.

Romanii cunoșteau si ei natura vul
canică a sulfului. Pliniu-cel-Băfrîn, 
marele lor învățat și naturalist, a de
scris pe larg acest fenomen, arătînd 
că cel mai bun sulf provine din insu
la Melos, insulele Lipari și de pe coli
nele Campaniei, aproape de Neapo- 
le însuși Pliniu a murit asfixiat de 
aburii negri de sulf ce emanau din 
craterul Vezuviului în anul 79, cînd 
cenușa vu'canică a acoperit cele două 
orașe înfloritoare ale antichității t 
Herculanum și Pompei!

„Piatra de foc“
Să fi descoperit oare grecii „piatra 

de foc ?" Sau poate aceasta a fost 
descoperită încă cu sute și zeci de 
mii de ani înainte, de către oamenii 
primitivi care produceau scîntei lo
vind cu cremenea o asemenea pia
tră ? Cert este că.grecii au botezat-o 
„pirită" (de Ia piros = foc) și așa i 
se spune și în zilele noastre. Pirita, 
care nu este altceva decît o sulfură 
de fi er, a rămas încă astăzi „piatra 
de foc" a eschimoșilor, care o folo
sesc în locul chibriturilor.

Ca și asirienii, grecii fumegau sulf 
în practicile lor religioase, utilizîn- 
du-l și ca dezinfectant în case și ham
bare în ce privește erupțiile vulca
nice, ei atribuiau emanațiile de sulf 
și de hidrogen sulfurat zeului subpă- 
mîntean Hefaistos, care își arăta ast
fel semnele prevestitoare ale puterii 
sale nemărginite de „stăpîn al focu
lui".

Misterele focului și dorința oame
nilor de a deveni ei înșiși stăpîni ai 
acestui element extraordinar, care-l 
poate produce, i-au adus pe chinezi 
la descoperirea prafului de pușcă, în 
a cărui componentă intra sulful. 
De-atunci și pînă în zilele noastre 
omenirea a folosit sulful și apoi aci
dul sulfuric la fabricarea dinamitei și 
a munițiilor pentru armele de foc.

Sulful—
piatra filozofală?

însușirile miraculoase ale sulfului 
au preocupat în cel mai înalt grad pe 
alchimiștii evului mediu. După păre
rea lor, și în special a vestitului alchi
mist Geber, sulful era unul dintre 
„principiile fundamentale* ale natu
rii : în el se îmbinau însușirile de a 
arde, de a fi volatil și de a se putea 
transforma în alte substanțe. Geber 
mergea pînă într-acolo cu presupu
nerea, încît afirma că toate metalele 
ar fi alcătuite din sulf și mercur, a- 
mestecate în proporții diferite Aceas
tă presupunere i-a dus pe alchimiști 
la credința că au descoperit una din 
părțile componente ale pietrei filozo
fale, cu ajutorul căreia sperau să 
transforme metalele obișnuite în aur. 
Pentru aceasta, după părerea lor, era 
de ajuns să extragă din ele sulful. 
Bineînțeles, toate strădaniile lor au 
rămas zadarnice. Dar, ceea ce nu au 
bănuit alchimiștii un singur moment.

a fost faptul că sulful însuși, valo
rează prin însușirile sale, mai mult 
decît aurul.

Bătălia pentru sulf
Multă vreme, singura sursă de sulf 

a lumii a fost Sicilia. Ea se găsea în 
mîinile regatului Italiei și de nume
roase ori fregatele engleze au bom
bardat țărmurile Siciliei pentru a-și 
însuși această prețioasă bogăție. Italia 
a rămas însă în continuare principa
lul furnizor de sulf. între timp, sue
dezii au descoperit metoda de a ob
ține sulf și acid sulfuric din pirită. 
Mai tîrziu uriașele rezerve spaniole 
de pirită au atras atenția cuceritori
lor europeni. Fregatele engleze au 
apărut din nou, de astă dată în fața 
coastelor Spaniei, lată însă că la ori
zont apărea un nou mare furnizor de 
sulf : America. în peninsula Florida 
au fost descoperite primele zăcăminte 
extrem de bogate. Pentru a realiza 
cîștiguri cît mai mari, producătorii de 
sulf au recurs la o metodă care părea 
tuturor nerealizabilă : pomparea în 
adîncime a vaporilor de apă supra
încălziți destinați să topească sulful 
și să-l evacueze apoi la suprafață 
sub formă lichidă. O dată sulful pom
pat și scos la lumină, el se solidifică 
sub formă de movile enorme. Tnce- 
pînd din 1902 zăcămintele din Texas

de ing. B. IANCONESCU 
și I. VOLEDI

și Louisiana au fost exploatate după 
acest sistem, industria italiană și spa
niolă intrînd în declin. De atunci și 
pînă astăzi tehnica extracției și pre
lucrării sulfului s-a modificat mereu. 
Noi metode au apărut, dar bătălia 
pentru sulf nu a scăzut în vigoare 
nici un singur moment. „Foamea* de 
sulf e mereu mai mare și se cifrează 
azi la cele 12 000 000 tone pe care ie 
consumă pe an industria lumii, la 
care se adaugă peste 30 000 000 tone 
de acid sulfuric.

Chimia sulfului
Dacă ținem seama că timp de mi

lenii și veacuri, oamenii i-au atribuit 
sulfului însușiri miraculoase și că în 
vremurile noastre se desfășoară o 
bătălie atît de aprigă pentru obține
rea lui, se poate deduce că într-ade- 
văr acest element chimic are particu
larități deosebit de prețioase. El se 
combină foarte ușor cu aproape toate 
elementele tabelului lui Mendeleev, 
îi rezistă numai gazele nobile, meta
lele prețioase, azotul și iodul

Foarte multe metale se găsesc în 
scoarța pămîntului sub formă de com
puși cu sulful, adică sulfuri O sulfu
ră cunoscută e cinabrul, sulfura de 
mercur, pe care, pentru culoarea ei 
aprinsă, indienii au denumit-o „sînge 
de balaur*. Rude apropiate sînt sul
fura de zinc, sulfura de plumb (gale
na) sulfura de cupru. O altă formă 
de existentă a sulfului în scoarța so
lului sînt sulfații. Un asemenea com- 
f>us este „sarea minune* sau mirabi- 
itul, cum i se mai spune sulfatului de 

sodiu. Denumirea i-a dat-o chimistul 
german Glauber care, îmbolnăvin- 
du-se grav, a fost sfătuit să bea apă 
dintr-un izvor tămăduitor. După ce 
s-a însănătoșit, Glauber s-a interesat 
de compoziția apei miraculoase și a 
descoperit astfel mirabilitul. Un alt 
sulfat foarte răspîndit și cunoscut este 
gipsul sau sulfatul de calciu cu varie
tățile lui prețioase — alabastrul și 
anhidritul, excelente materiale pentru 
sculptură.

Sulful—o cărămidă
a universului

în plante, în animale, pretutindeni 
în natură, sulful este prezent. Plan
tele îl capătă din sulfații solubili ai 
solului, animalele din plante. Scoarța 
pămîntului cuprinde 0,04% sulf. Dar 
sulful n-a participat numai la forma
rea litosferei... El se găsește deopo
trivă în meteoriți. Așadar, sulful nu 
este numai un element terestru, ci și 
unul cosmic. Cu alte cuvinte el este 
una din... cărămizile universului. Și în 
compoziția altor planete ale sistemu

lui solar, sulful intră sub formă de 
sulfură de fier.

Prezent în vulcanii stinși — solfa- 
tari — sulful este prezent și în vul
canii în acfiune. Apariția din cratere 
a hidrogenului sulfurat ca și a bio
xidului de sulf este de obicei semnalul 
amenințător al unui început de erup
ție vulcanică. Acești mesageri ai ca
taclismului nu sînt mai puțin primej-< 
dioși... în urmă cu vreo 6 decenii se 
afla pe insula Martinica, în apropie
rea vulcanului Mont-Pelee, orășelul 
Saint-Pierre. într-o zi craterul vulca
nului a început să emane mari canti
tăți de hidrogen sulfurat, după care 
s-a produs erupția. N-a rămas în 
viață decît un singur locuitor.

0 baghetă magică
Prieten sau dușman al omului, si

gur este totuși că viata n-ar putea 
exista fără sulf. Dar nu numai viața, 
ci nici industria. Putem spune că sul
ful este o adevărată baghetă magică, 
cu care obții zeci și sute de produse. 
Cu ajutorul lui, cauciucul natural se 
transformă în cauciuc vulcanizaț, un 
produs cu proprietăți fizico-chimice 
superioare. Cunoscut altădată mai cu 
seamă ca materie primă de bază în 
fabricarea chibriturilor și a prafului 
de oușcă, astăzi îl găsim prezent în 
chimia coloranților, în tratarea și mo
bilarea articolelor din lînă, în vopsi
rea fibrelor sintetice, în fabricarea 
hîrtiei și a medicamentelor. Nenumă-

Desene: G. BURSCHI

rate sînt și utilizările acidului sulfuric, 
unul din principalii compuși ai sul
fului. Importanța acidului sulfuric în 
viața omului este imensă, după pro
ducția Iui apreciindu-se în bună mă
sură, puterea industrială a unei țări.- 
Cu ajutorul lui se obțin numeroși alți 
acizi : fosforic, fluorhidric, clorhidric 
și o serie de săruri tehnice. Tn indus
tria petroliferă el se utilizează la pu
rificarea petroldlui lampant și a uleiu
rilor lubrefiante. în metalurgie, la 
obținerea cuprului, zincului, cobaltu
lui, nichelului și a altor metale nefe
roase. Cerneala, vopselele, săpunul, 
celuloidul și sute de alte produse de 
care avem nevoie în viața de toate 
zilele sînt obținute cu ajutorul acidu
lui sulfuric, sulfaților, sulfurilor și a 
sulfului. Ar trebui să adăugăm la 
acest capitol larga folosire a sulfu
lui și compușilor săi în agricultură ca 
îngrășămînt direct sau indirect, pre
cum și în lupta împotriva paraziților 
plantelor.

★
Nu putem încheia fără a aminti fie 

în numai cîteva rînduri despre impor
tanta care se acordă în țara noastră 
dezvoltării industriei chimice pe bază 
de sulf și compuși ai acestuia. Tn 
anul î 965 producția de acid sulfuric 
realizată de uzinele noastre a fost de 
541 000 tone, de 2,71 ari mai mult de
cît în 1959. Ritmul în care se dezvoltă 
producția de acid sulfuric a permis 
ca încă în 1964 să depășim Ungaria 
și Finlanda, țări care erau cu ani în 
urmă cu mult înaintea noastră.

Tn avîntul chimiei românești, accen
tul care se pune pe sporirea produc
ției de îngrășăminte, antidăunători 
agricoli, colorând, detergenți, cauciuc 
sintetic, materiale plastice, fire și 
fibre sintetice și altele fac să se 
ceară cantități tot mai mari de acid 
sulfuric, după cum în cele mai dife
rite ramuri ale economiei folosirea 
sulfului și a compușilor săi se face 
pe o scară tot mai largă, contribuind 
Ta sporirea bunurilor materiale și în
florirea patriei noastre socialiste.



MICĂ ISTORIE A SPORTULUI (IV)

Raid prin • ••
Pentru că în Grecia lui Ahile 

și Ulise în afară de o mulțime 
de jocuri cu mingea, de dan
suri și multe exerciții de gim
nastică (practicate și de către 
femei) n-o să vedem alte nou
tăți decît cele văzute sub zi
durile Troiei, vă propun să să
rim peste cîteva sute de ani, 
spre noi. Așa... Ne aflăm acum 
în Grecia înfloritoarelor cetăți

Doriforul (aruncătorul 
de suliță), cunoscut și 
sub numele de „Omul 
canon", deoarece trupul 
lui, deosebit de armonios, 
dezvoltat cu ajutorul e- 
xercițiilor fizice, era per
fecțiunea, idealul fizic la 
care se străduiau să a- 
jungă grecii antici.

rivale Sparta și Atena. Mai 
întîi să dăm o raită prin ceta
tea spartanilor. Ce de gimnazii 
(școli de sport cu piste, cu te
renuri pentru exerciții și 
jocuri, stadion și hipodrom) 
sînt în cetate I în ele, după cum 
vedeți, sub îndrumarea profe
sorilor, toți băieții stăpînilor 
de sclavi se antrenează zilnic, 
de la vîrsta de 6 pînă la 18 
ani. Aleargă, sar în lungime 
și-n înălțime, trag la țintă cu 
sulița și arcul, fac box și lupte, 
aruncă discul și participă la 
pasionante curse de care, fac 
marșuri lungi în care se obiș
nuiesc să rabde de foame și 
de sete. După 11 ani de antre
namente zilnice și alți 2 de... 
practică, ies din ei niște ostași 
grozavi. Așa se și explică fap

tul că aproximativ 10 000 de a- 
semenea ostași cît are Sparta 
pot ține sub ascultare 250 000 
de sclavi care muncesc pentru 
cei bogați fără a avea voie să 
practice vreun sport.

Dar în Atena ? E adevărat 
că și atenienii se pregătesc de 
mici pentru a deveni ostași pu
ternici și pricepufi și pentru 
asta au și ei gimnazii, mai 
multe și mai frumoase decît 
ale spartanilor. Dar cu firea 
lor îndrăgostită de frumos, au 
descoperit ceva grozav de im
portant atît pentru ei, cei de 
demult, cît și pentru noi, cei de 
azi : că prin sport omul poate 
să-și formeze un trup armonios 
dezvoltat, la fel de frumos ca 
al zeilor pe care și-i închipu
iau. Așa că ei, spre deosebire 
de strămoșii lor Ahile și Ulise, 
spre deosebire de contempora
nii și rivalii lor spartanii, prac
tică sportul nu numai cu gîn-

JOCURI DISTRACTIVE
SLALOM CU MINGEA

Participanții : două echipe de cîte 8—10 jucători de 9—12 ani. Locul de desfă
șurare : curtea școlii. Materiale : două mingi de volei.

jSe împart jucătorii în două echipe egale. La semnal, primul din fiecare echipă 
pleacă, conducînd pe jos, cu mina, o minge. Din patru în patru metri, pe traseu, pe o 
distanță de 16 metri, sînt așezați bolovani printre care jucătorul își conduce mingea 
cu mîna prin împingere. După ce a ocolit ultimul bolovan, ridică mingea de jos și — 
cu eajn brațe — se înapoiază în fugă la echipă. Inmînează mingea următorului, care 
P'e°că Și face aceeași cursă ca și primul. Jocul continuă, pînă termină ultimul din 
echipă, care reintră în rînd și ridică mingea deasupra capului.

Cîștigă echipa care termină prima.

TREI ECHIPE
Organizăm trei echipe formate din cîte patru jucători, care au de parcurs un 

traseu oarecum accidentat și cu obstacole.
Terenul poate fi ales sau pregătit ca să aibă următoarele obstacole .• o groapă 

— nu prea adîncă — sau un șanț de trecut, un gard sau un zid de escaladat, o ladă 
sau un buștean de transportat circa 10 metri. In funcție de teren, ACESTE OBSTACOLE 
TREBUIE SĂ FIE ACCESIBILE, să nu creeze posibilități de accidentare și să fie plasate 
la distanțe oarecum egale.

Parcurgerea acestui traseu începe la un semnal și constă din modul în care ju
cătorii știu să se folosească de îndemînarea proprie și de sprijinul tovarășilor de 
echipe. Spiritul colectiv este de fapt acela care determină buna rezolvare a sarcinilor 
de joc.

Echipa care reușește să parcurgă mai repede traseul este declarată, desigur, 
cîștigătoarea jocului.

Discobolul, adică arun
cătorul de disc, cioplit în 
marmură de Miron, re
numit sculptor antic.

dul la războaie, ci mai ales 
din dorința de a deveni oa; 
meni frumoși. Numeroși medici 
(printre care și renumitul Hipo- 
erate) și filozofi (Aristotel, Pla
ton) au scris tratate despre fe
lul în care trebuie practicat 
sportul, potrivit cu vîrsta, po
trivit cu fiecare parte a trupu
lui, precum și pentru dezvolta
rea în totalitate a acestuia. Iar 
renumifi sculptori (Miron, Po- 
lichet) au cioplit în marmură 
trupuri de atleți de-o frumuse
țe desăvîrșită, care să ser
vească drept model tuturor ce
lor ce aveau voie și timp să 
practice sportul (și aici tot 
numai cei bogați). Totodată ei 
nu se mulțumeau numai cu 
practicarea educației fizice, ci 
o combinau și cu cea muzicală 
și poetică, idealul lor fiind să 
ajungă oameni frumoși, dar și 
cultivați.

Constantin DIACONU



De multe ori m-am gîndit — 
văzînd orice joc de copii cu min
gea — cînd oare s-o inventa unul 
în care fiecare copil să aibă min
gea lui ? Să nu mai văd extreme 
triste că jocul s-a mutat în par
tea cealaltă, fundași blazați utcîn- 
du-se cu o poftă melancolică, cum 
la poarta adversă ceilalți se în
fruptă din hîrjoana cu balonul 
sub ochii lui...

D-apoi și cu jocurile astea... 
Cînd, în sfîrșit, reușește „omul" 
să pună mîna sau... piciorul pe 
minge și sughiță de fericire — 
ah, e a lui, numai a lui! — îi 
arde arbitrul un fluierat de vede 
stele verzi. Ba „henț", ba „pași", 
ba „dublu dribling"...

Și-atunci, să nu-l crezi pe Co- 
toranu Dan ? Iată-l cum a apucat 
gîfîind mingea și, văzînd că 
se-mbulzesc toți pe el, a rupt-o 
la fugă cu ea în brațe, oriunde, 
numai să nu i-o ia.

— Cotorane, în partea cealaltă 
e coșul lor! — strigă la el profe
soara Lucia Constantinescu. Apoi, 
către mine: „E haz mare aici. 
E prima lor zi de antrenament și 
nu prea rețin regulile, le încurcă, 
sar cu gura".

Altă poveste e cu coșul. Prea e 
mic și prea e agățat sus. Și atunci 
iată-l pe Babin Alexandru, pe 
Răileanu Mircea sau pe Ilie Crinu 
cum se-ncruntă și cu un ultim 
efort... aruncă mingea la 2 metri, 
peste panou! Ene Vladimir, prîs- 
lea al echipei, e cam necăjit t 
performanța asta n-a reușit-o 
niciodată. Și pentru că n-a putut 
s-o arunce peste panou, una din 
mingi... a intrat în coș.

Cu haz, dar și cu trudă, intră 
în frumusețile baschetului micii 
candidați de la Școala generală 
164 din Capitală — toți din cla
sele a V-a și a Vl-a.

T. RACEANU

Activitate vie 
la Cluj

în aceste zile însorite 
de toamnâ pionierii și 
școlarii Liceului nr. 10 
au aplaudat numeroase 
întreceri sportive susți
nute de echipele școlii. 
Astfel, liceul s-a înscris 
în campionatul republi
can școlar, faza pe oraș, 
cu două echipe de bas
chet. în primul joc, echi
pa A a învins echipa B 
cu scorul de 41—14. Din
tre cîștigători s-au re
marcat pionierele Vanea 
Codruța și Nicolau Mor
ga din clasa a Vll-a A, 
Cuc Maria, dintr-a Vll-a 
B și Cenan Irina, dintr-a 
Vll-a C. Curînd aceste 
echipe urmează să joace 
cu reprezentantele Licee

lor nr. 7,1, 4 șî altele
Și școlarii care îndră

gesc atletismul au parti
cipat la pasionante în
treceri. Cei din clasele a 
V-a, a Vl-a și a Vll-a 
s-au întrecut într-un con
curs de sărituri, unde s-a 
remarcat în mod deose
bit Ilea Cristina, din 
clasa a Vll-a B, care a 
sărit 4,26 m. Aplauzele 
călduroase pentru bunul 
rezultat obținut, puteau fi 
la fel de bine adresate 
și notelor foarte bune pe 
care le are Cristina.

Pe lîngă antrenamen
tele care se fac în vede
rea întrecerilor viitoare, 
sportivii școlii pregătesc 
amenajarea unei baze 
sportive cu terenuri de 
volei, baschet și handbal 
în șapte.



Era într-o zi de vară a anului 
1812...

Un om de statură mijlocie, pur- 
tind o haină cu țesătură de lină as
pră, de culoarea tabacului, în pi
cioare cioareci și cizme, iar pe cap 
o pălărie înaltă, cu boruri largi, 
mergea cu pasul grav, puțin legă
nat. Pe umăr avea doi desagi grei. 
Lingă Blaj, s-a oprit la umbra unui 
copac să se odihnească. Niște tineri 
seminariști, întîmplîndu-se să trea
că pe acolo, l-au zărit și s-au îmbul
zit în juru-i. îl recunoscuseră. Era 
marele învățat Gheorghe Șincai. 
Tinerii s-au arătat nedumeriți că 
ducea cu el niște desagi plini cu 
hîrtii scrise, dar Șincai le-a răs
puns: „Acesta e fătul meu, în care 
voi fi glorificat după moarte, dacă 
nu mi-a fost rușine a-l face, pen
tru ce să-mi fie rușine a-l purta?".

Scrierea sa „Cronica Românilor 
si a mai multor neamuri" stîrnise

autorul vieții sale
furia reprezentanților guvernului 
transilvănean care ar fi hotărît că 
„Opera e vrednică de foc, iar au
torul de furci". Așa că, bătrînul în
vățat își purta, sărac, uitat și urgi
sit, rodul studiului și gîndirii sale 
dintr-un loc într-altul al Imperiului 
Ausțro-Ungar.

A murit în 1816 — luna aceasta 
se împlinesc 150 de ani.

Cine era acest om care a căpătat 
în amintirea urmașilor o aureolă de 
legendă ?

Se născuse (data nașterii nu e 
precizată : 1754, 1753, 1755) în
Ridul de Cîmpie, azi Rîciu, sat în 
raionul Luduș. La scurt timp, pă
rinții săi se stabilesc pentru toată 
viața în alt sat apropiat, Șamșud 
(azi numit „Gheorghe Șincai"). Co
pilul Șincai învață la școlile de sea
mă din Transilvania și cînd are
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douăzeci de ani este trimis în Italia 
la Colegiul de Propaganda Fide din 
Roma, unde obține două diplome 
universitare. în capitala vaticană, 
apoi la Viena unde-și continuă stu
diile, Șincai depune o muncă enor
mă de documentare, adunînd toate 
datele găsite privitoare la români, 
date care au fost temeliile Cronicii 
sale scrise mai tîrziu.

întors în Transilvania este timp 
de doisprezece ani director al Șco
lilor primare unite și muncește cu 
o rîvnă impresionantă pentru în
zestrarea și încurajarea învățătu
rii în limba română, contribuie la 
înființarea a trei sute de școli, scrie 
și tipărește manuale. Dar episco
pul Blajului, Ioan Bob — care 
datorită înclinării sale de a trăda 
dragostea de țară, primește în
fruntarea deschisă a lui Gheor
ghe Șincai — este pornit să se

răzbune. El îl pune pe subprefec
tul Comitatului să-1 aresteze pe 
Șincai, să-l supună unui interoga
toriu brutal, să-l poarte pe străzile 
Blajului, ca pe un răufăcător, cu 
părul căzut pe ochi și fața răvășită 
de lacrimi, să-1 întemnițeze nouă 
luni și obține scoaterea lui Șincai 
din funcția de director. Acum, 
începe viața sa chinuită, cînd cu 
stăruințe, deseori umilitoare, ob
ține cîte o muncă de pe urma 
căreia să poată trăi. Scrie în acești 
ani Cronica care-1 înălța sufletește, 
îi dădea tăria de a lupta și speranța 
de a învinge. în Cronica sa, Șincai 
răspîndește ideile iluminismului ro
mânesc (cunoscut sub denumirea > 
de „Școala ardeleană") idei care, 
bazate pe documente grăitoare, 
susțineau și îndreptățeau lupta 
românilor din Transilvania pen
tru obținerea de drepturi și li
bertăți. După interzicerea publi
cării Cronicii sale — respingere 
care a însemnat cea mai du
reroasă lovitură primită în 
viața sa '— Șincai își continuă zi
lele, conștient că suferințele pe 
care le-a îndurat sînt o dovadă a 
slujirii poporului său, cu dîrzenie și 
credință. Iată de ce imaginea omu
lui cărunt, purtîndu-și demn cu 
sine scrierile și mîngîindu-se cu 
gîndul că răspîndirea lor se va face, 
măcar după moarte, a făcut să se 
nască în jurul lui legenda. Șincai 
poate fi considerat astfel, prin e- 
roismul cu care a întîmpinat per
secuțiile, „autorul vieții sale", via
ță ce ea însăși, în afara operei scri
se de învățat, înseamnă o moștenire 
de preț pe care ne-a lăsat-o.

Margareta MICU

A SOSIT 
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ORIZONTAL: 1) ,,A 
ruginit frunza din vii 

rîndunelele se duc"...
8) Personajul din fabu
lă care nu și-a strîns 
toamna provizii pen
tru iarnă (pop.); 10)
Ajută la., culesul viei! 
12) Os de miel sau ca
pră cu care se joacă 
copiii; 13) Poet român, 
autorul minunatei poe
zii „Rapsodii de toam
nă" din care cităm: 
„S-a ivit pe culme 
Toamna, i Zîna melo- 
peelor, / Spaima flori
lor și Doamna 1 Cu-

curbitaceelor..."; 15)
Drumulețele de prin 
parcuri ascunse toam
na sub frunzele îngăl
benite; 16) Interjecție 
de mirare; 17) Ovidiu 
Petrescu; 18) Todm- 
na-i mereu brăzdat de 
norii plumburii, gata 
de ploaie; 19) Licoa
rea toamnei, plăcută 
tuturor vîrstelor; 21) 
Dimpotrivă; 22) „Se 
plimbă toamna prin..." 
sună un vers dintr-o 
melodie ; 24) Dînsa ;
26) Prefix; 28) Fabri
cant de obiecte cera
mice; 29) Toamna-i
scade consumul; 30)
Legumele cu cea 
mai mare căutare în 
timpul toamnei; 32) 
Toamna își deschid și 
ele larg „porțile". 34) 
Poet român, autorul 
poeziei ,,Cîntec de 
toamnă" ; 35) Salutare

în vînt! 36) Ca fructe
le „bătute"; 37) Toam
na își numără bobocii! 
39) Țărm ; 40) împreu
nă cu oțetul și gogoșa- 
rii, au multă căutare 
toamna (sing.).

VERTICAL: 2) în 
ogradă!; 3) Devin „go- 

părăsiți spre 
toamnei; 4) 
din poezia 

Zamfirei" de 
Coșbuc; 5)

ooooooooooaooaoooooooooooooQooooQoX

WL8UM CINEMATOGRAFIC/
0 0 oo ooooooo ooooo ooaoooooooooaoo\

lași" și 
sfîrșitul 
Viorel 
„Nunta 
George 
Care nu se mai satu
ră (pl.); 6) Pădurice
de arini; 7) Toamna 
își pierd veștmintele 
(nu toți); 9) Constela
ție în emisfera austra
lă; 10) Ansamblu de 
voci; 11) Căpițe mari 
de fîn ; 13) Bărbătușul 
caprei; 14) Mediul de... 
țară; 15) Migrează
toamna spre țările cal
de. „Și revin cu ferici
re pe al țării dulce 
plai!" cum spune A- 
lecsandri într-una din 
poeziile sale; 19) Roa
de ale toamnei; 20)
Rigle de forma unei 
litere ; 21) Toamna stă 
mai mult pe... casă; 
23) întinsă ; 25) Us
tensile casnice cu... 
coadă; 27) în toamna 
vieții; 28) Toamna 
sînt mînate pentru ier
nat, de la munte, spre 
șes; 29) Triunghiul
mișcător și... țipător 
din înaltul cerului de 
toamnă; 31) întreprin
dere bucureșteană ; 35) 
Pictor român, autorul 
tabloului ..După cule
sul viei" ! 35) Pom cu 
fructe tomnatice; 38) 
început de toamnă! 39) 
Tot în toamnă!

Dicționar la înde- 
mînă : OMO, ECU.

Mihai PĂTRAȘCU

S-a născut la Kniaze, în anul 
1927. Cel ce avea să devină un ac
tor renumit al școlii poloneze de 
filme, intenționase în liceu să fie... 
contabil. Totuși, părăsește cursurile 
Academiei comerciale și se înscrie 
la Școala superioară de artă dra
matică din Cracovia. Debutează în 
filmul „Generația" căruia îi ur
mează răsunătorul succes din „Ce
nușă și diamant". După o activitate 
de zece ani, numărînd alte reușite 
cinematografice, Sbignev Cybulski 
s-a aflat în ultima vreme pe platou
rile filmelor ,,Manuscrisul găsit Ia 
Saragosso" și „Salto". In răgazul 
dintre filmări, este actor și regizor 
de teatru.

în septembrie 1957, o fată modes
tă, care își petrecuse copilăria prin
tre pescari, sosea pentru prima dată 
în orașul Veneția. Era originară din 
Tunis (Algeria) și avea optsprezece 
ani. Spre uimirea ei, un regizor a 
sfătuit-o să se înscrie la Centrul ex
perimental pentru a studia actoria. 
După cîteva luni, convinsă că nu are 
aptitudini, a plecat acasă. Totuși, a 
revenit în Italia, iar după ce s-a o- 
bișnuit cu filmările, și-a învins ti
miditatea devenind-., cunoscuta ar
tistă Claudia Cardinale. Cît despre 
talent, ați putut să i-1 apreciați cu 
toții în filme ca ,,Austerlitz", „Ghe
pardul" sau „Cartouche".
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