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Duminică 23 martie: Ziua 
muncii vo uniare

Craiova. Zi de muncă vo
luntară. Pionierii de la școala 
din comuna Ghelmezoaia, ra
ionul Tr. Severin s-au alăturat 
utemiștilor participînd la cu
rățirea ulițelor comunei. Apoi 
s-au îndeletnicit cu același lu
cra și in curțile părinților. Ast- 
iel că tiecare curte, tiecare 
casă strălucea de curățenie. 
Pionierii au mai participat, de 
asemenea, la plantarea puie- 
ților pe terenul întovărășirii 
agricole din comună.

Reșița. Pionierii din comu
nele Văliug și Tîrnova puteau 
fi văzuți duminică lucrând cu 
însuflețire la plantarea puieți- 
lor, la amenajarea rondurilor 
de flori, la curățirea șanțuri
lor șoselei.

Găești. In comuna Vișina, 
pionierii și-au construit — 
prin muncă voluntară, — o 
groapă de sărituri și un teren 
de volei (foto 1).

Orașul Stalin. Pionierii de la 
Școala medie nr. 3 și-au pro
pus :

— Curățirea permanentă a 
străzii pe care se găsește 
școala, plantarea ei cu pomi, 
amenajarea spațiilor verzi. 
Fiecare pionier va planta un 
pom fructifer și doi copaci.

Tr .Măgurele. Pionierii au 
ajutat la curățirea aleilor din 
parcuri și la curățarea po- 
inilor ornamentali.

Giurgiu. De la Școala medie 
nr. 3 ni se anunță că pionierii

au rotunjit coroanele de la 
pomi și au văruit toți pomii 
de pe străzile principale ce 
►duc spre port.
Marți 25 martie: Ziua 
solidarității cu tineretul 

din colonii
De la cine și ce fel au aflat 

pionierii Școlii de 7 ani nr. 18 
din București de Rad Giam
șid, nu se știe. Se știe numai 
că la Facultatea de Filozofie 
a sosit o delegație de copii 
cu o invitație specială :

— Am vrea să veniți la noi 
în detașament, a spus Stri- 
jescu Radu.

— Vă rugăm... Pionierii noș
tri sînt bucuroși să vă cu
noască.

Rad Giamșid a promis că 
va veni și iată că a venit.

Pionierii clasei a IV-a A șl 
C s-au pregătit mult pentru 
această adunare. Au căutat 
pe hartă îndepărtatul Iran, au 
citit despre activitatea tinere
tului iranian. Iar cînd studen
tul Rad Giamșid a sosit la 
adunare fiecare pionier avea 
o mulțime de întrebări la care 
dorea răspuns.

— Povestiți-ne despre dv._
— In Iran toți copiii merg 

Ia școală ?...
—■ Dar Palat al pionierilor, 

există ?
— Cum își petrec copiii a- 

colo timpul liber ? Sînt sta
dioane ?

Studentul Rad, bun prieten 
al celor mici, nu mai prididea 
cu răspunsurile. El le-a po
vestit însă pe îndelete despre

lupta poporului iranian împo
triva colonialismului, pentru 
independență națională, pro
gres și pace. El le-a mai po
vestit și despre lupta pentru 
independență a tinerilor algei 

j rieni, a tinerilor indonezieni.
Au urmat bineînțeles auto
grafe, adrese și promisiunea 
solemnă pentru o viitoare... 
teîntîlnlre (foto 2).

Joi 27 martie: Ziua 
științei și tehn cu

Ziua științei și tehnicii l-a 
preocupat mult pe elevii cla
sei a Vlî-a B de la Școala nr. 
173 din Capitală. La invitația 
lor, tov. Nicolae Mircea, ino
vator în producție, le-a făcut 
o vizită.

— întotdeauna am îndrăgit 
tehnica, a spus tov. Mircea, In 
încheiere, copiilor. Cînd eram 
ca voi, visam să ajung tehni
cian; aceasta era cea mal 
mare dorință a mea I Am in
trat apoi ucenic, am devenit 
lucrător și de un an am pășit 
tpt mai sus, pătrunzând tai
nele și sufletul mașinilor șl 
astfel am devenit inovator.

— Ați primit vreo decora
ție ?

— Da, am primit. Mai înfîi, 
am fost decorat cu „Medalia 
muncii' iar de curînd, am 
primit «Ordinul Muncii" clasa 
a IlI-a.

Tovarășul Nicolae Mircea a 
vorbit copiilor, apoi, despre 
realizările și progresul știin
ței și tehnicii la noi în țară șl 
în străinătate (foto 3).
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prima 
Foarte

ani din 
vacanță 
simplu, 

pionieri.

de la Școala 
de acum, va fi 

De ce prima ?

Pentru copiii 
Azuga, vacanța 
pionierească.
Pentru că de-abia acum au devenit ,_____ _
Cu ce se va deosebi ea de celelalte ? Va fi 
mai atractivă? Să urmărim atent ce scrie pe 
aceste foi împrăștiate pe masa de lucru.

SPRE CABANA GÎRBOVA
...La cîțiva kilometri de Azuga. înfr-un loc 

pitoresc, printre tuiișuri albite încă de nea, 
înaintează vesel, cu rucsacuri în spate un 
grup de turiști. Și mai mici, ți de prin cla
sele mai mari. Din diferite direcții apar la 
orizont alți copii. Sînt ei cam obosiți, pentru 
că au avut de-a face cu posturile de control, 
dar bine că au ajuns la timp. Ștafeta este 
preluată de alți pionieri. Oare pe ei ce-r 
mai așteaptă în cale, căci drumu-i lung pînă 
la cabană... Impresiile însă nu le vor po
vesti decît seara, la focul de tabără... Toa
te acestea sînt legate de un punct din pla
nul de activitate, punct care poartă numele 
„Expoziția ....................

SEARA
citim mai

micilor turiști".

MINUNILOR...
departe. E 

la care vor participa în 
sele a IlI-a ți a IV-a.

...Spectatorii privesc
maiorul" care a înmuiat prosopul în spirt. Cu 

Flacăra albă- 
se întîmplă ? 
se vede nici 
ascunde aici, 
nu-l vor afla

vorba de o seară 
special cei din cla

chibritul în mină, dă foc... 
slruie îți ia vederea. Dar ce 
Prosopul a rămas întreg I Nu 
o arsură ! „Misterul" care se 
ca ți în celelalte „scamatorii", 
decîf mai tfrziu...

ISTORICUL UNITĂȚII
Concurs „Drumeții: veseli". Tems : Istoricul 

unității noastre. Cînd a luat ființă unita
tea ? Care au fost primii pionieri ? Ce fă
ceau în timpul liber ? lată numai cîteva din 
întrebările la care vor 
cei care vor lua parte la

Multe lucruri frumoase 
micii purtători ai cravatei 
activitate mai prevede o

trebui să răspundă 
acest concurs!... 
îi vor atrage 
roșii. Programul de 
„zi a șahului’, în 

care elevii din clasele mai mari îi vor 
văța pe noii pionieri tainele acestui 
Disputarea primelor întîlniri din cadrul spar- 
tachiadei de primăvară ți... tradiționalul Car
naval al inițiativelor, la care vor fi prezen
tate cele mai originale costume...

Ei, ce ziceți, va fi această vacanță pionie
rească mai frumoasă decît celelalte? Este 
doar prima vacanță pionierească.

EMIL DOBRESCU

pe

în- 
joc.



Măriuca
răspundă 
cititorilor

nări plicticoase de
oarece programul de

In ultimul timp am 
primit scrisori in 
care mulți prieteni 
mă întreabă ce să 
facă pentru ca adu
nările de grupă sau 
detașament să fie cit 
mai interesante, mai 
atractive. Alții vor 
să știe cum trebuie 
să procedeze atunci 
cînd vor să scrie pio
nierilor de peste ho
tare.

Din noianul de 
scrisori am ales-o pe 
cea a Suzanei Hari- 
ga, din comuna Ște- 
fănești, raionul Tru- 
șești, căreia doresc 
acuma să-i răspund : 
Dragă Suzana, deta
șamentul din care 
fac eu parte nu pot 
spune că ține adu-

activități este făcut 
după propunerile 
noastre, ale pionieri
lor. Pentru ca să în
țelegi mai bine ceea 
ce vreau să-ți spun, 
îți voi reda mai jos 
scrisoarea prietenei 
mele Marin Maria, 
de la Școala de 7 
ani nr. 11, din Cons
tanța, in detașamen
tul căreia s-a orga
nizat o adunare foar
te frumoasă.

„Subiectul acestei 
adunări, îmi scrie 
Maria, a fost „Cea 
mai bună recitare". 
S-au recitat mai 
multe poezii de Geor
ge Coșbtic. Coi‘ga 
mea — Peiu Dumi- 
trica a recitat foarte 
frumos poezia „Ma
ma", pentru care a 
primit drept premiu 
o carte. Spre deose
bire de alte adunări,

S cri soarea săptămî ni i

Reuniune pionierească
Este ora 17. Grupuri, grupuri, pio

nierii se îndreaptă mereu spre școa
lă. E o mișcare neobișnuită. Pionierii 
discută despre horă și sîrbă, despre 
cite șl mai cite- Lupu Ion, Iancu Vio- 
relia. Tănase Ion, au și făcut acasă 
exerciții cu frafii și surorile lor, și 
acum știu să joace în toată legea.

Deodată în sală se face liniște și 
președintele unității anunjă progra
mul reuniunii : ghicitori, surprize, 
glume, dans.

Muzica cintă. Pionierii, împreună 
tu tovarășii profesori și instructori 
s-au prins de miini și joacă veseli o 
horă.

A urmat ghicitoarea ou temă isto

Pe malurile Dîmboviței
Asemenea Moscovei, Parisului, Bu

dapestei, Londrei și majorității mari
lor capitale europene, Bucureștiul s-a 
născut și s-a dezvoltat pe malurile li
nei ape curgătoare

Dar Dîmbovița n-a fost întotdeauna 
așa...

în mai multe rînduri, apa aceasta 
și a schimbat matca după vrerea ei. 
Pe malul drept al Dîmboviței se țineau 
lanț o mulțime de lacuri și bălți care 
creșteau și se revărsau o dată cu rîul 
cînd venea mare. Era ca un potop care 
acoperea toate mahalalele orașului și 
producea pagube uriașe bieților bucu- 
reșteni. Apele învolburate luau cu ele 
căruțele, căpriorii de la poduri, roțile 
morilor. Timp de cîteva zile, bucureș- 
tenii deveneau marinari de nevoie. 
Sute de luntri, bărci, plute și poduri 
mișcătoare străbateau străzile orașu
lui. 

în 1685, pe timpul Iul Șerban Vodă, 
B-au făcut cele dinții încercări de a 
stăvili apele Dîmboviței, cu întărituri 
de pămînt. Dar primele lucrări

Să r\e cunoasFem

de în

la aceasta toți ne-am 
întrecut pe noi înși
ne. Am fost însufle
țiți de dorința de a 
recita cît mai fru
mos", iși încheie 
scrisoarea prietena 
mea.

<D,upă cum vezi, 
dragă Suzana, cu 
puțină bătaie de cap 
și un gram de iniția
tivă se pot organiza 
adunări interesante.

Klein Herman, din 
TecHci, și Bițan Ma
ria, din comuna Li- 
manu, raionul Negru 
Vodă, vor să știe 
ce trebuie să facă ca 
scrisorile lor să a- 
jungă la prietenii de 
peste hotare. Dar 
nu-i nimic mai sim
plu : scrieți pe plic 
adresele prietenilor 
voștri — și aseme
nea adrese puteți 
găsi și în „Scînteia 
pionierului" — și 
mergeți la poștă. To
varășii de acolo vă 
vor spune ce valoare 
de timbre trebuie să 
lipiți pe ele.

Acest lucru este 
bine să-l știți și voi, 
ceilalți prieteni care 
vreți să scrieți în 
străinătate.

MAR1UCA

rică : aniversarea a 540 de ani de la 
moartea lui Mircea cel Bătrîn.

Fericita ciștigători sini premiați cu 
tot felul de dulciuri.

Veselia a durat pînă seara tlrziu, 
cînd tofi cei 150 de pionieri s-au în
dreptat spre casele lor, avind în su
flet bucuria unei zile petrecute plă
cut. N-au uitat însă de învățătură, și 
rezultatele obfinute pe trimestrul II, 
arată că pe lingă distraefie, știu să 
și invefe.

IACOB VIORICA
cl. a V-a

Școala medie nr. 1 — Hîrșova.

Sînt gata
Cunoști aceste cuvinte înscrise pe 

insigna pionierească, tinere citi
tor. Atunci cînd instructorul ros
tește hotărît: „La luptă pentru 

cauza Partidului Muncitoresc Roniin, fii 
gata I" — răs[/nifzi>îtot atit de hotărît: 
„Sînt gata întotdeauna 1“ Este legea pio
nierului să. fie totdeauna gata să dea o 
mină de ajutor acolo unde este nevoie. 
Sin; mii și mii de pionieri care au avut 
prilejul să îndeplinească această lege pio
nierească. In gazeta noastră n-am putut 
să scriem despre toți. Totuși, copiii din 
București au vrut să-i cunoască pe 
cîțiva dintre pionierii care a® dovedit 
că înfr-adevăr „Sînt gata întotdeauna". 
Și iată că, nu de mult, la Palatul pio
nierilor din București, pionierii Școlii 
nr. 150, care, dup.ă cum știți, de mai multă 
vreme studiază Regulamentul, au primit 
oaspeț.. Apoi a avut loc o convorbire cu 
acești oaspeți. Gazdele au vrut să pă
trundă mai bine înțelesul cuvintelor : 
SÎNT GATA ÎNTOTDEAUNA!

TUDORIȚA TUCA ,,

Ați aflat despre ea, din paginile ga
zetei noastre, unde fapta ei a fost 
povestita cu de-amânuntul. Tudorița 
se ducea la școala, pe drumul cel 

mai scurt: linia de tren. Intr-un loc, a 
băgat de seama că iese fum din traverse. 
De ce? N-avea de unde ști. Se poate 
să fi picat cărbuni încinși de la locomo. 
tivă. Tudorița a aruncat ghiozdanul, a 
găsit la un mic canton o găleată, a 
cărat apă de la rîu și a stins focul.

— Uite, să zicem că n-ai fi stins fo
cul ; ce s-ar fi întîmplat ? a întrebat-o 
cineva curios.

Tudorița a rămas încurcată.
— Cum adică ?
— Adică să-ți fi văzut de drum.„ 
Fata a prins a zîmbi.
— De bună seamă că glumești. Matale 

ai fi trecut pe lingă traverse fără să le 
stingi ?

VIJULIE FLOREA DIN BRANIȘTE

Oamenii curajoși nu arată totdeauna 
așa cum te.ai aștepta. Se pare 
că faptele nu sînt pe măsura trupu
lui, ci a sufletului. Așa și cu Viju

lie ăsta, la, un băiet, colo, ca oricare altul. 
Nici mare, nici mic, nici voinic, nici slă
bănog. Numai puțintel zbîrlit. De; cînd 
s-o face mare, o să-i stea părul, deocam
dată însă... Și Vijulie a salvat un copil 
de la înec. Privindu-1 așa, gazdelor nici 
nrj prea le venea a crede că băiețelul 
ăsta este atît de curajos.

— Măi, spune drept, ți-a fost frică ? 
Vijulie s-a întors către cel care-1 în

trebase, cu o față mirată.
— D-apoi cum nu î Că omul la înec 

se zbate, se agață și năzuie să te tragă 
la fund...

diguire și canalizare datează abia din 
1882. Mergînd In pas cu orașul căruia 
l-a dat viața, Dîmbovița s-a lăsat în 
cele din urmă domesticită.

IN FOTOGRAFIE : IATĂ CUM ARATĂ DÎMBO
VIȚA IN SECOLUL AL XVIH-LEA, IN FAȚĂ SE 
VĂD MORILE Șl UN POD DE LEMN. IN FUND, 
CURTEA DOMNEASCĂ CARE A ARS IN 1812.

Regulamentul nostru pionieresc

întotdeauna!
A fi gata întotdeauna, înseamnă că 

oricînd și în orice împrejurări pionierul 
trebuie să sară in ajutorul tovarășilor 
săi, să apere bunurile care nu mai sînt 
ale unei miini de asupritori, ci ale po
porului, în mijlocul căruia el s-a năs-i 
cut... Dușmanii poporului nostru, sabo- 
torii, hoții, sînt și dușmanii pionierilor 
— răul pricinuit de ei este și-n dauna ta 
și a părinților tăi, a rudelor și priete. 
nilor, a tuturor celor în preajma cărora 
crești, trăiești... De aceea a înfruntat 
Florea moartea, de aceea n-a trecut Tu
dorița nepăsătoare pe lîngă foc și tot de 
aceea mii și mii de pionieri iși cinstesc 
cravata prin faptele lor. Poate nu ioți cu 
fapte asemănătoare cu cea a Tudorițeî 
sau a lui Florea, ci cu lucruri mărunte, 
de fiecare zi. Unul a găsit niște bani, a 
căutat păgubașul și i-a restituit. Altul a 
ajutat un bătrîn, un pionier își ajută păr 
rinții, dă ajutor unui coleg, șterge o la
crimă de pe obrazul unui copil mic. De 
aceea pionierul răspunde la chemare: 
SINT GATA ÎNTOTDEAUNA".

Se apropie cea de a IX.a aniver
sare a organizației de pionieri. De 
aceea ne-am adresat unui lost pio
nier, rugîndu-1 să ne povestească 
cîîeva amintiri. Pentru că e și va
canță, aceste amintiri sînt legate de 
vacanța de primăvară.

★
Mi-aduc aminte că, odată, cu cî- 

teva zile înainte de începutul unei 
vacanțe, colectivul de conducere al 
detașamentului se adunase la Camera 
pionierului, să alcătuiască un plan 
de acțiuni pentru petrecerea vacan
ței.

— Să organizăm un cerc al tine
rilor marinari 1

— Unde, aici, in mijlocul Bucureș- 
tiului ?. Vrei să navighezi cu Palatul 
telefoanelor pe Calea Victoriei ?

— Să construim grupe de medita
ție...

— în timpul vacanței! învață tu 
în vacanță, dacă ai chef I

Nimic nu mergea, nimic nu era 
bun. Deodată îmi veni o ide^^h

— Băieți, ia să vedem ce^^îm- 
plări mai însemnate au fost azi în 
clasă ?

Băieții se mirară :
— Păi, mai nimic. Doar Teodores- 

cu — s.a certat cu Sima ; fiecare 
susținea că meseria tatălui său e 
mai interesantă.

— Și, tot azi; Hîncu a venit cu 
fratele său cel mic la școală, că mai- 
că-sa e la țară și n-are cu cine-1 
lăsa acasă !

— Stați, azi am mai aflat că in- 
vățătorul nostru din ciclul I iese la 
pensie 1

— Perfect, băieți. Acum iată ce 
propun... '

AZI COFETARI !... MI1NE 
STRUNGARI...

Eram 18 pionieri în detașament. 
Am prevăzut totul pentru a putea 
să vizităm în timp de o lună, cu in- 
tregul detașament, locurile de muncă 
ale fiecăruia dintre părinții noștri. 
A fost foarte interesant. Am aflat 
astfel că tatăl leneșului de Teodo- 
rescu era cel mai bun strungar al 
uzinelor „Motorul" și că mama lui 
Nicolau, așa micuță cum era, cor., 
ducea singură un enorm pod rulant 
La fabrica de dulciuri, unde lucra 
tatăl Marioarei, am fost îndopați cu 
bomboane, fursecuri și biscuiți, iar 
la laboratorul fotografic unde mun
ceau amîndoi părinți ai lui Coptic, 
ni s-au făcut la minut poze in^u? 
și individual. Nu mai spun că. pe 
măsură ce vizitam cite un asemcr.ea 
loc, aveam, în fiecare zi, alt gînd -r. 
legătură cu meseria pe care vo.cm 
să ne-o alegem. Dar, vorba 
Maiakovski, ce să alegi mai ;r.- 
tîi ? Toate erau frumoase' (B.Ne
înțeles, pentru cei care le .r. 
drăgeau și le îndeplineau cu trageri 
de inimă !). Deci, am ales hăr:.. -■ 
și modestia.

„ZIUA FRATELUI MAI MIC
O altă acțiune a noastră a fos 

aceea denumită „Ziua fratelui ma



CONCURSUL MICILOR TEHNICIENI
Expoziția din București

La Palatul pionierilor din București s-a 
deschis, de curînd, expoziția din cadrul 
concursului micilor tehnicieni — faza oră
șenească.

Expoziția participanților bucureșteni 
este cuprinzătoare : lucrări executate în 
cercurile de aero și novo modele, obiecte 
lucrate in cercurile de mîini îndemânatice?, 
coșulețe, cutii, împletituri, cusături romi- 
nești etc. lucrări de tîmplărie și sculptură 
în lemn; aparate de fizică pentru școli 
etc... Impresionează în mod deosebit un 
aparat original ce stă într-un colț, modest. 
Este un epidiascop executat dintr-o.- 
pompă de flit, fir de telefon, un întreri* 
pălor, o lunetă și un bec. Totul este mon
tat într-un sertar de masă vopsit în alb. 
Și funcționează bine. Constructorii sini 
modești. N-au însemnat nicăieri numele 
lor decît: Școala de 7 ani nr. 110 Buci* 
rești.

IN FOTOGRAFIE UN COLȚ DIN 
EXPOZIȚIE

școală...
— am 

păpuși ;
— am
— am

căutat

AJUTORUL
ACTIVULUI
• PIONIERESC

mic“, cînd pentru frățiorii și surioa
rele noastre care nu mergeau la

organizat un spectacol da

lucrat fel și chip de jucării , 
organizat un carnaval cu 

măști de basm ;
— am ținut o conferință veselă pe 

tema: „Cum se spală dimineața, cum 
se încaifă ghetele, cum se cos nas
turii".

— am organizat învățarea unui 
icîntec ;

— am ținut un curs practic despre 
felul cum se poate confecționa o pă
pușă și cum poate fi lucrat și înălțat 
un zmeu de bună calitate

— etc.
— etc.
în altă zi, l-am chemat în mijlo

cul nostru pe tovarășul Ionescu, care 
ne fusese învățător la ciclul I. Se 
pregătea să iasă la pensie. In taină, 

nume și adrese ale celor 
mai îndrăgiți dintre foș
tii săi elevi și i-am pof
tit la adunarea noastră. 
Veniseră acolo un colo
nel, un sportiv vestit, un 
lăcătuș tînăr, un actor... 
Cînd i-a văzut, tovarășul 
învățător, care nu bănu
ise nimic, a lăcrimat. Și 
el se gîndise la evocării 
ne adusese fotografii, te
ze, cataloage, toate ve
chi de douăzeci-treizeci 
de ani.

L-am poftit la ca
tedră și ne-am strîns 

în jurul lui. Cu glas tremurat, 
blind și, desigur, emoționat, a în
ceput să ne povestească despre e- 
levii săi vechi, despre locurile pe 
unde fusese învățător, despre poz. 
nele cele mai năzdrăvane petrecute 
în clasele sale, despre nenumărate 
întimplări vesele și triste trăite 
treizeci de ani de învățămînt.

La micii tehnicieni 
din Tr. Măgurele am 
sosit într-un moment 
foarte potrivit. In ate- 
lierul de tîmplărie se 
aflau pionierii de la 
Școala elementară nr. 
1.

Cei dintr-a Vl-a lu
crau la un yacht, cîți- 
va potriveau pinzele, 
iar alții il vopseau.

— Yachtul ăsta îl 
facem pentru concurs, 
îmi spuse unul dintre 
ei. Vrem să iasă cit 
mai frumos !... Dar 
nu termină ceea ce a- 
vea de spus. Un băie
țaș de la masa vecină 
flueră scurt. Privirile 
lor se îndreptară spre 
un grup de băieți ca
re își spuneau ceva în 
șoaptă. Aplecîndu-se, 
Ionică adăugă pe un 
ton misterios:

— E grupa lui Flo
rian. Au lucrat ceva 
grozav! Am observai 
noi de mult, dar nu 
putem afla ce anume, 
țin secret...

Atît mi-a fost de a- 
juris ca să mă hotă
răsc că secretul lui 
Florian trebuie neapă
rat aflat. Simțeam că 
ei lucrează ceva fru
mos, că doreau să-și 
întreacă colegii. Cu 
toate că eram nerăb
dătoare să stau de vor
bă cu grupa lui Flo
rian am trecut indife
rentă la masa celor 
din clasa a LV și-a V.

Aceștia, specialiști 
în construcția de na
ve, făceau ultimile re-

SECRETUL 
GRUPEI
tușuri la piesele pen
tru concurs, un sub
marin și două șalupe, 
frumos vopsite și lu
crate perfect din punct 
de vedere tehnic, după 
cum au zis ei.

— Tovarășul profe
sor știe, spuse Mihai 
dintr-a IV-a. Numai că 
ține cu ei, nu vrea să 
ne spună și nouă. Zice 
că le-a promis să nu-i 
„trădeze'', și că... nu-i 
frumos. Parcă ce, s-ar 
întîmpla ceva dacă, am 
afla și noi?

Trecusem pe la toate 
grupele; mai rămăsese 
doar cea a lui Florian.

Cînd m-am apropiat 
de ei păreau foarte 
preocupați; din cînd 
în cînd mai arunoau 
cîte-o privire unui bă
iețaș mic de statură, 
îmbrăcat într-un halat 
mult prea lung pentru 
el. Acesta e Sușman 
Florian. Lucra foarte 
atent la macheta unui 
pod.

Fără să aștepte să-l 
întreb ceva, începu :

— Am făcut și noi 
un yacht, o șalupă...

Ce șireți! Ca să nu-i 
întreb eu, mi-au lua
t-o ei înainte...

— Și-o machetă, 
continuă un băiețaș 
mai mic. Și-o barcă...

— Taci, mă! — și 
Florian. îl săgetă din 
priviri pe Dănuț.

— Ba nu, nu-i bar
că, spuse sfios Bănuț.

— Bar ce-i?
— ...ăăă nimic.

— Cum nimic ? A- 
cum după ce ne-ai 
dat de gol...

Mi-a trebuit mult 
timp să-l liniștesc și 
să-l conving pe Florian 
să-mi destăinuiașcă se
cretul. Numai după ce 
am ieșit din atelier 
mi-a spus că este vor
ba de o ambarcațiune 
sportivă. Nerăbdătoare 
l-ctm urmat într-o ca
meră alăturată. Aici, 
pe podea era un caiac, 
un caiac adevărat de 
3 persoane. Mai trebu-
ia numai 
lansai.

vopsit și...

— N-a fost prea
greu să-l facem, înce-
pu Florian. Grupa 
noastră are o pușculi
ță a vapoarelor.

— Cum o pușculiță 
a vapoarelor ?

— Foarte bine, o 
pușculiță, în care am 
strîns bani. Am cum
părat material și... 
l-am făcut. Abia aștep
tăm să-i dchi drumul 
pe apă, să vezi atunci 
ce caiac ! Dar nu-l a- 
ratăm băieților pînă la 
concurs, căci... e se
cret.

LIDIA VIȘAN

in

din- 
ale 

să-mi

Iată, acestea au fost doar trei 
tre cele mai interesante acțiuni 
noastre. Pe viitor, dacă am 
aduc aminte, am să vă mai poves
tesc și altele. (Dacă, bineînțeles, sîn- 
teți și voi de acord).

DINU ALEXANDRESCU

Pi onie r i

și școlari!

DE CURÎND, C.C. AL U.T.M., MINISTERUL INVĂ- 
ȚĂMINTULUi ȘI CULTURII, MINISTERUL INDUS
TRIEI PETROLULUI ȘI CHIMIEI ȘI MINISTERUL IN
DUSTRIEI BUNURILOR DE CONSUM AU INIȚIAT CAM
PANIA DE STRINGERE A MACULATURII DE HIRTIE. 
SE VOR MULȚUMI OARE PIONIERII Șl ȘCOLARII CU 
UN ROL DE MICĂ ÎNSEMNĂTATE ÎN ACEASTĂ IMPOR
TANTĂ ACȚIUNE?

ÎN NUMERELE VIITOARE VOM PUBLICA MULTE 
AMĂNUNTE ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTA CAMPANIE.

Tinerii turiști de la Școala 
medie din Corabia și-au pro
pus ca în timpul vacanței să 
cerceteze Cetatea Sucidava, 
care se află în raionul lor.

Proqram 
de vacantă

>

Odată cu primele zile ale 
vacanței de primăvară 500 de 
pionieri din regiunea Oradea 
vor porni într-o excursie de 
5 zile; In timpul excursiei 
orădenii vor să viziteze Si
naia, Muzeul de la Doftana 
și Palatul pionierilor din 
București.

In timpul vacanței de pri
măvară — ne scrie Pavel 
Puiu, președintele unității de 
pionieri de la Școala de 7 arii 
din comuna Vulturu, regiu
nea Galați — în școala noa
stră vor avea loc întrecerile 
de volei și oină, între clase. 
Deoarece dorim mult de tot 
ca voleibaliștii noștri să aj’uh- 
gă pînă la faza pe raion a 
spartachiadei, ne-am propus 
să j'ucăm cîteva meciuri de 
antrenament cu pionierii din 
satele învecinate.

■
31 de pionieri din raionul 

Tîrnăveni își vor petrece va
canța de primăvară in tabă
ra raională de la Cetatea de 
Baltă. Pionierii veniți în ta
bără vor fi găzduîți de cole
gii și colegele lor de la școa
la romînă și maghiară din 
localitate.

OOO----------- —s

PORI FEMEIESC DIN BACĂU COM
PUI iVN CĂMAȘA, FOTĂ ȘI BONDIȚA



BRIZA

amanset

M O Z A
păpușilor*4 este numele unei noi 
din Moscova, terminată nu de

„Ratatul
construcții
mult. E vorba de o clădire cu cinci etaje, unde 
va funcționa Teatrul de păpuși condus de 
Serghei Obrazțov. Vă aduceți aminte că a- 
nul trecut acest teatru și conducătorul lui 
ne-au vizitat țara.

Copiii albanezi au 
primit nu de mult un 
dar frumos, un Palat 
al pionierilor. Situat 
în capitala Albaniei, 
la Tirana, în plin cen
tru, palatul este în
conjurat de grădini 
largi avînd o înfăți
șare pitorească. Pio
nierii albanezi vor 
găsi aici săli de bi
bliotecă, terenuri de 
sport, un stadion, 
laboratoare și ceva 
deosebit: o mică gră
dină zoologică 1

Prieteni, vă dorim
numai bucurii în noul 
vostru palat.

Chip-ul lui Tudor Vladimirescu, eroul 
popular de la Vladimiri, va prinde viață 
într-un film. Va fi un film lucrat la 
Moscova, o coproducție romîno-sovie- 
tică. Scenariul este scris de Mihnea 
Gheorghiu.

In Republica Democrată Vietnam, Ia 
Hanoi, s-a deschis o expoziție. Expona
tele vorbesc despre realizările primului 
nostru plan cincinal și perspectivele ce
lui de al doilea plan cincinal. Prietenii 
noștri de departe se bucură de succesele 
țării noastre.

La Palatul pionierilor s-a deschis o expo
ziție de desen a copiilor indieni. Priviți mai 
sus unul din desenele expuse, aparținînd 
elevei Samita Roy de 14 ani.

„Concert internațional1' este titlul unui 
film sovietic care va prezenta cîntece 
și dansuri ale diferitelor echipe artistice 
la cel de al VI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la Moscova.

La Leningrad, lingă gara Vitebsk se cons
truiește acum un teatru pentru copii care, 
împreună cu parcul de distracții înconjurător 
va alcătui un mic orășel al copiilor. Teatrul 
va avea 0 sală mare cu o scenă după ultimul 
cuvînt al tehnicii. Micii spectatori vor putea, 
să se joace — în pauze sau înaintea înce
perii spectacolelor — în săli anume amena
jate, vor putea citi sau vizita expoziții ale 
teatrului.

Construcția acestui mic orășel va fi ter
minată în 3 ani.

Al. Ovidiu Zotta

Alaltăieri, State I. Du
mitru a venit emoționat 
la școala, roșu, timid și a- 
proape stânjenit de emo
ție. Nu cîștigase la Pro
nosport și nici ziua de 
naștere a colesei sale de 
bancă nu era, ci, pur și 
simplu. învatase 1 Era e- 
moționat. deoarece pentru 
prima oara după mulți 
ani de zile învățase cum
secade, serios, lecția de 
istorie la zi, plus cea tre
cută și viitoare 1 Nu știu 
exact ce anume îl împinse 
la acest act desperat, și de 
altfel aceasta nici nu ne 
interesează în schița de 
fața, dar e vrednic de 
consemnat faptul ca State 
se simțea categoric mai 
înalt cu un cap decît cei
lalți muritori.

Pînă la ora de istorie, 
State șezu ca pe ghimpi. 
De tăcut ce era, băieții își 
închipuira că i s-a întâm
plat cine știe ce nenoro
cire. Zadarnic îi strecura 
Pandelica un desen proas
păt executat, care repre
zenta un indian tatuat, 
înarmat cu cinci pistoale 
și doua carabine sub care 
scria :
2x+5x—x = 10 + 14x —10x

State nici nu se uită 
la el. Era preocupat de 
cu totul altceva, plutea 
în sfere mult mai înalte 
decît aceea din care făcea 
parte indianul lui Pande
lica.

In sfîrșit. sosi și ora de 
istorie... Profesorul intra, 
se interesa cu bunăvoința 
de cei prezenți și, cu mai 
puțină simpatie, de ab
senți. Cînd îl zări pe Sta
te, care absentase la ulti
mele doua ore de istorie 
din cauza de... fotbal, se 
bucură sincer :

— A, ce surpriza ! Ai 
mai venit pe la școală, 
draga State ? Ia poftim Ia 
tabla, sa stăm puțin de 
vorba. Ca subiect aș pro
pune — cu aprobarea ta, 
bineînțeles — „Domnia 
Ini Ștefan cel Mare“, adi
că lecția de azi 1

State ieși din banca. 
Roșu-aprins la față și cu 
părul vîlvoi, parca spe
riat. dar nu era decît e- 
moționat...

— Sa începem, spuse 
profesorul, cu... începutul. 
In ce an s-a urcat pe tron 
Ștefan cel Mare ?

State deschise gura, dar, 
suparat, o închise la loc : 
în clasa se dezlănțuise o 
adevarata furtuna de șoap
te și semne care i se 
adresau lui. Pandelica, 
suit aproape pe banca, îi 
arată un deget, apoi pa
tru, apoi cinci, apoi 
șapte, adica Ștefan cel 
Marc s-a urcat pe tron în 
anul 1457. State se poso
mori, avea impresia ca e 
jignit. Cum îndrăznea Pan
delica sa creadă ca nu știe 
în ce an s-a urcat pe tron 
Ștefan cel Mare ?

— Ei, se auzi glasul pro
fesorului, care, stînd cu 
spatele la clasa și cu fața 
la State, nu-1 zărise pe 
Pandelica. Știi sau nu ?

— 1457.
— Nu te contrazic. Al

ta întrebare : ce atitudine 
aveau țările Europei față 
de Domnitorul Ștefan ?

State întîrzie și de astă- 
dată să răspundă. Era 
prea de tot : i se sufla din 
vreo cinci părți... Ce va
loare mai puteau avea a- 
tunci răspunsurile lui, de

și el cunoștea lecția mai 
bine decît cei care îi su
flau ? Pentru că, în pa
ranteză fie spus, acești bi
nevoitori aveau cartea 
deschisa pe genunchi. E- 
nervat, jignit, le făcu 
semn sa taca, dar ei cre
zură că nu-i aude clar și-i 
roagă să-i sufle mai... co
rect. O adevărată nenoro
cire... Si. pe deasupra, 
Grigore. poreclit Sîcîila, 
striga mereu, ițind despe
rat doua degete :

— Spun eu, știu eu !
— Slab, State, din nou 

slab, iarăși foarte slab. Ce 
să mă fac cu tine ? Sa-ți 
mai dau Jin 2 ? N-o să-ți 
folosească, ai cîțiva și nici 
nu-ti pasa, începu sa-1 
mustre profesorul.

-— Dar eu știu lecția ! 
se apara pierdut State.

— Văd : ți se suflă ca 
în codru ! Așa știința...

— Eu... bîigui State, 
eu... De ce-mi sufla ? 1

— Pentru ca s-au în
vățat cu tine, știu ca fara 
asta nu ești bun de nimic. 
Treci la loc, nici nu-ți mai 
pun nota...

Cîteva clipe. State ra
mase înțepenit locului, 
galben și descurajat. Dar, 
brusc, se hotărî și, cura
jos, cu glas solemn, rosti:

— Tovarășe profesor, 
va rog să ma întrebați 
mai departe 1 Eu nu vreau 
sa mi se sufle, înțelegeți? 
Nu vreau. N-am rugat pe 
nimeni să-mi sufle. Eu 
știu și așa ! Eu am învă
țat ! Eu nu-s batjocura lui 
Pandelica sa-mi arate anii 
cu degetele și a lui Sîcîi
la, adica a lui Popescu 
Grigore, sa strige că știe 
el !

Clasa tăcu, năucită de 
uimire. însuși profesorul 
se minuna ;

— Cum ? Ce spui ? Bi
ne, măi 1 Răspunde, Sta
te ! Iacă, nici nu-ti mai 
pun întrebări, povestește- 
ne tu singur tot ce cu
noști în legătură cu Ște
fan cel Mare, iar voi — 
se adresă el clasei — sa- 
mi faceți liniște. S-auzim, 
băiete...

Și State începu. Vorbi 
clar, ordonat, alegîndu-și 
cuvintele. încurajat 
ziml» i< Ic
profesorului și de gurili: 
căscate de mirare ale co
legilor, începu chiar sa 
întrebuințeze expresii ca : 
„După parerea mea“, 
„personal cred ca“... In
tr-o străfulgerare, își a- 
duse aminte ca citise cînd- 
va cartea lui Sadoveanu 
despre Ștefan cel Mare și 
ca ținea încă minte ver
surile lui Bolintineanu. Ca 
atare, începu să facă între 
acestea și cunoștințele din 
manual diferite legături și 
nu uita nici sa comenteze 
obiectele din epoca lui 
Ștefan cel Mare expuse lă 
muzeul orașului. In sfîr
șit, făcu ce făcu și vorbi 
nestingherit douăzeci de 
minute, ascultat cu uimire 
și, de ce sa n-o spunem, 
cu respect. Pînă și Pande
lica renunță, pentru a-1 
asculta, la mocasinii cu 
care se apucase sa-și în
calțe indianul.

-—- Bravo, State, te feli
cit 1 îi ciufuli profesorul 
parul. îmi pare rău ca nu 
se afla o nota mai mare 
decît 10. Va trebui sa te 
mulțumești doar cu atît ! 
Dar sa știi ca ți-1 pun din 
toată inima 1

...Se spune că, de la a- 
ceasta întîmplare, în clasa 
lui State nimic nu-i consi
derat mai jignitor decît 
suflatul.
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REZUMATUL 
CAPITOLELOR PRECEDENTE
Brotăcel, copilul care fusese în

fiat de o familie de lupi, s-a întors 
in mijlocul oamenilor, în sat. Cu 
ajutorul bivolilor el îl ucide pe ve
chiul său dușman, tigrul Shere- 
Khan. Lăudărosul vînător Buldeo, 
revendică pentru el titlul de în
vingător, știind că pe capul ti
grului se pusese un mare premiu. 
Buldeo răspîndește zvonul că băia
tul ar fi un „pui de lup vrăjit, în 
piele de om". Oamenii îl alungă pe 
Brotăcel cu pietre. Copilul se în-

90 de fini de la nașterea Iul

toarce în junglă însoțit de lupul 
Akeia și ducind cu el pielea de 
tigru. Vine însă din nou în sat.

pentru a o salva pe Masua, pe 
care oamenii voiau s-o ucidă soco- 
tind-o mama micului „vrăjitor".

Maxim Gorki

RUDYARD KIPLING
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Alexei Maximovici Gorki s-a născut In 
1868, la Nijnii-Novgorod, oraș care astăzi 
se numește Gorki. Primii ani, Gorki — pe 
numele său adevărat Alexei Peșkov — ii 
trăiește la bunicul său — un osu zgîrcit și 
aspru. La 10 ani, Alioșa intră la stăpîn. Ii 
aflăm rînd pe rînd băiat de prăvălie, uce
nic la un desenator tehnic, pescar, spălă
tor de vase pe vaporul „Dobri*, păsărar, 
ucenic la u« atelier de icoane. Se trezeș
te în el dragostea pentru cărți. Cum avea 
o clipă liberă, citea. La Kazan cunoaște 
tineri revoluționari, ia parte la adunările 
lor și citește cărți revoluționare. La 
Tîllis intră Ia calea ferată și se împrie
tenește cu muncitorii revoluționari. Se 
hotărăște să aștearnă pe hirtie cele vă
zute și trăite in călătoriile sale prin Ru
sia. Fiecare operă a lui era o chemare la 
Revoluție. Numele lui Gorki devine cu
noscut in toată Rusia. A fost de multe ori 
arestat și surghiunit. In 1905, îl cunoaște 
pe Lenin. De atunci viața lui a fost strîns 
legată de activitatea partidului bolșevic. 
Scrie romanul „Mama", „Basme despre 
Italia", apoi trilogia autobiografică ..Co
pilăria mea", „La stăpini" și „Universită
țile mele". După Revoluție, Gorki s-a ocu
pat cu atenție și dragoste de tineret și 
copii. Primea din toate colțurile țării scri
sori de la copii și răspundea la ele. Le 
dădea sfaturi, le alina necazurile și par
ticipa la bucuriile lor.

Dăm mai jos cîteva fragmente din scri
sorile sale trimise copiilor.

I

APĂRA Si.CU EL Vgî pi
ÎN CEA Kai MARE SiquRANȚA . 
SĂ NU Ai Nici 0 TEAMA .

COPIILOR DIN SAHALIN
...Părinții voștri au fost bătuți și jeluiți 

de negustorii ruși și japonezi, fiare cu 
două picioare. Pe ei i-au înșelat și i-au 
ținut in întuneric dușmanii, mincinoși tot 
atît de mari ca și popii europeni. Și iată 
că voi învățați și veți fi și voi peste cîțiva 
ani profesori sau poate conducători ai po
poarelor voastre.... Pentru clasa muncitoa
re nu trebuie să existe nici oroci, nici tun- 
guși, nici ghileaci, nici ciucci, nici iakuți, 
nici japonezi sau americani, nici ruși. 
Muncitorii din lumea întreagă sînt to
varăși, o mare și unică iamiiie de stăpini 
ai pămîntului și de constructori ai lumii 
noi, în care nu vor exista bogați și să
raci, mincinoși și înșelați, jefuitori și je
fuiți, asasini și asasinați...
PIONIERILOR DIN REGIUNEA MOSCOVA

...Iată că acum tovarășul vostru mai 
mare, Comsomolul, vă adresează un apel 
pentru a participa la îngrijirea exempla
ră a animalelor și a păsărilor domestice. 
Este o muncă de mare însemnătate pentru 
stat și sînt încredințat că vă veți apuca 
de ea cu aceeași rivnă și pricepere de 
care ați dat dovadă in trecutul apropiat, 
în lupta împotriva buruienilor de cîmp.

Așadar, pionieri, înainte 1 Vă doresc din 
tot suiletul să fiți sănătoși și să trăiți în 
înțelegere. Eu sint încredințat că veți 
avea mare succes in noua voastră muncă.

Un salut bolșevic !
PIONIERILOR NINA POLSTOVALOVA 

ȘI TONIA LAPINA DIN URJUM
...In genere, vă dezvoltați excelent. Asta 

se vede și după felul cum se poartă cu 
copiii-pionieri dușmanii bolșevicilor: 
chiaburii, rămășițele camuiiate ale bur
gheziei orășenești și tot felul de aite le
pădături ticăloase. Voi știți, desigur, că 
pionierul Pavel Morozov a lost ucis și că 
de curînd chiaburii din raionul Smolensk 
au mai ucis un pionier, pe Senin, în vîrs- 
tă de 14 ani. Nu trebuie să-i uitați pe e- 
roii noștri care luptă cu atîta curaj și ne- 
iniriccre împotriva dușmanilor clasei 
muncitoare...
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■Am șă vă fac cunoștință cu locatarii 

tatui orășel cu totul și cu totul neobiș
nuit. Cine sînt locatarii acestui oraș ?

Sînt lei mîndri, cu coama în vînt, 
girafe cu gîtul lung, îmbrăcate în „pi
jamale" vărgate, ursuleți veseli și 
neastîmip arați, cămile greoaie, blîmiziși 
uriași elefanți, papagali vorbăreți. Dar 
parcă poți să'i înșiri pe toți!... Sînt 
doar o lume de vietăți de toate felurite, 
oare locuiesc în felurite încăperi.

Din tot acest popor de animale am 
-să vă fac cunoștință cu citeva exem- 
..plare. Mai întîi cu leul care aleargă 
-fără astîmpăr în cușca tui. E un leu 
tînăr și-l cheamă Vasia. Nu s-a năs
cut undeva în Asia sau Africa, ci 
chiar aici, în orășelul acesta. Cînd a 
deschis ochii în lume, plîngea săr
manul Vasia de foame. Și atunci un 
îngrijitor de acolo l-a luat acasă la el 
și l-a crescut pînă la vîrsta de 
șase luni. Ia dat lapte cu bibe
ronul. Acum Vasia e un teu tînăir 
și semeț, are casa lui, iar mama sa 
Vingra, care locuiește ceva mai încolo, 
nici nu-1 mai recunoaște. Priviți acum 
oeva mai departe ; în căsuța aceea stau 
fiorosul cîine Dingo, din Australia, 
și un lup obișnuit, ca cel de prin 
pădurile noastre. Amîndoi au crescut 
de mici împreună și s-au legat printr-o 

adîncă prietenie. Orășelul ăsta își are 
și bătrînii săi respectați. Cel mai bâ- 
tnîin „cetățean" este un vultur de 
64 de aini, oare se buoură de stima tu
turor. Sus, pe stînci, cane sînt astfel 
ocînduilte incit par ghețari, locuiesc 
cinci urși albi, care seamănă cu Fram. 
Trei sînt mai bătrîni și au fost aduși 
aici din Novaia Zemlia — iar ceilalți 
sînt tineri.

Intr-o zi, pe cînd mă plimbam prin 
orășelul unde-mi aveam acum o sume
denie de prieteni, privirile mi-au fost 
atrase de un grup de pionieri. Și în- 
tr adevăr, priveliștea era cam ciudată. 
Cîțiva șoareci și cîteva pisici stăteau 
laolaltă. Alergau și se jucau împreună 
și, minune! Pisicilor nici nu le trecea 
prin minte să prindă în gheare șoare
cii... I-am întrebat pe pionieri ce i cu 
această ciudățenie.

— Noi i-am crescut — mi-a răspuns 
unul dintre ei. Sîntem tineri natura- 
liști care lucrăm aici.

Alt băiat se grăbi să adauge:
— Este o experiență de-a noastră.
Am deschis ochii mari.
— Lucrurile s-au întîmplat așa: o 

pisică de aici a născut cîțiva pisoiași. 
Noi i-am luat și i-am scăldat. In a- 
ceeași apă am scăldat trei șoareci. 
I-am dus apoi lingă pisica mamă, să-i

hrănească. Pisica i-a lăsat să sugă 
lîngă pisoii ei. Și așa trăiesc împreună. 
Ii vom lăsa cîtva timp și aipoi îi vom 
despărți. Am ajuns la concluzia, spusa 
cu seriozitate tînărul naturalist, că 1« 
pisică cel mai important lucru este 
mirosul, și că’i vorba mai puțin de ar 
teligență.

— Noi am crescut laolaltă, timp de 
doi ani, o vulpe, un râs și un jder. Cit 
erau mici, noi i-am hrănit, i-am cură
țat Dar cel mai plăcut lucru erau o- 
rele de plimbare. Rîsul și vulpea mer
geau totdeauna împreună. Cînd rîsul ă 
împlinit doi ani, l-am mutat. începuse 
să fie primejdios.

Dar să nu uit o lămurire; acest o- 
rășel nu-i altceva decît Parcul Zoolo1 
gic din Leningrad, iar tinerii natura- 
liști — harnici pionieri din diferite 
școlii ale Leningradului.

b e

tt vedeți ce frumos 
stau ?

...Totuși, nu v-ași sfă- 
tui de loc să-i întllnițl 
nu numai tn pădurile de 
nepătruns ale Africii, dar 
nici măcar tn parcul zoo
logic în stare... liberii
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FOȘTII PIONIERI
NE REPREZINTĂ 
CULORILE
PATRIEI
LA LUXEMBURS

Zilele trecute am stat 
de vorbă cu antrenorul 
federal T raian lonescu 
despre reprezentativa noa
stră de juniori. Kedâm 
mai jos discuția purtată :

— Ce ne puteți spune 
despre reprezentativa noa
stră de juniori ?

— Actuala noastră e- 
chipă este în întregime 
întinerită. Toți băieții 
sînt foști pionieri.

Un singur jucător, Pe

tre Umil, a mai partici
pat în anul trecut la tur
neul F.I.F.A.

— Care este cel mai tâ
năr... dintre tineri ?

■— Varga Iosif. Are de- 
abia 16 ani și mari pers
pective. II cunosc mai 
de mult, încă de cînd era 
pionier și juca la „Tînă
rul Hina-movist'*.

— Par cu pregătirile 
cum stați ?

—- Acum sîntem gata. 
Peste două zile plecăm. 
In antrenamentele avute 
dm pus un accent deose
bit pe un joc colectiv și 
pe o îmbinare armonioa
să între pregătirea fizică 
generală, tehnica și tacti
ca. In meciurile de veri- 
ficare, băieții mi-au dat 
de multe ori satisfacții.

— Ce șanse are echipa 
noastră ?

MULER CRISTIAN, 
17 ani, portar, fost pio
nier la Școala de 7 ani 
nr. 2 din Tg. Jiu. 
Foto 1

CODREANU GHEOR- 
GHE, 18 ani, fundaș 
dreapta, fost președinte 
de detașament 'a Școa
la de 7 ani din comuna 
Săvîrșin.
Foto 2

PETRU EMIL, 18 ani, 
mijlocaș-dreapta, (că
pitanul echipei) fost 
președinte de detașa
ment La Școala medie 
nr. 6 din Cluj.
Foto 3

VARGA 1OSIF, 16 ani, 
inter dreaipia, fost pre
ședinte de grupă la 
Școala nr. 34 din Bucu
rești.
Foto 4

MATEI RADU, 17 ani, 
ceriitir li-îinaiinitaș, fost
președinte cîe detașa
ment la Școala de 7 ani 
din Fiend Pucioasa.
Foto 5

MUREȘAN NICO- 
LAE, 18 ani. extremă- 
stinga, fost pi infer la 
Școala de 7 ani Reteag, 
r- - uii'a C’tij.
Foto 6

— Trebuie știut că ju
cătorii noștri sînt fără 
experiență in jocuri grele 
și mai ales in meciurile 
internaționale.

Sîntem optimiști însă. 
Băieții țin mult la pres
tigiul echipei și vor de
pune toate eforturile pen
tru obținerea unor rez ui
tate frumoase.

— Care este cel mai de 
temut adversar al echi
pei noastre?

— Reprezentativa Un
gariei. Dacă vă amintiți, 
cînd a jucat la București 
ne-a învins cu 3-1.

— Un pronostic?
— Ne apărăm șansele 

ea orice participant.
In orice caz, să avem 

multă încredere în proas
păta noastră reprezenta
tivă.

RADU POPA

S T I R I___ • ȘTIR I____• ș T l_R_l
C* în regiunea Craiova, la spartachiada de iarnă au participat 

49.859 pionieri și școiari.
© La Școala de 7 ani din comuna Românești, raionul Trușești, 

au participat Ia probele spartachiadei toți cei 256 pionieri din 
școală.

© 22.670 copii din regiunea Suceava s-au aliniat la 1 ianuarie 
la startul spartachiadei de iarnă.

• Numai în raionul Botoșani la schi, săniuș și șah și-au dis
putat întîietatea 6.296 copii.

© Peste 17.600 pionieri și școlari s-au întrecut la probele 
spartachiadei în reoiunea Baia Mare.

O fată și mai mulți băieți
Elisabeta nu mai concura

se niciodată pînă atunci la 
proba de 300 m. Adică, de a- 
lergat mai alergase Elisabeta, 
însă nu așa, să se întreacă cu 
colegele ei, iar profesorul — 
cu cronometru! in mină — 
ca acum — să vadă în cit 
timp străbate distanța. Nu
mele ei nu apăruse nicioda
tă pe o foaie de concurs. 
Concurs ? ! Alerga mereu, în 
voie, cînd era în sat la ea 
și pleca cu vitele la păscut. 
Ce frumos era !... Făcea ce-o 
tăia capul. Aduna uscături și 
aprindea focul, iar pe jera
tic cocea porumb... De cele 
mai multe ori însă se juca 
împreună cu alți copii. Aler
gau pe miriștea de la margi
nea satului cît era ziulica de 
mare. In timp ce băieții se 
întreceau la trîntă, felele se 
întreceau la fugă. Elisabetei 
îi plăcea să alerge. De fiecare 
dată se simțea frîntă, dar nu 
se lăsa. După cîteva „verifi
cări” de acest soi, s-a obiș
nuit. Nu mai obosea de loc. 
Se lua la întrecere chiar și 
cu băieții. Știa că, dacă a- 
leargă cea mai mare parte a 
distanței în același ritm, la 
sfirșitul „cursei” găsește e- 
nergia necesară pentru a pu
tea străbate ultima parte cu 
o viteză sporită. Cum s-ar 
zice, prinsese ceva din teh
nica probelor mai lungi...

Iar acum-, băieții, care nu 
știau nimic din toate aces
tea, să rîdă de ea ? !...

Iată, profesorul a dat ple
carea. Plutonul pornește re
pede. In frunte se află vreo 

trei fete. Aleargă destul de 
repede. Chiar prea repede ! 
Elisabeta însă se află printre 
ultimele.

— Hai Elisabeta, hai Eli
sabeta ! strigă băieții.

Elisabeta parca nici nu-i 
aude. Continuă să alerge în 
același ritm ca la început.

— Măi, te pomenești că a- 
leargă cu tactică, izbucni u- 
nul.

— Da, da, face economie 
de forță...

Au fost parcurși aproape 
200 de metri. In fruntea plu
tonului de participante nu 
se mai află decît o fată. Ce
lelalte au rămas ceva mai în 
urmă. Abia mai răsuflă. Iar 
Elisabeta aleargă, aleargă 
mereu... Nu mai e ultima. 
Fata care a preluat conduce
rea pare obosită. Mai sînt 
vreo 60 de metri pînă la li
nia de sosire... „Acum !” își 
zise Elisabeta și în aceeași 
clipă țișni ca împinsă de un 
resort.

Băieții încep să devină mai 
curioși. Se îngrămădesc în 
dreptul liniei de sosire. Par 
uimiți peste măsură. Ar vrea 
să mai zică ceva, insa cuvin
tele li se opresc nerostite.

Elisabeta întrece acitm o 
fală, încă una și... iat-o în 
frunte. Celelalte au rămas cu 
mult în urmă... încă o zeci
me de secundă, și va rupe 
sfoara de la sosire.

Victorie !
eoni. Tomnatic, 

raionul Sînnicolaul Mare

D EMIL
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O faptă de
ln apropierea izvoa

relor Ialomiței, oamenii 
au făcut in trupul mă
tăhălos al muntelui o 
gaură care se lățește 
mereu. Ghearele laco
me ale dinamitei sfîr- 
tecă toată ziua coastele 
masivului de piatră. 
După explozii, oamenii 
ies din adăposturile lor 
și încep să încarce în 
vagoneți calcarul ce 
pleacă intr-o călătorie 
de 7 kilometri, deasu
pra unor abisuri ame
țitoare, spre pintecele 
cuptoarelor din Fieni, 
wide se pregătește ci
mentul. Dacă oprești 
pentru câteva ore cir
culația pe calea ferată 
aeriană ce vine de la 
cariera Lespezi, îndată, 
la Fieni, uriașele cup
toare încremenesc. Dar 
acest dute-vino pe dea
supra Ialomiței și a 
prăpăstitlor înfricoșă
toare nu încetează nici 
noaptea. Un grup de 
oameni urmăresc, clipă 
cu clipă, plutirea neo
bosită a vagoneților. 
Aceștia sint revizorii 
de linie. Tot timpul 
ei poartă în spate tele
fonul de campanie, 
pentru a da alarma 
dacă se întîmplă ceva 
pe linie... Sint 100 
de oameni aceia care 
compun personalul ce 
deservește trenul ae
rian yi peste el este șef 
Gheorghe Stratulat, un 
bărbat voinic, în vîr- 
stâ de peste 50 de ani, 
care și-a petrecut 34 
de ani la funiculare.

Intr-una din nopți, 
revizorii de linie au 
simțit că.nu-i ceva în 
regulă pe cablu. Citeva 
clipe mai tirziu au 
dat alarma: „La Ba
lansul Mare, vagoneții 
pică jos 1“

Doi sttlpi masivi de 
beton străjuiesc fiecare 
cite o culme a munte
lui. Intre ei se cască o 
prăpastie odîncă de

3—400 de metri. Pe 
umerii celor doi stilpi, 
e așezată de-a lungul a 
1000 de metri, peste 
abis, linia funicularu- 
lui. De jos, vagonetul 
abia se mai vede. A- 
cesta este Balansul 
Mare. La mijlocul dru
mului aerian s-a formai 
un nod. Un vagonet a 
desprins din împletitu
ra cablului un fir de 
oțel și l-a împins îna
inte. Firul s-a tot ar
cuit pină s-a făcut 
un ghem de cîțiva me
tri și a făcut vini va- 
gonetului în prăpastie. 
Apoi a venit alt vago
net, fi apoi altul, fi 
altul, și fiecare s-a cioc
nit de ghemul de ciți- 
va metri și a zburat 
jos...

Oamenii au clătinat 
supărați din cap : ghe
mul de oțel trebuia 
tăiat, pentru a deschide 
iarăși drum vagoneților 
cu calcar. Trebuia să 
se urce cineva pe ca
blu... Dar o scară de 
400 de metri pină la 
ghem nu exista. Gh. 
Stratulat a pufăit mi
ntos, s-a învîrtit în loc, 
dar s-a potolit, curind.

...De Stratulat s-a a- 
propiat 'un tinăr de 
vreo 25 de ani I

— Merg eu, tovarășe 
Stratulat; dă-mi o cen
tură de siguranță 
nurna’. Cei din jur s-au 
albit la față. „Dacă 
băiatul cade de pe ca
blu ? Dacă îi obosesc 
palmele și dă drumul 
cordonului de oțel ?“

Dar Despa e de-acu
ma sus, pe stilpul nr. 
48. Gh. Stratulat le-a 
spus să n-aibe nici o 
grije. Despa e bine 
pregătit pentru ascen
siune. Nu l-a crescut 
el ? Și pe Gh. Olîk și 
pe Constantin Pascu 
tot el i-a învățat me
seria de revizori de 
linie...

Dacă Stratulat spu-

eroism
ne, așa o fi. Dar cum 
să fi liniștit cind Despa 
se leagănă deasupra 
prăpastiei, ținîndu-se 
doar cu palmele de ca
blul funictdarului ? 
Cum de nu-i îngheață 
mîinile ? E atît de 
frig...

In citeva minute, 
păpușa vie, care atima 
deasupra Ialomiței, a 
străbătut cei 500 de 
metri pină la ghem; 
aici și-a desfăcut cen
tura de siguranță, pen
tru că aceasta îl împie
dica să taie sirma de 
oțel, și s-a pus pe lu
cru. Cu o mină se ți
nea de cablu și cu cea
laltă tăia cu bomfaie
rul. După citeva mi
nute, făcea o pauză și 
se așeza deasupra ca
blului ca pe un scaun, 
ca să se odihnească. 
Jos, pămlntul se vedea 
ca din avion... Apoi, 
Despa se dădea iar i°s 
de pe „scaun" și, atîr- 
nînd intr-o mină, con
tinuă să lucreze. După 
vreo 3 ore linia era 
curățată. Despa iși 
puse centura de sigu
ranță și alunecă înapoi 
spre stilp. Cind ajunse 
jos, vagoneții alergau 
din nou pe calea ferată 
aeriană. Stratulat sus
ține că asta nu-i eroism. 
E doar deprindere și 
curaj. Poftim de mai 
spune ceva...

Gh. Stratulat i-a 
strins puternic mina și 
ochii i-au sclipit o 
clipă... El a îmbătrâ
nit de-acuma; așa e 
viața, dar iată și 
schimbul său. Și ni
meni nu poate spune 
că acest schimb e mai 
puțin pregătit decit el. 
Dar parcă se putea 
altfel ? Oare nu el, 
Gh. Stratulat, i-a învă
țat meseria pe Despa, 
pe Pascu și pe Olîk ?

M. ZONIS

Pas. 7

De la Calcuta la Hanoi...
O simplă fotografie... Dar ea sim

bolizează un lucru ce ne e drag tutu
rora : prietenia pașnică între popoare. 
Băiatul acesta indian, purtat in brațe 
de primul ministru romîn. surîde fe
ricit și emoționat. In zimbetul lui e 
adunată căldura și simpatia cu care 
marele popor indian i-a întîmpinat pe 
oaspeții romini, tovarășii Chivu 
Stoica, Emil Bodnăraș și Avram Bu- 
naciu.

Vizita miniștrilor romini în India a 
luat sfrîșit. Zilele petrecute acolo, pe 
malul Gangelui, vor rămine neui
tate și ele vor cimenta și mai mult, 
in viitor, legăturile prietenești dintre 
țara noastră și Republica India. Zilele 
trecute, reprezentanți; poporului nos
tru și-au continuat călătoria po

posind în altă țară asiatică: Republi
ca Democrată Vietnam.

Poporul romin a urmărit cu sim
patie lupta eroică a poporului vietna
mez împotriva colonialismului, luptă 
încununată de succes. Astăzi R.D. Vi
etnam e o țară liberă, care face parte 
din familia frățească a statelor socia
liste. Nu de mult, tovarășul Ho Și 
Min, președintele R.D .Vietnam, a fă
cu^ o vizită prietenească în țara noa
stră. Astăzi sofii poporului romîn stră
bat păinintut depărtat al Vietnamului.

Cele două popoare își întăresc ast
fel prietenia lor de luptă și de mun
că, iși cunosc îndeaproape succesele, 
punind temelia unei colaborări și mai 
strinse și mai rodnice pe mărețul 
drum al socialismului.

FAPTA LUI GERARD

• Lumea capi
talistă e alarmată: 
în Statele Unite 
ale Americii a iz
bucnit o gravă cri
za economică. Ca
uzele sint simple : 
imensele cheltuieli 
militare au sărăcit 
populația, care și-a 
retuș cumpărătu
rile. Totul e ca 
un lanț. Neexistînd 
cumpărători. fa
bricile își reduc 
producția sau în
chid porțile, con- 
cediind muncitorii. 
In S.U.A. sînt as
tăzi aproape 6 mi

lioane și jumătate 
de șomeri...

© Criza cuprin
de toate sectoarele 
vieții americane. 
„Mai mult de 
13.000.000 de fami
lii locuiesc în co
cioabe. Copiii no
ștri învață în clă
diri care nu sînt 
mai bune decît

cotețele păsărilor!" 
— a strigat la un 
congres președin
tele sindicatelor u- 
nite americane.

© Criza din 
S.U.A. se resfrîn- 
ge și asupra altor 
țări capitaliste, 
mai ales asupra 
acelora care ur
mează cursa înar

mărilor. In An
glia, alimentația 
populației s-a în
răutățit. Oamenii 
mănîncă mai pu
țin decît strictul 
necesar. Sărăcia e 
atît de mare, îneît 
pentru realizarea 
de economii au 
fost închise pînă 
și cîteva teatre. 
Dacă însă s-ar fi 
renunțat la fabri
carea unui singur 
bombardier cu re
acție, n-ar fi fost 
nevoie de această 
măsură.

Se înserase de-a bine/ea. Pe strada pustie, elevul Gerard 
Kerry din clasa l-a se grăbea spre casă. Intîrziase la un coleg, 
bolnav, căruia îi explicase lecțiile- Urcă în fugă scara. Cind 
ajunse la etajul unde locuia, un miros pătrunzător li izbi 
nările. Se opri o clipă și-și spuse :

— Oxid de carbon. Cineva a uitat soba închisă.
Trebuie să știți că la Paris nu se ard lemne ci cărbuni. Nu-i 

fu greu să descopere că mirosul venea din apartamentul unde 
locuia colega sa, Chantal Moreau. Ce să facă ? Știa că fie
care minut e prețios în asemenea cazuri. Ușa de la intrare 
era încuiată și dinăuntru nu venea nici un răspuns. Repede, 
pe scara de serviciu 1

Intră în bucătărie și de aici în odaia de unde venea miro
sul- Astupîndu-și gura și nasul cu un fular, deschise larg fe
reastra. Dintr-o privire își dădu seama că sosise la timp. 
Micuța Chantal, bunicul și bunica ei, surprinși în somn, pă
reau asfixiați. Gerard se năpusti pe trepte și în citeva clipe 
suna la ușa medicului din cartier. Cei trei fură puși în afard 
de pericol.

A doua zi, fapta lui Gerard era cunoscută de vecini, de car
tierul întreg. La școală fu felicitat, iar zilele trecute i s-a de
cernat medalia de aur pentru că, datorită prezenței sale da 
spirit, și-a salvat de la moarte colega și pe bunicii ei.

DE PE OGOARELE PATRIEI «DE PE OGOARELE PATRIEI «DE PE OGOARELE PATRIEI
Soarele (deși cam cu dinți uneori), 

în colaborare cu fila calendarului, și-a 
făcut datoria. El a vestit începutul 
unei mari bătălii a ogorului. Primă
vara n-așteaptă... Țăranii muncitori au 
pornit pretutindeni să are, să însă- 
mînțeze, să pună temeiul recoltei de 
miine.

Bătălia a început cu vești bune, 
care înseamnă belșug. Sectorul socia 
list al agriculturii cuprinde azi aproape 
jumătate din suprafața arabilă a țării, 
ceea ce îngăduie o mai bună folosire 
a terenului și a mijloacelor tehnice a- 
vansate. Se vor transporta pe ogoare.

O
 Țările socialismului
sînt legate între ele 
printr-o prietenie traini
că și caldă, ce se mani
festă în toate sectoarele 
vieții și muncii, Iată-1 

pe specialistul bulgar Nedelco Todo- 
rof dînd unei muncitoare de la 
G.A.S.-Urziceni sfaturi despre îngri- 
firea răsadurilor de legume.

în primăvara aceasta, cu 10.000 tone 
mai multe îngrășăminte chimice decit 
anul trecut. încă 4000 de tractoare vor 
porni la arat alături de cele existente.

★
Țăranii muncitori din regiunea 

Constanța (prima regiune complet co
lectivizată a țării) s-au angajat să 
vîndă statului, în anii 1959 și 1960. 
cantitatea de 41.000 tone griu și se
cară precum și 40.000 tone porumb. 
Lucrul acesta va contribui din plin la 
sporirea belșugului de pîine în orașe.

★
Gospodăriile viticole de stat au pro

iecte bogate în acest an. Recolta de 
struguri e prevăzută la numai puțin 
de 100.000 tone. Cele 27 de gospodării 
pomicole din țară vor produce de ase
menea 30.000 tone de fructe. Deci, vă 
puteți bucura de pe acum de roadele 
gustoase ale verii și toamnei 1

★
„Alo, aici G.A.S.-Curtișoara, regiu

nea Pitești!“... Și vestea, venită ca o 
furnică harnică pe fir, ne-a mai adus 
la urechi o victorie: curtișorenii au

efectuat, pînă la 15 martie, aproape 
50 % din planul lor de arături. Au în- 
sămînțat mazărea și ovăzul, au trans
portat îngrășămintele pe ogor... Dar 
ca orice gospodari chibzuiți, n-au ne
glijat nici livada, nici via și nici gră
dina de legume. Faptele spun limpe
de : 1.300 pomi stropiți, 12 ha de vie 
săpate, 4 ha însămînțate cu ceapă și 
în plus răsadnițele calde cu roșii și 
varză timpurie.

La curtișoreni, ziua bună se cunoaș
te de dimineață !

★
Statul nostru se îngrijește cu drag 

ca oamenii muncii din agricultură sa 
aibe condiții bune de viață. Pentru 
scopul acesta se cheltuiesc anual su
me mari. Așa de pildă, numai pentru 
salariații gospodăriilor agricole de 
stat s-au alocat anul acesta 12.000000 
lei. Din acești bani se vor construi 
noi locuințe muncitorești, se vor da m 
folosință noi cantine, cluburi și creșe. 
In afară de aceasta unitățile agricole 
de stat își vor construi în curînd pe 
malul mării o mare și frumoasă casă 
sanatorială.



Și după aceste două tablouri — 
alcătui cite o povestire.

Citind explicațiile veți înțelege

Un tablou despre 
voi și un peisaj

Un grup de pionieri lace expe
riențe intr-un laborator înzestrat a- 
nume pentru copii — iată subiectul 
tabloului .Micii chimiști* de Gh. 
Glauber. Am ales intr-adins această 
lucrare pentru că ea ilustrează o 
scenă caracteristică pentru viața 
voastră. Dar scrieți voi, deoarece 
asemenea momente voi înșivă le 
trăiți zilnic, sinteți asemenea și 
simțiți asemenea poate, cu perso
najele tabloului.

Marele nostru pictor Ștefan Lu- 
chian ne-a lăsat nenumărate pei
saje din locurile pe unde a trăit Lu
crările de la Brebu sint printre cele 
mai reprezentative pentru felul cum 
artistul se culunda cu sufletul in 

j peisaj. Am ales tabloul „Fîntînă la 
i Brebu* tocmai pentru că in el se 
' vede limpede cit ce bun prieten este 
artistul cu locul unde trăiește, cit

LITERAR 
ARTISTICA

la alegere — participanții vor putea 

mai bine tablourile.
de bine înțelege el graiul naturii șl 
al lucrurilor.

Peisajul acesta conține trei ele
mente: o căsuță, un copac și o iin- 
tină. Căsuța e umilă, urită, cu pe
reți coșcoviți, cu ferestre nesime
trice, cu scara dărăpănată. Copacul 
e singur, nu prea umbros, nici fal
nic. Fintîna e primitivă, lucrată stîn- 
gaci, cu lemnul scorojit de ploi. 
Peste toate stă un petec de cer 
nici prea albastru, nici prea însorit. 
Pe jos, un petec de iarbă neîngrijită. 
Acum priviți tabloul în ansamblu și 
observați ce imagine frumoasă a să- 
virșit artistul diu aceste elemente 
obișnuite, sărăcăcioase 1 Desenul 
compoziției e atît de echilibrat, încît 
privitorului îi apare limpede înțele
sul pe care acest colț de sat îl are 
pentru artist. Luchian preamărește 
aici liniștea, tihna peisajului umil, 
care vorbește ochilor despre viața 
umilă și curată a poporului. In armo
nia pe care ochiul tău a găsit-o aici, 
citim noblețea nebănuită a acestei 
vieți. Dar în ușoara tristețe ce în
văluie tabloul, izvorînd din coloritul

lui, din nuanțele 
puțin șterse, pă- 
mîntii, răzbate a- 
mărăcîunea sără
ciei.

O casă, un om, 
o fintînă și sufle- 

'? tul artistului care 
le dă viață — din 
aceasta se com
pune o imagine 
care spune des
pre traiul și sim
țirea țăranului tot 
atît de mult cit ar 
li putut spune o 
compoziție cu oa
meni bine portre
tizați.

ANCA ARGHIR

ȘT. LUCHIA.V: 
„Fintînă

la Brebu"

GH. GLAUBER:

„Micii chimiști"

O

Desigur, titlul v-a aprins cu
riozitatea : cum va fi arătind a- 
ceastă nouă și teribilă descope
rire a naturaliștilor ? Dar trebuie 
să vă dezamăgim: monstrul 
verde nu poate fi clasificat în 
nici un atlas zoologic. Monstrul 
verde este invizibil. Și cu toate 
acestea el are mii de tentacule 
cu care își înșfacă nesățios pra
da, iar băștinașii Americii Cen
trale îndură din plin lăcomia și 
Cruzimea lui...

Atunci cărei specii aparține 
această reptilă misterioasă?

Puțină răbdare, veți afla în
dată. Mai înainte însă, cîteva cu
vinte despre Guatemala, țara 
pitică a uriașelor plantații de 
fructe exotice.

Ea face parte, cum știți, din 
statele Americii Centrale, acea 
fișie de pămînt ce zăgăzuîește 
apele a două oceane.

Cindva, cu secole în urmă, pe 
meleagurile acestea a înflorit o 
civilizație devenită aproape le
gendară : civilizația Maya. Ve
chii mayași atinseseră un mare 
grad de cultură, aveau o scriere 
a lor, înălțau palate și monumen
te vădind un minunat simț ar
tistic. Dar toată această măreție 
născută din munca și priceperea 
a zeci de generații s-a risipit ca 
fumul sub năvala cotropitorilor 
spanioli. Primul dintre aceștia, 
care a cucerit întreg pămintul 
Guatemaiei, trecîndu-1 prin foc 
și sabie, a fost conchistadorul 
Alvarado, in prima jumătate a 
secolului al XVI-lea. Mii și mii de 
indieni au căzut jertfă setei de 
aur a războinicilor spanioli. Une
le triburi s-au refugiat pe plato
urile înalte și stîncoase ale mun
ților, unde au pierit cu încetul. 
Altele, îngenunchîate, au rămas 
să robească pe propriul lor pă
mînt, devenit colonie spaniolă. 
Urmașii acestor triburi formează 
azi majoritatea populației guate
maleze, iar graiul lor numără 22 
de dialecte Maya.

Jn 1821 Guatemala a fost de
clarată independentă. Dar pă- 
mîntul ei nu s-a mai înapoiat la 
vechii băștinași. Locul conchista
dorilor spanioli l-a luat un je
fuitor și mai aprig, și mai lacom : 
capitalul englez și american.

Cerul albastru al Guatemaiei e 
îmbălsămat de mireasma ameți
toare a fructelor sudice. Pe fî- 
șia. mănoasă de pămînt, scălda
tă de apele Pacificului, se în
tind cît vezi cu ochii plantații de 
cafea, de bananieri, de cacao, 
de trestie de zahăr. Dar roadele 
acestor grădini de vis, stropite 
cu sudoare și sînge de băștinași, 
sînt ale monstrului verde. Mons
trul verde are un nume foarte 
pașnic: „United fruit company". 
Adică „Întreprinderea de negoț 
cu fructe”. Dar băștinașii îi spun 
numai „monstrul verde”. Pentru 
că reprezentantul acesta al ca
pitalului american stăpînește, ca 
o omidă gigantică, sute de mii 
de hectare de plantații în majofc 
ritatea țarilor latino-americanA| 
Vapoarele sub pavilionul lui 
„United fruit" transportă anual 
din America Centrală milioane 
de legături de banane, mii de 
saci de calea și cacao.

Trusturile din S.U.A. au inclus, 
firește. Guatemala șl în planurile 
lor războinice, agresive. Dar ma
sele populare din Guatemala se 
împotrivesc atît exploatării crîn- 
cene, cît și planurilor de război. 
Istoria micului stat — mai ales 
cea din ultimii ani — e presăra
tă cu răscoale și greve. Pozițiile 
monopolurilor americane în Gua
temala sînt tot mai șubrede.

...De vechea civilizație Maya 
mai amintesc doar ruinele năpă
dite de ierburi și bătrînul vulcan 
Tahumulko, stins și el de mult. 
Dar năzuința de libertate și pace 
a poporului e mai puternică de- 
cît vulcanii. Monstrul verde are 
de ce se teme.

VAL. MĂGURA

De la A la... B!
1. Localitate vestită din 

Apuseni. 2. Orășel pe Va
lea Prahovei ; 3. Regiu
ne în R.P.R.; 4. Miercu
rea;. ; 5. Oraș mare *n 
Banat ; 6. Primul oraș 
ccnstănțean pe linia Bu- 
curești-Constanța; 7. , Le
le de la... / Cu catrință 
și cu iie ; 8. ...Bornei, lo
calitate balneo-ciimateri- 
că; 9. Tg..., regiunea
Craiova, și apă olte
nească.

De la A la B, unul din 
cele mai... mari orașe din 
R.P.R.
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