
Proletari din toate țările vnițiva.ț ,
tn tu ntru cauza tui Lenin ți ijtahn înainte' 

ia 
pionierului

’Anul VI Nr. 48 (300Miercuri 30 Iunie 1954 *4 pag., 15 bani

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

’a

★

4

«

4

■i

44

4i

pe aceștt 
in borcan 
Șl Doina

1 
y
* ■4

..ln apropierea grădinilor orașului, pe 
paiiștea cu flori pe care eu le știam al
bastre. am găsit Intr’o bună zi flori albe... 
Dar când m’am apropiat am văzut că sunt 
fluturi. Sute și sute de fluturi albi. Ce 
priveliște frumoasă", șt-a spus Doina Bu- 
zan din unitatea I Turda. Numai că Doi
na. care știe cât de dăunători sunt pentru 
recolte fluturii, a lăsat încântarea deo
parte Și a început să-i prindă 
dușmani „frumoși". Până acum 
sunt 600 de prizonieri sburători. 
are de gând să mai prindă J

Atunci când are'' de unde, Vasile Fele- 
can. dela Școala de 1 ani nr. I mixtă din 
Turda, st’ânge din dud numai frunze fru
moase. Nu degeaba este el prietenul „tor. 
cătorilor rozători". Dacă ar avea grai, 
cu siguran)ă așa i-ar spune lui Vasile 
viermii de mătase Pe care el li îngrijești 

întotdeauna cu drag.

Regională
Uyne-Aoara-Dev

In întâmpinarea 
glorioasei aniversări 
a eliberării patriei

Dintre toate sărbătorile poporului nostru cea 
mai mare și cea mai scumpă este ziua de 23 
August când țara noastră a fost eliberată de 
către Uniunea Sovietică de sub jugul fascist.

Tu, cititorule, care ai 13 ori 14 ani, desigur 
nu țj mai amintești de traiul greu dinaintea lui 
23 August 1944. Iar tu cititorule care ai 9 
sau în curând împlinești 10 ani, nici n’ai ce-ți 
aminti din aceste vremuri trecute. Când ai des
chis tu ochii, fasciștii fuseseră măturați din 
țară-

Intreabă-i însă pe vârstnici, roagă-i să-ți po
vestească despre anii când libertatea, drepturile 
oamenilor muncii, fericirea copiilor erau închise 
sub lacăte grele, iar peste țară stăpânea asu
prirea burghezo moșierească. împreună cu to
varășii tăi, chemați în detașament vechi membri 
ai partidului clasei muncitoare, care au luptat în 
ilegalitate, ostași și comandanți ai armatei 
noastre populare și ei vă vor povesti cât de 
grea a fost lupta împotriva dușmanilor țării.

Să te strădui să-ți cunoști patria, cititorule, 
să cunoști lupta neîntreruptă a poporului, rea
lizările lui. Să-i știi prietenii și să-i iubești, 

să iubești marea Uniune Sovietică, al cărei a- 
jutor stă chezășie victoriilor poporului nostru. 
Să cunoști și să urăști dușmanii patriei, pe ațâ
țătorii la războaie.

Nu peste multă vreme, vom sărbători cu toții 
10 ani dela eliberare. Nu i om al muncii pe tot 
cuprinsul țării, fie el dela oraș ori dela sat, 
vârstnic ori tânăr, care să nu întâmpine această 
glorioasă aniversare cu hotărîrea de a munci 
mai bine și mai mult.

Tu, purtător al cravatei roșii, unește-ți for
țele cu cele ale părinților și fraților tăi. Poate 
fi de mare folos ajutorul tău la munca în gră
dini, la strângerea spicelor, la îngrijirea anima
lelor mici, la strângerea fierului vechi și a 
deșeurilor care pot fi valorificate. întâmpinând 
ziua de 23 August, ajută și tu la înfrumusețarea 
orașului sau satului în care locuiești.

lată, copii din câteva orașe ne-au scris că 
vor lua sub îngrijirea lor monumentele ridi
cate în memoria ostașilor sovietici precum șl 
mormintele lor șj ale ostașilor români căzuți 
în lupta împotriva fasciștilor. Urmează-le exem
plul și tu, și pornește cu detașamentul tău la 
înfăptuirea acestei munci de onoare.

întâmpină, tu și tovarășii tăi, cea mai mă
reață sărbătoare a poporului nostru cu cântece 
pline de bucurie pentru tot ce îți dă patria noa
stră liberă, cu muncă spornică, cu 
bune în întrecerile sportive care se 
niza.

Toate faptele tale, toate rezultatele 
de tine, să spună : „Sărbătoresc din 
ma aniversarea scumpă a sosirii libertății pe 
pământul țării mele"-

Și noi vom petrece 
frumos
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Zilele frecate am stat de vor
bă cu un grup de p'on'eri șl 
l-am întrebat cum Tși vor pe
trece vacanța.

„Câțiva dintre no', vor pleca 
în tabăra centrală dela Homo
rod — m'-aii spus ei — 'ar 
ceilalți ne vom petrece vacan
ța aici. în oraș. lângă tntinde-

dobândite 
toată inî-

rezultate 
vor orga-

rea albastră, nesfârșită a mării. 
La început am f! vrut să ple
căm toți la Homorod Dar cum 
asta nu se poate,
că numai să vrem șl 
tea avea șt no 
teresantă 
tn taberele 
nești, vom 
artisl'ce și

Convocarea Conferinței pe țara 
a Uniunii Tineretului Muncitor

La 22 Iunie a.c. a avut Ioc ședința plenară a Co
mitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor.

Plenara a hotărît convocarea Conferinței pe țară 
a Uniunii Tineretului Muncitor în zilele de 29 Iulie — 
1 August 1954, cu următoarea ordine de zi:

1. — Raportul de activitate al C.C. al U.T.A4. cu 
privire la îndeplinirea hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. dir August 1953 și sarcinile Uniunii Tinere
tului Muncitor pentru îmbunătățirea muncii 
zatorice și de educație comunistă în vederea 
z<?rii tineretului la realizarea sarcinilor puse de partid 
și guvern în desvoltarea industriei și agriculturii.

2. — Alegerea Comitetului Central și a Comisiei 
Centrale de Revizie.

organi- 
mobili-

ne.am spus 
vom pu- 

i’ o actîvt'a.e 'n- 
Aicl vom merge toii 
de cu-ne șl orășe- 
organ'za concursuri 

sportive și vom face 
niște excursii... grozave I Vom 
merge pe Mare, pe Dunăre, 
la Cetatea Istria șl la Valul Iul 
Tra ian".

Toa.e acestea, pionierii m! 
le-au spus dintr’o răsuflare și 
foarte vesel', E’ m -au ma' 
spus apoi că ansamblul arttst'c 
va prezenta programe la une
le stațiuni de odihnă șl că au 
de gând să vadă multe filme 
pentru pionieri șt școlari.

Rada CONSTANTIN 
corespondente „Scân.er pionie

rului** în reg. Constanța.

din 
te

Așteptăm cu nerăbdare ziua 
când se vor deschide taberele 
de curte. Noi am început pre
gătirile demult și acum totul 
e gata. La școală. în miilocul 
curții, am așezat catargul pe 
care va flutura în curând dra
pelul taberei. Alături, pe pă
mânt, am făcut din sticlă co
lorată stema U.T.M.-ului și a 
noastră, a pionierilor. Intr’o 
sală am rânduit biblioteca. 
Din prăjini de mesteacăn am 
făcut bănci trainice și fru
moase. Florile pe care le->am 
sădit și băncile albe 
curtea noastră te fac să 
simți ca într’un parc.

In tabără noi vom citi, 
organiza concursuri sportive 
și mai ales vom face o 
excursie la Cumpăna, în ra
ionul Curtea de Argeș. Aici 
vom vizita vechea cetate a lui 
Vlad Țepeș așezată în vârful 
unei stânci, pe valea râului 
Argeș.

Despre celelalte lucruri pe 
care le vom face în timpul 
vacanței, o să vă mai trimi
tem

vom

vești.
Claudia NICU LA 

com. Pietroșajii-Piteștt
★

Ca ți în anii trecufl. de 
curând la Homorod ți Ma
maia au început să funcțio
neze taberele centrale de pio
nieri. Sute de pionieri se vor 
odihni acolo ți vor petrece 
o vacantă minunată.

Participați la 
concursul de lucrări 

literare și desene
In cinstea celei de a zecea 

aniversări a eliberării patriei 
noastre gazeta „Scânteia pio
nierului" organizează un con
curs de lucrări literare și de
sene. Pot participa toți copiii 
între 9—14 ani din orașe și 
sate, fie că și petrec vacanța 
in tabere sau acasă. Concursul 
va cuprinde compuneri, poe
zii, povestiri și desene.

Lucrările se vor inspira din 
viața de muncă a patriei noas
tre: de pe șantiere, din tabere, 
de pe ogoarele largi ale gos
podăriilor colective, din școlile 
și detașamentele pionierești.

Concursul începe la 1 Iulie 
și se încheie la 15 August a.c. 
când se vor premia cele mai 
bune lucrări. Premiile vor 
consta din aparate de fotogra
fiat- stilouri, serviete, mingi 
de volei, truse de culori, cărți.

De asemenea, cele mai reu
șite lucrări se vor publica în 
gazeta „Scânteia pionierului", 
în revista „Cravata Roșie" și 
vor fi difuzate la radio.

in ajutorul participanților la 
concurs „Scânteia pionierului" 
va publica 
mare.

Lucrările 
plicuri cu 
TRU CONCURSUL DE LU- 
CRARI LITERARE Șl DE
SENE" pe adresa „Scânteia 
pionierului" București —Com
binatul Poligrafic Casa Scân
teii „I. V. Stalin*' — Piața 
Scânteii 

articole de îndru-

vor fi trimise în 
mențiunea „PEN-



Floarea soarelui

La 2 Iulie se împlinesc patru sute cincizeci de ani dela moartea lui Ștefan cel Mare, 
domnitorul Moldovei. Țara întreagă cinstește amintirea nepieritoare a acestui mare pa
triot

Ștefan cel Mare.,. Cu respect tl înfățișează cronicile, cu nesfârșită dragoste tl pome
nesc legendele. Epoca domniei lui Ștefan cel Mare este una din epocile cele mai luminoase 
din trecutul poporului nostru.

Ștefan cel Mare și-a iubit (ara. a iubit poporul el. A avut prieteni: pe cei ce au vrut 
legături prietenești cu Moldova și intre Care Rusia a fost cea dintâi. A avut un {el: feri
cirea tării sate Și-a avut o inimă neînfricată, o minte limpede și-un braț puternic, pe car» 
le-a pus In slujba tării sale.

Amintirea pielii lui Ștefan cel Mare și Bun a trecut de mult Intre legendele cele mal 
iubite ale poporului nostru Și din generație în generație, aceste legende împreună cu iz- 
voadele istoriei ne transmit chipul unui erou al luptei pentru apărarea patriei, pentru 
libertate.

„Cultura de floarea soarelui are o 
mare însemnătate în asigurarea ma. 
te'rlel prime pentru fabricarea uleiu
lui comestibil, tn vederea Îmbunătă
țirii aprovizionării oamenilor muncii 
dela orașe șl sate".

(Din „Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri a! R.P.R. și Co
mitetului Central al P.M.R. 
cu privire la pregătirea și 
executarea la timp și In 
bune condițiuni a lucrărilor 
agricole din primăvara anu
lui 1954”).

Răspândită pe în
treg cuprinsul pa
triei noastre, floa
rea soarelui orește 
fără să aibă nevoie 
de o climă sau

Cei șapte feciori ai Vrâncioaiei
Sânt mai bine de 400 de 

ani, de când pe vârful dealu
lui Dumbrava din Munții 
Vrancei era o căsuță în care 
ședea o babă, pe care-o chema 
Tudora Vrăncioaie.

tntr’o seară, baba ședea pe 
pragul ușei și torcea. Stând 
așa, zărește in depărta
re un călăreț venind in 
goana calului. După ce-a 
trecut Dealul Lupului, 
se oprește in lunca ce
lor șepte munți, ca să 
mai răsufle calul; voini
cul iși aruncă ochii îm
prejur și pornește către 
căsuța babei

Când a ajuns dinain
tea căsuții, întrebă pe 
babă :

— Ai unde să mă pri
mești în bordeiu și să-mi 
dai apă la cal ?

— Cum nu, voinice. 
Poftim, și-i ospăta ia 
noi- cât ți-o trebui, ii bea 
cât ți-o fi gustul și te 
odihnește ca acasă la 
dumneata. De cal, să 
n’ai grijă, c’oiu căuta de 
el, cum trebue.

Străinul se dă jos de pe cal, 
își mângâie calul plin de spu
mă de atâta alergătură și 
oftă adânc.

— Da ce ai, voinice, de of
tezi așa din greu? Ți-â murit 
tătucu tu, mămucă-ta ori ne
vasta?

— Cum să nu oftez, dacă 
țara-i prada Turcilor. Și-i po
vesti cum Turcii au năpădit 
in țară și i-au bătut oastea, 
imprăștiind-o...

— Cum s’a'r zice, ești Dom
nul Moldovei, Ștefan cel 
Mare?

— Adevărat. Și, decât aș fi

ajuns vremea asta, mai bine 
rămâneam și eu printre cei 
morți.

— Nu te scârbi, Măria Ta. 
fii cu inimă și nu face pe voia 
dușmanului; laș’că-i învinge. 
Dacă-i țara în cumpănă, 
iaca-ți dau pe cei șepte fe

ciori ai mei, cari-s voinici ca 
niște smei și sânt cinstea și 
sprijinul bătrânețelor mele 
Ei ți-o sta intr’ajutor și cu 
puterea lui Dumnezeu și-a 
Maicii preacurate, ei birui pe 
păgâni.

Vorbele babei îl îmbărbăta
ră pe Ștefan și-o întrebă:

— Cum te cheamă, mă
tușă?

— Tudora.
— Să fii sănătoasă, mătu 

șă, și-ți mulțumesc de vor
bele dumitale. Adu-mi pe cei 
șepte voinici și-ți făgăduiesc 
să-i fac cei dintâiu din țara 
Moldovei.

A doua zi, cum s’a zorit de 
ziuă, Ștefan-Vodă, întovără
șit de cei șepte Vrânceni, por
ni prin țară; a strâns oastea 
risipită, a mai chemat și alți 
munteni, și au tăbărît pe 
Turci.

Singur Ștefan s’a luptat 
înfricoșat cu păgânii. 
Cei șepte frați, tot ală
turi cu Vodă, sg luptau 
de-a valma, ca niște lei- 
paralei.

Turcii cădeau ca frun
zele, toamna, și toată 
câmpia era numai gră
mezi de morți, și cu aju
torul lui Dumnezeu a 
răpus Ștefan pe Turci-

După ce-a biruit pe 
Turci, Ștefan a chemat 
la dânsul pe cei șepte 
frați

— V’ați purtat viteje
ște, flăcăi; ferice de ma
ma care v’a făcut și v’a 
crescut ! Iacă, pentru a- 
jutorul și vitejia voa
stră, vă dau cei șepte 
munți din Vrancea cu 

vale cu tot. Să trăiți, să vă
gospodăriți și să stăpâniți voi 
și tot neamul vostru, în veac 
de veac, locurile care vi le-am 
dăruit.

Voinicii s’au dus și și-au 
ales fiecare câte un munte, la 
poalele cărora s’au întemeiat 
mai târziu satele: Negrilești, 
Tulnici, Păulești, Sinești, 
Bârsești, Năruja și Nereju, și 
fiecare sat și-a luat numele 
după numele stăpânilor celor 
șepte munți.

pământ anumit. Crește la pe
dealuri și nu rareori o întâlnești și 
tn regtu iile muntoase. Ii place 
mult căldura și rezistă chiar la 
secetă. La Dunăre, în Bana-t, Satu 
Mare, Doro.roi și Dobrogea, cresc 
soiuri diferite de floarea soarelui. 
Cea mai. darnică în rod este cea 
numită ,,Jdat'Ov““, care a fost 
adusă în țara-noastră din U.R.S.S.
Ea crește nu prea înaltă, iar când în
florește, poartă tn vârf o singură
pălărie (capitul).

Când în lanurile de floarea soare
lui se ivește „lupoaia". plantă care 
crește și se hrănește pe rădăcina de 
floarea soarelui, cultivatorii au mult
de lucru. Ei trebuie să smulgă firele
de lupOaie. să le ardă sau să le în
groape, căci altfel înfloresc și să
mânța lor se împrăștie.pe câmp. So
iul „Jdanov“ însă, este foarte puțin 
atacat de asemenea boală.

In jurul pălăriilor de floarea soa
relui roiesc tot telul de insecte : al
bine, musculițe. fluturi, gândăcei. Cu 
cât timpul e mal frumos, cu atât 
floarea soarelui e vizitată de mai 
multe gâze care caută nectarul șl 
polenul ei ca să se hrănească. Dar 
lucrul acesta nu folosește numai in
sectelor ci și plantei de floarea 
soarelui, căci ele transportă polenul
de pe o pălărie pe alta și fac ast
fel polenizarea ei.

Nu întotdeauna însă polenizarea 
se face îndeajuns de bine și atunci 
unele semințe rămân seci. De aceea 
ea are nevoie de ajutorul omului.

Ștefan - Vodă 
și Turcii

Nani - n a n i

Vin Turcii de prăpădesc

oilean’a bobului!
Pe apa Bârladului,
Toat'oștirea mi se lasă
Și prin codru mi se'ndeasă: 
Pe cel drum, pe cea cărare. 
Se zărește mare pară-: Că mama te-a descânta:

ani-nani copilaș, 
Dragul mamei fecioraș ! 
Că mama te-a legăna 
Și mama te-a căuta. 
Ca pe-o floare drăgălașă, 
Ca pe-un ingerel in fașă. 
Nani-nani cu mama.

Pământul moldovenesc !
Ștefan-Vodă Domn cel Mare 
Ca un zmeu șade călare 
Și mereu mi-i tot pândește 
Șl pe noapte mi-i cosește! 
Și mi-l bate, și-i omoară 
De se duce vestea’n țară!

Să te faci un viteaz mare. 
Ca Domnul Ștefan-cel-Mare, 
Să fii -c.âe la războia, 
Să scapi tara de nevoit 
Nani-nanl, puiul mieu, 
Ferici-te-ar Dumnezeu!
Să fii oacheș și frumos. 
Ca un soare luminos.
Fetele să te'ndrăgească, 
Flori în calea ta să crească!

(Din culegerea ,,Amintiri ale poporu
lui despre Ștefan cel Mare” de S. T-heo- 
doresou Kirileami).

pentru a-I face polenizare artificia
lă. Cum se face aceasta? Cultivato
rii trec printre rândurile de floarea 
soarelui, apropiind câte două pălării 
al căror polen se scutură de pe una 
pe alta. Se poate întrebuința și o 
mănușă de blană cu părul scurt sau 
de postav moale cu care se ia po
lenul de pe o floare și se duce pe 
alta.

Mulți dintre voi ați văzut acest 
lucru și ați ajutat chiar pe părinții 
voștri sau ați făcut polenizarea arti
ficială la floarea soarelui pe Iotul 
școlar. Ați văzut apoi cum, după câ
tă va vreme, planta se ajrleacă sub 
greutatea semințelor. E deajuns să 
frecați puțin pălăria de floarea soa
relui și ies la iveală semințe mari 
și pline. Nici spre mijlocul pălăriei 
nu mai sunt semințe mici și seci.

Din pălăriile acestea cu semințe 
coapte și pline se scoate uleiul folo
sit pentru hrană, iar turtele oare 
rămân sunt o bună hrană pentru 
animale. Dacă tulpinile și cojile 
se ard, lasă o cenușă foarte folosi
toare ca îngrășământ.

Floarea soarelui se recolt^xA de
vreme, iar pe locui unde a crescut, 
pământul rămâne fără buruieni, afâ- 
nat, bun pentru semănat cereale 
grâu, orz. mei. Numai după o pe
rioadă de câțiva ani se poate semă
na tot floarea soarelui pe același 
teren.

Eclipsa solară
Zilele acestea s’au făcut mari pregătiri ia Observatorul Astronomic, la 

Institutul meteorologic central și la stațiile meteorologice din întreaga (ară. 
Aparatele au fost verificate, telescoaipele s’au îndreptat spre azurul cerului. 
Astronomii și meteorologii și-au pregătit din vreme foile și registrele de în
semnări, pe care au scris cu grijă data: 30 Iunie 1954. Astăzi, luna în rotația 
ei va trece printre soare și pământ și, pentru o bucată de vreme, va împie
dica lumina solară să ajungă la noi. Va fl deci o eclipsă de soare.

La noi în țară discul soarelui nu va fi complet acoperit, Eclipsă totală 
va putea fi observată numai pe o anumită fâșie de pământ, fâșie oare 
trece prin dreptul orașelor Baku, Kiev, Minsk, Vilnius, Kaunas și apoi mal 
departe, peste Marea Baltică. Pe această fâșie, cerul se va întuneca de 
parcă ar coborî, înserarea-și chiar vor răsări stelele. La noi însă, așa cum 
am spus, eclipsa va fi doar parțială. Discul soarelui se va acoperi ceva 
mai mult de trei pătrimi, mal exact 83%, din suprafața lui. Aceasta în. 
seamnă că și la noi cerul va căpăta culoarea amurgului.

Eclipsa de soare este un prilej de prețioase observații astronomice și 
geofizice. Astronomii vor urmări protubenanțele și alte fenomene solare, 
vor face numeroase fotografii. Geofizicienii vor urmări fenomene petrecute 
pe pământ. Se vor face observații asupra fenomenelor atmosferice, magne
tice. radio-electrice. MeteoFologii vor observa din sfert în sfert de ceas tem
peratura. presiunea și umiditatea aerului ; oaracterul, viteza și direcția vân
tului, felul norilor. Se vor face observații chiar și asupra felului de com
portare a păsărilor și animalelor.

Eclipsa va începe, la noi, în jurul orei 14 și se va termina după ora 
16. Cea mai mare parte a discului solar va f( acoperită în jurul orei 15.

Gh. DIACONESCU
Directorul Institutului meteorologic central
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Pregătițî-vă pentru concurs
la su-

cel mare aii Pa

Pe

Palat pentru an-
Pionierii care fac

fete separat, înoată pe o dis
tanță de 33 m., brass și li
ber.

Categoria a III-a: băieți și 
fete separat, înoată pe o dis-

momentul următor, înotătorul 
în poziția tadioată în de- 
1 și 2.

Scânteia pionierului 
pionie- 
cinstea

Gheorghe DIACONU
șeful secției sport deia Palatul pionierilor

Cea de a IV-a ediție a Concursului de natație 
Cupa „Scânteii pionierului" în cinstea zilei de 23 August

Ca în fiecare an șl anul a- 
cesta „Scânteia pionierului" 
împreună cu Palatul pionie
rilor, organizează în cinstea 
zilei de 23 August, Concursul 
de natație al pionierilor 
din Capitală. Cea de a 
IV-a ediție a concursului se va 
desfășura între 20 Iulie și 15 
August. La acest concurs, 
pot participa pionieri și pio
niere între 9 și 14 ani. Parti
cipanții vor fi împărțiți în trei 
categorii, ținând seamă de 
vârstă. Categoria I-a cuprinde 

articipanții între 9—10 ani, 
categoria a ll-a între 11—12 
ani și categoria a II I-a între 
13—14 ani.

Concursul se va desfășura 
in trei etape.

Etapa l-a dela 20 Iulie la 
1 August.

Etapa a Il-a dela 2 August 
— 14 August.

Etapa a III-a (finala) Ia 
15 August.

Prima etapă se va desfă
șura în cadrul taberelor- Se 
vor face întreceri între toți 
pionierii care știu să înoate și 
va fi selecționat primul cla
sat pe fiecare categorie. E- 
tapa a Il-a se va desfășura 
în cadrul raionului, între tabe
rele din același raion. Parti
cipă primii clasați în etapa La
in etapa a III-a (finală) vor 
concura primii clasați în 
etapa a Il-a, din fiecare ra
ion.

Probele de concurs sunt ur
mătoarele : categoria I-a, bă
ieți și fete separat, inoată 
distanța de 25 m., brass 
liber.

Categoria a Il-a: băieți

tanță de 33 m. brass, liber, 
spate.

Pentru participanții din ca
tegoria a III-a mai există o 
probă de concurs : ștafeta mix
tă (brass, liber, spate) pe 3X 
33 m.

Etapa finală va fi însoțită 
de închiderea festivă a con
cursului de natație, în care 
se vor înmâna premiile celor 
mai buni pionieri înotători din 
Capitală. Vor fi premiați pri
mii trei clasați din fiecare ca
tegorie de vârstă și stil, 
raionul (J.T.M. cu cel mai 
re număr de participanți 
câștiga Cupa „Scânteii 
nierului”.

Acum doi ani, la cea de a 
III-a ediție a concursului, cu
pa a fost câștigată de raionul 
1 Mai. După cum se știe, a- 
ceastă cupă a fost înmânată 
în sistem „challange" (cupa 
rămâne definitiv raionului ca
re, concurând la trei ediții 
consecutive ale concursului, 
câștigă de cel puțin două ori )

Pionieri și pioniere, aveți 
timp de antrenament până la 
20 Iulie. Antrenați-vă și par
ticipați in număr cât mai ma
re ta cea de a IV-a ediție a 
Concursului de natație organi
zat de 
împreună cu Palatul 
rilor din București, în 
zilei de 23 August.

La Concursul de natație al pionierilor din 
Capitală pot participa toți pionierii înotători, 
ba chiar și acei care... nu știu să înoate. A- 
ceasta bineînțeles cu condiția ca până la 20 
Iulie, data când va începe concursul, să în
vețe și ei să înoate. Și lucrul acesta nu-i 
chiar așa greu ; ta Palatul pionierilor — lo
cul unde se va desfășura concursul — sunt 
asigurate condiții bune de antrenament. Tre
buie numai ca fiecare dintre voi să mun
cească cu sârguință și răbdare și va deveni 

1 bun înotător.
La Palat veți avea profesori de specialitate 

care vă vor da un prețios ajutor. Voi, cei 
care înotați, vă puteți perfecționa stilul sau 
puteți învăța unul nou. Cei care începeți să 
înotați acum, vă veți putea avânta fără frică 
în apă. Mișcările indicate de tovarășii profe-

sori vă vor ajuta să vă mențineți 
praf ață și în curând să vă avântați în larg.

începătorii vor deprinde primele mișcări în 
bazinul cel mic. iar cei mai înaintați își vor 
înc<ăroa puterile în bazinul 
latului.

Participanții pot veni la 
trenamente. după amiază,
parte din cercurile sportive ale Palatului pot 
veni și înainte și după amiază

Nimic nu vă împiedică să vă antrenați te
meinic pentru concurs. Voi știți că numai oel 
care se pregătește cu răbdare și perseverență 
poate obține rezultaie bune. Spor la muncă I

Dintre sMurile
cunoscute, cel mai simplu și 
rapid este stilul „cnawl". Cei 
buni maeștri sportivi înoată tu 
lui ,,crawl". Invățațl și voi, copF, 
acest fel de înot.

DESENUL nr. 1. In timp ce bra
țul stâng termină, în dreptul șoldu
lui, mișcarea de împingere a apel, 
brațul drept intră în apă.

DESENUL nr. 2. După ce a îm
pins apa, brațul stâng este scos la 
suprafață, iar oapul este răsucit îu- 
tr'o parte. In acest moment, se face 
inspirația. M-'șoarea de împingere a 
apei se face cu brațul drept, tar 
picioarele execută o mișcare de for- 
feoare de sus în jos și invers.

DESENUL nr. 3. Brațul stâng se 
duce prin aer în față. Inspirația se 
termină și oapul revine în poziția 
Inițtală. Brațul drept continuă miș- 
oarea de împingere.

DESENUL nr. 4. Brațul stâng in
tră ușor în apă, iar dreptul termină 
mișcarea de împingere Capul se 
menține în poziția inițială. înotăto
rul în acest moment expiră.

DESENUL nr. 5. Brațul drept, ter
minând mișoarea de împingere în 
dreptul șoldulu’, este sa)S din apă. 
Brațul stâng începe o nouă mișcare 
de împingere a apei. Expirația con
tinuă.

DESENUL nr. 6. Brațul stâng 
continuă mișoarea de împingere, 
iar dreptul execută drumul său 
prin aer.

In
se va afla 
senei© nr.

Cu adevărat îndemâ
natice sunt pionierele 
din fotografie. Acest lu
cru îl spune oricine vede 
broderiile, cusăturile șl, 
confecțiile lucrate de ele 
în „Cercul mâinilor în
demânatice". Pentru 
asta și pentrucă pot 
participa la unul din 
cercurile Palatului pio
nierilor din Timișoara, 
pionierele se bucură și 
sunt vesele, la fel de ve
sele ca toți pionierii dela 
Palat.

tabere- Câte planuri nu v’ați 
de colegi. N’o să vă mai 

in clasă, dar vă promiteți să 
să vă povestiți tot ce vi se

Dragi cititori
începe vacanța. Fiecare din voi merge în altă parte: 

unii ta sate, alții in 
făcut 1... Vă despărțiți 
întâlniți multă vreme 
vă scrieți foarte des,
întâmplă în zilele frumoase ale vacanței. Așa și tre
buie între prieteni. Și fără îndoială nu veți uita de 
această promisiune și nu veți uita să scrieți nici prie
tenei voastre „Scânteia pionierului*'- 
că această prietenă vă va însoți 
canță, cu sfaturi, cu povestiri și 
și jocuri.

Ca și celorlalți prieteni, scrieți 
rutei”.

„Scânteia pionierului” așteaptă cu nerăbdare 
aceste scrisori și deși are niulți prieteni, va răsun.ide 
tuturor.

Mai ales 
pesje tot și in va* 
versuri, cu cântece

și „Scânteii pionie-



Scenă și
Fără îndoială că ați lucrat păpușa 

după îndrumările pe care le-ați găsit 
în numărul 43 al ,,Scânteii pionierului".- 
Dacă este gata, să-i dăm un nume. 
Să-i spunem Măriuca. De mânuit, știți 
s’o mânuiți. Să trecem acum la con-

Fig. 1
strulrea unui paravan, așa cum se vede 
in figura nr. 1.

In fereastra tăiată în paravan (des
chiderea scenei — cum se numește în 
teatru), mânuitorul va putea mânui 
nestingherit păpușa, fără să fie văzut. 
Iată acum construcția paravanului (fig. 
nr. 2). Peretele A este legat de la
teralele B și C prin balamale. Pe mu-

decoruri
va anunța :
„Prietenii mei dragi, data viitoa 
t oi juca îritr'o piesă".

Li, acum să facem repede decorul.
La stânga scenei, vom pune o cas 

în fața ei un brăduț iar în fund 
vor vedea câteva dealuri (fig. nr. -

Decotul îl confecționați din placi 
întâi veți face dealul, Are, după cu 
vedeți, o formă simplă. II crc 
mai lat, ca să nu se vadă terminai 
lui (fig. nr. 4). Acum e gata. II p 
teți fixa în scenă. La extremități 
dealului bateți două șipci, A și B, 
capătul cărora sunt prinse două cârli, 
de fier. Cu ajutorul lor veți agăța d 
corurile de bara C din fundul seen

CE SĂ CITIM
Tabăra din munți

GELU NAUM

BIne-l să-ți petreci vacan
ța tn munți. Potecile um
broase ale pădurii, Izvoarele

pem să îndrăgim pionierii 
din tabără: pe Vasile, des
toinic conducător de grupă, 
pe neastâmpărata Irina. pe 
Stere, care atât de mult le-a 
dat de furcă pionierilor.

„Tabăra din munți” este o 
povestire interesantă despre 
o vacanță veselă, pioniereas
că.

repezi și limpezi, focul de ta
bără, prieteniile care se lea
gă. toate îți lasă neuitate a- 
mintiri.

Tânărul scriitor Gefu Na
um ne povestește despre 
toate acestea țn cartea sa. 
Străbătând paginile ei, înce

Nuvele și schițe
N. NOSOV

N. Nosov este un scri
itor sovietic foarte Iubit 
de copii. Adeseori el se în
tâlnește cu pionierii sovietici 
și stă de vorbă cu ei despre 
eroii cărților Iul. Și vol II 
cunoașteți pe mulți dintre 
acești eroi. II cunoașteți 
pe Vitfa Maleev din canea 
ou același nume și v’ați bu
curat și voi odată cu el. când 
a Izbutit să deslege tainele 
unor probleme de matemati
că. II cunoașteți pe Șișchin 
și ați râs de peripețiile lui

când a încercat să i dreseze 
pe Lobzic. Iar cu Mișca și 
Costea, din cartea „O mică 
familie veselă” ați petrecut 
multe zile pline de nerăb
dare. până când a ieșit din 
clocitoare mica familie de 
pui.

In volumul „Nuvele șl 
schițe”, în afară de povesti- 
rile despre care am vorbit 
mai sus și pe care le cunoaș
teți, sunt cuprinse cele mal 
frumoase scrieri ale lui No
sov. Citirea lor în vacanță 
vă va face să petreceți multe 
clipe de veselie.

At’asul pionierului

Fig. 2
chia de sus a lateralelor sunt câte două 
scobituri în care se fixează alte două 
șipci mai solide. (Fixarea șipcilor se 
vede in fig. nr. 3); pe ele vom monta 
decorurile. Scheletul paravanului va fi 
îmbrăcat in pânză. In dreptul deschi
derii scenei va fi pusă cortina, care se 
confecționează dintr’o bucată de pânză 
vopsită. Acum scena noastră-i gata. 
Măriuca poate să apară liniștită, să 
cânte. (Dacă mânuitorul nu știe să 
cânte, alături de el se va afla un co
pil care are voce frumoasă). Spectatorii 
nu vor avea ochi decât pentru Măriuca! 
Cănd cortina se va lăsa, copiilor le eu 
părea rău că nu
mărul s’a terminat 
și aplauzele vor ră
suna din plin. A- 
tunci perdeaua se 
va da din nou la o 
parte și Măriuca le 
va mulțumi, iar 
pentru a le face 
bucuria mai mare. îi

(fig. nr. 4). La fel veți procedă cu ci 
lelalte elemente de decor, cu casa și c 
pomul.

Desenul nr, 5 vă arată cum să con 
struiți casa, din două foi de placa) 
Din prima foaie tăiem conturul casei - 
acoperișul, pridvorul cu stâlpi (vezi li 
nia îngroșată). Din a doua /oaie a< 
placaj tăiem peretele căsuței și Jerea 
stra (vezi linia punctată). Pomul ș 
casa le prindeți de prima bară d< 
montat decorul (d). Urmează vopsi
rea decorului. Un verde ae iarbă proas
pătă va acoperi dealul din spate ; ic, 
colo vor răsări câteva floricele Casa 
o văruiți cu alb, iar cerdacul cu un mo
ron uscat.

Teatrul de păpuși este gata Și își aș
teaptă spectatorii.

1. CONSTANTINESCU și 
E. CONOVICI

pictori scenografi la Teatrul
„Țăndărică”

In ziua de 18 Iunie, exploziile înfio. 
rătoare ale bombelor au răpit liniștea 
vieții poporului Guatemalei. Vestea a 
străbătut toată lumea: mica și pașnica 
țară a Guatemalei a fost atacată de 
trupe intervenționiste, plătite și con
duse de stăpânii Statelor Unite ale 
Americii.

Guatemala e o țară mină, are abia 
110.000 kilometri pătrați. Dar pe a- 
ceastă mită întindere de pământ, aflată 
fn America Latină, natura e foarte va
riată Deșerturile se'nvecinează cu pă
duri tropicale. Iar pădurile împânzite 
de liane — cu vaste plantații de cafea 
și banane Pe bună dreptate a fost 
numită această țară „o grădină înflori
toare”.

Guatemala are numai 3 milioane de 
locuitori Grea a fost viața acestui mic 
popor ' De-a-lungul anilor. mizeria 
vieții sale se’ntețea tot mai mult Je. 
fuitorii străini au pus mâna pe toate 
bogățiile tării și mal ales pe plantații. 
In fruntea jefuitorilor se afla de multă 
vreme societatea americană „United 
Fruit Company’',

Câteva date vă pot spune destul de 
limpede câtă suferință au pricinuit 
poporului acești jefuitori. In anul 1943, 
a treia parte a lucrătorilor de pe plan
tațiile de cafea erau copii... Din zece 
Guatemalezi, nouă erau analfabeți...

Pentru prășit, țăranii se foloseau de 
un băț îmbinat cu o creangă — unealtă 
veche de o mie de ani 1

Temându-se de forța poporului, care 
lupta neîncetat' pentru o viață ome
nească, stăpânii americani și marii 
proprietari guatemalezi au pus în frun
tea țârii, în anul 1931, un general sân
geros — Ubico

Treisprezece ani a luptat poporul 
Guatemalei până a reușit, în anul 1944, 
să.l măture pe dictatorul Ubico și să 
aducă la conducerea republicii guver
nul democrat al președintelui Arbenz.

SEMNE DE VIAȚA MAI BUNA
Guvernul Arbenz, sprijinit popor, 

a început o serie de reforme democra
tice, Semnele unei vieți mai bune s’au 
ivit în Guatemala. Astfel, s’a înfăp
tuit o reformă agrară. Țăranii au pri
mit pământ Societățile străine, printre 
care și „United Fruit”, au fost expro
priate O mare parte a terenurilor ie- 
fuite de ei au fost redate țării, iar 
stăpânii societăților au fost dați deo
parte, Legi democratice au ușurat viața 
o°men;lor s'mpli.

Toate astea nu pu’eau fi pe placul 
imperialiștilor D’mpotrivă, Guatemala 
a intrat ca un spin in ochii lor lată 
de ce guvernul Statelor Unite, în nu
mele foștilor stăpâni ai plantațiilor din

Guatemala, a pregătit o agresiune ar
mată împotriva Guatemalei. Țelul lor 
este sugrumarea independenței și liber
tății țării. Războiul acesta, după planul 
Statelor Unite, trebuie să sperie popoa
rele Americii Latine care ar îndrăzni să 
lupte pentru independență.

UN NOU INCENDIU IN LUME

Intervenția armată americană a fost 
pornită la 18 Iunie 1954, la hotarul 
Guatemalei cu Honduras și Nicaragua. 
Avioanele americane au început îndată, 
după cunoscutul „nărav”, să bombar
deze șl să mitralieze orașele Guate
malei.

Câtă lașitate în lupta asta! O armată 
numeroasă de mercenari înarmați pâ- 
nă’n dinți — cum e cea a intervențio- 
niștilor, — să atace un popor mic, 
pașnic, care avea o armată alcătuită 
numai din 4.000 de oameni Dar soco
telile imperialiștilor au dat iar greș. 
Nu s’au gândit — deși puteau să se 
aștepte la asta — că întregul popor 
se va ridica la luptă eroică pentru a- 
părarea independenței patriei.

Lupta dreaptă a Guatemalei și-a gă
sit sprijin în toată lumea Toți oamenii 
cinstiți sunt de partea acestui eroic 
popor. „Jos mâinile de pe Guatemala!”

— răsună tot mai tare vocea popoare
lor.

Adunările care se țin pretutindeni, 
fn America Latină și S.U.A., in Eu
ropa și Asia, telegramele și scrisorile 
adresate poporului guatemalez de 
popoarele lumii, vorbesc de dragostea 
oamenilor cinstiți pentru poporul Gua
temalei care-și apără libertatea șt 
viața.

Serban VOICU
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