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OASTRE AU VOTAT
sărbătoare In ziua alegerilor

colectivă.

Bacău, a 
Minodora

votat pentru întîia oară 
Jigău, fruntașă la învă- 

secție a votat și cetățea-

O In primele ore ale dimineții, la secția 
de votare nr. 22, din Tg. Mureș, a votat șl 
vestitul chirurg dr. Matyas Matyas, în virstă 
de 69 de ani. El a executat peste 65.000 de 
operații, salvînd numeroase vieți.

43 La 
și eleva 
țătură. La aceeași 
nul Eremia Cârlan în virstă de 107 ani, de 
pe strada Vadul Bistriței.

In comuna Căpleni, raionul Cărei, ziua 
alegerilor a mai avut o însemnătate. In a-> 
ceasta zi, 30 de familii de țărani muncitori, 
romini și maghiari, au înființat o gospodărie 
agricolă

împodobite de mîini 
Toți bucureștenii 
că trăiesc o zi 

de primăvară

secția de vot nr. 
drum scurt. Și 
cîteva sute de
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Cazangiul Ilie Girscă. de la Atelierele Navale Giurgiu, votînd 
-------------------------* *.-------------------------

Capitala in
La 11 martie, Bucureștiul 

a trăit din plin sărbătoa
rea alegerilor. De diminea
ță pînă în miezul nopții au 
răsunat cîntecele și jocu
rile. Instituțiile mari ca și 
căsuțele modeste, toate au 
fost 
harnice, 
au simțit 
minunată, 
timpurie.

Ora 6. In Gara de Nord, 
cîțiva călători grăbiți, intră 
la secția specială de vot. 
Trenul le pleacă peste cî
teva minute, dar nu por
nesc la drum pînă ce nu-și 
îndeplinesc datoria cetățe
nească.

La aceeași oră, în mii 
de case, pe sute de străzi, 
oamenii au acelaș gînd : 
să fie printre primii la sec
țiile de votare.

...La blocul din Calea 
Dudești nr. 123, geamurile 
s-au luminat mult înaintea 
orei 6. In blocul acesta, de 
curînd construit, locuiesc 
14 familii de muncitori 
fruntași de la uzinele „Ma-

tyaș Rakoși". Intr-un apar
tament, copiii privesc aten- 
ți pregătirile părinților. Se 
îmbracă în haine frumoa
se, își pun decorațiile... 
„Parcă ar fi 1 Mai 1 Merg 
să voteze 1" — se lămuresc 
ei îndată.

Familiile se întîlnesc jos, 
Sînt aici strungarii Vasile 
Angelescu și loan Corjos, 
turnătorul Iorgu Mirea, for
jorul Anghel Cristea șl 
alții. Dar nu pornesc pînă 
nu vine și vopsitorul Pe
tre Tibișiu. El este candi
datul lor.

Pînă la
25 au un 
totuși pe
metri ei văd multe din rea
lizările regimului nostru 
pentru care își vor da vo
tul : piața și parcul Vitan, 
căminele uzinelor 7 Noiem
brie și chiar clădirea nouă 
a școlii profesionale, în 
care votează.

...Seara, Bucureștiul are o 
înfățișare feerică. Străzile 
cunosc o animație deose
bită. Spre secțiile de vot 
se îndreaptă ultimii alegă
tori...

„Victori a“ a votat
Orașul Victoria — un nou oraș pe harta patriei noas

tre scumpe! Un oraș nou, socialist, clădit din temelie 
în anii puterii populare. t

Cite blocuri noi nu s-au înălțat aci numai în ultimul 
timp, cîte nu s-ar putea povesti despre istoria fiecărei 
construcții din acest oraș...

Dar despre altceva vreau să vă vorbesc, despre faptul 
că duminica ce a trecut Victoria a trăit un eveniment 
deosebit, o bucurie mare: orașul a votat pentru întîia 
oară !

...Bucuria acestui eveniment o puteai citi pe chipul fie
căruia. Despre ea iți povesteau parcă și vocile vesele.

pentru întîia oară!
tinerești, ale pionierilor care cîntau înaintea localului de 
vot, și figura cutată de vreme dar totuși blindă a bătri- 
nului maistru Voinea Danciu — unul dintre meșterii fău
ritori ai acestui oraș.

Și bucuria aceasta nestăvilită, fiecare locuitor și-a ma
nifestat-o în felul său : unii dind produse cu mult peste 
normă — ca brigada lui Dobrin Mittiade de la Combina
tul chimic, — alfii cinstind evenimentul prin lucruri mai 
mărunte dar totuși făcute cu toată inima — așa cum 
au făcut pionierii!... Cu toții însă, au simfit că votul de 
duminică a însemnat încrederea lor deplină în viitor, con
vingerea că orașul lor drag — Victoria, va cunoaște o 
continuă dezvoltare și înflorire.

O Departe de patrie, pe bordurile vaselor 
acostate în porturi, ori aflate în largul mă
rilor și oceanelor, marinarii noștri au votat 
și ei, alături de toți cetățenii. Radiogramele 
sosite în port la Constanța vestesc : Pe va
sul „Mangalia", aflat în portul Famagusta, 
au fost arborate steaguri. La fel și pe bor
dul vasului „Constanța", aflat în portul 
Alexandria. Toți membrii echipajului vasu
lui „Dimitrov", acostat intr-un port englez, 
au votat pentru candidații Frontului Demo
crației Populare.

gî Și oțelarii din Hunedoara și-au dat cu 
bucurie și încredere votul lor candidatitor 
F.D.P.

Astfel, votînd printre primii, oțelarii lui 
Vaier Lăbuneț și-au inceput lucrul în schîm- 
bul de dimineață hotăriți să elaboreze cel 
puțin o șarjă rapidă, iar maistrul oțelar N. 
Munteanu împreună cu prim topitorii din 
schimbul său, au dat in noaptea de 10-11 
martie, 2 șarje rapide, depășind planul do 
producție. "

/a

★ »In uriașa sală de teatru a Pala
tului pionierilor din București, sute 
de pionieri și pioniere au venit să se 
intilnească in această seară cu Liubov 
Kosmodemianskaia — mama lui Zoia 
și Șura.

Freamătul de glasuri și de aplauze 
izbucnit vesti sosirea tovarășei Liu
bov Kosmodemianskaia.

Ea a venit in mijlocul copiilor pen
tru a-i cunoaște și a le povesti despre 
copiii ei — Zoia și Șura».
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Dragi plantari.
meu 
Dio- 
Sînt

—-arizi» ă transmit salutul 
si salutul tuturor 

(4$ oierilor sovietici. . ..
doar de cîteva zile în 

, acest oraș si-am și
------—* avut ocazia să cunosc 

cîte ceva din Capitala voastră. As
tăzi am avut prilejul să vizitez o 
seamă de 
cînd văd 
voastră, 
copiii din 

? 
o

grădinițe de copii. Acum, 
copiii din țara dumnea- 
simt că mă aflu lîngă 
țara mea. Toți copiii din

lume se aseamănă între ei; toți au 
privirile deschise.
Eu îi
vîrstă
copiii

ochii luminoși, 
iubesc, pentru că, de orice 
sînt îmi aduc aminte de 
mei.

dintre

ajuta pe cei

Nu mă îndoiesc că multi 
voi au citit cartea mea despre Zoia 
și Șura. Vreau să vă amintesc că 
Zoia și Șura au învătat la a- 
ceeași școală și au stat în aceiași 
bancă. Numai în clasele superioa
re. cînd Sura a devenit mult maj 
înalt decîi Zoia, el a trebuit să 
se mute în altă bancă.

întotdeauna Zoia îi 
rămași în urmă și 
căuta să-și dea tot 
timpul liber si toată 
osteneala pentru ca 
să nu rămînă nici 
un copil în urmă la 
învățătură. Ea învă- 

. ta bine și căuta să-l 
facă și pe fratele ei 
să învețe. Zoia iubea 
literatura, mai ales 
poezia. îndrăgea 
mult literatura rusă 
și sovietică, dar a- 
aceasta i se părea 
prea puțin si de a- 
ceea năzuia să ajun
gă scriitoare sau cri
tic literar.

Șura era matematician; îi plă
cea literatura, muzica; voia să ur
meze școala de aviație §1 să devi 
nă artist...

Dar războiul a distrus toate pla
nurile lor.

In 1941, ei au trecut în clasa a 
X-a. ultima clasă a scolii medii. 

Peste puțin timp, au ascultat la ra
dio cuvîntarea lui Viaceslav Mihai- 
lovici Molotov despre atacul perfid 
al fasciștilor împotriva Uniunii So
vietice. Zoia a fost adînc frământată 
de cuvîntarea lui Molotov. De 
ci, ea s-a decis să-și schimbe 
plet viata.

Zoia avea 16 ani, iar Șura 
treba : „Nu cumva ai de gînd să 
faci războiul ?“ Nespus de sincer

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Prem Ci a nd

Al. Ovidiu ZOTTA-

totuși, lui 
cîndva o 
greu ?

Pionierul Nicolae Zbo
rovski din Lupeni are 9 
ani. Trebuie să recunoaș
teți, e o vîrstă demnă de 
luat in seamă... Oricum, 
ca mulți alții, 
lui, Nicolae se consideră 
flăcău în toată firea 
chiar își pune întrebarea: 
„Ce meserie îmi voi ale
ge ?” Răspunsurile (pe 
care și le dă tot el), sînt 
deajuns de numeroase; 
desigur, cel puțin două 
răspunsuri noi pe zi. 
care să te oprești ? Ce 
fi Nicolae ? Greu 
spus...

Și totuși, nu-i chiar 
tît fle greu dacă ținem 
seama că...

★
...pe. la începutul acestui veac, trudea în mina 

Lupeni minerul Borek Francisc, străbunicul lui 
Nicolae. Pe vremea aceea, mina era un adevărat 
balaur care nu arareori cerea plata în sînge de 
miner pentru cărbunele scos la lumină. Asta 
se înțîmpla din pricină că patronii dădeau trun
chiuri puține și putrede pentru armarea galerii
lor care de multe ori se prăbușeau strivite de 
apăsarea muntelui. Avînd unelte primitive, oa
menii luptau numa-n puterea mîinii cu piatra 
dăruind celor de la suprafață, odată cu fiecare 
bulgăre de cărbune, cîte o adevărată pildă de 
eroism simplu și modest, dar cu atît mai înăl
țător. In schimb, patronii îi răsplăteau cu sudal- 
me, dispreț și bani cît să nu piară de foame.

Așa trăiau minerii pe atunci, așa trăia și Bo
rek Francisc.

Dar de ce nu părăseau ei mina ? De ce nu-și 
căutau de lucru în alte locuri, cu primejdii mai 
puține și muncă mai blîndă ? Pentru că dînșii, 
simțeau că prin munca lor se află în primele 
rînduri ale oamenilor ce luptă să supună natura 
și pentru nimic în lume nu voiau să părăsească 
aceste rînduri; pentru că erau mîndri de munca 
lor; pentru că nădăjduiau că, odată și-odată, 
vremurile le vor aduce zile mai bune. Iar pen
tru a grăbi venirea acestor zile mai bune, luptau 
din răsputeri. Greva de la mina Lupeni, care s-a 
petrecut în anul 1929, e numai una din mărturii. 
In timpul ilegalității partidului, casa lui Borek 
adăpostea ședințe secrete ale comuniștilor Tot 
la fel, casa minerului Ludovic Zborovski — gi- 
nerele Iui Borek și bunicul lui Nicolae — îi 
adăpostea pe comuniștii care făureau minerilor 
planuri de luptă pentru o viață mai bună. 
Ludovic Zborovski muncea în mină de pe la 
vîrsta de 12 ani. A fost un bun miner și-un bun 
om. Greva din 1929 l-a arătat tuturor ca pe un

★

cu asta, adunarea noastră a
— încheie Chelaru Mihai, in-

- ...Și 
luat sfîrșit ______ ____ „
strucțorul superior al unității școlii’ din 
Comănești. Avuseseră adunarea activului 
pionieresc. Se analizase munca de învă
țătură pe cel de al treilea pătrar, apoi 
instrfictorul vorbise despre adunările pio
nierești.

Era ora 3, ziua.
— Hei, ia veniti încoace — se auzi 

deodată vocea Varvarei Anișoara de pe 
balcon.

Se îngrămădiră toți la ușa balconului, 
încolo, spre marginea comunei se vedea 
intr-un loc o pară roșie de unde răbuf- 

cînd 
fum.

nea din cînd în 
cîte o coloană de

— Arde acolo 
șopti cineva.

— Trebuie să 
pe lîngă Izvor...

Varvara se întoarse 
brusc.

— Poate că n-au 
sosit pompierii... Privi 
spre instructor și 
cesta înclină

fie

groază cum strașina 
va lăsa curînd să pă- 
pod.

de coceni — se văita

Mineri In șut
tovarăș de nădejde iar lunile de închisoare că
pătate pentru participarea la grevă l-au întărit 
și mai mult. Și el iubea mina ! Nepăsarea pa
tronilor făcea ca munca să fie grea, ca sănă
tatea oamenilor să fie lovită. — Ludovic a sim
țit din plin aceasta, totuși a muncit cu .pasiune, 
li ura pe patroni, dar își iubea munca. De-abia 
însă după ce minele au trecut în proprietatea 
întregului popor, munca lui a dat roadele cu
venite. „Cu două pichamere lucra bătrînul — 
cite unul în fiecare mînă!” Iși aduc oamenii 
aminte. întreaga viață și-a petrecut-o în mină. 
După el, au rămas mai departe, mineri, fiii 
săi : Francisc și Ludovic — unchii lui Nicolae, 
și Augustin, tatăl lui Nicolae. In clipa de față, 
Augustin Zborovski e secretarul organizației de 
bază P.M.R. din mină Ei toți iubesc mina așa 
cum a iubit-o tatăl lor, bunicul lor. Au învățat 
mineritul, cu tragere de inimă și i-au pătruns 
tainele, ei înșiși pătrunzîndu-se de dragoste pen
tru această nobilă muncă. Astăzi, cînd viața mi
nerilor nu mai e amenințată la tot pasul, cînd 
munca le e înlesnită de unelte moderne, cînd 
foamea nu le mai străjuie ușa, minerii știu să 
răspundă încrederii și respectului pe care întreg 
poporul le are față de ei. Pe piepturile a doi 
dintre frații Zborovski strălucesc medalii și or
dine ale Republicii Populare Romîne. Dar, să 
ne-nțelegem : minerii din familia Zborovski nu-s 
niște oameni neobișnuiți, eroi din legende Sînt 
pur și simplu o familie de mineri adevărați care 
poartă dragoste pentru munca lor din tată-n fiu.

★
Și-acum, să ne-ntoarcem la Nicolae al nostru. 

Unde, am rămas ? Aha, acolo unde spuneam că, 
nu-i va fi prea greu ca să-și aleagă 
meserie... De ce credeți că nu-i va fi

★

IO

capul în semn de aprobare... Să mergem 
acolo 1

întreg activul pionieresc o porni în 
fugă pe șosea In fruntea grupului alerga 
Varvara alunecînd din cînd în cînd pe 
zăpada înghețată. Avea o înfățișare ciu
dată. Ochii îi sclipeau ca atunci cînd ai 
febră și din pricina alergăturii nu mai 
putea respira.

★
izbucnise incendiul se a- 
pe strada Izvor, în fun-

Casa în care 
fia într-adevăr 
dul unei curți pătrate, străjuită de o par
te și de alta de două corpuri de clădire.

Vîntul bătea dinspre stînga și mîna 
flăcările și scînteile spre colțul din fund 
al imobilului din dreapta unde se aflau 
niște stive de lemne așezate în spatele 
unei case alăturate. Lemnele uscate lua
seră foc și ardeau acum cu pălălaie. Ar
deau de asemeni strășinile clădirii dim
potrivă vîntului și a celei din spate.

Enăscuță, invalidul care locuia în 
corpul de clădire care începea să ia foc, 
alerga de la un capăt la altul al curții 
zăpăcit, văzînd cu 
mistuită de flăcări 
trundă flăcările în

— Podul e plin 
îngrozit invalidul.

Cetățenii de pe stradă alergau cu găleți 
cu apă, cu lopeți și tîrnăcoape Cineva 
anunțase pompierii și aștepta tropăind de 
nerăbdare în colțul străzii.

Deodată grupul de pionieri năvăli în 
curte. Cineva se găsi să strige: „Ei co
pii I Nu încurcați locul a...“ Dar vorba 
îi rămase neterminată. Copiii puseră mî
na pe găleți și formară ceea ce se nu
mește un „releu”, adică un lanț. Instruc-

Pe vremea cînd munceam 
pe vapor, am avut odată oca 
zia să mă opresc la Colom
bo1). Aveam acolo un prieten 
căruia i-am trimis o scrisoare 
anunțîndu-1 că voi veni să-l 
văd. M-a întîmpinat în port cu 
multă bucurie și am plecat 
împreună să vizităm orașul.

Prietenul meu mi-a spus :
— Am să-ți fac cadou un 

lucru pe care tu nu l-ai văzut 
niciodată.

— Dar despre ce e vorba 7
— am întrebat eu surprins.

— Despre „Piatra șarpelui" 
mi-a răspuns el calm.

— Ce, „Piatra șarpelui 7"
— am întrebat eu iarăși. Am 
auzit doar că această piatră 
prețuiește cît șapte țări. Oare 
aparține cu adevărat șarpe
lui ?

— Da, prietene, piatra a- 
ceasta este a șarpelui.

In junglele Ceylonului tră
iesc pînă la 50 de varietăți 
de șerpi. Din aceste cincizeci 
de varietăți doar una poartă 
cu ea piatra care luminează. 
Acești șerpi se numesc la noi 
Kaalia. Este adevărat că nu e 
un lucru chiar atît de ușor să 
obții o asemenea piatră. Din 
50 de șerpi poate doar la unul 
găsești piatra aceasta.

Noaptea, cînd șarpele are 
nevoie să facă lumină în ju
rul său, el pune pietricica pe o 
lespede mare și plată și apoi 
se așează în fața ei In cazul 
în care îl amenință vreun pe
ricol, șarpele ia în gură acea
stă pietricică și dispare în 
beznă. Se știe însă că după 
ce a trecut pericolul șarpele 
revine în același loc. Așa sînt 
obișnuiți acești șerpi : unde 
au pus odată pietricica lor 
acolo o pun mereu. Chiar as
tăzi am să mă interesez prin
tre cunoscuți și am să caut 
să-ți arăt un asemenea șarpe.

...Au trecut două zile de la 
această discuție. In a treia zi, 
spre seară, m-am pomenit cu 
prietenul

XJOOOOOOOOOO^ț
meu.

— Bucură-te frăți- 
oare, mi-a spus el, 
am descoperit într-un 
loc piatra șarpelui.

M-am sculat repe
de și am ieșit în 
curte unde ne aștep
ta cel care venise sâ 
ne comunice această 
veste. Omul a înce
put să povestească .

— Chiar acum viu 
din junglă și într-un 
anumit loc am văzut 
un șarpe cu piatră. 
Dacă mergem deîn- 
dată o să putem să 
luăm piatra.

Am plecat în mare 
grabă. Deodată înso
țitorul nostru se opri, 
arătă cu degetul 
spre un desiș și ne 
spuse încet:

avea 
putere.

torul care 
mai multă 
scotea apa din fîn
tînă. Atît de repe
de îi mergeau mîi
nile încît păreau 
palele unui motor. 
Gălețile zburau din 
mînă în mînă și 
ajungeau în față 
la „echipa de șoc"

Varvara aruncă prima găleată cu apă 
peste bîrnele încinse Un nor de aburi 
fierbinți o izbi imediat în față, în timp 
ce bîrne aprinse cădeau de o parte și de 
alta. La dreapta. Varvara văzu stivele 
arzînd. Sus pîrîiau streșinile. _ Drăghini 
Draga și Popovici Alexandru rămăseseră 
prostiți lîngă ea cu gălețile în mînă.

— Aruncă acolo, ce căști gura ?
Smulse o găleată, apoi alta și le a- 

runcă sub cele două streșini încinse. Fo
cul se stinse o clipă, fumegă și se aprin
se iar, parcă mai slab însă. Asta era deci 
de făcut. Să izoleze cele două clădiri pînă 
la venirea pompierilor.

— Podul e plin cu coceni — se auzi 
iar văicăreala lui Enăscuță.

— Ivanciu, Enache, — țipă Varvara 
Sus, sus în pod. Scoateți totul din pod.

Glasul îi fu acoperit. Peretele casei 
care ardea se prăbuși cu zgomot închi- 
zînd drumul spre stiva cu lemne.

întreg grupul (Drăghini, Varvara, Po
povici...), ca la comandă se năpustiră 
spre stînga, ocoliră clădirea încendiată 
și ajunseră prin spate la lemne, pe care 
începură să le care în grabă, departe, 
pe terenul viran din spatele casei ce ar
dea. Releul se lungi după ei, astfel că 
acum puteau lucra fără grijă avînd apă 
suficientă la îndemînă.

*— Priviți vă rog. E șarpele, 
iar în fața lui — piatra lumi 
noasă. Intr-adevăr, cam ia 20 
de pași de noi am văzut un 
șarpe Stătea cu gîtul întins 
înainte, iar în juru-i era totul 
luminat. M-am gîndit mult și 
încordat ce să fac ca să iau 
piatra. In cele din urmă mi-am 
întors capul spre omul care 
îmi arătase șarpele și i-am 
spus în șoaptă :

— îmi pare toarte rău că 
n-am luat arma cu mine : aș 
fi împușcat șarpele și i-ași fi 
luat piatra..

— Domnule, nu aveți nevo
ie de armă 1 — îmi spuse el 
calm. — Așteptați-mă aici o 
clipă, mă întorc îndată.

Spunînd aceasta plecă și se 
întoarse în scurt timp tinînd 
In mînă un bulgăre de noroi.

— Ce faci cu bulgărele a- 
cesta, l-am întrebat

— Stați liniștit și priviți — 
ne răspunse în șoaptă.

încet de tot se urcă într-un 
copac și îmi făcu semn să fac 
acelaș lucru. M-am urcat și 
eu. Omul se strecură pe o 
creangă enormă a copacului 
și se opri chiar deasupra lo
cului unde stătea șarpele. 
Deodată aruncă jos bulgărele 
de noroi care acoperi com
plet piatra șarpelui. In jur 
se tăcu întuneric. După zgo
motul și fîșîitul din iarbă ne 
puteam da seama că șarpele 
își caută piatra. După un timp, 
zgomotul încetă. Am crezut că 
șarpele s-a depărtat și era cît 
p-aci să mă dau jos din co
pac. Dar însoțitorul nostru m-a 
apucat de mînă și mi-a spus :

— Nu trebuie să coborîți 
fiindcă riscati să nu vă mai 
întoarceți acasă. Șarpele s-a 
ascuns și stă la nîndă prin a- 
propiere.

A doua zi după ce s-a lu
minat am privit cu atenție în 
jur. Am coborît din copac și 
am înlăturat noroiul care aco
perea piatra șarpelui. Eram 
extrem de bucuros că obținu
sem această piatră rară. De 
bucurie nici nu-mi venea să 
cred că piatra șarpelui. al 
cărei posesor eram acuma, 
prețuiește cît șapte țări.

Piatra aceasta aparține unei 
varietăți speciale; dacă este 
cît de puțin încălzită începe 
să lumineze în întuneric Șar
pele ține în gură această pia
tră toată ziua și în felul acesta 
o încălzește. Noaptea, el plea
că în junglă Ia vînat și pune 
piatra luminoasă în fața sa. 
Așa prinde el toate qîzele si 
insectele care vin spre el a- 
trase de lumină.

Din „Pionierscaia Pravda"

*)Prem Ciand este un mare 
scriitor progresist indian.

’) Colombo — port la Ocea
nul Pacific și centru adminis
trativ al insulei Ceylon.

Nimeni nu mai spunea acum : „Copii, 
nu încurcați drumul I”

Releul era amestecat, cei mari cu cei 
mici. Instructorul scotea neobosit apa din 
fîntînă iar echipa din podul invalidului 
arunca în partea cealaltă, ferită de pri
mejdie, toate obiectele inflamabile din 
pod. Balaș Doina păzea hainele pionieri
lor și făcea în același timp și „ordine".

— Nu vă apropiati vă rog. Lăsati 
echipele să lucreze — rostea Doina cu 
importanță apăsînd anume pe cuvîntul 
„echipe”.

Un clopot se auzi sbătîndu-se întîi de
parte, apoi din ce în ce mai aproape.

— Pompierii, vin pompierii 1
Varvara se clătină de oboseală. Stre

șinile fumegau, dar flăcările nu mai țîș- 
neau deloc. Pe terenul viran zăceau lem
nele înegrite.

Ivanciu și Enache își legau mîinile cu 
batista Aruncaseră știuleți încinși cu 
mîna goală. Ustura al naibii, dar nici 
unul nu se văita

întreg grupul de pionieri se dădu dis
ciplinat la o parte. Venea de acum rîn- 
dul celor care aveau scule și priceperea 
de a stinge un foc. Cel mai bum lucru 
era acum să meargă către casele lor. 
Erau obosiți și negri de funingine ...Dar 
fiecare se simțea mîndru. Focul nu pu
tuse trece de ei 1

A. WEISS
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și modestă ea îi răs
pundea numai atît: 
„Da".

încă din prima zi 
a războiului. Zoia 
s-a întrebat cum să 
participe si ea la a- 
părarea patriei, cu 
ce să aiute armata 
sovietică pentru a-i 
alunga pe dușmani 
de pe teritoriul nos
tru. lntrînd în acti
vitate pentru spriji
nirea frontului, ea 
coase ranițe pentru 
soldați, albituri pen
tru spitale, însă toa
te acestea i se par 
prea Putin. Ea dorea 
să meargă chiar pe 
front, dar cum să 
facă ?

Trebuie să vă spun 
că Zoia era foarte 
perseverentă în atin
gerea scopului oro-
pus Ducîndu-se si cerînd șă mear
gă pe front, a obtinut să fie primi
tă la un curs de pregătire specială. 
Si astfel. într-o bună. zi. a venit mai 
bucuroasă decît orieînd. si cu ochii 
strălucitori de fericire mi-a. spus : 
„Mamă. îfi destăinui numai fie un 
mare secret — să nu știe nimeni, 
nici lui Sura să nu-i spui: — Peste 
două zile plec într-un detașament de 
partizani. Nu pot să răm-în aici 
cînd fasciștii ne atacă tara".

Peste două zile — parcă ar fi 
fost ieri — eu o și conduceam pe 
Zoia la stafia de tramvai.

Aș vrea să spun că organizați* 
de Comsomol a Moscovei a dat 
pentru front peste 300.000 de com- 
somoliști. Cu aceștia, a plecat și 
Zoia. Sosind în stafia de tramvai 
m-am gîndit: „Poate că niciodată 
n-am s-o mai văd pe Zoia". Voiam 
să-mi întipăresc în minte trăsăturile 
fetei și-am simfif că-mi vin la
crimi în ochi. Zoia a observat și-a 
spus: „Mamă, ai lacrimi în ochi. 
Nu trebuie să mă conduci cu la
crimi", Intîmplător, tramvaiul a 
sosit foarte curînd în statie. Zoia 
a sărit înăuntru aproape din mers 
si mi-a vorbit • „Mamă, eu ori mă 
întorc vie ca erou, ori mor ca erou. 
Nu tebuie să fii tristă".

sa a plecat Zoia. Asa 
au plecat să-si apere 
patria milioane de copii 
de-ai noștri. Pe front. 
Zoia primește misiuni 
pe care le îndeplinește 

cu cinste. Pînă la urmă însă fas
ciștii o iau prizonieră. La început, 
aceștia au crezut că este băiat. 
Zoia era înaltă, slabă si purta pan
taloni și șapcă. De-abia cînd i-au 
scos șapca și i-au zărit minunatul 
ei păr de fată, fasciștii și-ar dat 
seama cine era și au început s-o 
tortureze. Zoia a îndurat toate chi
nurile, rămîndînd fiică credincioasă 
a patriei.

Corpul ei a fost ars cu foc și 
tăiat cu ferăstrăul. A fost scoasă 
în ger cu picioarele goale si foto
grafiată de către călăi în spînzură- 
toare. La execuție au fost siliți să 
asiste bărbați, femei și copii din 
împrejurimi. Văzîndu-le lacrimile, 
Zoia i-a îmbărbătat: „Luptați to
varăși pentru dreptate". Iar călăilor 
fasciști ea le-a spus : „Voi mă 
spînzurati Pe mine, însă eu nu sînt 
singură — noi sîntem 200.000.000 
și pe tofi nu ne puteti spînzura".

Fasciștii au ucis-o pe Zoia fizi
cește, însă Zoia trăiește, numele ei 
a pătruns în toată Uniunea Sovie
tică și în toată omenirea progresis
tă. La chemarea ei de dinainte de 
moarte, au răspuns zeci de mii de 
tineri și tinere. In scrisorile pe 
care mi le trimeteau ei, se afla 
adesea scris: „Cu toate că sîntem 
tineri, noi o vom răzbuna Pe sora 
noastră. Zoia".

n acest timp, pleacă pe 
front ultimul meu fiu, 
Sura.

El a terminat cu ca 
lificativul „foarte bine" 
școala de tanchiști si,

fiind comandant de echipaj. Sura 
își începe activitatea de luptă în 
august 1943. S-a întîmplat ca el să 
lupte pe front împotriva unității 
fasciste care o executase pe Zoia. 
Se spune că există o dreptate pe 
lume, si aceasta e adevărat: fra
telui i-a revenit sarcina de a-si răz
buna sora și el, cu mașina lui pu
ternică, a strivit nu numai o sută 
de fasciști I Tot așa. Sura nu odată 
a fost rănit, nu numai o singură 
decorație a primit.

In cei doi ani de zile cît a luptat 
oe front, am primit mai mult de o 
sută de scrisori de la el. In nici 
una din aceste scrisori nu se o lin
gea de viata grea a frontului. Dim
potrivă. scrisorile lui erau pline de 
tinerețe și voie bună. „Mamă pentru 
mine să nu ai teamă Să ai grijă de 
sănătatea dumitale, să nu-mi porti 
mie de grijă" Ultima scrisoare de 
ia Sura mi-a venit la 1 aprilie 1945

Șura iubea mult viata Mi-aduc 
aminte cînd a venit el ultima dată 
la Moscova, într-o permisie de oa- 
tru-cinci zile. Mi-am amintit atunci 
că Zoiei si lui le plăcea muzica. A 
preciau muzica clasică și ei înșiși 
cuatau foarte frumos. De multe ori 
Sura si cu Zoia cîntau împreună ; 
gîntecele lor deveneau din ce in ce 
m'ai răsunătoare, mai melodioase 
Atu in t indu-mi toate acestea m-am 
gîndit săd duc pe Sura la teatru.
Mare. Jumătate din locuri erau ocu- 
pate de militari #ire. asemeni lui 
Sura veniseră în delegație sau în 
permisie de pe front si tot asa. tre
buiau să plece înapoi. Cealaltă iu
mătate de locuri era ocupată de 
muncitori din fabrici.

Noi stăteam la teatru, dar afară 
era război. Poate că în acele clipe 
piereau mii de vieți sovietice 
uitat cu lacrimi în ochi la 
ședea cu capul în mîini.

Cînd am ajuns acasă mi-a 
„Mamă, iartă-mă. dar trebuie . 
spun că mă voi întoarce oe front 
înainte de 
e numai si

M-am 
Sura;
spus;
să-fi
meuvreme. Acum, locul 

numai ne front".
este două zile îl condu
ceam De Suira la gară. 
Era noapte, tîrziu. 
Ne-am apropiat de va
gon. lair Sura s-a dus 
într-un compartiment 

i lăsa geamantanul Apentru a-si
ieșit însă repede spimîndu-mi stîn- 
jenit : „Știi, voi călători în compar
timent cu un general !“

Trebuie să vă spun că era timid 
Cu toată statura lui gigantică, mai 
ales pentru cei 18 ani si iumătate 
ai săi. cu toate că ucisese mai multe 
sute de fasciști, el se sfiia sâ mear-

gă împreună cu un generat în ace
lași compartiment. Eu am glumit: 
„Cum, tu omori pe dușmani și nu 
ti-e frică, dar ca să stai iîngă un 
genera! de-al nostru de temi?"

Despărtindu-ne, l-am rugat pe 
Sura să nu intre în foc atunci când 
nu va trebui. El m-a rugat să nu-i 
port griia si m-a încredințat că se 
va întoarce la Moscova după victo
rie. Apoi s-a auzit șuieratul locomo
tivei și trenul a pornit încetișor Am 
început să alerg alături de vagon, 
discutînd cu Sura, dar trenul prin
dea din ce în ce mai multă viteză 
și-apoi n-am mai putut zări deoît 
fata si batista fluturată 
meu.

...La 20 aprilie 1945 am 
cutia cu scrisori, un plic. _ _ __
era numele lui Sura, dar scrisul nu 
era al său. M-am gîndit: De ce nu 
mi-a scris el însusi ? Pe urmă ml-am 
zis că poate e rănit greu sau poate 
a rămas fără mîini. sau poate e orb. 
Am rupt plicul, am citit primele 
rînduri și mi s-a întunecat vederea. 
N-am putut citi mai departe. 
Insfîrșit, m-am recules cu greu, 
am strîns dinții și-am citit tn 
întregime scrisoarea, kni scria co
mandantul 
cepea cu 
„Mi-e greu 
centrati vă . _
voastră. Fiul dumneavoastră, loco
tenentul maior Alexandru Kosmo- 
demianski a pierit în războiul contra 
fascisFlor. în ziua de 13 aprilie 
1945. El a dat patriei tot ceea ce a 
avut mai bun viata 1 Fiul dumnea
voastră e u-n erou, outeti să fiți 
mîndră ; a fost un fiu destoinic".

La 30 aprilie 1945 am plecat cu 
avionul la Konigsberg pentru a a- 
duce trupul lui Sura. Cu patru zile 
înainte de victorie l-am înmormîn- 
tat Iîngă sora Im iubită. Zoia.

ăzboiul contra Germa- 
niei fasciste mi-a răpit 
pe amîndoi copiii. Dar 
mai sînt trei milioane 

—' de femei care si-au dat 
fiii pentru apărarea patriei, pentru 
a-i distruge pe fasciști. Si iată, a- 
ceste milioane de femei care se gă
sesc oe tot cuprinsul Europei hotă
răsc ; „Nu vom admite începerea 
unui nou război" Acest lucru eu 
l-am auzit la Congresul partizanilor 
păcii. Erau mame din toate coltu
rile lumii; mame romîne si mame 
germane, mame din China. Coreea, 
din cele mai îndepărtate colturi ale 
globului oămîmtesc. Ele au hotărît: 
„Să apărăm viata copiilor noștri! 
Copiii sînt tot ce are o mamă mai 
scump întreaga omenire luptă pen
tru libertate, pentru ca 
nu mai fie război".

Fasciștii au omorît-o 
ea trăiește în inimile __  ...
de tineri din lumea întreagă. Nu
mele ei a fost dat multor detașa
mente de pionieri nu numai în Uni
unea Sovietică ci si în țările de de
mocrație populară. Numele Zoiei a

de fiul
găsit în
Pe plic

lui Sura. Scrisoarea în- 
următoarele cuvinte • 

să vă scriu. Vă rog con- 
toată bărbăția dumnea-

niciodată să
pe Zoia. dar 
milioanelor

fost adoptat de mul
te scoli si tabere pio
nierești- Numele Zo
iei este dat de multe 
mame noilor născute. 
Astăzi, mergînd în
tr-o fabrică, șeful u- 
nui atelier mi-a spus: 
..Fiul meu poartă nu
mele fiului dumnea
voastră. „Alexandru". 

Multe femei dau 
numele de Zoia fiice
lor lor Aceasta _ se 
întîmplă si în țările 
capitaliste. Am pri
mit odată un pachet 
în care erau două 
fotografii si-o scri
soare de la un tată 
american. El îmi 
scria ’ „Anul trecut, 
aflîndu-mă ca mari
nar î.ntr-un port so
vietic. am văzui un 
vapor care se numea 
.Zoia Kosmodemian

skaia". Am întrebat cine a fost Zoia 
și pentru prima dată am aflat po
vestea vieții fiicei dumneavoastră. 
Această poveste m-a impresionat 
într-atît, încît am jurat ca daca voi 
avea vreo fiică îi voi da numele de 
Zoia". , nCînd acestui om 1 s-a născut o 
fiică, el s-a grăbit să-i spună soției 
că o va boteza Zoia. Soția s-a îm
potrivit : „Acesta e un nume comu 
nist! Vrei să fim arestat, ?“ Totuși, 
omfil a dat fiicei sale numele de 
Zoia...

răgi pionieri, eu ma a- 
flu numai de trei patru 
zile în Capitala voastră, 
însă ceea ce este însem
nat e că am reușit să 
fac cunoștință cu tine

retul romîn. cu pionierii rom în i. Le 
doresc atît pionierilor care suit ore- 
zenti aici, cît și celorlalți, sâ aiba 
succese la învățătură, să fie discioii 
n-ati. să depună toate eforturile oen 
tru a-și însuși cunoștințele primite 
în școală, pentru a creste oameni 
culti. folositori poporului

Republica Populara Romina este 
încă foarte tînără Ea are nevoie de 
multi specialiști. Voi. tinerii care 
cresteti. cărora partidul si guvernu 
vă acordă toată dragostea si aten
ția sînteti datori să vă exprimați 
mulțumirea fată de toate icestea. 
devenind folositori patriei voastre- 
Eu doresc ca tineretul romîn sa tie 
prieten cu tineretul sovietic cu tine
retul din țările de democrație popu
lară și cu tineretul din lumea în
treagă. asa cum tineretul nostru so
vietic dorește prietenie si inte;egare 
reciprocă cu popoarele întregii lumi. 
Dacă această prietenie va ti traini
că ea va constitui o garanție a lap
telui că pericolul războiului va t’ 
îndepărtat Pentru aceasta luota în
treaga omenire progresiste I nea 
odată îmi exprim dorința sa fit’ ti 
si fiice demne si credincioase patriei 
voastre. Doresc ca prietenia dințre 
poporul romîn si sovietic sa se m 
tărească si să constituie o garanție 
pentru Pacea lumii întrebi f&nlau- 
ze furtunoasei. .

Dragi pionieri, permiteți, mi sa 
vă transmit din partea oiomeiWor 
din Moscova, din partea pionierilor 
Uniunii Sovietice, un semn de dra
goste si prietenie Primit, din partea 
lor. cîteva mici daruri^ Eu stm ca 
voi învătati limba rusă lată, cîteva 
cărți în limba rusă : cred că atunci 
cînd le veți citi veți reuși s-o cu
noașteți si mai bine. Am adus și 
cîteva iocuri. cu care vă veți outea 
distra la camera de iocuri a pala
tului vostru.

Sînt sigură că atunci cînd veți 
creste mai mari, prietenia dintre voi 
va deveni mai strinsă. mai fruc
tuoasă. încă odată vă doresc succes 
în muncă si în viată I (Aplauze 
prelungite).



Vasi’e Mânuceanu(Continuare din numărul trecut)

Și în vreme ce urletul sirenei se a- 
propia mereu, minerii începură să îngră
mădească în jurul puțului tot ce le că
dea în mînă: vagonete vechi, roabe, 
grinzi, scînduri, blocuri de cărbune. Lu
crau cu înfrigurare.

Cînd cele două mașini ale jandarmilor 
se iviră la cotitură, baricada improvizată 
în cerc, era gata. Minerii săriră cu toții 
în spatele ei. Grupul femeilor se retrase 
spre poartă. Mașinile frînară în fața bi
rourilor și din ele coborîră vreo 30 de 
jandarmi cu căști de oțel, înarmați cu 
puști și pistoale automate. Comandantul 
lor, un locotenent gras și scund, intră în 
biroul patronului. După vreo cîteva mi
nute ieși de-acolo, tot singur. Pe semne

Strikland nu mai voia să-și arate fața. 
Locotenentul dădu cîteva ordine jandar
milor, care se răspîndiră în linie, cu ar
mele în cumpănire. Apoi, înaintă singur 
pînă la cîțiva pași de șubreda baricadă, 
din spatele căreia îl priveau curioase ca
petele minerilor. Iși drese glasul, apoi 
vorbi:

— Hei, voi de acolo, ascultați 1 Acțiu
nea voastră e ilegală și am datoria să 
vă împiedic de la ea. Ne executând dis
pozițiile domnului Strikland, loviți în in
teresele întreprinderii, ale statului. Dar 
patronul nu vă silește. Dacă vreți să vă 
pierdeți pîinea n-aveți decît. Vor veni 
alți lucrători în locul vostru. Voi însă, 
părăsiți imediat mina. Vă dau pentru 
asta 20 de minute.

Și le întoarse disprețuitor spatele, a- 
prinzindu-și o țigară.

Cele 20 de minute, aproape trecuseră, 
dar în interiorul baricadei nu se simțea 
nici o mișcare. Nervos, locotenentul stri
gă din nou :

•— Hei, ce-aveți de gînd ? Timpul 
trece...

Deasupra baricadei răsări un cap :
— Vezi-ți de treabă, mă, burtă verde, 

că nu ne sperii I
Locotenentul își înghiți mînia. Pironin- 

du-și ochii pe ceasul brățară, dete un 
ordin scurt. Jandarmii alcătuiră un semi
cerc, îndreptîndu-se în pas cadențat spre 
baricadă și țăcănind închizătoarele arme
lor. Cind se apropiară la zece pași, din 
interiorul baricadei zbură deodată un 
bolovan care izbi automatul unui jan
darm. Speriat, acesta descărca în aer 
toate cartușele. Fu ca un semnal. Jan
darmii se așezară într-un genunchi și în
cepură să tragă salvă după salvă. Tră
geau în aer însă. Dinspre baricadă sbu- 
rau bolovani, bețe și bucăți de cărbune, 
țintind mai ales spre arme și spre căști. 
Locotenentul, pitit după un pom, asista, 
li era teamă să ordone soldaților să tragă 
în plin. Asta ar fi putut da naștere la 

cine știe ce complicație. Șefii îi spuse
seră scurt: „Rezolvi totul fără vărsare 
de sînge”.

Dete un nou ordin și jandarmii por
niră în fugă la asaltul baricadei. Pe me
terezul improvizat se încinse lupta. Dacă 
un jandarm izbutea să se cațere sus, gata 
să treacă dincolo, zeci de brațe îl îmbrîn- 
ceau cu putere înapoi. Minerii se apărau 
îndîrjiți, înfruntînd cu pumnii goi patu
rile carabinelor. Deodată, un chiot de 
bucurie izbucni din mijlocul asediaților : 
unul dintre ei izbutise să smulgă arma 
unui jandarm. Și imediat, o a doua armă 
avu aceeași soartă. Cuprins de spaimă, 
locotenentul fluieră prelung. Buimăciți, 
jandarmii se retraseră în dezordine pînă 
iîngă mașini, urmăriți de huiduielile mi
nerilor.

★
Noapte. Cea de-a cincea noapte a ase

diului. In interiorul baricadei, licăreau 
trei focuri palide, în jurul cărora se ză
reau umbrele minerilor. Jos, lucrul conti
nua cu aceiași îndîrjire. Înaintaseră mult 
în galerie. Dar se schimbau acum din 
oră-n oră, din pricina istovelii. Jandar
mii împiedicau femeile să mai vină cu 
mîncare. Cîteva din ele, mai îndrăznețe, 
izbutiseră să azvîrle peste baricade car
tofi, pitne, tutun. împărțiseră frățește to
tul, dar fusese tare puțin...

Jandarmii mai dăduseră două atacuri 
pînă acum, dar cu același rezultat neplă
cut pentru ei. Totuși, continuă asediul.

In biroul lui, Strikland, nebărbierit și 
tras la față, fuma țigară după țigară. 
Era distrus. II chemase în repetate rîn- 
duri pe locotenent la el. Ii făgăduise 
bani, îl amenințase, impunîndu-i să 
tragă în mineri. Dar locotenentul îi dă
dea mereu același răspuns :

— N-am ordin. Și-apoi. vedeți dvs., se 
poate naște scandal. Parlamentul... presa 
de stînga 1...

Disperat, Strikland alergase cu mașina 
la Londra, încercînd să amîne recepțio- 
narea minei. Dar domnii din Trust, abia 
că deveniseră mai bănuitori și trimise
seră de urgență un reprezentant la fața 
locului. Acesta, văzînd situația, zîmbise 
ironic, se urcase în mașină și... p-aci ți-e 
drumul !

Milionul de lire zburase de sub nasul 
lui Strikland. Simțea că se sufocă. Nu 
mai era nimic de făcut. Dar o ură de 
moarte îl cuprinse împotriva muncitori
lor care-i stricaseră socotelile. Trebuia să 
se răzbune...

Ajunsese cu stăruința pînă la ministe
rul de război. Acum, în zori, aștepta din 
Londra o companie de soldați, care tre
buia să-i ia în baionete pe „răzvrătiți”.

La gîndul răzbunării, al priveliștii sîn- 
geroase, rînji sălbatic, ca o fiară care 
simte prada în ghiare,

★
In tainița lui, grea de întuneric, Tom 

trăia încă. Viața pîlpîfa în trupul lui, ca 
o flacără mică ce nu voia să se stingă. 
Mîncase de mult codrul de pîine. Apoi, 
foamea îl mistuise cumplit o vreme, lă- 
sîndu-1 în urmă pradă unei sfîrșeli, plă
cute parcă. Iși pierduse de cîteva ori cu
noștința. Cînd își revenea, se tîra Iîngă 
peretele umed și sorbea picăturile prelin
se, una cîte una, cu răbdare.-

De cîteva ori, în coșmarul lui, i se pă
ruse că aude bocănituri surde în masi
vul de cărbune. Dar era convins că fu
sese o iluzie.

„Cît mai am oare de trăit ? se gîndea. 
Ce n-aș da să mai văd odată, o clipă 
măcar, cerul, soarele... Tare greu e să 
mori. Și mai ales să mori singur. Să știi 
că nu te plînge nimeni, că nu se-ntreabă 
nimeni de soarta ta. Dacă aș ști că în
tr-un loc se află cineva care e îngrijorat 
de mine, care își amintește de mine, 
mi-ar fi mai ușor... De ce, de ce n-am o 
mamă, un frate...

Tom oftă stins, îngropîndu-și fața în 
cărbuni.

„Cric-cric-cric-cric”. Un fel de rîcîii 
răzbătea monoton din pereți. Tom tresări.

Iși astupa urechile să nu mai auda zgo
motul dureros și înșelător. Dar cînd luă 
palmele jos, rîcîitul se auzi iar: „Cric- 
cric-cric-cric”. Inima începu să-i bată cu 
putere, înăbușindu-1 aproape. Vru să se 
ridice în picioare, dar era sleit. Se tîrî 

pînă Iîngă peretele de cărbune și lipi ure
chea de el. „Cric-cric-cric’“_. Nu, nu se 
înșelase...

Un țipăt slab îi ieși din piept.
. . ..*Lumina dimineții se revărsa tulbure 

peste fire. Focurile minerilor dinăuntrul 
baricadei se stinseră. Un uruit greoi de 
motor umplu văzduhul. Pe șosea se ivi, 
ca o omidă uriașă, o coloană de auto
camioane. Erau vreo 7—8 și se opriră 
în fața minei. Cu răpăit aspru de cizme 
soldații începură să sară din mașini. Fură 
debarcate și două mitraliere.

Ochii minerilor urmăreau înfrigurați 
toate pregătirile. Un băiețandru care, as
cuns după un gard, văzuse toată aface
rea, porni în goană spre orășel. După un 
sfert de ceas, toate femeile și toți copiii 
din Bradforth sosiră cu larmă mare la 
mină. Dar nu era cu putință să străbată 
pînă la cei asediați. Soldații, pe două rîn- 
duri, încercuiseră baricada. Mitralierele 
erau așezate în poziție de tragere, cu gu
rile negre, amenințătoare, îndreptate spre 
mineri.

Strikland desfăcuse perdelele și, cu 
mîinile în buzunare privea satisfăcut 
scena. Șuiera printre dinți: „Trageți 
odată, trageți odată... măcelăriți-i faceți-i 
terci 1”

In tăcerea încordată se auzea doar plîn- 
sul înăbușit al femeilor. Baricada părea 
mută, pustie. Dar, deodată, cu totul pe 
neașteptate, din mijlocul ei izbucni un 
..ura” prelung și viu ca un strigăt de 
biruință. Intr-un loc, meterezul începu să 
se clatine. Bîrnele și bolovanii erau zvîr- 
liți cu putere în lături.

Cu mîiriile încleștate pe trăgaci, sol
dații așteptau presupusul contraatac al 
celor asediați. Comandantul companiei 
și dusese fluierul la gură. Dar, spre ui
mirea lui, prin spărtura făcută în mete
rez se ivi ceva ciudat: doi oameni care 

purtau o targă. In urma lor, ieșeau cei
lalți mineri, fluturîndu-și șepcile a bucu
rie nestăpînită. Și comandantul uită să 
mai fluiere. Femeile, ne mai ținînd seama, 
de baionete, fugiră în întîmpinarea mine
rilor. Cei doi înălțară targa sus, deasu
pra capetelor. Și-atunci se văzu bine făp
tura puțintică a unui băiat care, ridicat 
intr-un cot, flutura către toți mînuța-i 
slabă și negricioasă. Pe obrazul lui tras, 
se strecura o. singură lacrimă, mică și 
strălucitoare. Și nimeni poate în clipa 
aceea, nu știu că în sufletul lui Tom, 
bucuria vieții redobîndite pălește pe Iîngă 
altă bucurie, scumpă ca aurul: Tom nu 
era singur pe lume...

Cu chipul vînăt, Strikland smuci per
deaua să nu mai vadă, și se prăbuși, su
grumat de furie. în jilțu-i de catifea.

(sfîrșit)

PENTRU CLASELE A IV-a SI A V-a
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1. Privind întîmplator în oglinda ați observat că acele 
ceasornicului indică 13 și 5 minute. Cît era în realitate 
ora ?

2. Pescarii de pe trei continente înfruntă valurile și pes
cuiesc în apele aceleiași mări. Știți cum se numește ea ?

3. Cartea „Copilăria mea" a fost scrisă de marele nostru 
povestitor Ion Creangă. Spuneți cînd a fost scrisă această 
carte ?

3. „Uite Ionele, ți-am adus o cutiuță cu zece insecte ca să 
le pui în insectarul tău. Ai mai multe feluri de muște și de 
păianjeni. Toate insectele la un loc au 66 de piciorușe. Dacă 
poți să calculezi cîte muște și cîți păianjeni sînt în cutiuță 
am să-ți aduc pentru insectarul tău și niște fluturi rari".

Nu vreți să-l ajutați voi pe Ionel să afle numărul de insecte 
din cutiuță ?

4. Suprafața liberă a apei dintr-un vas în rotație este ori- 
zontală 1

5. Cărui gen literar aparține poemul „Bălcescu" de Eugen 
Jebeleanu ?

PENTRU CLASELE A Vi-a SI AVII-a
1. Un grup de pionieri a pornit într-o călătorie în jurul glo

bului. Primul popas pionierii l-au făcut în orașul Siracuza din 
insula Sardinia. De aici ei au plecat spre Monrovia capitala 
Nigeriei. După ce a vizitat Africa, grupul a parcurs un drum 
lung și s-a oprit în orașul Lima, așezat pe malurile Amazonu
lui. Făcînd ocolul pămîntului, pionierii au mai vizitat India, 
Egiptul și orașul Beirut capitala Libiei. Ne puteți spune ce 
confuzii au făcut pionierii în timpul călătoriei ?

2. Știți care au fost primele 3 metale pe care le-au desco
perit și le-au folosit oamenii ?

4. Cine ne-a lăsat moștenire vase cu figuri de zeități, o 
tavă și podoabe cunoscute sub numele de „Cloșca cu 
pui ?"

5. Nu lipsesc din nici un organism și sînt chiar în can
titate mare. Fără mine viața n-ar fi posibilă. Știți cine
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