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COMITETUL CENTRAL AL COMSOMOLULUI
MOSCOVA

Dragi tovarăși.
Cu prilejul zilei de 29 iunie — ziua tineretului sovietic — ia nu

mele tineretului din Republica Populară Romină. vă transmitem un căl
duros și trăiesc salut.

Dorim gloriosului Comsomol și întregului tineret sovietic, constructor 
neobosit al comunismului, să obțină victorii tot mai însemnate în 
munca sa plină de abnegație, alături de Întregul popor, sub condu
cerea FCUS.. pentru construirea comunismului, pentru pace și prie
tenie cu popoarele și tinerii din întreaga lume. ■ . *

COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR 
DIN R. P. ROMÎNA
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îmi puse mina 
și mă întrebă: 
vrei să fii pio- (Continuate ir. pas- III-a)

doar o cămașă roșie, 
roșie de singe... O Tintărenl: pionierii din această comună au ieșit de

LENIN a trait
LENIN TRĂIEȘTE 

LENIN VA TRAI
VI. Malacovschi

-.a Petrograd, m zi ele-acelea fierbinți, 
muncitor a căzut strigînd :

Trăiască Lenin 1
Nu se va ști nicicînd 
cum se numea.

In Spania lingă fluviul Guadalquivir 
in ale cărui ape 
sună clape de clavir
un tînăr strîngînd pușca la piept așa 

cum 
strînsese cîndva o ghitară,
a strigat : Trăiască Lenin l și a căzut 
Iar pe cămașă i-au înflorit, toate
, . „ iubirilede primăvară.

>

'5 QCi P* aceste “eîoognri, în cnii acel 

la Grivita.
cînd sirena nu mai înceta să coamă, 
un băiat
a strigat : Trăiască Lenin 1 șî-a 
si-i era pieptul ud 
do parc-ar fi fost îmbăiat 
*n lacrimi de mamă.
Iar în război, în anii cumpliți, 
cînd pămintul tuna sub cisma fascistă 

trufașă 
an prizonier rănit 
și a smuls de pe piept o eșarfă — 
un crîmpei de cămașă — 
a fluturat-o strigînd : Trăiască Lenin I 
și a căzut.
Eșarfa era purpurie...
Iar vîntul i-a luat o și ea a zburat 
ca o pasăre mare și vie.

căzut
.1

Desen de
C. Mălin

ci, pește ani departe, 
iată
la gîtuj tău iiu’.e, o parte din steag, 
o cravată
de culoare fierbinte.
Ea flutură veselă, vese'ă-ți șadă la gît. 
Tu însă privește-o cu luare aminte 
ascult-o cum strigă : Trăiască Lenin 1 
și culcă-ți pe apele ei obrazul 
cată in adincul ei roșu ca-ntr o oglindă 
înainte de-o lași să-ți cuprindă 
grumazul 
și poart-o, și poart-o mereu 
cu strigătul acesta 
cu toate 
amintirile

MIOARA CREMENE

coimniiE 
CHNNEI

statură po- 
ochii verzi. 
N-are mai 
de ani. E 

cei mai 
Toți

In vna din secțiile de 
lăcătușărie a e Atelie
relor C.F.B. .fire P.n- 
tilie* din lași l-am cu
noscut pe Dumitru Popa, 
un tînăr da 
trivitâ, cu 
pătrunzători, 
mult ds 23 
unu! dintre
vrednici tineri, 
muncitorii îl stimează.

După terminarea 
schimbului, am pornit 
împreună spre casă. Pe 
drum am început să 
discutăm despre una, 
despre alia, l-am spus 
că am fost instructor de 
pion eri, iar el a în
ceput să-mi poves ezscă 
despre anii cînd a iest 
pionier...

*
Era in ziua de 1 Mai 

1949. In dimineața a- 
ceea m-am sculai mai 
devreme. Știam câ la 
radio se va transmite 
defilarea de la Bucu
rești. M-am apropiat de 
aparat și, cînd am in
vidii butonul, spre 
bucuria mea transm siu- 
nea abia începuse. 
După defilarea qărzilor 
patriotice, vocea crai
nicului anunță: .Prin

fața tribunei trece acum 
primul detașament de 
pionieri din tara noas
tră. Primii purtători ai 
cravatei roșii...* Am tre
sărit. Primii pionieri 1 
Ce fericiți sînt, mă gîn- 
deam.

Gîndul de-a fi pionier 
nu m-a mai părăsit de- 
atunci. La școaiă nu
mai despre lucrul aces
ta discutam. Auzisem 
multe lucruri minunate 
despre pionierii sovie
tici. Știam despre Pav- 
lic Morozov, despre 
tejia lui Volodea 
bin n și voiam să 
și eu asemenea lor.

Și iată că, intr-o 
ușa 
deschise 
apărură 
rector și 
răși. pe 
cunoșteam, 
am aflat că sini 
citori la ateliere'e 
Nicolina. S-au apropiat 
de noi și s-au așezat 
într-o bancă. Au în
cepui să ne povestea
scă despre pionieri, 
despre primele detașa
mente de pionieri din 
țara noastră. Simțeam 
cu to|ii că avea să se 
Intimple 
deosebit, 
muncitori 
pe umăr
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clasei noastre 
și in pragul ei 
tovarășul 

incă doi 
care noi 
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Da 
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Totl 
bucuroși.

— In curînd, 
școala voastră
ființă organizația 
pionieri. Și atunci cei 
mai merituoși o săpur- 
tați cravata roșie—

Pe nesimțite am ajuns 
In fața casei lui Dumi
tru. Am deschis portița, 
am urcat -----
apoi am 
mera iul. 
curată, 
mult 
pe un divan. Dumitru 
continuă tirul amintiri
lor.

Mă străduiam să în
văț cit mai bine, să fiu 
disciplinat. Deși aveam 
numai 9 și 10, o teamă 
lăuntrică mi se strecu
rase in suflet. Poate or 
fi alții și mai buni de- 
cîl mine, și

Dar, intr-o 
mai — am 
mai fericite — 
viata mea. Ziua de 2* 
mai n-am s-o uit nici
odată. Atunci am primit 
cravata roșie, o mică 
părticică din steagul de 
luptă al clasei munci
toare. E greu să redau 
ce-am simții în acele 
momente. Atit știu: de

citeva scări, 
intrat tn ca- 

O încăpere 
orinduită cu 

gust. Așezîndu-ne 
un divan.

Vești de ia 
din raionul

piomerfli 
Filiași

. nenumărate ori Ia 
acțiuni de folos obștesc. Anul acesta, 167 de pionieri au plantat 84.000 de puieti 
și butași de pădure, au adunat 200 kg. de hirtie, au ajutat secției G.A.S.-Flo- 
rești să prășească aproape un ha de porumb.

® Pionierii din comuna Gura Motrului au curăța! 2,5 ha de pepinieră și 
au plantat 4.000 de puieti.

© La Argentoaia, pionierii au curătat spinii și pietroaiele de pe 3 ha de 
izlaz.

© In comuna Aninoasa, s-au adunat pînă acum 250 kg de hirtie șl s-au 
curătat — tot cu ajutorul dai de pionieri — 4 ha de izlaz.

® Filiași: pionierii de la Școala medie au adunat 250 kg de hirtie, pe care 
au predat.o centrului de colectare.

© Intr-o excursie tăcută la G A.S -Turceai, pionierii din Ionești au prășit 
1,5 ha de porumb. asemenea, ei au adunat în scurt timp 190 kg de hirtie.

© Anu' acesta, la Buicești, in centrul comunei, s-au descoperit 32 de mor
minte ale țăranilor executați în 1907. La locui acestor morminte s-a așezat o 
placă comemorativă. Pionierii dm comună au luat imediat sub patronajul lor 
acSste morminte, au iacul ronduri de flori.

® In anul acesta, pionierii din raionul Filiași au colectat 9000 kg de fier 
vechi.

Zi
Iar dacă oamenii au murit, 
fiece cămașă sau fașă ruptă 
a trăit
și s-a prefăcut în cite un steag de

lupta.
Și steagurile nu au căzut, ele strigau : 

Trăiască Lenin 1 
în zeci de bătălii,
pină cînd vîntul ți gloanțele le-au runt 
în fîșii.
Și nici fîșiîle nu au cunoscut moarte L

/ /

’. Invă( meseria de mecanic iar în cu- 
rind voi fi lucrător. Și cu toate că sînt 
doi ani de cînd mi-am luat rămas 
bun de la școala din satul natal, cu
vintele învățătorului meu le aud și a- (Continuare în pag. a II-a)

Educatori, prieteni

învățătorului■
cum, în fiecare zi, în fiecare ora șt 
de cite ori mi se ivește un lucru mai 
greu, de atîtea ori mă consult în min
te cu învățătorul meu. Cum să tac ? 
Aceeași voce cunoscută îmi sună în 
urechi, parcă a dojana, atunci cînd 
piesa, la care lucrez nu e cum trebuie, 
același cuvînt de îmbărbătare 1-aud 
atunci cînd mă străduiesc să fac im 
lucru bun. „Așa Voinea, nu te da bă
tut. Nimic nu poate fi mai tare decît 
omul, el poate face totul 1“ Sînt cuvin
tele fostului meu învățător. Uneori,

VOINEA PETRE,
Școala profesională de ucenici Fient.
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Il IB
Flutură drapelul taberei

Cu cîteva zile în urma, 
plaja de la Vasile Roai- 
iâ a început să răsune 
iarăși de glasurile vo- 
.ioase ale pionierilor ve- 
niți în iabăia Departa
mentului C. F. R. Sînt 
peste 300 de copii, din 
mai multe regiuni ale 
tării.

De departe, se vede 
fluturînd în bătaia vîn- 
tului drapelul roșu al 
taberei.

★

Mai întîi au făcut cu
noștință cu tabăra în 
care vor sta 28 de zile. 
In special grupul celor 
de la Ploiești se inte
resa de toate: unde este 
sala de mese, dacă e 
departe plaja, cină o 
să meargă la plajă..

Vâri Zolfan, un băie
tei din Tg. Mureș e pen
tru prima oară pe lito
ral. Totul 1 se pare nou 
și interesant Urmărește 
cu atenție valurile por
nite de adierea vîntului. 
Ii e cam teamă: Ne- 
siirșit e întinsul ape
lor..

A doua zi dimineața 
a tăcui cunoștință cu 
Alrnuș Gheorghe din 
Baia Mare. Și el se cam 
temea de apă. Amin- 
doi s-au mulțumit să 
stea mai mult pe plajă. 
Apoi au strîns scoici. 
Vor ca la cercul de lu
crări practice să iacă 
cite un vaporaș— Dar 
nu, nu se poate să nu

intri în apă 1 Și Doinița, 
o fetită din București, îi 
trage în apă după ea. 
De ce să te temi de apă, 
cînd la mal e așa 
mică ? Și-apoi să rîdă 
Doinita de ei îl—

După amiază însă îi 
așteaptă altele. Deta
șamentul ni. 1 a plecat 
în parc. Copiii și-au 
luat cu ei o minge de 
volei și una de fotbal... 
Alt grup de copii tace 
repetiție pentru șeză
toare Fetele lucrează 
cu migală la o brode
rie sau fac diferite o- 
biecte din scoici. Băie
ții în cea mai mare par
te au plecat la con
cursul de alergări. Doar 
cîțiva au mai rămas la 
club, să joace ping- 
pong, sau șah...

Cît de repede trece 
timpul 1... Seara, înain
tea cinei, se face ca
reul. Se dă raportul, se 
comunică programul 
pentru zina următoare, 
apoi detașamentul nr. 
4, care s-a comportat 
cel mai bine, primește 
drapelul de detașament 
fruntaș pe tabără.

încet, încet, este 
coborit drapelul...

Totul se liniștește. 
Doar freamătul mării 
mai plutește pe deasu
pra taberei— E timpul 
somnului.

Mrine începe o nouă 
și interesantă zi de ta
bără 1

EMIt DOBRESCU

După ce-ai făcut plajă, e plăcut să te lași în 
voia valurilor mării.

Și anul acesta pitoreasca Sinaie va răsuna de eîn- 
tecele și larma pionierilor care vor veni aici să-și 
petrea că frumoase zile de vacanță.

Interesîndu-ne de locurile care urmează să-și pri
mească oaspeții am aflat că :

© In orașul Sinaia, în localul Școlii medii, va 
funcționa pe tot timpul verii o tabără regională. Aici, 
incepînd cu data de 1 iulie, cei mai buni pionieri din 
regiunea Ploiești vor petrece, în trei serii, cîte 21 de 
zile de odihnă, jocuri și veselie. Aici vor dormi și vor 
minca, iar excursiile Ie vor face prin împrejurimi. 
Ultimele pregătiri se apropie de sfîrșit Mai lipsesc 
doar... oaspeții

© Pe șoseaua Moroeni, la o depărtare de 5 km 
de orașul Sinaia. într-un loc sălbatic, cu păduri de 
brazi de jur împrejur, se află un grup de pavilioane 
care urmează ca Ia 1 iulie să-și deschidă ușile pentru 
a-i primi pe gălăgioșii oaspeți.

Locul careului, o cameră a pionierilor, un cabinet 
medical, un chioșc de lemn ct> mese lungi și bănci 
de lemn stau gata să-și primească musafirii.

In zilele cn ploaie, masa va fi servită in frumoasa 
sală de mese din pavilionul 4.

© La tabăra de la Vîrful cu Dor, pionierii care 
n-au avut de dat examene au și început să-și petrea
că primele zile de vacantă 1

VACANȚA PLĂCUTĂ, DRAGI PRIETENII

-fi • •cu sytscf 
pulrseî snep

Zilele lui Cuptor au sosit. De la o zi la 
alta, pe întinderi tot mai mari, se pîrgu- 
iesc cerealele. Pe ogoare începe acum eea 
mai încordată perioadă de muncă : odată 
eu prășitul culturilor, trebuie secerate, 
treierate și depozitate în cel mai scurt 
timp și fără pierderi cerealele păioase. 
Pentru reușita acestor lucrări, își înzecesc 
forțele oamenii muncii din agricultură, ță
rani colectiviști, cooperatori și întovără
șiți...

Orice pierderi de recoltă păgubesc eco
nomia națională, dăunează intereselor în
tregului nostru popor.

Iată de ce voi, pionierii, ca viitori ce
tățeni trebuie să dați o mînă de ajutor la 
strîngexea recoltei, să arătați că sînteți 
demni de încrederea și grija părintească 
cu care vă înconjoară partidul.

Sînt bine cunoscute rezultatele minu
nate obținute de organizația noastră de 
pionieri în vara trecută. Mii și mii de 
copii —- pionieri și școlari — au colin
dat cimpiile țării, adunînd fiecare spic, 
fiecare bob de grîu. Numai pionierii din 
regiunea Constanța au adunat anul tre
cut, 3 Vagoane de grîu ! Dar ei n-au fost 
singurii. Cercetînd fugar cronica strîn- 
gerii spicelor de anul trecut, veți găsi a- 
colo nenumărate nume de copii, de unități 
fruntașe în strîngerea spicelor. Ast
fel, la o singură ieșire pe arii, pionierii 
din Perișoru și Ștefan cel Mare au adu
nat de pe pămînturile G.A.S. Jegălia 200 
kg de grîu, iar pionierii din corn. Che- 
triș — 600 kg boabe de grîu și orez. Și 
cuvinte de laudă s ar mai putea spune 
despre încă mulți copii de pe întinsul 
patriei noastre.

De aceea, și în acest an, voi pionierii, 
va trebui să vă achitați cu succes de 
sarcina de cinste dată de partidul nostru.

Nici un bob pierdut din recolta luî 
1958 ! Lozinca pionierească „sPic cu 
spic, patriei snop 1“ trebuie să fie preo
cuparea de căpetenie a voastră, a tuturor 
pionierilor

Alături de cei vîrstnici, voi, pionierii, 
trebuie să vegheați cu grijă ca elemente 
dușmănoase să nu încerce să sustragă can
tități de grîne, să fure din avutul obștesc. 
Bau să Cauzeze alte daune.

De asemenea, e o tradiție ca pe fiecare 
arie să răsune, vară de vară, cîntecele și 
jocurile echipelor voastre artistice. Nu 
uitați ca și în acest an, minunata tradiție 
pionierească să fie respectată.

Dorim detașamentelor și unităților pio. 
nierești de pe întreg cuprinsul patriei noas
tre, să se achite cu cinste, și în vara â- 
ceasta. de acțiunea de strîngere a spicelor.

ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
Educatori, prieteni

(Urmare din pag. l-a)

făceam cîte o boroboață, greșeam. Atunci, tovarășul 
■învățător era aspru. In schimb, mă făcea să înțeleg 
nn lucru: că sînt vinovat și că nu trebuie să mai 
greșesc. De aceea simt și acum un respect deosebit 
pentru învățătorul meu și pentru țoți_ învățătorii și 
profesorii noștri. Socot că ziua învățătorului e o 
mare sărbătoare pentru dînșii și un prilej fericit 
pentru mine, pentru noi, de-a le putea aduce mul
țumirile noastre. „ . . -

Primiți cele mai sincere mulțumiri, tovarăși învă
țători. din partea fostului dv. elev.

In raionul N. Balcescu
Ne aflăm la Școala medie „Gh. Șincai , raionul 

JV- Balcescu. Orchestra Casei de copii „A. -8 Ma- 
carenco' îți desfășoară programul cu multă price' 
pere. Pentru învățătorii și profesorii lor, pentru 
ziua învățătorului, arcușul lunecă parcă mai dulce 
pe coarde, clapele acordeonului se mișcă mai vioi 
și fiecare copil o pus ceva în cîntecul lui, special 
pentru a-i arata iubirea, dragostea ce o are pen 
tru învățătorul și profesorul lui. Și cîntecele lor 
par a spune : „La mulți ani, iubiții noștri educa 
tori și prieteni !“...

Atențiune, aetîve pionierești! *

Activitatea sportivă în tabere
In zilele vacanței de Vară, mai mult ca 

oricînd, putem desfășura o bogată activitate 
sportivă. Organizarea ei revine, fără în
doială, activului pionieresc, îndrumat îndea
proape de instructorul de pionieri și ajutați 
de profesorul de educație fizică.
- Voi, cei care faceți parte din colectivul 
de conducere al unității sau detașamentului, 
vă veți pune întrebarea: „Bine, dar ce com
petiții putem organiza și cum anume?" Iată 
cîteva din ele .

Spartachiada taberei cuprinde mai 
multe discipline sportive ca: atletism, 
fotbal, volei, oină, cursa cu obstacole, 
iar acolo unde, pe lingă tabără, există 
un rîu sau ștrand, să se organizeze învăța
rea înotului și concursuri cu cei care știm

Pregătirile pentru spartachiadă trebuie să 
le începeți încă din primele zile de tabără. 
Mai întîi, faceți cunoscut pionierilor care 
sînt disciplinele spartachiadei. Apoi, un pio
nier din activ se va ocupa de înscrierea 
pionierilor care vor să participe și de pro
curarea materialelor sportive, de care au 
nevoie pentru antrenament (greutăți, mingi 
de oină, de volei și fotbal etc.)

Spartachiada se va desfășura mai întîi în 
cadrul detașamentelor iar cei clasați pe pri
mele locuri se vor întrece în finala pe ta
bără.

In afara spartachiadei, în programul ta
berei puteți trece, fără nici o grije, orga
nizarea unui campionat de fotbal între de
tașamentele din tabăra voastră, sau între 
tabere. Voi, cei de la oraș, puteți organiza 
campionatul între străzi și cartiere, iar cei 
din comună între sate, sau chiar între co
mune.

Colectivul de conducere care vrea să or
ganizeze campionatul trebuie să discute mai 
întîi cu celelalte colective de conducere din 
taberele învecinate. Campionatul poate fi 
organizat tur-retur sau eliminatoriu...

Și în timpul excursiilor puteți face sport. 
In vreme ce poposiți, de exemplu, jucați 
volei în cerc — pe „eliminate", cum spu
neți voi. De asemenea — un joc de orientare 
pe o suprafață redusă de terenj exerciții de 
gimnastică, concurs pentru titlul de ..cei 
mai bun cățărător"...

Dar, în afara acestor întreceri sportive, 
în tabără, voi mai puteți organiza concur
suri de biciclete, jocuri pe apă, concursuri 
de tragere cu arcul la țintă... Cei mai buni 
sportivi ai taberei vor primi din partea 
colectivului de conducere mici premii în 
cărți, diplome.

NICOLAIE CRAINIC



Sînt 
gata 
întot
deauna

Tocmai cînd jocul

In buza unei păduri de 
conifere, de la marginea de 
nord a Lupeniului, se jucau 
într-o după amiază, o sea
mă de copii scăpați de gri
jile școlii și ale examenelor. 
Iacă, printre ei puteai re
cunoaște pe frații Palușek, 
Mihai și Jany (amîndoi în- 
tr-a IV-a. la Școala medie 
mixtă din localitate), apoi 
vreo cîțiva dintr-a V.a Bă- 
loi Ioan, Polgar loan, Cri- 
șan Nicolaie, Pop Iosif, că
ruia prietenii îi spun și 
Jozsi. Berinde Vasile — cel 
cu ochi de veveriță și, în 
sfîrșit, Florica Iui Muntean, 
o zvăpăiată de fată.

era mai aprins. Jozsi strigă:
— Foci Foci Arde pădurea!
Toate privirile se-ndreptară într-acolo. Deasupra 

pădurii se înaltă un fir de fum...
Ce-o fi? Poate doar un focșor aprins de ciobani]? 

Oricum, trebuie văzut I Cu Haidu în frunte, prin pă
durea deasă și încîlcită, toți o luară în goană urcînd, 
pieptiș dealul pe care se aflau... Pădurea ardea 
Intr-adevăr. Cine știe din ce cauză, luase foc un șir 
de puiet! de molift din marginea ei. Flăcările ame
nințau acum să cuprindă și brazii cei mari...

Ce era de făcut ? Un moment, copiii se priviră 
neputincioși. Cu mîinile goale nu pot] stinge un foc 
de lemne rășinoase, care ard de parcă ar fi pline de 
benzină ! Pădurea se afla în primejdie. Erau doar 
pionieri, așa că Haidu organiză pe loc stingerea fo
cului ! Cei mai mici fură trimiși Ia casele apropiate, 
să cheme minerii în ajutor. Cei~ mai mari, începură 
să adune pămînt cu palmele și să-1 arunce peste foc. 
smulgînd iarba uscată și tufișurile care puteau ex
tinde focul... Haidu o luă la goană spre gara funicu- 
larului ce trecea puțin mai sus de pădure.

Acolo dădu doar peste paznic, un moș care abia 
auzea și care l-a lăsat să dea un telefon, jos, la 
corpul pompierilor... Vorbi într-un suflet, apoi dădu 
fuga înapoi, pentru a da ajutor celorlalți... Cu toată 
rîvna colegilor săi, focul se întinsese însă. Iată_ că 
vin acum și minerii chemați de cei mici. Curînd, 
sosiră și pompierii cu cazmale, securi și tîrnăcoape... 
Și așa, cu toții laolaltă, au reușit să localizeze focul 
și apoi să-1 înăbușe de-a binelea. Pădurea, un bun 
al țării, fusese salvat.

Pionierii și-au făcut datoria. Fapta tor a fost 
citată pe unitate, iar comandamentul de pompieri din 
localitate le-a adus mulțumiri.

IRIMIE STRAUȚ

PIONIERI FRUNTAȘI

re a spune Gheorghe 
Gorcea, din clasa a IV-a 
a Școlii de 7 ani nr- 
lO.Cluj.

1. — Are de ce să fie 
veselă Rodica Țocu de 
la Școala de 7 ani nr. 
23 din Galafi. Rodica a 
primit ..Diplomă de me. 
rit“ pentru rezultatele 
obținute Ia învățătură.

Fetita 
lui „papa 
Stelniceanu"

Cald, sfirșit de iunie 1923... _
In costumul ei de amazoană, 

duduia Dina se afundă abosită 
într-un fotoliu moale, adînc. 
Apoi trase telefonul lingă ea 
și formă la repezeală un nu
măr.

— Alo, Tia ?... Cum ? Ce 
mai fac?... Vai. m-atn distrat 
minunat 1... Da, vin de la că
lărie și-s frîntă de oboseală... 
Examenele ? Bah, numai de 
ele nu-mi arde acum... Sigur, 
o să aranjeze papa... Dacă n-o 
să vrea ? Nu se poate, dacă-I 
rog 1... Sigur, le amîn pentru 
la toamnă și... sigur 1 Pa I

Abia a așezat receptorul _în 
furcă, că un valet în frac apăru 
pe nesimțite:

— Duduie Dina, domnul 
Stelniceanu vă poftește în bi
rou.

Dintr-odată figura veselă 
de adineauri se transformă 
brusc și duduia Dina izbucni 
într-un hohot de plîns.

— Fredy, Fredy 1... Spuneri... 
că nu pot, sînt bolnavă...

— Cum doriți, duduie Dina.
Pentru o clipă, ochii valetu

lui clipiră ironic și, tot pentru o 
clipă, Dina se temu că o va 
trăda tatălui. Dar se liniști sin
gură : „Papa l-ar zvîrli afară 
pentru nerușinarea asta...**.

Domnul Stelniceanu, gros, 
mare, butucănos. intră repede 
în salon și, grav, ti luă fetei 
temperatura cu dosul palmei.

— Dar n-ai nimic, draga 
mea !...

— Tatăl Tată! Nu mai pot, 
sînt bolnavă!... Abia mă mai 
tîrăsc tată 1... — și duduia D na 
începu să scîncească pînă ce 
inima tatălui se înmuie și 
domnul Stelniceanu o liniști:

— In definitiv — se încrun
tă dînsul — unul e Stelniceanu! 
Ce dracu’, nu mi.o sta în cale 
un biet directoraș pe care, 
mîine de i-aș cere ministrului, 
mîine l-ar da afară...

Apoi se grăbi să-și asigure 
fiica :

— S-a făcut, mîine vei avea 
amânarea examenelor 1... — și 
plecă tot atît de repede precum 
venise.

...A doua zi, directorul liceu
lui primi un plic sigilat, pur- 
tînd antetul întreprinderii de

pielărie „Stelniceanu & Co“. II 
deschise repede, surprins șî 
totodată intimidat; găsi un bi
let scris neglijent, în grabă :

Domnule director,
Intrucît fiica mea e bolnavă, 

vă rog atnînați.i examenele 
pentru la toamnă. De-altfel, 
certificatul anexat e semnat 
de un medic a cărui compe
tență nu poate fi pusă ta în
doială.

Cu mulțumiri anticipate, 
Stelniceanu

Certificatul — desigur, pri
mit în urma unui onorariu 
gras — purta parafa Ministe
rului Sănătății...

Un prinț 
al zilelor noastre

Dintr-odată. în întreaga hală 
se așternu liniștea. Nu se mal 
aude un zgomot. E ora 3.

Un tînăr frumos, cu priviri 
agere, își plimbă ușor mina pe 
batiu! strungului. într-o mîn- 
gîiere, ca și cum și-ar fi luat 
la revedere, și se făcu nevă
zut pe ușa vestiarului. Peste 
puțin timp, apăru îmbrăcat cu
rat, impecabil chiar. Poate toc
mai de aceea colegii de la se
ral l-au poreclit „prințul".

Costin Anton are 20 de ani, 
neîmpliniți încă. Cu ce ctș’tigă 
el, ca strungar fruntaș, ti a. 
junge să se îmbrace ca un 
prinț și-i ajunge și pentru _al
tele. Dar în afară de îmbrăcă
minte, tui Anton îi place foarte 
mult — poate cel mai mult 
— să învețe. De aceea s-a și 
înscris la Școala medie „I. L. 
Caragiale". secția serală.

Dimineața — muncește, sea
ra — învață. E un lucru firesc. 
Așa-I vede el. Simte că n-ar 
putea trăi fără strungul lui, 
fără colegii de secție, după 
cum nu poate trăi fără să în
vețe și ‘fără să se afle seară 
de seară în mijlocul colegilor 
de la școală. De curînd. Anton 
a încheiat anul școlar. Pentru 
el însă n-a intervenit nici un 
„papa" ca să-1 treacă clasa. 
N-a fost nevoie. L-au trecut 
profesorii pentru că așa era fi
resc : acum, după un an de 
studii cînd Anton pășește pra
gul clasei a X-a. se poate lău
da cu multe. Știe geografie, 
chimie, matematici... Și toate 
acestea îl ajută Ia muncă, în 
atelier.

...Costin Anton e un prinț, 
dar un print în chip nou, un 
prinț al zilelor noastre.

Nodul
De mic ce e, abia 1-am zărit printre sutele 

de elevi veniți la examenele de admitere. Viot 
însă, dezghețat—cum se mai spune—,Mihai m-a 
cucerit încă de la început. Mi-a povestit că 
tatăl său e tîmplar, că mama se ocupă de gos
podărie și că el va urma o școală medie, apoi 
politehnica și se va face... inginer mecanic.

Simplu: inginer mecanic 1 Șl de ce nu ? In 
școlile noastre nu mai sînt locuri pentru „du
dui Dina“ și fel de fel de domnișoare șt dom
nișori Școlile aparțin astăzi poporului și în ele 
învață fiii lui-

...Mihai a pășft pragul sălii de examinare 
surîzînd, încrezător în forțele sale. 'Așa că, la 
toamnă, tl vom afla printre elevii claselor a 
Viii-a de ta Școala medie „I. L. Caragiale".

ȘTEFAN ZAIDES

„Incursiunea"

4. — Numai medii 10 
a obfinut la sfîrșitul a- 
nului școlar și Barcă- 
nescu Ileana, de la Școa
la medie nr. 1 din Timi
șoara.

5. — Tuțescu Șteiania 
— comuna Ghercești. 
regiunea Craiova — e 
una din cele mai bune 
eleve ale școlii.

2. — Numai medii 10 
a obfinut Popa Constan, 
tin din com. Leu-

Colturile cravatei
(Urmare din pag. I-a)

atunci, nu m-am mai despărțit de cravata nici o zi ! La școală, 
în tabără, in excursiile pe care le tăceam, peste tot mă mîn- 
dream cu ea.

îmi amintesc că odată, pe cînd mergeam la cinematograf, 
am văzut o femeie bătrină trăgând în urma ei un cărucior cu 
lemne. M-am oprit și-am rugat o să-mi dea voie să-î ajut. Bă- 
trîna s-a uitat mirată la mine, apoi m-a întrebat:

— Așa fac toți pionierii, maică ?
Și mă simțeam mindru că pot să-i răspund:
— Da, așa procedează pionierii întotdeauna. îmi aminteam 

de tot ceea ce m a învățat organizația de pionieri: sa fiu cin
stit și curajos, să respect pe cei virstnici, să-mi iubesc pa
tria...

Cei patru ani de pionierie au trecut repede. îmi venea greu 
să mă despart de cravata mea, dar venise timpul să intru în 
marea familie a utemiștilor.

Bidicindu-se de pe divan. Dumitru se îndrepta spre an du
lap, de unde se întoarse cu o cravată de pionier.

— Iată primul colț, și-mi arătă zîmbind cravata roșie, de 
pînză, puțin decolorată. E cravata mea, primită atunci, in 1949. 
Acesta este cel de al doilea colț, carnetul de membru al Uniu
nii Tineretului Muncilor. De el îmi sînt legate alt șir întreg de 
amintiri. In anii aceștia, am pășit in tinerețe. Am învățat să 
înfring greutățile, să cunosc bucuria muncii și să mă iau Ia 
întrecere cu normele. Iar aici, aici la piept, păstrez cu drag 
cel de-al treilea colț : carnetul de partid, primit in primăvara 
acestui as».

RADU POPA

Jocul se organizează într-un 
sector accidentat și păduros. Cu 
ajutorul unor semne convențio
nale (smocuri de iarba, surcelei 
colorate) prinse de copaci, se 
trasează nn cerc cu raza de 50 
—70 m In centrul sau se înfige 
un steag mic, alb. In afara cen
trului se găsesc 6—7 „paznici**. 
Ei se plimbă în jurul sectorului 
pe care îl au în pază, neavînd 
voie să pătrundă în interiorul 
cercului. De cerc se apropie din 
toate părțile 12—14 jucători «- 
tacanți, care poarta pe piept Ș* 
pe spate un număr scris cu ci
fre mari. Numerele sînt alese la 
întîmplare și nu trebuie sa fie 
cunoscute dc „paznici* pîna Ia 
începerea jocului. Sarcina „ata- 
catorilor** este sa treaca linia 
centrului, să ajunga Ia steag și 
să i scoată din cerc, cautînd tot
odată să-și ascundă numerele de 
privirile „paznicilor". .Paznicul" 
noteaza numerele pe care le 
vede la „atacatori". (La rezultat, 
se ține seama numai de nume
rele notate just). Jucătorii ale' 
căror numere au fost observate 
nu ies din joc. Jocul dureaza 30 
—60 minute, începînd și termi- 
nîndu-se la un anumit semnal-

Rezultatele jocului se calcu" 
leaza în modul următor : 1

Cazul I: mai mult de jumă
tate din numerele atacatorilor J
an fost notate, iar steagul n-a 
fost luat. Rezultatul : victoria 
deplină a „paznicilor" („paznH 
ciî" căpătă 10 puncte).

Cazul II : mai mult de jumă
tate din numerele atacatorilor 
au fost notate, dar steagul a 
fost luat. Rezultatul : avantaj 
pentru „paznici". („Paznicii"), 
capata 5 puncte)-

Cazul III : au fost notate mai < 
puțin de o jumătate din numei 
rele atacatorilor, iar steagul 8 
fost scos din cerc. Rezultatul î 
victoria deplina a atacatorilor 
(atacatorii căpătă 10 puncte). <

Cazul IV : au fost notate mai J
puțin de jumătate din numerele '
atacatorilor, dar steagul n-a fost ,
luat. Rezultatul : avantaj pentru 
atacatori" („atacatorii" capata <
5 puncte). j

Cînd jocul se repetă, roluril® 
participanților se schimba.

Pentru noii atacatori se pre
gătesc alte numere.
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2100 DE CAI ÎNRĂMAȚI 
LA UN SINGUR TREN
■ Steffenson ar face ochii mari fiO uzină pe roți fi De ce așa î. fi Inimoșii 

deschizători de drumuri fi Poate un inginer va conduce locomotiva 
fi Pregătiți-vă ceasornicele I

INIMOȘII DESCHIZĂTORI DE DRUMURINu-i nimic neobișnuit să te întilnești, umblînd prin 
curtea unei uzine, cu un cărucior automat sau cu o macara 
votantă. Dar să dai nas în nas cu un tramvai — ba chiar 
cu mai multe, și încă din cele care străbat Bucureștiul de 
la un capăt la altul — ăsta e într-adevăr o pricină de ui
mire. M-am dumirit însă curînd : „Uzinele Electroputere" 
din Craiova, în curtea cărora mă găsesc, sînt cele care fa
brică elegantul tip de tramvai atît de apreciat de călătorii 
bucureșteni, de cei din Oradea sau Timișoara. Poate că lu
crul acesta îl știați și voi, mai demult. Altceva insă poate 
nu știați: că aici se tabrică prima locomotivă electrică 
Diesel — romînească.

L V

Prășitul mecanic al porumbului la 
ferma experimentală Fundulea.

p STEFFENSON AR FACE OCHII MARI

oaie că unii dintre voi cunosc istoricul lo
comotivei. Steffenson a fost primul om din 
lume care, folosind energia mașinii cu aburi, 
a construit în veacul trecut 
mergea mult mai încet decît 
tramvai. Puterea și viteza 

aburi a crescut o dată cu trecerea vremii 
tehnicii. Oamenii nu s-au mulțumit însă 
s-a născut locomotiva Diesel electrică, în stare să atingă 
o viteză de 100 de kilometri pe oră. Desigur că Steffenson, 
inventatorul locomotivei cu aburi, ar face ochii mari vă- 
zînd-o...

o locomotivă. Ea 
merge astăzi un 

locomotivei cu 
ți'perfecționarea 
cu atît și astfel

O UZINA PE ROȚI

ccomotiva Diesel electrică e intr-adevăr o 
uzină pe roți. Și nu una în miniatură. .Dacă, 
de pildă, centrala electrică a unui oraș s-ar 
defecta, locomotiva aceasta ar putea, venind 
pe calea ferată, să se cupleze la rețeaua elec
trică a orașului și să-i furnizeze lumina ne
cesară.

Locomotiva are o lungime de 17 metri și poate fi asemui- 
tă cu un hexapod, însă nu cu șase picioare, ci cu... șase pe
rechi de roți. Are greutatea de 114.000 kilograme și forma 
ei amintește de cea a tramvaiului despre care am mai vor
bit. fiind ușor aerodinamică. „Forța la cîrlig" a locomotivei 
Diesel este de 20.000 kg.‘ ceea ce înseamnă că ea ar izbuti 
să ridice în aer această greutate și ca poate deci trage o 
greutate mult mai mare.

ucrările pentru realizarea primei locomoti
ve Diesel romînești, sînt în toi. Se muncește 
cu rîvnă, pe baza proiectului, la partea tehni
că. Aici, într-o luminoasă încăpere, te întîm. 
pină zîmbitor un tînăf înalt, cu fața deschisă 
și ochi vii. E tehnologul Săftoiu Petre. Mo

dest, el îți vorbește foarte puțin despre meritele sale în 
tehnologia părții electrice a locomotivei. Trebuie să afli de 
la colegii lui de birou și de la muncitorii din atelier că 
Săftoiu Petre e^un priceput tovarăș de muncă, specializat 

deputat în " 
al ~

a
----- ...--  1600,Kw ... țaio. 

multe din motoarele de 1000 Kw. funcționează din plin la 
fabrica de hîrtie din Bușteni și cine știe dacă hîrtia aceasta, 
a ziarului în care citiți reportajul de față, nu a fost fabri
cată cu ajutorul’ motoarelor la construcția cărora a muncit 
și Săftoiu Petre. Acum comunistul Săftoiu Petre lucrează 
cu aceeași pasiune și abnegație la realizarea primei loco
motive Diesel electrice romînești. El, ca deschizător de dru
muri, merită cu prisosință numele, atît de drag vouă, de 
pionier.

Atelierul nu ocupă deocamdată decît o parte din imensa 
hală în care se construiesc tramvaiele. O f rmă de curînd 
prinsă în zid anunță: „Secția locomotive Diesel", intr-insa 
muncesc deocamdată puțini oameni. Au fost aleși cei mai 
pricepuți, care au mai lucrat la C.F.R., „23 August" etc. 
Dintre ei cel mai inimos pare a fi Popescu H. Ilie, maistru 
șef, care are mai bine de 25 de ani în meserie. El a lucrat 
de la început la construirea noilor tramvaie. Le-a îndrăgB 
ca pe niște copii a căror creștere i-a fost încredințată. Și ™ 
îndeplinit cu sîrg treaba. Acum a îndrăgit secția nouă și 
veghează la nașterea unui alt copil al uzinei, locomotiva 
Diesel-electrică. Pentru ea se confecționează, deocamdată, 
șabloanele după modelul cărora se vor confecționa felurite
le părți componente ale locomotivei. Deși e mică, munci
torii se mîndresc cu secția lor și și-o închipuie în scurt 
timp pe măsura dorințelor lor.

POATE

în Uniunea Sovietică, 
Națională, și Laureat 
tru contribuția pe care 
mulul motor de

Marea Adunare
Premiului de Stat, pen- 
adus-o la realizarea pri- 
constrult în țară. Astăzi,

DE CE AȘA?

abur sînt așa fel construite, 
fie pentru trenurile de mărfuri, 
de 20—30 km. pe oră, fie pen-

uzină 
nevoie 

mire 
caz,

UN INGINER VA CONDUCE LOCOMOTIVA 
înt sigur că dacă micii mei prieteni, cir. 
le dădeam sfaturi să învețe, ar vedea ca 
mine proiectele locomotivei Diesel-electrice, 
pricepe 
aceasta 
mecanic 

pe roți 
de oameni foarte bine specializați, 
dacă va fi 

de conducerea

și 
ar 

mai bine îndemnul meu. Locomotiva 
nu va mai fi condusă de un simplu 
ajutat de un fochist. Pentru ca aceas- 
să poată fi condusă și întreținută. 

Să nu 
necesar chiar un inginer. In 

ei va răspunde un tehni-

Pășunatul de noapte
Gospodăria Agricolă de Stat Albești, 

regiunea Suceava, crește vaci din rasa 
„Sură de stepă". La începutul lunii iu
nie, producția de iapte pe cap de vacă 
era de 1,4 I. Colectiviștii însă voiau să 
obțină mai mult. Pentru asta ei s-au gin- 
dit să trimită vacile la păscut și noap
tea. Rezultatul ? După o săplămînă de 
ostiei de „regim" vacile dădeau iiecare 
cile 8,3 1 de lapte zilnic.

ocomotivele cu 
incit sînt bune 
avînd o viteză 
tru trenurile de persoane, cu o viteză pmă la 
80—90 km. Locomotiva Diesel electrică are 
marele avantaj că poate fi folosită și la tre

nurile de mărfuri, micșorîndu-și viteza la 20 km,'oră, și 
pentru trenurile accelerate, afingînd viteza de 100 km/oră.

Pentru conducerea ei sînt necesari doi oameni, însă, în 
cazul cuplării a două locomotive, sînt necesari tot doi. Pe 
parcurs se redLC o mulțime de instalații de întreținere: 
pompe de apă, depozite de cărbuni etc. De asemeni, ea poa
te parcurge distanțe oricît de lungi, nefiind necesară înlo
cuirea ei în anumite stații de cale ferată. In plus, locomoti
va Diesel electrică poate fi comandată din ambele capete.

Față de combustibilul folosit la locomotiva-cu abur și 
de cel folosit la locomotiva Diescl-electrică, 
acesteia din urmă e dubiu.

randamentul

tă 
e 
ne 
orice 
cian cu școală, altfel nu se va putea face față mecanisme
lor complicate aflate pe bordul locomotivei. De altfel, la 

funcționează astăzi o școală în care sînt pregătiți 
conducători ai locomotivelor Diesel-electrice.

PREGATIȚI-VA CEASORNICELE!
ngineril, tehnicienii și muncitorii de la 
„Electroputere" speră că anul viitor pe căile 
ferate aîe patriei noastre să colinde primele 
locomotive Diesel-electrice romînești. Desigur, 
că împărtășim cu toții dorința lor. Pînă atunci 
însă, pregătiți-vă ceasornicele 1 Dacă astăzi, 

măsurînd viteza unui tren tras de o locomotivă cu aburi 
vedeți, cam la fiecare 60 de secunde, o piatră de kilome
traj, mîine, în trenul tras de locomotiva electrică, veți ve
dea albul pietrei de kilometraj la fiecare 40 de secunde, 
ba poate și mai curînd.

C.F.R. 
viitorii
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MIHAIL STOIAN

Să rxe cur\oa\ben\ In clișeu : Iată cum arăta o veche casă bucu- 
reșteană.

PE DRUMUL CE DUCEA
SPRE CONSTANTINOPOL

V-am vorbit data tre
cută despre una din cele 
mai vechi ulițe bucureș. 
tene, „Podul Tîrgului de 
Afară", devenită mai tîr- 
ziu Calea Moșilor. As
tăzi, vreau să vă spun 
cîte ceva despre altă ar
teră a Capitalei noastre, 
al cărei caldarim a fost 
bătătorit de nenumărate 
generații de bucureșteni: 
Calea Șerban Vodă, sau 
Podul Șerban Vodă, cum 
ii se spunea odinioară.

Numele de „pod* — 
știți bine — se 
altădată străzilor podite 
cu lemn. Un 
străin, care ne-a 
Capitala în secolul 
XVII-lea, pe numele său 
Paul din Alep, scria in 
notele sale de drum : 
„Ulițele bucureștene sînt

dădea

călător 
vizitat 

ai

acoperite cu poduri 
lemn, ca în Rusia”. 
Deținerea podu.llor 
insă foarte dificilă 
cum autoritățile nu
prea sinch'seau de ele, no
roaiele, băltoacele și gro. 
pile se țineau lanț, pri
mejduind mereu viața 
trecătorilor.

Dintre toate ulițele bu. 
cureștene. Podul Șerban 
Vodă era cel mai bine 
întreținut. Era drumul ce 
ducea de la București la 
Giurgiu și mai departe, 
către Constantinopol. Pe 
aici veneau toți trimișii 
sultanului, precum și noii 
domnitori numiți de 
Poartă. Deoarece oaspe. 
ții otomani erau găzduiți 
în așa-numitele „Case 
ale Beilicului', ce se a- 
Hau tot aici, i s-a

spus uliței și „Podul 
Beilicului". Ori de cile 
ori se schimba domnul, 
„Podul Șerban Vodă' era 
teatrul unor nesfîrșite 
alaiuri de demnitari turci 
și de boieri și boiernași 
romini.

Strada de astăzi nu a 
păstrat decît numele po
dului de odinioară, ce 
șerpuia pe lîngă Dîmbo
vița pînă la o biserică 
de mult dispărută. De 
altfel, încă din veacul 
trecut, locul de întîietate 
între străzile bucureștene 
îl luase Podul Mogoșoa- 
îei. Dar despre acesta 
vom vorbi altă dată.

C. VLAD



29 iunie — ziua tineretului sovietic —.ware 
sărbătoare a tinerei generații, a fost’ primita cu 
bucurie pe tot întinsul patriei sovietice.

29 iunie s a sărbătorit în anul acesta pen
tru prima data și se va sărbători, de aci îna
inte, în fiecare an, ca semn alr grijei părintești cu 
care Partidul Comunist și Guvernul Sovietic în
conjoară tînara generație.

Cu prilejul acestei sărbători, în multe orașe șt 
sate au avut loc întîlniri ale generațiilor, convor
biri însuflețite între tineri și vechi comuniști eroi 
ai războiului civil și de aparare a patriei-

în parcuri și grădini, pe malul apelor, odata cu 
lasarea serii s au aprins focuri ale prieteniei și 
solidarității cu tineretul democrat din toata lumea.

în această zi multe organizații comsomoliste au 
înmînat carnete de comsomolist tinerilor, au săr
bătorit succesele tineretului în munca de produc
ție și învățătură-

Cine a văzut vreodată Moscova în sarbatoare, 
n-o poate uita niciodată. Se pare că însăși viața 
se revarsă atunci în Piața Roșie, pe malurile Mos
covei, în parcurile și pe stadioanele Capitalei so
vietice.

Ghirlande colorate de lumini și stegulețe îi dau 
o înfățișare feerică, iar fetele și băieții, cu figuri 
vesele, deschise, prinși la braț, îi dau un chip per
sonal, tînar, care este numai și numai al Moscovei.

Sa ne închipuim Moscova de ziua ti
neretului sovietic, sa ne închipuim ma
rea defilare de pe stadionul Lujniki a 
tinerilor fruntași din întreprinderi și 
universități, demonstrațiile sportive... 
Și toate acestea însoțite de jocurile 
multicolore de artificii !

Dar cu prilejul acestei zile a tinereții 
și veseliei -— se trec în revista și ma
rile succese în munca dobîndite de ti
neri, contribuția lor la cauza construirii 
comunismului. La chemarea partidului 
tinerii sovietici și-au adus contribuția 
pe marile șantiere, la valorificarea pa- 
minturilor virgine și înțelenite. La che
marea partidului comunist, Comsomo- 
lul este totdeauna pilda de curaj, dîr- 
zenie și abnegație.

Tineretul sovietic își slujește patria 
și partidul cu credința.
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Vara lui 1941-.

partizani, iar 
minarea unei căi 
sărind în aer, a 

garnituri de tren

u

de 11 ani Valen-Pionierul
tin Kotik, proaspăt absolvent 
al clasei a V-a, se alătură u- 
nui grup de partizani, hot ti
nt să apere cu toate forțele 
sale patria sovietică in peri
col.

...Drum de țară. Nori mari, 
de praf, vestesc apropierea 
unei mașini. Pitiți în șanț, 
partizanii pîndesc momentul 
prielnic. O clipă, două, trei! 
O mașină germană apăru de 
după colțul șoselei. O bufni
tură și... mașina se opri în 
șanț. Grenada aruncată de 
Kotik își atinsese ținta : șeful 
jandarmeriei germane locale 
fu ucis iar cîțiva fasciști —■ 
grav răniți.

An de an, focul luptei îl 
poartă pe Valentin Kotik 
prin tot felul de întîmplări.

In 1942, el ia parte la 
transportarea de arme și mu-

niții pentru 
1943 — La 
ferate care, 
distrus trei 
încărcate cu trupe și arma
ment ale inamicului.

In toamna lui 1943, Kotik 
observă cum spre locul de 
staționare al partizanilor se 
îndreaptă un detașament fas
cist de represalii. Neavînd 
posibilitatea să-și anunțe to
varășii, Kotik se așeză in ca
lea detașamentului, prefacing 
du-se că doarme. In clipa în 
care un ofițer și trei ostași 
se apropiată de el la numai 
cițica pași, Kotik scoase ine
lul grenadei și o aruncă asu
pra ior. Cei patru fasciști au 
fost uciși, iar partizanii, au
zind detunătura, au înțeles 
ce se întîmplă. Micul Valen
tin a fost grav rănit, dar du
pă însănătoșire, el a mai luat 
parte la multe acțiuni.

Valentin Kotik, rănit grav, 
moare în februarie 1944, în 
luptele pentru eliberarea ora
șului Izaslava, într-o luptă i- 
negală.

De curind, în semn de re
cunoștință pentru faptele mi
cului erou. Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. i-a 
conferit, post-mortem, titlul 
de Erou al Uniunii Sovietice.

Furtună de gradul 11
i Se lăsa seara cînd vasul se îndrepta spre port. încărcă
tura de pește cu care se întorcea era mai bogată ca 
cînd. Toată lumea era veselă. Din cabine se auzeau 
tecele și rîsetele tinerești ale echipajului.

Deodată, cerul deveni ca de smoală iar un vînt 
praznic se porni, rostogolind cu furie apele.

...Peste noapte, furtuna se înteți. Era cu neputință să 
zărești luminile farului, care trebuiau să se arate.

— Vom aștepta lumina zilei ca să ne putem apropia de 
port, spuse căpitanul.

Dar a doua zi, furtuna era tot atit de nesăbuită. Vîn- 
tul sufla cu o putere de gradul 11.

Și iată că, deodată, cu totul pe neașteptate, se defectă 
cîrma, lăsînd vasul în voia furtunii. Intr-acolo se repeziră 
comsomolistul Victor Sceptov și tinerii marinari Bațulo, 
Astafiev, Borisenko... Dar ca un făcut, în același timp, 
un val lovi geamul cabinei de comandă și-l făcu țăndări. 
Apa pătrunse înăuntru și curind, ajunse pîng la brîu. Va
sul începu să se încline. Căpitanul ordonă radistului să 
semnalizeze avaria, dar un val furios rupse antena.

Nenorocirea era însă că puhoaiele pătruseseră pînă în 
sala mașinilor. Inima vasului era amenințată. începu 
lupta dîrză pentru apărarea ei. Vasul, fără cîrmă, era a- 
menințat și căpitanul dădu ordin ca fiecare să-și pună

- iuCrau fără întrerupere 
trebuia salvată eu orice 
frigul, tinerii reușiră în

ori- 
cîn-

nă-

colacul de salvare. Tinerii însă 
la repararea cîrmei. încărcătura 
chip. Biruind somnul, oboseala, 
ultima clipă să repare cîrma.

Și vasul „Comsomolistul din _____  _ ______„
lui încărcătură bogată a fost salvat prin eroismul tine
rilor marinari sovietici.

Kamciatca' cu întreaga

Tînăra japoneză Hi- 
sako Nagata, victimă a 
bombardamentului ato
mic de la Nagasaki, se 
află in prezent in trata
ment la un institut me
dical din Moscova. Spe
cialiștii sovietici sint de 
părere că tînăra pacientă 
poate fi vindecată-. Hi- 
sako primește nenumă
rate scrisori de la locui
torii Moscovei, care îi 
urează însănătoșire grab
nică.

★
■ Prin mătasea neagră a genelor 1 se 
strecoară funigei de lumină. Soarele 
e un nasture mic, auriu, pe cerul alb, 
ta de vată. Și cerul e atit de jos, a- 
tît de aproape, că l-ar atinge cu mi
na dac-ar vrea. Bondar nevăzut, li
niștea zumzăie mărunt din aripi.

Pe pajiștea argintie, lîngă culcușul 
lui Hisako, crește un covor de crizan
teme. Dintre toate una e favorita lui 
Hisako: are petale de zăpadă și mi
reasma ei te îmbată, seara, la ^răsă
ritul lunii. Și deodată, crezînd că fata 
doarme, frumoasa crizantemă prinde 
să-și legene lujerul sub vîntul ușor S* 
din petalele ei suie un cintec de nes
pusă dulceață:
„Dormi, fetiță plăpîndă, și visează, 
Florile albe te vor dezmierda, 
Impodobindu-ți visurile..."

Hisako a întins mîna spre crizan
temă, vrajă s-a risipit și floarea s-a 
închis iar în. tăcere. In genele fetei 
s-ay iscat picături străvezii de rouă. 
„De ce plîngi. copila mea ?“ E gla
sul bunicii. Bunica cea cu ochi de 
lumină blîndă are ace lungi de fi’teș 
în părul bogat și pe kimonoul ei 
sclipesc papagali de mătase verde. 
„De ce plîngi, fata mea?“. „Floarea, 
floarea mea dragă și-a curmat cîn- 
tecul". „Vai, prostuțo, a fost doar un 
vis. Iată, ca să nu mai lăcrimezi, îți 
voi povesti un basm". Și glasul bă- 
trînei îi susură mîngîietor în urechi:

„Demult, demult, în Țara Crizan
temelor trăia o fetiță cu ochi de mig- 
dală și părul de tăciune, ca al tău. 
O chema tot Hisako. Toate florile din 
preajmă îi erau prietene, 
cîntau și se jucau pînă la 
soarelui. Dar vezi că undeva, 
peșteră adincă din Munții de Creme
ne, se ivise un dragon lacom și rău. 
cu spinarea acoperită de solzi și care 
scotea flăcări și fum urîcios pe nări. 

, El pîndea cu ură zîmbetul fetiței 
poftind să-i sfî'șie trupul fraged. Și 
într-o zi...“

Basmul se curmă. Bunica a ridicat 
cu neliniște ochii spre cer. Acolo s-a 
ivit un punct negru, care bîzîie ciu
dat. Punctul crește mereu, odată cu 
spaima din ochii lui Hisako. Fiindcă 
fata a înțeles: e el, dragonul care 
varsă fum și flăcări ucigătoare...^ Bu
nica o strînge la piept cu deznădej
de, înăbușind-o aproape. Și deodată 
o lumină dureroasă, de iad, îi . frige 
pleoapele cu plumb topit. Apoi nu 
mai e nimic. Doar văzduhul aprins 
se clatină împrejur, bezmetic. In văz
duhul acesta bunica s-a mistuit ca 
urț fulg de cenușă. A rămas doar un 
—tic .mic, cu penajul unui papagal de 
njătase verde., Cineva a strivit căsu
ța'lor. cum ai strivi cu gheata chilia 
unui melc. Pomii pitici ai livezii fu
megă ca niște ruguri. Pe uliță trec 
umbre de copii. Umbre fără mîini, 
umbre împuținate, sîngerînde. .Hisa
ko se înăbușă. încearcă să respire a- 
dînc, însă aerul e flacără. „Flăcările 
dragonului", gîndește Hisako, prăbu- 
șindu-se fără simțire pe pajiștea arsa, 
unde au murit crizantemele.

★
Dar iată că din nou cerul e alb, ca

VASILE MANUCEANU

împreună 
apusul 
într-o

fost un har- 
acum este 

Institutul de

înainte, Vasili a 
nic combiner, iar 
student fruntaș la 
Științe Agronomice din Novosi- 
birsc.

(continuare în pag. a Vl-a)
Anatoli Kiri'.ov este instructor 

de pionieri. Comsomolul i-a dat 
această sarcină. Priviți-1 în mij
locul copiiior- Se vede limpede 
că se simte de minune alături de 
micii săi prieteni.
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17. februarie, anul 1600...
Q„ mulțime îngrozită, adusă cu 

foița^ umple piața Florilor din 
Roma, Mijlocul pieții este strămut de 
un rug, pe care a fost urcat și legat 
un om îmbătrînit înainte de vreme: 
filozoful italian Giordano Bruno.

La un semn al judecătorului, că
lăul și ajutoarele sale dau foc ru
gului care începe să ardă cu flăcări 
mari ce se înalță spre cer.

Flăcările cuprindeau trupul lui 
Bruno, cînd acesta, adresîndu-se 
judecătorilor săi, a strigat :

—7 .Voi, care m-ați osîndit, vă te
meți mai mult decît mine, căci pe 
mine mă puteți arde, dar ideile 
mele, nu. Veacurile viitoare mă vor 
înțelege și mă vor prețui !'...

Dar ce faptă îngrozitoare săvîr- 
șise oare Giordano Bruno ? Ce îi 
îndreptățise pe judecătorii săi să-1 
condamne la o astfel de moarte ?

Giordano Bruno s-a născut în 
anul 1548. El s-a ocupat mult de fi
lozofie și astronomie. Astfel, a 
ajuns să citească lucrările ma
relui savant Nikolai Kopernic 
(1473—1543), cel care arătase că 
Pămîntul este o planetă ce se in- 
vîrtește în jurul soarelui. împreună 
cu Pămîntul, spunea Kopernic, în 
jurul soarelui se mai învîrtesc și 
alte corpuri — planetele. Soarele 
fiind situat in centrul acestui sistem 
și în centrul Universului.

Bruno îmbrățișase cu multă căl
dură învățătura lui Kopernic (siste
mul descris, numit .sistem heliocen
tric*, adică avînd Soarele în cen
trul săii). Mai mult. Bruno afirma că 
în afara sistemului solar — format 
din Soare și planete — mai există 
nenumărate alte sisteme asemănă
toare, în jurul stelelor. Pentru că,

410 ani de la nașterea lui

spunea învățatul italian, 9telele sînt 
sori ca Soarele nostru, însă foarte 
depărtați, astfel că ei se văd că 
niște simple puncte luminoase.

Mergînd mai departe cu concep
țiile sale, Bruno spunea că în afara 
Pămîntului trebuie să mai existe 
multe planete locuite, asemănătoare 
pămîntului și ca o încheiere mă
reață a ideilor sale, filozoful italian 
afirma că nu avem nici un motiv 
să credem că Universul are o mar
gine ; din contră, acesta trebuie să 
fie nemărginit.

Dar pe atunci știința era supusă 
întru totul învățăturilor bisericești. 
Orice afirmație care venea în con
tradicție cu cele scrise în cărțile re
ligioase, era declarată păgînă și 
imediat pedepsită de către tribu

nalul papal de la Roma, vestita in
chiziție. Inchizitorii condamnau ast
fel, ca fiind eretică, orice încercare 
de progres- științific : cu atît mai 
mult, ideile lui Bruno, care erau cu 
totul opuse celor bisericești.

Faptul că Bruno și-a răspîndit în
vățăturile sale (acesta a fost un 
timp profesor la Universitatea din 
Padova), a fost considerat de către 
inchizitorii catolici ca o crimă din 
cele mai grave împotriva bisericii, 
astfel că în anul 1592, Bruno a fast 
arestat.

8 ani de zile, marele filozof ita
lian a fost supus la cazne spre a 
renunța la ideile sale, dar fără nici 
un rezultat. Astfel, inchizitorii, care 
vedeau în persoana filozofului un 
adversar neîmpăcat, l-au condam
nat la moarte prin ardere pe rug, 
pedeapsă ce a fost adusă la înde
plinire în ziua de 17 februarie 1600, 
la Roma.

In ciuda oricăror piedici, ideile 
lui Bruno au triumfat. Astăzi, la 358 
de ani de Ia asasinarea Iui, astro
nomia a arătat că stelele sînt sori, 
că în jurul unora există planete și 
că Universul nu are margini, spulbe- 
rînd orice credințe religioase. 
Aceste lucruri ne fac să lup
tăm cu mai multă îndîrjire pen
tru triumful științei împotriva în
tunericului. Și oamenii care astăzi 
făuresc ei înșiși corpuri cerești — 
sateliți artificiali sau nave interpla
netare — își amintesc cu respect de 
cel care cu aproape 400 de ani 
înainte, contribuia Ia progresul 
științei.

MATEI ALECSESCU 
Director

al Observatorului Astronomic 
Popular din București

CINIECOL 
CRIZANTEMEI 

(Urmare din pag. a V-a)
de vată, și soarele, cerc mic, auriu, a 
coborîf aproape, aproape, împăienje- : 
nidu-i genele. Și, ciudat, crizantema 
ei dragă e iar alături, legănîndu-și 
lujerul și cîntînd cu glas dulce:
„Dormi, fetiță plăpîndă..."

Hisako deschide ochii mari, oftea
ză adine. Visul... Visul cel rău care 
o chinuiește de atîția ani, de la cum
plitul ceas prin care a trecut, i-a în
fiorat din nou somnul. De astă dată 
însă el s-a topit într-o nădejde blîn- 
dă, nouă. Privește cu nesaț. Sus, ce
rul alb ca de vată e tavanul camerei 
ei din clinică. Soarele mic și auriu e 
lumina prietenoasă a lămpii. Iar cri
zantema e aevea, lingă ea. Are chip • 
de femeie, bun și alb, surîs de floa
re și o cheamă Tatiana. E sora care 
o veghează zi și noapte. Ii vorbește, 
mîngîindu-i fruntea, și glasul ei e 
ca un cintec. Cîntecul crizantemei de 
demult:
„Florile albe te vor dezmierda, 
Impodobindu-ți visurile" ,

Pe măsuță, lîngă Hisako, sînt pli
curi multe, ca niște păsări binevesti- 
toare. Nu-i cunoaște pe cei care i-au 
scris. Sînt atîtea nume: Vania, Kos- 
tea, Mitea, Natașa, Olea...

In plicurile acestea, în camera cea 
aibă, în surîsul bun al Tatianei, • 
viața.

In visul cel rău de-atunci e moar
tea.

Dar visul nu va veni. Cîntecul cri
zantemei l-a biruit.

AU INCEPUT. ANTRENAMENTELE...

concura
Au trecut aproape două 

săptămîni de la deschi
derea centrului de înot

pentru copii de la Ștran. 
dul „Dante Gherman" 
din Capitală.

In tot acest timp, peste 
500 de copii au venit aici 
în fiecare zi, dimineața 
și după amiaza, pentru 
a invăța tainele acestui 
minunat sport. 15 zile in 
care copiii sub îndruma
rea instructorilor de inot, 
au făcut primul contact 
cu apa străvezie a bazi
nului. înainte de-a intra 
în bazin au fost însă cea
suri, ți acestea cam 
multe |a număr, cînd co
piii au învățat înotul nu
mai pe nisip. Antrena
mentele de gimnastică li 
se păreau plictisitoare ți 
fără de sfîrșit cînd, la 
cîțiva metri de ei „avan- 
sații“ se bălăceau în apă. 
Curind însă, toți au învă
țat mișcările. Au început 
antrenamentele în apă, 
iar ceasurile acelea „plic
tisitoare1 au fost uitate. 
Acum fiecare se stră
duia să străbată înot o 
distanță cîț mai mare și.

bineînțeles, intr-un timp 
cit mai scurt...

★
S-a dat plecarea în pri

ma serie. Printre concu
rente se află ți Georgeta 
Căpățînă, o fetiță inaltă 
ți subțire, care în timpul 
cursului a dovedit multă 
strădanie. Oare va reuși 
să parcurgă cei 25 m ? 
încă două-trei „bătăi" ți 
iat-o atingind marginea 
bazinului cu mina. Geor
geta a iețit prima. In 
afară de bucuria succe
sului, mai e și aceea a 
examenului trecut cu suc
ces. Odată cu Georgeta, 
au primit insigna de îno
tător ți Adriana Ene, 
Micu Maria, Sandu Nico- 
laie, Năvodaru Nicolaie. 
...In total: 500 de „absol
venți*.

După concurs, am stat 
de vorbă cu profesorul 
Poenaru :

— Vin mulți copii la 
ștrand ?

— Cred că, dacă am 
dubla numărul bazinelor, 
tot nu am putea face față 
numărului mare de copii 
care vor să învețe îno
tul. Mai ales că acum 
mulți dintre ei și-au pus 
in gind să concureze la 
Cupa „Scînteii pionieru. 
lui*. Peste puțină vreme 
vom scoate o nouă serie 
de „absolvenți". De vreo 
trei ori mai numeroasă 
decît aceasta 1

Ceea ce pe noi nu 
poate decit să ne bucure, 
înseamnă că șansele bu- 
cureștenilor la Cupa 
„Scînteii pionierului" sînt 
mari! Și să nu vă mire, 
dacă printre cei clasați 
pe primele locuri la Cu
pa „Scînteii pionierului* 
îi veți întîlni pe Geor
geta, pe Adriana și pe 
Sandu Nicolaie.

ROMEO DAN

Timp de aproape trei luni, echipele de 
fotbal ale celor 22 de școli din Arad 
și-au disputat întîietatea în campionatul 
organizat de Casa pionierilor, pentru de
semnarea echipei campioane pe oraș, pe 
anul 1958. Fiindcă, trebuie să știți, în 
Arad — lucru care se întîmplă rar în 
alte localități, fie vorba chiar și de Bucu
rești I — este o tradiție să se organizeze 
în fiecare an astfel de campionate.

Meciurile disputate au scos la iveală 
tot_ mai mulți jucători talentați — ca 
Gruinel, Sarkozy Nicolaie sau Rosza Lu
dovic — și au dat naștere la dispute în- 
dîrjite, mult aplaudate de miile de spec
tatori care le-au urmărit...

Cel mai palpitant meci din semi finale 
a fost acela în care s-au întrecut echi
pele „Șega“ (Școala de 7 ani nr. 11) și 
„Oituz" (Școala de 7 ani nr. 3).

încă din primele minute de joc, asistăm 
la o perioadă de dominare a celor de la 
„Oituz“, care reușesc să închege cîteva 
f.ctiuni la poarta adversarilor. Numai 
forma excepțională a apărării echipei 
„Șega“ — în frunte cu Sarkozy, a fă
cut ca la pauză scorul să fie alb : 0—0.

După pauză însă „Șega“ pornește ho- 
tărîtă la atac. Se fac cîteva schimburi

de mingi loarte reușite, terminate cu șu-1 
turi puternice la poartă. In minutele 38, 
41 și 45, portarul „Oituzului" intervine 
cu mult curaj, salvînd goluri gata făcute.

Cu 10 minute înainte de sfîrșitul me
ciului însă, la un nou atac al celor de 
la „Șega", un atacant șutează puternic 
la poartă și căpitanul echipei „Oituz“ 
abia reușește să oprească mingea pe li
nia porții, dar... cu mîna. Arbitrul, cum 
era normal, acordă lovitură liberă de la 
11 m. Execută foarte bine Rosza: min
gea lovește bara din stînga și din ea 
ricoșează în poartă I Deci 1—0 pentru 
„Șega“, scor cu care de altfel s-a ter
minat partida, urmînd ca „Șega“ să în- 
tilnească în finală echipa „Gyba Birta“ 
(Școala d!e 7 ani nr. 5) — cealaltă fina
listă.

...La cîteva zile după aceea, s-a dispu
tat și meciul decisiv.

Confirmînd forma bună pe care a tna: 
nifestat-o de la începutul campionatului, 
echipa „Șega“ a întrecut echipa „Gyba 
Birta" tot cu scorul de 1—0, obținind 
în felul acesta mult rîvnitul titlu de 
campioană școlară pe oraș I

EMIL DOBRESCU

© IN SUEDIA A LUAT SFÎRȘIT DUMINICA CAMPIONATUL MON
DIAL DE FOTBAL. CUPA „JULES RIMET“ A REVENIT REPREZENTA
TIVEI BRAZILIEI, CARE A ÎNTRECUT, IN FINALA, ECHIPA SUEDIEI 
CU SCORUL DE 5—2. AȘADAR, EC HIPA BRAZILIEI A CIȘTIGAT CAM
PIONATUL MONDIAL DE FOTBAL!

© PETROLUL—PLOEȘTl A CIȘTIGAT CAMPIONATUL DE FOTBAL, 
AL R.P.R., CATEGORIA A, PE ANUL 1957—1958.



jOuAjUBCI
de vorbă

cu cititorii
în ultimul timp am primit 

multe scrisori și tot atîtea în
trebări. La cîteva din aceste în
trebări am să încerc să răspund 
acum.

Vasilescu Ionel, comuna Piea- 
șa, raionul Ploiești. Adresa Șco
lii medii de muzică din Bucu
rești, este următoarea: str. 
Principatele Unite nr. 63. raio
nul Nicolaie Bălcescu. La acea
stă adresă poți cere lămuririle 
care te interesează.

Florea Viorica, str. Lev Tol
stoi nr. 70, Craiova. Chiar în 
numărul de fată am publicat

cîteva adrese ale pionierilor de 
peste hotare pe care le poți lua 
și tu.

Dobrescu Doina, comuna Ari
cești — Zeletin, raionul Telea- 
jen. Da. vreau să fiu prietenă 
cu tine și aștept să-mi scrii. De 
asemenea, m-ar bucura nespus 
de mult primirea fotografiei 
tale.

Tines Cornelia, comuna Fieni, 
raionul Pucioasa. Școli pedago
gice se află în toate regiunile 
tării. Tu te poți însene la o a- 
semenea școală în Ploiești, așa 
vei fj mai aproape de casă. A-

dresa precisă n-o cunosc nici 
eu, interesează-te însă la secția 
regională de învătămînt.

Andrei Pompiliu, comuna 
Fintîna Domnească, raionul 
Turnul Severin. Mai încape 
vorbă ? Voi fi foarte bucuroasă 
să te cunosc personal Te aș
tept chiar cu multă nerăbdare.

Tronea T. Marin, comuna Mo- 
|aței, raionul Calafat. Despre ce 
să-mj scrii ? Despre ceea ce se 
petrece nou în școala ta, despre 
tot ceea ce e nou în satul tău. 
Acum, a început recoltatul griu
lui și poate că ați dat și voi 
pionierii o mină de ajutor. Uite, 
asta-i un prilej ca să-mi scrii.

Pascu Victorița str. Fortunei 
nr. 7, Ploiești. Nu este rău de 
loc să mergi la o școală cu in
ternat. Aci, vei avea asigurate 
toate condițiile să poți învăța 
bine.

Andruș Lucia, Hațeg. Pentru 
a participa la Olimpiada Lite
rar Artistică, trebuie să înde
plinești mai multe condiții, cu
prinse în regulamentul Olimpia
dei publicat ultima oară în nr. 
17 (647) din 24 aprilie ac al 
gazetei noastre In curînd, vom 
republica regulamentul Olimpia
dei.

Un film despre curaj
„Chemarea văzduhului" este povestea timarului aviator. 

Alexei Kostrov, care dorește cu înflăcărare să devină pilot 
de încercare pe noile tipuri de avioane sovietice, pe avioa
nele cu reacție.

Cum va fi drumul lui Alexei pentru atingerea acestui 
tel ? In nici un caz un drum ușor. Pentru aceasta lui Ale
xei i se cere curai, mult spirit de sacrificiu, perseverentă, 
multe cunoștințe tehnice.

Si Alexei va izbuti, lată-l executînd primul zbor cu uri 
avion rachetă. Un zbor plin de peripeții dramatice. Să se 
arunce cu parașuta sau să riște sa și salveze avionul ? iată 
incercarea la care va trebui să răspundă Alexei. „Chemarea 
văzduhului" este un film care zugrăvește curajul, bărbăția 
și patriotismul aviatorilor sovietici-

DE LA PRIETENII TAI DE PESTE HOTARE

’ Una din legile noastre pionierești ne învață să 
fim prieteni cu copiii din lumea întreagă. La adu
narea detașamentului, v-am ales pe voi.

Să fim deci prieteni. Noi invătăm in clasa a 
V-a. In clasă sîntem 18 elevi, dintre care 17 pio
nieri. Locuim într-un cătun care poartă numele 
lui V. I. Lenin — „llki". Probabil că ați auzit și 
voi de el. Dacă vreți, vă vom trimite un portret 
al lui și vă vom scrie cum a învățat în copilărie. 
Scrieți-ne cum învățați voi, cum vă odihniți, care 
sint legile voastre, ale pionierilor.

Din însărcinarea detașamentului
AL1ONOVA LIUDMILA

U.R.S.S.
ținutul Krasnodor, raionul Temriuskii 

zaporonsskii posîolok „llici"
Școala nr. 17. cl. a V-a.

Din pahia mea, R. D. Germană, vă trimit calde 
salutări prietenești. Anul trecut ați publicat cîte
va scrisori ale pionierilor germani, printre care o 
lost și a mea. Ca urmare a acestui lucru am pri
mit multe scrisori de la pionierii romini.

Tuturor celor care mi-au scris, le mulțumesc și 
le doresc sâ se împrietenească cu cil mai multi 
pionieri germani.

Călduroase salutări pionierești,
SIGRUN MAYER

Gormer
Bruckenstrasse 89, Muhehausen 

Thuringen Kreis
D.D.R.

Un tablou de la expoziția ..Copiii sînt pentru oace“. or-? 
ganizată de Comitetul de luptă pentru Dace al raionului 
V. I. Lenin din București.

în orașul Svișciov, așezat pe malul 
dreptu] lui, pe malul opus al Dunării,

Locuiesc 
^HpDunării. In

se întinde orașul vostru Zimnicea. Uneori mă în
treb : ce fel de oameni sînt acolo ? Ce fel de pio- 

‘ nieri ? Mă interesează, dragi prieteni, viața și ac
tivitatea voastră și vă rog să-mi scrieți despre 
toate acestea La rîndul meu, vă voi scrie despre 
tot ceea ce vă interesează. Să fim prieteni. Vă 
string călduros mîinile.

KALINA KOVACEVA
Str. V. Mancev nr. 6, Svișciov 

R. P. Bulgaria

Sîntem prietene și avem aceeași vîrstă — 14 
ani... Vă scriem din țara noastră, R. P. Ungaria, 
și am dori să ne împrietenim cu pionieri din R.P.R.

Mult, mult de tot, ne-ar interesa cum trăiesc 
copiii romini, cu ce se ocupă ei acum, în vacanță... 
La rîndul nostru, le vom scrie și noi despre viața 
fericită a copiilor din patria noastră.

Cu bine,
6AL MARG1T și SZURANI MARG1T

Hadmezovasarhely
Anna 7. Ungaria
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Azi noapte șaptesprezece perso
naje ciudate au ieșit dintr-o carte 
cu coperte galbene ce se afla in 
bibliotecă. Au venit rind pe rînd 
să mi se încline și să mi se reco
mande.

fntii a venit unul care — jude
cind după coroana de pe cap — 
era împărat. Acesta, deși nu purta 
veșminte, pretindea câ e îmbrăcat 
cu cele mai minunate haine ce s-au 
pomenit vreodată. Apoi a venit o pri
vighetoare, care cintă așa de mi
nunat, încît ceasul meu elvețian, 
care nu s-a oprit niciodată pînă 
acum, își întrerupse „tic-tacul" ca 
să-1 asculte. Cea care urmă fu „ră- 
țușca cea urită" — așa de urită. 
încît motanul meu, care se dă in 
vînt după boboci, fugi speriat. Ve
niră și soldatul de plumb și „De- 
gețica", fetița pentru care un nu
făr de pe apă e mare cit o Insulă. 
Au mai venit, ținindu-se de mină, 
Karl și Grătchen și trista „Fetită 
cu chibrituri". Cînd li s-a sfîrșit 
șirul, m-am ridicat din pat și m-am 
dus să-i caut și să le aflu povestea 
în cartea galbenă, al cărei titlu este 
„Povestiri" de Hans Cristian An
dersen.

★
Ați privit vreodată printr-un ca

leidoscop ? Minunata și ieftina ju
cărie a copilăriei, in care se iscă 
lumi de basm din citeva boabe de 
mărgele și cîteva cioburi colorate ? 
Un poet a închis ochiul sting și 
s-a uitat cu dreptul întrinsul. Apoi 
a răsucit caleidoscopul și a pus 
pe hîrtie tot ce a zărit. Așa s-a 
făurit poezia „La Bunici", asa s-a 
născut „Un cîntec fericit de mai" 
ori „Carnavalul", în care sub chi
pul măștilor hazlii, se ascund ochii 
unui prieten. Așa s-au născut ver
surile despre mare și celelalte po
ezii scrise de Ion Hobana si pe 
care le puteți găsi în cărticica nu
mită „Caleidoscop".

AL. MIHU



țătoare. Nimic nu te oprește să-ți împlinești dorința. 
Poți să fii sigură că mă voi ține de cuvînt și voi 
avea grijă de mama. Voi veni și pe aici, să-i văd 
pe Elena și pe Aurel.Rlar-GOL Jamilie 

a pionienilon regâtirile de examen 
vacanța 1

Au plecat toti patru cu trenul spre Capitală. 
Tatăl era cu ei. Aurel scîncea, îi era dor de maica.sa. 
Dar mama rămăsese Ia un spital din Rimnicul Sărat. 
Copiii știau că în București se vor instala intr-o casă 
din Pantilimon, că tatăl lor își va lua un serviciu 
bun și nu vor avea nici o grijă, afară de aceea a 
așteptării mamei.

Ajunși la București, în casa cea nouă. Victoria, 
fiind cea mai mare, va ține pentru o vreme tocul 
mamei, dar va merge la școală ca și înainte. Ningea 
pe geamul vagonului și fulgii mici înghețau și abia- 
abia se mai zăreau prin el cîte o casă și drumurile 
troienite.

Acasă, Victoria avea să aprindă focul, să-i culce 
pe cei mici și apoi să adoarmă și ea.

Total nu mai vine

După citeva săptămîni, în care timp nu s-a pe. 
trecut nimic deosebit. Victoria veni grăbită de la 
școală ca să pregătească ceva de mîncare. Cînd ajun
se acasă, nu găsi banii pe care de obicei îi lăsa pe 
masă tatăl. Proviziile de alimente se terminaseră și 
ele. Pe masă se afla numai o pîine. Victoria își în
chipui că tatăl se dusese după mirrcare. Și începu 
liniștită să deretice prin casă.

Aurel veni de la grădiniță, apoi sosiră Ionel și 
Elena de la școală, cu o poftă de mîncare grozavă.

— N-avem nimic la masă — le spuse Victoria — 
vine tata mai tîrziu și ne aduce.

Dar orele treceau, și tatăl nu venea. Se făcu 
seară, apoi noapte. Au așteptat apoi zile și săptă- 
m'ni, și tatăl nu s.a mai întors acasă. Fugise. își 
parăs se ca un laș copiii.

Fugise de răspunderea pe care trebuie s-o poarte 
Cmiliei sale în acel moment de cumpănă. Nu se 
gîndise că o să vină ziua cînd dorind să ia pe ge
nunchi vreunul din copii, acesta îl va privi mus
trător _ ’

Victoria venise mohorîtă la școală. Colega ei de 
bancă află pricina supărării sale și în acea zi detașa
mentul de pionieri al clasei ținu o adunare și luă 
hotărîrea să ajute familia Țînțu. Victoria fusese sfă- 
*uită să nu scrie mamei nimic despre cele întîmplate. 
Colegele Victoriei veneau și aduceau mînc.ire în fiece 
zi. Vecinii, care știau, veneau și ei și aveau grijă să 
nu le lipsească nimic copiilor.

Pionierii i.au vegheat ca pe niște frați buni, pînă 
în ziua cînd au fost trimiși la Făgăraș și, de-acolo, 
repartizați la Casa de copii din Sinaia.

Sn noua familie

Cei patru frați au sosit la Casa de copii într_o 
zi de februarie. Le-a vorbit întîi directorul, un om 

blind, care i-a asigurat că Ia Casa de copii nu vor 
duce lipsă de nimic. Apoi i-a trimis să se culce, 
fiindcă erau osteniți de drum.

La dormitor i-a întîmpinat bătrîna îngrijitoare și 
le-a arătat cîte.un pat cu așternut curat. După un 
somn liniștitor, au fost chemați la masă. Acolo, 
copiii i.au înconjurat și i-au întrebat de unde vin, în 
ce clasă sînt, și fiecare dintre ei le-a făgăduit 
prietenie.

A doua zi, detașamentul clasei a Vl-a a ținut o 
adunare. Pionierii voiau să afle cu ce note a venit 
Victoria de la București și dacă nu cumva a rămas 
cu cîteva lecții în urmă la vreo materie.

Victoria a mărturisit că îi este mai greu la gra. 
matica limbii romîne. Atunci s-a ridicat Felicia Sîrbu 
și i-a promis ajutorul său. A doua zi. Victoria, în ora 
de geografie, a fost ascultată și a luat o notă mare. 
Colegele sale s-au bucurat împreună cu ea pentru 
prima notă primită.

Elena devine pioniera

De cîtva timp. Elena îi dădea tîrcoale Victoriei 
și o iscodea. O inlreba fel și fel de lucruri despre 
organizația de pionieri. Elena știa că pentru a fi 
pionier trebuie să înveli bine, că trebuie să-ti ajuți 
tovarășii, să fii gata să-i ajuți cu prețul oricărui sa
crificiu. Elena își amintea de colegii Victoriei care au 
ajutat-o pe ea și pe frații ei atunci, în zilele grele.

...Și într-o bună zi Elena primi vestea mult aș
teptată Avea să fie primită în organizația de pio
nieri. Avea să primească cravata roșie, pe care o 
poartă cei mai buni dintre fiii patriei. Elena făgădui 
în acea adunare să fie o pionieră la fel de bună ca 
acelea pe care le întîlnlse ea.

Discyți® între 
trai frați

Acum toți frații Țînțu sînt pionieri, în afară de 
Aurel, care e mic și se joacă fără nici o grijă cu 
păpușile, la grădiniță.

Frații Țințu obișnuiesc să discute deseori pro
blemele familiei lor. își discută notele primite Ia 
scoală, scriu împreună o scrisoare mamei, se duc 
în vizită la Aurel, fratele lor mai mic. Către sfîrșitul 
acestui an școlar, cei trei frați s-au adunat din nou.

Victoria și Ionel au terminat cele șapte clase ele
mentare și discută despre ceea ce vor face de acum 
încolo.

lenei începe să vorbească :
— Știti, fetelor? Eu vreau să mă duc la școala 

profesională de metalurgie din Rimnicul Sărat. 
Curînd o să ajung muncitor calificat și, fiind mai 
aproape de mama, voi avea grijă să nu ducă lipsă 
de nimic. Tu, Victoria, știu că vrei să te faci învă

La Casa de copii ,,30 Decembrie" din Sinaia a 
venit vacanța. Unii dintre elevi au plecat la părinți, 
alții au rămas să-și petreacă timpul liber la Șina.a. 
Acum a plecat un grup de copii în excursie. Cîteva 
perechi joacă șah, fetele și-au găsit de citit ori de 
cusut. Fotbaliștii s-au apucat să niveleze terenul de 
sport și trei băieți sădesc flori în grădină.

Sus, în sala de meditații, cei care se pregătesc 
pentru examenele de admitere revăd ultimele rînduri 
din cărți sau din caietele de notițe. O fac pentru că 
vor cu orice preț să treacă cu succes examenul de 
admitere. Și asta mai ales pentru că sînt pionieri, 
pentru că s-au obișnuit să nu lase timpul să treacă 
fără folos, pentru că vor să-și păstreze și să-și cin
stească cravata roșie pe care o poartă.

Am vizitat expoziția din clubul . Casei de copii. 
M-au uimit acolo multe frumuseți. Fețe de mese, 
șervetele. șortulefe cusute cu grijă și migălite înde
lung de fete. Erau acolo și mobile in miniatură, lu
crate de cei din cercul de tîmplărie în decursul unui 
an întreg.

Și aici, există la purtătorii cravatei sen*, mentul 
puternic al dragostei pentru muncă și simiămintu| 
prieteniei. Și aici marea familie a pionierilor, ca in 
oricare parte a țării, își face pe deplin datoria.

ELENA DRAGOȘ

*

adus micului Pierre

1

★

că Pierre s-a liniștit 
odaia lui și-l găsi

fntr-o zi. mătușa i-a 
bomboane.

Mama sa. observind
4 dintr-o dată, intră în 

mincind ultima bomboană.
— Și nu te-ai gîndit la surioara ta 1
— Dimpotrivă, mămică, tocmai de aceea 

m-atn și grăbit.

Vizitatorul unei instituții din Germa
nia apuseană, întreabă pe un altul :

— Ce-i cu dv. de ce alergați atît de 
îngrijorat ?

— Nu pot să găsesc ieșirea.
— Nimic mai simplu, strigați o dată : 

..Pentru libertate si pace" si vă veți po
meni îndată in stradă.

Un vapor transatlantic intra în portul 
New-York. Pe puntea vasului, un american 
îi arăta unui francez statuia Libertății. Pri
vind ingindurat spre statuie, francezul ob
servă :

— Da, ave(i și dumneavoastră monumente 
ale morților celebri.
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