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Unul dintre nenumăratele daruri făcute de regimul nostru democrat popu

lar copiilor este și noua școală ridicată în comuna Răchitoasa, raionul Ze- 
letin.

Pentru noi, 
copiii din Mangalia

Unde se află acum școala noastră 
de 7 ani, înainte cu cîțiva ani se gă
sea o magazie mare și dărăpănată 
pentru cerealele celui mai mare chia
bur din Mangalia.

In locul ei, Sfatul Popular a con
struit pentru noi o școală mare și fru
moasă. Ea are două etaje și multe 
săli de clasă. Toate au fost înzestrate 
cu mobilierul necesar.

Ne bucurăm că avem o școală așa 
de frumoasă 1

Acum, în preajma alegerilor, notele 
bune și angajamentul nostru că vom 
învăța întotdeauna bine, le trimitem 
drept mulțumire Sfatului Popular.

Despre magazinul nostru
Treclrul intr-o zi cu mama pe la 

magazinul universal „Romarta co
piilor", m-am glndit să intru înăun
tru. Am intrat. Nu știam unde să-mi 
opresc privirile. Intii, am mers la 
raionul de îmbrăcăminte de unde 
mama mi-a cumpărat o jachetă. To
varășele vînzătoare răspundeau cu 
drag la toate întrebările noastre și 
ne serveau 
m-am urcat 
raionul de 
zut păpuși,
alte jucării. Am plecat de la „Ro
marta copiilor" foarte mulțumită de 
cele văzute și de... cele cumpărate. 
Ajungînd acasă, mama mi-a poves
tit că în ultimii ani la noi în țară 
s-au făcut multe magazine speciale 
pentru noi.

cm bucurie. Pe urmă, 
pe scări și am ajuns la 
jucării. Acolo, am vă- 
ursulefi de catifea și

Intîlnire cu un
înainte, în vechile regimuri, cu cîteva zile 

înainte de alegeri, apăreau prin țară cîțiva 
domni burtoși cu mănuși fine și pălării ele
gante. Erau întovărășiți de o ceată gălă
gioasă de bătăuși și polițiști. Promiteau oa
menilor, strînși cu forța, marea cu sarea 
doar să fie votați. Nimeni nu-i cunoștea. Și 
iapă ce prin fel de fel de pungășii se fă
ceau aleși, nu-i mai vedea nimeni. Uitau și 
de mare și de sare...

Aceștia erau candidații alegerilor bur- 
ghezo-moșierești.

In lunca

Ana DONCESCU
cl. a VlI-a

Școala de 7 ani, Mangalia, 
regiunea Constanța

Școala

Florin BETINA
cl. a IlI-a 

medie de 10 ani nr.
București
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★
De curînd, vestiții oțelari ai Reșiței s-au 

întîlnit cu candidatul lor în alegerile de la 
11 martie: tovarășul Caro! Loncear, minis
trul industriei materialelor de construcții.

Reșițenii îl cunosc bine pe tov. ministru 
Loncear. Nu de mult dînsul era încă sudor

vechi tovarăș
la fabrica de locomotive, de aici. Așa că 
întîlnirea i-a bucurat pe toți. Doar discutau 
cu un vechi și bun tovarăș de muncă. Dis
cutau despre toate cîte se petrec în orașul 
lor drag.

Reșița s-a schimbat mult, în anii din urmă. 
Uzina, cetatea de foc, a crescut; viața oa
menilor s-a înfrumusețat și ea.
Pomostului s-a zidit un adevărat oraș nou, 
cu 200 de blocuri pentru familiile muncito
rilor. Au apărut noi clădiri în oraș : un Tea
tru de Stat, o Casă de cultură, o fabrică de 
pîine, magazine, s-au pavat și electrificat 
multe străzi. S-au înființat noi școli,-

La întîlnirea cu candidatul lor, cetățenii 
au vorbit despre aceste realizări și despre 
altele care vor urma în anii viitori.

Reșița va vota cu încredere pentru candi
datul său.

Un tren lung, cu geamu
rile luminate, gonește în 
noapte. Peste cîteva minute 
va intra în stația Bîrlad. O 
clipă, cetățenii aflați la gea
muri, zăresc o căsuță mică 
pe marginea liniei și un ce
ferist care privește atent tre
cerea trenului. E un acar. 
Un om simplu care se în
grijește de siguranța căii de 
fier, de viața călătorilor. Pe 
orice vreme e la post. Este 
acarul fruntaș Ion Niță, can
didat al F.D.P. în alegerile 
de mîine.

★
Mera Florica, una din ur

mașele femeilor de moți 
care cutreerau înainte vreme 
cărările munților Apuseni, 
pe cai mărunți, împovărați 
cu donițe și ciubere, este mi- 
neră la Roșia Montană. Ade
vărat suflet de moț, îndrăz
neață și muncitoare, ea este 
fruntașă în muncă. Cetățenii 
au propus-o cu încredere 
candidată în alegeri.

« . SaAj Va AnwJpj ..

la ștÎrșitul 
ANULUI ȘCOLAR 

1954-1955
I

880.328
h u m a i 1 a c u r s o ri le de

De ziua alegerilor
Era seară de-a binelea. într una din 

clase, un grup de pionieri discuta cu a- 
prindere. Freamătul vocilor se auzea pînă 
pe coridor și, fără să vrei, te apropiai tot 
mai mult de clasa cu pricina pentru a as
culta glasurile subțiri ale celor dinăuntru.

Voiau să facă ceva deosebit, să știe tot 
orașul că și ei, pionierii unității nr. 1 din 
Deva, chiar dacă nu au încă drept de vot, 
întîmpină alegerile cu bucurie. Au scris 
articole la gazetele de perete, și-au pregă
tit bine lecțiile, au popularizat centrele 
de votare și cîte alte treburi nu au făcut 
ei în vederea alegerilor. Mulțumirea pio
nierilor însă nu era deplină, și acum, la 
consfătuirea unde erau mulți pionieri cu 
trese pe mînă, se făceau propuneri dintre 
cele mai interesante. Cei mari, care au 
participat și la alegerile din 1953 și erau, 
vezi bine, cu mai multă „experiență" au 
fost primii care s-au gîndit la un pro

gram artistic pe care să-l prezinte la sta
ția de radio-amplificare a orașului, ...și 
asta chiar în ziua alegerilor. S-au înțeles 
și asupra conținutului, iar de a doua zi, 
au și început repetițiile.

Acum, totul este pregătit, iar mîine, 
cînd părinții și frații lor mai mari se vor 
îndrepta spre centrele de votare, și ei, pio
nierii, îmbrăcați în haine de sărbătoare, 
vor intra voioși în clădirea din centrul 
orașului pe care se află scris : „Stația de 
radio-amplificare a orașului Deva".

Vocii cunoscute a crainicului îi va lua 
locul una mai cubțirică, copilăroasă, care, 
cu multă căldură, va prezenta miilor de 
ascultători adunați în jurul difuzoarelor 
programul artistic al pionierilor.

Coriștii, nerăbdători să-și înceapă pro
gramul (au pregătit cîntece frumoase : 
„Pentru fericirea ta votează", „Te slăvim 
iubit partid", și „Cîntec de alegeri") îi 

vor face semne disperate „crainicului" să 
vorbească mai puțin. Lui Guran Eugenia 
sau Morărescu Florentina, recitatoarele, cu 
toate că și-au învățat poeziile „Imnul" și 
„Candidatul F.D.P.", le e puțină teamă ca 
de emoție să nu greșească. Ce vreți ? E 
doar prima oară cînd recită în fața mi
crofonului.

Pionierii au mai pregătit și dansuri, cti 
care mîine, la centrele de vot, îi vor în
veseli pe cetățeni, pe părinții și frații lor 
mai mari. Totodată, vor avea prilejul ca 
să-și asculte colegii (bine înțeles, prin 
pîlnia megafonului).

A doua zi, după alegeri, se Tor întruni 
și-și vor povesti unii altora impresiile.

Deocamdată, să-i lăsăm însă să se pre
gătească bine. Mîine e doar o zi mare!

D. FREAMĂT

Bucurii...
In orășelul Salonta, mîine 

un tînăr va cunoaște o mare 
bucurie. Mai bine zis, două 
bucurii... Dar înainte de a le 
afla și noi, să facem cunoș
tință cu el: este utemistul 
Pavel Lăzău, elev in ultimul 
an, la Centrul școlar agricol.

Mîine Pavel va vota pen
tru întîia oară.

Va intra în sala împodo
bită sărbătorește și va pri
mi buletinele de vot. Apoi, 
singur în cabină, va simți 
răspunderea cuvîntului său. 
împreună cu milioanele de 
cetățeni ai patriei, Pavel va 
trebui să aleagă pe cei mai 
buni fii ai poporului, ca să 
eonducă Sfaturile Populare.

După împlinirea acestei 
datorii cetățenești, Pavel va 
merge la școală, unde va cu
noaște a doua bucurie. La 
11 martie îșî începe exame
nele de absolvire.

în preajma unor asemenea 
mari evenimente din viața 
sa, să-i urăm utemistulul 
Pavel Lăzău : Multe succese, 
multe bucurii 1



Fag. S

60 ani de fa nașterea Iul Beta Brainer

Fiu credincios al partidului

Fosta pionieră Iulia Roșea povestește pionierului 
Șerban Mihai din clasa a IV-a amintirile ei din anii 
in care a purtat cravata roșie in aceeași unitate.

La Școala mixtă de 7 ani nr. 171 din București, 
se află, în clasa a IlI-a, o seamă de școlari care se 
găsesc în preajma unui însemnat eveniment: pri
mirea cravatelor roșii. E de prisos să descrii emo

ția așteptării lor. Sumedenie de 
întrebări le roiesc în minte : „Cum 
va fi în organizația de pionieri ? 
Ce vom face la adunări ? Cum ne 
vom purta unul față de celălalt?"

Cum va fi în organizația de pio
nieri... Cum va fi în unitatea școlii 
lor... Iată întrebări pe deplin în
dreptățite. Și, oarecari răspunsuri 
la aceste întrebări au căpătat șco
larii cu pricina în după amiaza zi
lei de 4 martie 1956, cînd au fost 
invitați la o adunare de unitate. 
O adunare de neuitat. Nu numai 
școlarii noștri din clasa a Ill-a, 
ci toți ceilalți participanți — pio
nieri șj foști pionieri, instructori 
și foști instructori — au trăit cli
pe de adevărată emoție ; adunarea 
era închinată celei de a șasea a- 
siversări a unității lor. Școlarilor 
noștri li s-a părut că asistă la

eîtirea cu glas tare a unei minunate cărți: car
tea faptelor petrecute în unitatea lor între 5 mar
tie 1950—5 martie 1956.

Ce i-a impresionat oare mai mult ? Ordinea ca
reului în care cele 16 detașamente păstrară o per
fectă aliniere ? Sunetul entuziast al goarnelor ? 
Clipa aducerii drapelului unității ? Evocările no
stalgice ale foștilor pionieri și instructori — care 
astăzi, aflați în alte locuri de muncă, își aduc a- 
minte cu drag de anii petrecuți în această uni
tate ? Desigur, toate acestea i-au impresionat pe 
viitorii pionieri. De asemeni, e neîndoios faptul că 
i-au interesat mult anumite înfăptuiri de seamă, 
ca de pildă orchestra de vioriști a școlii ori ține
rea unor adunări cum a fost aceea închinată ma
tematicii, în care pionierii clasei a Vl-a B au fă
cut o călătorie minunată în Cifreța, presupusa țară 
a cifrelor. Dar mai mult decît orice, pe școlarii 
noștri i-a impresionat puternica prietenie care-i 
leagă pe toți pionierii unității de față. O prietenie 
nu trîmbițată guraliv pe toate cărările, ci o prie
tenie adîncă, credincioasă tradițiilor vieții pionie
rești, o prietenie oare se sprijină din plin pe în
țeleaptă zicătoare: „Prietenul la nevoie se cu
noaște". Da, printr-o asemenea prietenie e bine 
să fii și tu legat de cît mai mulți tovarăși.

Deși după adunarea festivă a urmat un frumos 
carnaval și școlarii noștri din clasa a III-a au ju
cat, au cîntat și-au glumit, totuși, în spatele nă- 
zbîtiilor carnavalești, ei s-au gîndit cu seriozitate 
la ziua apropiată în caie vor purta și ei, în a- 
ceastă unitate, cravata roșie.

Sandu ALEXANDRU

Președinții de detașamente raportează președintei de unitate că 
In adunarea festivă închinată celei de a 6-a aniversări a unității 
lor stnt prezenți toți pionierii.

In anul 1926 în cabinetul lui 
Esztegar — șeful siguranței 
din Oradea — renumit In în
treaga țară pentru cruzimea 
sa, a fost adus comunistul 
Băla Brainer. Au început aă 
curgă promisiunile din partea 
călăului care voia au orice 
preț să afle date despre to
varășii arestatului.

Deodată, palma puternică a 
comunistului izbi cu sete obra
zul șefului de siguranță care 
amuy. Șeful slobozi un urlet: 
„Luați-11 La beci 1 Cu fierul 
roșu 1".

Ce l-a făcut pe Băla Brainer 
să ajungă aici, e lesne de 
povestit. A fost fiul unor mun
citori din Oradea. A avut o 
copilărie întunecată și plină 
de lipsuri. La 12 ani, a intrat 
ucenic într-o uzină. A cunos
cut de pe-atunci nedreptatea, 
a auzit întîia oară cuvîntul 
„revoluție”, „proletariat" șl 
„capitalism". La 16 ani, se în
scrie în sindicatul muncitori
lor metalurgiști.

In anii primului război mon
dial, Băla Brainer desfășoară 
o largă activitate revoluționa
ră chemînd muncitorii la luptă 
împotriva războiului.

In 1919, participă la revolu
ția proletară din Ungaria, 
care este înăbușită în sînge. 
întors în țară, ia parte la or
ganizarea grevei generale din 
1920. In perioada cînd Parti
dul Comunist intră în ilegali
tate, Băla Brainer, este numit 
secretar al organizației regio
nale Oradea.

In 1326 a fost prins și con
damnat la 5 ani închisoare. 
Foamea și lanțurile secției 
„H", de la Doftana, nu l-au 
făcut să-și întrerupă activita
tea revoluționară. împreună 
cu tovarășii săi, a reușit să 
transforme închisoarea într-o 
adevărată universitate de 
partid. Eliberat, Băla Brainer

participă la Congresul al V- 
lea al Partidului Comunist 
din Romînia, și este ales 
membru al Secretariatului Co
mitetului Central. In 1932 este 
din nou arestat și condamnat 
la 3 ani de închisoare. După 
eliberarea sa, primește sarcini 
de seamă în conducerea Par
tidului Comunist. Băla Brainer 
s-a ocupat de problema tine
retului comunist, izvor nese
cat de cadre necesare parti
dului. In această vreme, reu
șește să organizeze editarea 
ziarului „Scînteia" care che
ma poporul la luptă împotri
va fascismului. Dai cei 8 ani 
de temniță, schingiuirile și 
suferințele din anii îndelun
gați de activitate ilegală i-au 
curmat viața în ziua de 10 
martie 1940, cînd abia împli
nise 44 de ani. In zilele noas
tre, memoria lui Bela Brainer, 
fiu scump al partidului, este 
păstrată cu cinste în inimile 
tuturor oamenilor muncii.

E. DRAGOS
------------------------- --------------------------------------------

Citiți aceste cărți

In fata hârtii
Violeta Dinei și Elena Banciu au așezat cu gri

jă harta planiglob la locul propus. Dedesubtul ei 
au pus o plăcuță pe care au lipit diferite știri de
cupate din ziar. In dreptul fiecărui articol fetele 
au agățat cîte un șnur roșu care merge pe hartă 
pînă în punctul ce indică locul în care s-au petre
cut evenimentele descrise în articol.

Harta de serviciu a apărut De lucrul acesta au 
aflat îndată toți pion:erii din școală. Rînd pe rind 
ei s-au strins în jurul hărții, curioși să afle nou
tățile de pe glob. Acum, în fața hărții, șnuru
rile roșii ajută tinerilor geografi să-și întipărească 
mai bine în minte locul despre care se vorbea în 
articolul respectiv.

Tinerii geografi fac săptămînal de serviciu Ia 
harta evenimentelor la zi. Această metodă îi ajută 
pe copii să-și îmbogățească cunoștințele Ia geo
grafie și istorie, să fie la zi cu noutățile ce se 
tntîmplă în întreaga lume.

Moise MITULESCU 
instructor superior

Școala de 7 ani nr. 17, Orașul Stalin

O telegramă
Intr-o dimineață, în holul școlii, am zărit lingă 

gazeta noastră satirică, „Ghimpele", o fotografie. 
Ne-am apropiat și ce să vezi ? Era fotografiat un 
pițigoi și lîngă fotografie o telegramă :

„Prieteni, dorim să avem și noi căsuțe. Stop. Noi 
păsărelele ne întoarcem din țările calde. Venim. 
Așteptați-ne. Stop.

Prietenii voștri înaripați".
„Ce-i de făcut ? ne-am spus. Căsuțele nu sînt 

gata. Pițigoii zgribuliți și vrăbiile nu au unde se 
adăposti iar celelalte păsărele sosesc. Atunci, șco
larii clasei I-a și a Il-a au început să pregăteas
că colivii și căsuțe pe care le-au agățat în pomii 
din grădina școlii. Acum oaspeții înaripați pot veni 
pentru că avem unde-i primi.

Constanta HOROBEANU 
comuna Domnești, raionul Curtea 

de Argeș, regiunea Pitești

Se va îndrepta oare Kan?
Kan-lun-cian era socotit de către 

profesori drept „cel mai mare zurba
giu de pe fața pămintiilui". Kan tul
bura liniștea orelor de clasă și era 
obraznic cu profesorii. Dar Kan nu 
era singurul elev cu asemenea purtare. 
Colegii lui se întreceau și ei care mai 
de care să facă zile fripte profesorilor. 
Toate astea s-au petrecut pînă în a- 
nul 1951, cînd elevii au primit o 
școală nouă și profesori noi. La clasa 
a V-a, clasa lui Kan, a venit prof sor 
Li. Profesorul Li era mic de statură 
și copiii au făcut haz de el.

— Să-l trimită la clasa I-a, spu
neau elevii. Noi avem in clasă copii 
mai tnalfi decît el.

Dar Li s-a dovedit a fi un bun peda
gog. In scurtă vreme, toată clasa a V-a îl stima și-l prețuia. 
Toată, înafară de Kan. Să fie oare Kan băiat de neîn'dreptat? Va 
reuși profesorul cel nou să-l aducă pe calea cea bună ? Răspunsul 
îl veți afla voi singuri citind povestirea „Micul Kan" de V. Em. 
Galan.

Din toată lumea
;[ Pdsdrica „Anunța miere"
11 In pădurile Africei, de
i1 la aproximativ 16° latitu- 
i1 dine nordică și pînă la 
(• extremitatea de sud a 

continentului, poate fi în- 
(> tîlnită „Anunță miere" — 
P o păsărică ceva mai ma
ll re decît vrabia noastră. 
(• Această păsărică se hră- 
(• Hește cu ceara și larvele 
i* albinelor sălbatice.
<* Observîndu-1 în pădure
<’ pe om, păsărică „Anunță 
I* miere” începe să bată din 

aripi și să ciripească a- 
trăgînd atenția. Apoi 

<' zboară de pe o creangă 
<' pe alta și aduce pe oa- 
*' meni pînă Ia copacul în 
l' scorbura căruia trăiesc 

albinele sălbatice. Vînă- 
<* torii gonesc albinele din 
<* scorbură cu ajutorul fu- 

mului, apoi scot fagurii 
I* de acolo. Ei au grijă ca 
i * o parte din faguri să le 
l' lase păsării, care de-abia 
11 așteaptă să se poată os- 
'' păta.

Legătura aceasta din
tre om și păsărică „A- 
nunță miere” s-a creat 
de mult timp.

Oamenii de știință, ca

re au urmărit acest feno
men, au văzut cum 
„cheamă" locuitorii băș
tinași această păsărică, 
pentru a le veni în aju
tor. De îndată ce bat cu 
bețele-n copaci și fluieră, 
pasărea „Anunță miere* 
sosește și îi ajută să gă
sească scorbura ce as
cunde faguri.

Conducerea trenului prin radio

De curînd, în apropiere de Paris 
a fost încercat un tren format din- 
tr-o locomotivă electrică și patru 
vagoane, care nu se deosebește cu 
nimic de alte trenuri

Trenul pleca normal din stație, 
își mărea viteza treptat și se oprea 
acolo unde era- necesar. Cu toate 
acestea, locomotiva nu avea meca
nic ! era condusă prin semnale de 
radio. Un receptor și un releu spe
cial care puneau în funcție dispo
zitive automate, au înlocuit omul.

In timpul încercării, undele ultra
scurte se transmiteau de la postul 
de control situat între două stații.

Și în viitor se vor face încercări 
de a conduce trenuri prin radio. 
Scopul lor este următorul: elabo
rarea de noi tipuri de aparate care 
să mărească securitatea la circula
ție a trenurilor fără mecanic și 
care să ducă la o creștere a capa
cității de circulație De căile ferate.

Vechi de 70.000 de ani
Cele ce urmează au început de 

la o bucată de os îngălbenit care 
seamănă cu un flaut. Acest flaut

a fost descoperit pe locul unde 
astăzi se întinde Marea Țimliansca- 
ia. înainte ca apele Volgăi să fi 
format această mare, arheologii au 
cercetat subsolul regiunii. Cu pri
lejul acestor cercetări, a fost des

coperit un flaut de os care are o 
vechime de 5000 de ani și au fost 
găsite urmele unor așezări ome
nești vechi de aproape 70.000 de

„De azi și de demult"
Mulți dintre voi ați fost pe sta

dionul „23 August" din București. 
Vă sînt bine cunoscute tramvaiele 
electrice, v-ați întîlnit deseori cu 
elevii școlilor profesionale de me
serii, ați mers pe bulevarde asfal
tate și electrificate. Dar v-ați în
trebat ce-a fost pe aci înainte de 
acestea ? Un bunic bun și-a adu
nat amintirile și-a ț:nut să vă po
vestească despre înfățișarea de 
mai înainte a Bucureștiului, cim 
arătau tramvaiele cu cai, gropile 
lui Vergu bogătașul sgîrci1, ori 
cum își făceau înainte vreme uce
nicia copiii de seama voastră. Des
pre acestea și despre multe alte

ani.
Arheologii au descoperit, aici, 

20 de așezări. 420 de curgane 
(morminte străvechi ale căpete
niilor triburilor nomade) și au cer
cetat peste 1500 de morminte a- 
parținînd diferitelor epoci ale is
toriei ; începînd cu epoca eneoli- 
tică (epocă de trecere de la piatră 
la metal), și terminînd cu cele a- 
parținînd sfîrșildlui evului med:n.

0

!•
!>o o o

așezări, întîmplări și oameni de de
mult veți afla însemnări în car
tea „De azi și de demult" de Ioa- 
chim Botez
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Să facem întîi cunoștință. Pioniera 
aceasta înaltă și voinică e Gross Re- 
natte. Cel care acum lunecă dibaci pe 
gheață e Miskas, Klaus Miskas, cel 
mai bun patinator al școlii germane 
din Codlea. Apoi, mai e Erbart, renu
mitul săritor în înălțime... Și Kiccoer
Edgar recunoscut ca un bun schior...

Ar fi cam greu să vi-i prezentăm 
pe toți cei 26 de sportivi din clasa 
a Vil-a. Vă rog însă să fiți încredin
țați că. pe cit sînt de buni sportivi, pe

Clasa a VII-a B era în fierbere. Care mai 
de care discutau despre adunarea tema- 
lică de după amiază.

— Auzi, măi, cică vom întreprinde o 
călătorie cu gîndul tocmai în Antarctida. 
Și fiecare, în închipuirea lui se și vedea 
cățărîndu-se pe ghețarii uriași sau tra- 
versînd oceanul pe puntea unui vas care 
se lupta cu valurile și cu icebergurile.

In recreație. Dinu, un puști din clasa 
I-a, îl trase de mînecă pe Savu :

— Nene, întrebă cu glas scăzut Dinu. 
...E adevărat că plecați în Siberia ?

Florentin îi rise în față :
, — „In Siberia !"... Noi, țică, mergem 
tocmai la Polul Sud, în Antarctida.

Și Florentin plecă lăsîndi*-I pe Dinu tot 
atît de nedumerit.

Dimineața a trecut repede. Pe la 
jumătate, pe ușa clasei a VII-a B a 
-Ut un cartonaș. „Adunarea tinerilor

Jafi", scria pe carton, cu litere 
ae-o șchioapă. Curînd, începură să 
sească 
clase.

Sala

pionieri și invitați de prin

2 și 
apă- 
geo- 
roșii, 

so- 
alte

era gătita ca niciodată. Pe pereți

di-erau agățate hărți, tablouri înfățișînd 
ferite animale care trăiesc la Polul Sud, 
schițe — desenate de pionieri — cu dru
mul parcurs de exploratorii Polului Sud, 

• iar pe masa „prezidiului", două globuri 
stăteau „gata să-și spună cuvîntul". Și 
atunci, cînd toți se strînseră (nu lipsea 
nici măcar Dinu — băiatul dintr-a-ntîia) 
începu adunarea.

Savu Florentin deschise adunarea vor- 
' bind (spre uimirea tuturor) numai în ver

suri. După Savu, prezentară referate toți 
ceilalți.

Cînd Mîlcu începu să-și citească refe
ratul, prin fața tuturor trecură imagini din 
istoria descoperirii Antarctidei. Parcă ve
deau pe neînfricații navigatori ruși, căpi
tanul Belinghausen și Lazarev (descoperi
torii Antarctidei), pe vestitul Roald Amun
dsen, pe romînul Emil Racoviță și tovară
șii săi...

Dar tocmai cînd referatul lui Mîlcu cîș- 
tigase atenția tuturor, se deschise ușa 
sălii și-și făcu apariția pionierul poștaș. 
El citi telegrama de salut trimisă adună
rii de către un grup de vestiți navigatori.

— Ptii, ia auzi cine semnează telegra
ma : Columb, Magellan, Marco-Polo, Be
linghausen... se minună Negoiță Angela 
dintr-a Vl-a B.

După Mîlcu, Catană Maria începu să 
vorbească despre clima, flora și fauna 
Antarctidei, despre coloniile-orașe de 
pinguini și chionidei). Tot ascultînd copiii 
se și vedeau îniruntînd geruri de peste 
— 60°, sau luptîndu-se cu uraganuri care 
de multe ori ating 360 km, pe oră. Le 
păru rău tuturor cînd Catană își termină 
povestirea.

Totuși, călătoria încă nu se sfîrșise ; 
Cămășoiu începu să citească din însem
nările de călătorie ale savantului romîn 
Emil Racoviță, care a pornit acum mai 
bine de 50 de ani să facă cercetări în An
tarctida.

Vremea trecea, dar parcă nimeni nu 
băga de seamă, toți cei prezenți la adu
nare erau numai ochi și urechi. Povestito
rul începu să vorbească despre expedi
ția sovietică organizată în zilele noastre. 
El povesti despre grupul de savanți so
vietici (îmbarcați pe motonava „OBI"), 
care a debarcat anul acesta pe continentul 
Antarctida. Ajutați de un utilaj modern, 
adică de avion, helicopter și tot ceea ce 
le mai este necesar, urmașii vestiților na
vigatori ruși Belinghausen și Lazarev, au 
posibilitatea de a face cercetări deosebit 
de interesante. „Zilnic, din orașul MIRNÎI 
(construit între munți de gheață) îndrăz
neții exploratori sovietici comunică lumii, 
prin radio, rezultatele ultimelor cercetări 
întreprinse în lumea necunoscută a țării 
de gheață..." încheie Cămășoiu.

Se îngîna ziua cu noaptea cînd pionie 
rii au ieșit de la adunare. Se vedea cit 
de colo că mai trăiau 
celor auzite.

Dinu, care pe sem
ne era cu gîndul 
pierdut undeva prin 
țara de gheață, se 
împiedică de un sloi 
și căzu. Durerea lo
viturii mai-mai că 
îi umplu ochii cu la
crimi...

— E-eh, plînge „fe
tița" I îi zise Savu 
care-1 ajunse din ur
mă. Și se mai lăuda 
că vrea să plece la 
pol 1..."

Tg. Cărbunești.
Stefan ZA IDES

Prima victorie a obținut-o Renatte. 
La înălțime, ea a sărit 1,17 m. în loc 
de cei 1,10 m, prevăzuți în barem.

La probele de iarnă, colectivul a 
avut o altă bucurie. Kuver Edgar a 
depășit și el baremul la schi, obținînd 
la proba de fond 10,4 minute în loc de 
13 minute.

Unul cite unul, cei 26 de sportivi ru 
cucerit normele F.G.M.A.
plat de-au

atît sînt de buni la învățătură. Pentru 
că e o lege a acestui colectiv : primii 
peste tot!... Și ceea ce au hotărît îm
preună se îndeplinește cu orice preț f

Așa s-a întîmplat și atunci cînd au 
hotărît să capete insigna F.G.M.A.

Lucrurile nu sînt de fapt chiar 
simple cum par. Desigur, Miskas, 
natte, Erbart știau cu siguranță 
pot lua insigna. Dar, dacă alți
legi nu puteau trece probele cu ușu
rință ? Ori aci, era vorba să obțină 
toți insigna F.G.M.A. Pentru asta a 
trebuit un antrenament foarte, foarte 
serios. Cei mai bum t-au ajutat și pe 
ceilalți.

După lunga perioadă de antrena
mente, sportivii au început să culeagă 
roadele.

așa 
Re- 

că 
co-

încă sub impresia

Antarctida

Acasâ la tînârul fizician «Tnnnc

') Chionide — o grupă de păsări din

3

La văcsuitul ghetelor — 
alt mecanism.

Dar la învățătură îl poate 
ajuta numai silința lui I

La spălat, îl ajută un a- 
parat născocit de el.

La pregătirea cărților șl 
caietelor — un ..orar auto
mat''.

-StfiJLOJLSLSUUUU^

Amurgul în Bărăgan, în a- 
ceste zile de iarnă, dăruiește 
din plin frumuseți negrăite pri
vitorului. Parcă ostenit și răz
bunat, viscolul își domolește 
răbufnirile înghețate și de sus, 
din înserarea turbure, cad lin 
peste stepa întinsă fulgi mari, 
pufoși, de nea. Atunci, copiii 
SiHî'ui ies cu săniuțele pe uliți 
și aleargă rîzînd și strigînd de 
se iscă așa un vuiet că ies gos
podinele la porți. Duminicile de 
iarnă nu se deosebesc de cele
lalte zile, dar pe înserat satul 
cunoaște un alt freamăt mai 
nou, mai plin. Ulițele și atunci 
sînt pline, dar copiii merg cu
minți și frumos îmbrăcați pe 
lîngă părinții lor spre cămin.

Iată și sala de festivități a 
căminului cultural din Broș
teni —- un sat în cuprinsul ra
ionului Urziceni. Clădirea — ri
dicată prin strădania localnici
lor — ne întîmpină plină 
lumină. In sală-i atîta 
că-i greu să-ți găsești și 
locșor. Vezi, nu-s numai 
ții elevilor-artiști ci și 
dări de la colectivă, învățători 
și, bineînțeles, instructorii de 
pionieri — care transformați în 
regizori, directori de scenă și 
sufleuri, pregătesc acolo, în cu
lise, marea „taină" ce ne pune 
răbdarea la încercări.

Iată că scena se umple de lu
mină și acolo sus apar în fru
moase costume populare pionie
rii școlii elementare din sat. 
Au cîntat multe cîntece fru
moase, au dansat „Ardeleanca" 
și „Salut voios de pionier’’, un 
dans nou alcătuit de ei. 
nieră plină de gingășie 
tat cu o voce subțire, 
sfioasă la început, un 
vechi despre Ialomița ce 
sevă bogată ogoarelor

A urmat apoi o scenetă sati
rică — „Marinică" îi spune. 
Subiectul e lesne de ghicit, nu
mai că eroul principal, elevul

de 
lume 

tu un 
părin- 
gospo-

Ci , Vili 
O pio- 
a cîn- 
puțin 

cîntec 
dăruie 

satului.

S-a intîm- 
avut emoții. De pildă, 

Spitz Ulvine. deși 
e bună sportivă și 
foarte bună elevă era 
cit pe aci să rămină 
în urmă. Dar colecti
vul nu a lăsat-o in vo
ia soartei Toată aten
ția s-a îndreptat asu
pra ei și Ulvine a luat 
toate probele

3 februarie 1956 
...lntr-o sală din 

Codlea. au fost che
mate colectivele spor
tive care au partici
pat la trecerea probe
lor G.M A și F.G M A 
Printre sportivu ma

turi frumos grupați pe asociații, se a- 
fia și un colectiv de băieți și fete li
nii mai mari, alții mărunței imbrucați 
ca de sărbătoare. întregul grup past'a 
o neclintită poziție de drepți. Numa a- 
tunci cînd li s-a strigat numele și, :>e 
rînd, au primit insigna și carnetul, 
bucuria n-a mai putut fi stăvilită, 
greu. în asemenea împrejurări, 
păstrezi poziția de drepți oină 
sfîrșit... Cînd au ajuns la școală, 
bucurie au încins o bătaie cu zăpadă. 
Pe Gross Renatte, care a obținut cele 
mai bune performanțe, au purtat-o, 
conform unui obicei sportiv, pe umeri, 
apoi au aruncat-o în sus și au strigat 
de trei ori „ura" in cinstea ei . și, 
bineînțeles, și a lor.

A. WEISS

Ariton Marinică, nu-i asemenea 
„codașului" din poveste. Ba-i 
chiar elev de frunte în clasa 
a Vil-a, premiat pe școală și 
președintele unității de pionieri. 
Cum am aflat mai tîrziu, cel ce 
se știa cu musca pe căciulă și 
la adresa căruia mergea 
era un alt elev, anume 
Alexandru din clasa a 
mare amator de chiul și 
dibaci la scornirea
„..Am uitat caietul acasă... Am 
lipsit, că nu m-am simțit bine...” 
Pe semne că nu s-a simțit bine 
nici acolo, în sală, căci, precum 
spun unii, a plecat capul ruși
nat și de atunci nu se mai îm-

satira, 
Bălan 
VII-a, 
meșter 

motivelor:

E 
să 
la 
de

vieții lor. Aa avut prilej să 
afle mai multe despre plante și 
cereale cînd au vizitat anul tre
cut gospodăria de stat Cioara și 
gospodăria colectivă. Acum iar
na, activitatea și-o duc mai 
mult la școală și la cămin. In 
recreație, elevii joacă șah. șu- 
bah, lipesc ilustrații la foto
montaje și albume, citesc. Sînt 
printre ei adevărați artiști 
cioplitul lemnului. Aceștia 
cioplit cu briceagul figuri 
șah. Au făcut astfel 
huri...

Dar nu numai cu 
cruri se pot mîndri pionierii 
Broșteni. Cu un timp în urmă, 
cînd zăpada nu troienise încă

26 de

aceste

în 
au 
de 

șa-

lu- 
din

pacă cu titlul de „codaș", și cu 
porecla de „Marinică"...

...Așa i-am cunoscut pe pio
nierii școlii din Broșteni — un 
sat aflat în stepa necuprinsă 
și albă a Bărăganului, într-o 
seară de iarnă.

I-am întîlnit din nou ziua la 
școală, într-o sală pe care 
împodobit-o singuri. Pe 
tre, stau farfurioarele cu 
răsărit. Ei l-au semănat, 
aflat astfel despre germi
nația plantelor și taina simplă, 
firească, atît de minunată, a

au 
feres- 

grîu 
Au

drumurile, ei au strîns și pre
dat peste 1600 kg. fier vechi.

I-am cunoscut pe acești copii 
ai cîmpiilor întinse. M-am mi
nunat de faptele lor voinicești, 
le-am admirat gingășia cu 
care jucau pe scenă, lată, i-am 
și fotografiat, ca să-i vedeți și 
voi, dragi cititori. Să-i vedeți 
și să luați seama cum știu să-și 
petreacă în mod distractiv și fo
lositor timpul liber copiii de la 
o școală aflată într-un sat de 
departe.

c PETRE
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încă din cele ma? vechi timpuri, 
oamenii au visat să sboare în unic 
versul depărtat și necunoscut. In 
antichitate, scriitori ca Lucian, șau, 
mai tîrziu în secolul XVI, în Fran
ța, Cyrano de Bergerac și-au închi
puit un sbor De satelitul pănrîntu-, 
lui—luna. De asemenea, Jules Ver-S 
ne, autorul atitor romane stiințifito- 
fantastice a scris minunatele po
vestiri „O călătorie în lună“ i 
călătorie în jurul lunii". Mai rroa- 
pe de zilele noastre, savantul "< so
vietic Țiolcovski a fost prîr «pe 
a pus bazele corisTflrrți.eȚ bare
lor rachete ihter-planetare./^?-|^ 
/După prevederile sâvîn ' 

torită descoperirii eți
or, da- 

«VWnu ne mai desparte jțimp de
.... 1 ' va pă

răsi pătnîntul, indreptindu-se către 
spațiile itîtef^/anfeflB^V.^Tpre- 
găti pentru sBonV &; inive\s

ziua cînd primiși aslrotj

tîcipanți la călătoria în lună, toți 
tinerii care se interesează de sborul 
înter-planetar, toți viitorii astro- 
norfii, ingineri, constructori, biologi, 
viitori meșteri din toate domeniile, 
pentru ca astfel să se închipuie pe 
ei înșiși în era ce vine.

In această neobișnuită 
selenografică prin radio

călătorie 
în lună,

• copiii și tinerii pot pleca atît sin- 
; guri cît și în grupuri.guri cît și în grupuri.

'sțimi va fi realizată această călă
torie? ■ /

Fiecâțe participant, membru al 
expediției sc4eKOgra$ce trebuie, cu 
ajutorul jurnalului său și prin de
sene sau modele, să arate cum își 
închipuie el pregătirile pentru sbor, 
cum vede sborul în sine și șederea 
în lună. Asta 'înseamnă că el tre
buie să descrie .sau să deseneze 
toate cele necesare oamenilor pen-

.T----- .----------

Acum, iată cîteva probleme prin- 
■\cipale la care trebuie să vă>gîndiți 

șî~'ate*căror soluții este neVoie să le 
căutați penîFn ă'putea într-adevăr 
realiza acest vis măreț — „sborul 
în lună" :

1. Care sînt condițiile de viață în 
lună?

2. 6um trebuie să ne echipăm și 
ce să luăm cu noi?

3. Cum va fi construită aeronava?
1 vor trăi și ce vor face 

oamenii în îhnă?
Salutăm pe toate fetele și pe toți 

băiețiî\ărc SÎni gata să transforme 
în realitate acest vis al oamenilor 
din planeta noastră și îi invităm 
s'ă ia parte la expediția selenogra- 

«doi^ndu-Ie multe succese 
nrajoasă inițiativă.

■ile voastre sînt aștep- 
aprilie 1956 pe adre- 
urești, cu mențiunea:

găti pentru s^ort(f țnive\Ș; a l tru-o călătorie acolo, 
studia, a sljfira^p^JspaUj inter
planetare — eSSe o faptg eroică, o 
faptă care se , poate, realiza numai 
prin eforturile unite ale popoarelor 
lumii.

La noi în țară, crește necontenit .. 1 
numărul tinerelor care se preocupă 
de aceste probleme ale viitorului. 
Tot mai mytți sfnf'pitmierii și șco
larii cate Se arată pastonpți de 
știință/ dornici să deslege* tainele 
universului, gata să anticipeze ov 4. Cum 

■Idee îndrăzneață care să rezolve 
cele mai complicate probleme ale 
tehnîcei. De aceea, Radiodifuziunea 
doastră,.xutjoscînd acest interes al 
tinerilor din țâT» noastră, a accep
tat bucuroasă inițiativa emisiunilor 
pentru copii ale Radioului din Be| 
grad, de a lua parte la o -călătorit 
selenografică prin radio în lura, că
lătorie la care sînt invitați copii 
din mai multe țări.

Pot deveni „seleniți", adică par-

în

1^.

RECONSTITUIRE
Căutați care sînt 1

cele 6 cuvinte ter- < T ? G R A M A
minate în GRAMA, 2

4BE 0 ■ Q G R A M A
astfel ca pe verti- c G R A M A
cal, de la I la II, 4 

aa -- L G R A M A
să rezulte o marcă s| G R A NI A
de automobil din 6 L G R A M A
Uniunea Sovietică. K

Se lăsă tăcere. Pat n-a- 
vea nevoie să explice mai 
mult. Fiecare înțelesese în- 
tr-o străfulgerare lucrul 
acesta simplu, care nu-i 
trecuse nimănui prin gînd. 
Și în mijlocul tăcerii grele, 
fiecare se gîndea la singu
ra cale cu putință. Cale 
care ar fi prelungit cu cine 
știe cît foamea și frigul din 
casele minerilor, dar care 
ar fi redat poate vieții un 
copil de 13 ani. Și alesese
ră. Simplu, omenesc, tară 
șovăială.

— Trebuie deci să să
păm, spuse cineva, mai 
mult șoptit, gîndul tuturor;

— Firește, trebuie să să
păm. Și încă cu grijă, în
tăriră cîteva glasuri.

— Bine, dar în cît timp 
vom putea răzbi ? întrebă, 
nedumerit, un vlăjgan 
tînăr.

— Eu am cam făcut so
coteala, îi răspunse Pat. 
In vreo zece zile...

— Dar va rezista oare 
băiatul ?

— E voinic, o să reziste, 
se amestecă bătrînul care 
povestise mai înainte des
pre Olsen. Pe suedez l-am 
scos după 11 zile, nevătă
mat. Și apoi, oricum, tre
buie să ne facem datoria 
de mineri. Să încercăm to
tul. E viața unui tovarăș 
de-al nostru în joc.

— Ei bine, nimeni nu va 
putea spune despre mine
rii din Bradfoxth că nu 
și-au făcut datoria 1 strigă 
cineva. Vom săpa așa 
dar !

— Așa e, vom săpa 1 
strigară minerii.

Unul singur, deșirat și în
doit de șale, spuse tare, cu 
voce amărîtă :

— Ei bine, și ce-o să 
mîncăm zece zile ? Crezi 
că patronu l prost să plă
tească ?

Pat ridică lampa, lumi- 
nîndu-i chipul scofîlcit și-l 
pironi cu o căutătură tă
ioasă :

— Ți-e gîndul numai la 
burtă, mă, linge blide 1

Minerii izbucniră în rîs.
Omul plecă capul ca sub 

o povară și o lacrimă îi 
luci fugar pe sbîrciturile 
obrazului. Apoi își făcu loc 
printre ceilalți, tăcut, apu
că un tîrnăcop și se așe
ză între cei care trebuiau 
să coboare primii în mină.

★
Tom dăduse ocol de ne

numărate ori „coliviei" în 
care era prizonier. Ii cu
noștea acum, pe pipăite, 
fiecare ungher. înțelesese 
bine că nu e nici-o putință 
de scăpare. Istovit, se ghe
mui intr-un colț. In buzunar 
avea un codru de pîine. 
Dar nu-i era foame. „Și a- 
poi, se gîndea, mai are 
vre un rost să mănînci, 
cînd știi că tot ai să mori 
curînd ?" Rana de la cap 
îl chinuia. își simțea buze
le arse, limba umflată. A- 
mintindu-și că unul din pe
reți e mai umed, se tîri in
tr-acolo și linse lacom pi
căturile ce se prelingeau, 
rar, pe cărbune. II răcori
ră. Apoi se ghemui din nou 
jos. „De viu o să pier aici, 
se gîndi. Poate peste cine 
știe cîți ani o să ajung o 
bucățică de cărbune și alți 
mineri au să mă scoată la 
lumină. Dar o singură do
rință aș avea : să nu nime
resc în soba vre unui bo
gătaș. Mai bine in soba 
prăpădită a unei familii de 
lucrători, să le dau căldu
ră copilașilor. O familie, 
hei..."

Aici, Tom își aduse a- 
minte de chipul depărtat și 
bun al maică-si, și zîmbi 
cu duioșie prin întuneric. 
Ce calde erau mîngîierile 
ei... Ce basme minunate îi

povestea seara, pentru ca 
Tom să uite de foame... A- 
poi, pe neașteptate, murise 
întx-un accident, la fabrica 
unde lucra. Și Tom, rămas 
singur, o pornise hoinar pe 
cheiul Tamisei. Ca un coș
mar i se perindară prin 
minte chipurile foștilor stă- 
pîni, pe unde slujise în 
anii lui de pribegie : un 
cîrciumar, un croitor, un 
proprietar de camioane... 
Apoi venise la mină. La 
mină 1 Tom scoase un gea
măt ușor, ca un oftat, și a- 
țipi pe pămîntul umed și 
zgrunțuros.

★
Neliniștit de întorsătura 

lucrurilor, unul din maiștri 
dădu fuga, pe furiș, să-l 
anunțe pe patron. Strikland 
îl ascultă în tăcere, uluit. 
Se lăsă, palid, într-un foto
liu. Apoi, ca împins de fur
tună, sări agitat în picioa
re, bolborosind :

— Idioții ăștia vor să mă

admite 1 Scurt 1 Aici eu sînt 
stăpînul și vă ordon să-mi 
executați dispozițiile !

— Nu ne puteți impune. 
Nu sîntem ucigași 1

.— Hm, dar mă întreb cu 
ce o să trăiți zece zile, și 
mai ales după aceea ? 
Fiindcă am să vă conce
diez pe toți, fără milă.

— Nu ne sperie amenin
țările dumneavoastră. Vom 
face așa cum am hotărît. 
Nu ne puteți sili.

Strikland își ieși deodată 
din fire. Agită pumnul osos, 
zbierînd ascuțit :

— Ba am să vă silesc, 
derbedeilor, comuniștilor 1 
Am să vă silesc 1 Vi s-a 
urît cu binele, faceți revo
luție... Ei lasă, veți avea ce 
doriți...

Și, dîrdîind de furie, le 
Întoarse spatele.

★
A doua zi dimineaț

Strikland mai făcu o încer
care, fără nici-un rezultat

ruineze 1 Auzi poveste, pen
tru un vagabond oarecare, 
pentru un copil de pripas ! 
De unde a mai ieșit ? Dar 
prețuiește derbedeul ăsta 
un milion de lire ? Hai ? 
Spune-mi 1 Să se execute 
dispozițiile mele, imediat 1 
Altfel vă-nchid pe toți, vă 
împușc, vă...

Maistrul, speriat, se re
trase prudent spre ușă.

— Stai 1 îi strigă porun
citor Strikland. Du-te și 
spune-Ie că... adică lasă, 
mai bine mă duc eu.

Și, tremurînd de furie. 
Ieși val vîrtej, cu capul 
gol, în curte. Dar după pri
mii pași, se domoli. înțe
lesese deodată că nu le 
poate impune direct mine
rilor să renunțe la salvarea 
băiatului. Altfel trebuia să 
ia lucrurile...

Așa că, se apropie, în a- 
parență calm, de grupul 
minerilor și-i întrebă mie
ros :

— Ce s-a întîmplat, oa
meni buni ?

Cineva îi zugrăvi scurt 
situația, ca unui trecător 
străin, fără să-l ia prea 
mult în seamă.

Mușcîndu-și buzele, Strik
land se prefăcu ca se mi
nunează :

— Dar bine, cum puteți 
fi așa naivi ? Eu doar am 
discutat cu specialiștii. 
Prăbușirea a fost atît de 
puternică, îneît n-a putut 
scăpa nici-un șobolan a- 
colo, jos. Flăcăul ăsta al 
vostru trebuie că și-a dat 
de mult sufletuL.. E în za
dar.

— Noi nu credem astfel, 
îi răspunse hotărît dar li
niștit Pat Hutchisson. Șl 
chiar de-ar exista vre o în
doială, pînă nu vom găsi 
trupul băiatului, viu ori 
mort, vom lucra fără explo
ziv. Nu ne puteți împiedica 
să ne facem datoria de oa
meni.

— Dar e o prostie, înțe
legeți I izbucni Strikland.

Pat vru să-l întoarcă 
spatele, dar patronul îl 
opri și-i țipă în obraz :

— Da, o prostie I Șl 
v-aș lăsa bucuros să vă 
faceți de cap, dar pe mine 
mă costă. Fiecare minut mă 
costă bani grei. Și nu pot

însă. Minerii erau neclin
tiți în hotărîrea lor. Orga- f 
nizați pe echipe, lucrau fă
ră răgaz, zi și noapte. Sco
teau cu grijă sfărămături- 
le, refăceau armătura.

Cu chipul cenușiu de su
părare, Strikland se încuie 
singur în biroul lui și lăsă 
perdelele. Apoi, ridică re
ceptorul telefonului. Glasul 
îi suna înăbușit între pe
reții capitonați :

— Alo, jandarmeria...
★

Lucrul înainta cu îndîrji- 
re, dar prevăzător. Pe ga
lerie nu putea să acțione
ze decît o singură echipă 
și oamenii se schimbau 
din trei în trei ore pentru a 
avea mai mult spor. Dar 
nici-unul dintre mineri nu 
pleca acasă să se odih
nească. O putere fără mar
gini îi țintuia pe toți acolo, 
lîngă gura de extracție. 
Fiecare căuta să fie de 
folos cu ceva, fiecare cău
ta să afle vești de jos, deși 
știau că mai e mult de fur
că pînă să răzbească în 
sectorul Z. La ceasul amie
zii, nevestele minerilor so
siră ca de obicei, tăcute, 
aducînd ulcelele cu mîn- 
care.

Dar masa sărăcăcioasă 
abia se terminase, că, de 
parte, pe șosea, se au; 
bîzîit de motor, însoțit de 
țipătul strident al unei si
rene. Minerii săriră în pi
cioare :

— Poliția... jandarmii 1
— Ne vin musafiri! făcu 

Pat, care tocmai ieșise din 
schimb și-și răcorea fața 
cu apă rece. Apoi, cuprins 
deodată de grijă se sui pe 
o grămadă de cărbuni și 
strigă :

— Ei vin să ne împiedi
ce, fraților 1 Strikland e 
pornit rău, fiindcă păgu
bește cu fiecare zi întîrzia- 
tă. Dar nu trebuie să ce
dăm. Doar nu sîntem de 
mămăligă ! Viața lui Tom 
atîmă de noi, nu uitați. 
Să rezistăm. Faceți Ia iu
țeală o baricadă în jurul 
puțului. îngrămădiți ce pu
teți. Să apărăm viața lui 
Tom 1

(Va urma)
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