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Urare
Aho, aho, copii și frați, 
Stați puțin și nu minați... 
Iar pornim cu tot alaiul. 
Iar răsună clopoței. 
Huge ntăritat buhaiul 
Și din bici țișnesc scintei 1 
Aerul curat miroase-a 
Mirodenii și a brad.
Veseli colindăm prin case 
Și obrajii n ger ne ard. 
Dar cind oamenii ne cheamă 
La belșugul mesei lor, 
Plîng incet, in amintire. 
Anii altui plugușor. 
Ți-amintești, cinstită <gazdă ? 
Anii-aceia cu dureri 
Cind belșugul de pe brazdă 
Ți-1 furau chiaburi, boieri. 
Și pe atunci, cu plugușorul, 
O porneam prin țară noi. 
Ne primea și-aiunci poporul : 
Masa goală, soba, sloi... 
îl mai veselea o clipă 
Bietul nostru plugușor ; 
Un covrig pentru-o nădejde. 
Un bănuț pentru un dor... 
Dar nimic din urătură 
Nu trăia in nou! an. 
Se stingea nădejdea, sură. 
Dorul răminea orfan 
Slavă, deci, acelui care 
Colindind orașul, satul, 
A urat in noaptea dinspre 
Patru ș-trei spre patru-ș-patru ’ 
Slavă, deci acelui care 
Ne-a urat intiiul mare 
Plugușor îndeplinit I 
Și de-aiunci, cind plugușorul 
O pornește Ia urat, 
Știe bine nlreq poporul 
Că urează-adevărat ! 
lată : vin și mese pline. 
Sobe calde, veseli prunci. 
Podu-abia, abia se ține. 
Burdușit cu saci și șunci 1 
Veseli sint colindătorii 
Gazda i-ar opri la stat.
— Nu, spun ei, aptoape-s zorii. 
Mai avem de colindat 1

Desen de
N. ZAMFIR

Și se duc, gindind că pentru 
Tot belșugul care vine, 
Pină și colinda noastră 
Are vorbe prea puține...

Al. Ovidiu Zoii a
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30 DECEMBRIE t/if/ifu/n^
LA PALATUL PIONIERILOR PAPTIIHIHII

Ultimele zile ale lui de
cembrie 1958... La Palatul 
pionierilor e sărbătoare. Dom
nește cîntecul, 
bună a sutelor 
pionieri.

Ultimele zile 
cembrie 1947... __  ______
palat, niște persoane înmănu- 
șate înșfăcau iute tot ce le 
venea la îndemînă. „Capetele 
încoronate" își făceau baga
jele. Panică, agitație răcnete 
alarmate: cei cîțiva stăpîni
ai palatului, alungați de po
por. se pregăteau de ducă.

Sînt 11 ani de atunci. Ziua 
de 30 Decembrie a fost în
scrisă de popor în filele isto
riei ca o zi luminoasă. Oame
nii muncii din întreaga noa
stră patrie, și, odată cu ei, 
pionierii sărbătoresc, pentru 
a X l-a oară, Ziua Republicii.

Duminică, 27 decembrie 
1958, imensa sală de festivi
tăți a Palatului a găzduit 
peste 800 de pionieri. Sînt 
aici membrii ai activelor pio
nierești si reprezentant! ai 
școlilor fruntașe din Bucu
rești. La masa prezidiului iau 
loc Ion Cîrcei, secretar al 
C.C. al U.T.M., reprezentanți 
ai Comitetului Orășenesc 
U.T.M., reprezentanți ai Sfa
tului. popular al Capitalei mi
litari si muncitori. Sunetul 
melodios și. puternic al goar
nelor deschide adunarea fes
tivă.

— „Pentru aducerea dra
pelului roșu al organizației 
de pionieri a orașului Bucu
rești și a drapelelor organi
zațiilor fruntașe I" spune pre
ședinta unității de pionieri, 
Cristu Oana.

însoțiți de răpăitul tobelor, 
stegarii intră cu pași caden
țați în sală, președinta dă ra
portul instructoarei superi
oare și.......pionierii sînt gata
pentru începerea adunării fe
stive consacrate zilei de 30 
Decembrie"

Tovarășul Ion Cîrcei, secre
tar ai C.C. al U.T.M, ia cu- 
vîntul. „Ziua de 30 Decem
brie, dragi pionieri, a spus 
vorbitorul este o zi memora
bilă a luptei poporului nostru 
condus de Partidul Muncito
resc Romîn pentru instaura
rea republicii, pentru alunga
rea monarhiei, a regelui și, 
odată cu el, a tuturor acelora 
care asupriseră de veacuri 
poporul nostru. Oamenii 
muncii din tara noastră au 
luptat multă vreme împotriva 
monarhiei..." Și. evocînd pen
tru o clipă o pagină întune
cată a istoriei, tovarășul Cîr
cei spune în continuare pio
nierilor :

„De numele regelui se lea
gă crimele săvîrșite împotri-

jocul, voia 
$î sutelor de

ale lui de- 
Tot într-un

va maselor populare; în anul 
1907, din ordinul regelui, au 
fost împușcati peste 11 mii 
de țărani care cereau dreptul 
la o viată mai bună ; din or
dinul regelui au fost asasi
nați mișelește, în Piața Tea
trului Național, la 13 decem
brie 1918, muncitori care lup
tau pentru interesele poporu
lui nostru. Nu vom uita nici
odată crimele săvîrșite împo
triva muncitorilor de la Ate
lierele Grivita Roșie în anul 
1933".

Acele vremuri grele, întu
necate, au apus însă pentru 
totdeauna in țara noastră. 
Tabloul mărețelor realizări 
din ultimii ani în patria noa
stră, despre care a vorbit în 
continuare tovarășul Cîrcei, 
minunatele perspective ce 
rees din proiectul planului de 
dezvoltare a economiei na
ționale pe anul 1959 despre 
care a vorbit tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej la recenta 
Plenară a C.C. al P.M.R. — 
reprezintă uriașa forță crea
toare descătușată a eroicei 
clase muncitoare. înfrățită cu 
țărănimea muncitoare, repre
zintă înfăptuirile părinților 
pionierilor, ale fraților lor 
mai mari. Ropote de aplauze 
subliniază mereu cuvintele 
vorbitorului.

„Voi, dragi pionieri, care 
sînteți înconjurați de grija 
părintească a partidului nos
tru și vă bucurați din plin de 
roadele luptei de veacuri a 
poporului nostru, aveți dato
ria să vă pregătiți de a de
veni cetățeni demni și folosi
tori patriei, să fiți îruntași fa 
învățătură, să fiți disciplinați, 
să munciți cu toate puterile 
în organizația voastră de pio
nieri — spune in încheiere 
tovarășul Cîrcei.

După ceremonialul de în
chidere a adunării a urmat 
un program artistic dat de 
ansamblul Palatului pionie
rilor. Pionierii care au pășit 
pe scenă, fie cei din cor, dan
suri sau bucăți solistice, s-au 
dovedit adevărați actori cu 
talent. ,,Azi e zi de sărbătoa
re", noul „Cintec al Palatu
lui pionierilor", cunoscuta me
lodie „Katiușa" — au fost 
răsplătite de spectatori prin 
aplauze îndelungate.

tntr un colt al sălii. Oltea- 
nu ‘Dan, Anton Eduard și Va-» 
siiescu Gheorghe, cei trei e- 
levi din clasa a IIl-a a Șco
lii de 7 ani nr. 49 care pri
miseră cu o zi înainte crava
ta roșie, sînt mai emoționați 
decît toți spectatorii din sală: 
„E minunat să faci parte din 
această mare familie pionie
rească", mărturisesc privirile 
lor.

Casa noastrâ

una 
Aici 
ju- 
ți-e

sălile
E atît de plăcut la noi că 
bunăoară, să înveți în 

de clasă, să te odihnești in pa- 
moi și curate din dormitoare

Este oare în orașul nostru cineva 
care să nu fi aflat despre casa noas
tră de copii ? Eu cred că nu. E 
din clădirile cele mai frumoase, 
locuim și tot aici învățăm și ne 
căm.
drag, 
mari 
furi le
sau să stai la masă știind că întot
deauna te așteaptă o mâncare gus
toasă. Uneori, răsfoim albumele cu 
fotografii făcute ou diferite prilejuri, 
încă de când eram mici. Și nu odată, 
privindu-le, am izbucnit în rîs. Eram 
mici și slăbuți, iar privirile noastre, 
atît de sperioase. 
și voinici și fără 
moși.

Ne simțim tare 
gă casa noastră,
sonii și toți tovarășii care se îngrijesc 
de noi. Și noi știm bine că viața pe 
care o trăim astăzi se datorește în 
primul rînd partidului nostru 1 De 
aceea, vom învăța cu sîrguință pen
tru ca, atunci cînd vom fi mari, să fim 
patriei de cit mai mult folos 1

MANOLE ION 
președintele detașamentului II, 

Casa de copii Pitești

Acum sîntern <nari 
îndoială... mai fru-

bine și ne este dra- 
ne sînt dragi profe-

De la bordeie, 
la blocuri moderne
Nu știu dacă ați auzit vreodată de 

bordeiele minerilor din Lupeni de pe 
vremea capitaliștilor. Tata îmi poves-> 
tește adesea despre ele... Erau 
de hrube, săpate în pămintul

un fel 
negru.

sees din mini. Vi închipuiți ce viață 
plină de mizerie trăiau copiii care 
creșteau in asemenea bordeie. Șl azi 
minerii și copiii lor ar fi trăit în ele, 
flămînzi și rupți, dacă muncitorii, în 
frunte cu Partidul, nu i-ar fi alungat 
pentru totdeauna de la putere pe ex
ploatatori. Azi, eu, împreună cu tatăl 
meu, care e miner, trăim într-un bloc 
frumos, cu trei etaje. Apartamentul 
nostru e curat și încăpător. Eu am 
camera mea, unde îmi fac în liniște 
lecțiile. Avem lumină electrică și apă 
in casă. De asemenea, avem mobilă 
nouă, covoare și tablouri minunate. 
Mă simt nespus de bine in casa noas
tră nouă și atît de frumoasă !

VASILE NEDEȘAN
cl. a V-a

Școala de 7 ani, nr 1 
Petroșani

I
Sint pionieră și învăț in clasa a ■ 

VI l-a. Anul acesta am avut o mare^^ 
bucurie: mi s-a spus că printre pio- I 
nierii și școlarii propuși să ia bursă 
sint și eu. Vestea aceasta m-a bu
curat, cu atît mai mult cu cit știam de 
la tovarășa profesoară că bursă pri
mesc numai copiii harnici și sirguin- 
cioși. „Statul se îngrijește necontenit 
de copiii oamenilor muncii" — ne spu
nea ea. Lucrul acesta mă face să fiu 
mindră și, în semn de mulțumire, 
mi-am pus in gînd să învăț și mai 
bine, pentru a merita pe deplin grtja 
pe care ne-o poartă statul nostru.

Pioniera BALAN POL1XEN1A
cl. a Vll-a

Școala de 7, ani nr. 2
Bacău

Grija pentru noi

de jucării, chiote, veselie... 
Așa a fost sărbătorită 
inaugurarea noului „oraș". 
Petrecere frumoasă, co
pii 1

(In fotografie: „Oră
șelul copiilor" din Piața 
28 Martie, București).

între un brăduț fi o căsu-. 
fă ca din povești, ne-a in-, 
vitat: „Poftiți în „Orășe
lul copiilor". De altfel nu 
trebuia nici' o invitație ; 
copiii de-abia așteptau să 
ia stăpînire micul lor o. 
răfel. înghesuială mare 
la caruselul care în loc 
de tradiționalii călușei are 
automobile „ultimul mo
der. După carusel, merge 
foarte bine o punguță de 
bomboane de la chioșcul 
de dulciuri. Apoi o aven
tură în leagănul care te 
zvîrle pînă-n înaltul ce 
rului, o vizită la standu

Intîi a fost un gard de 
rogojini. Printre crăpă
turile gardului, se putea 
vedea, fugar, o îngrămă
dire de forme fi culori 
care, deocamdată, nu a- 
veau nici o noimă. Apoi, 
culorile fi formele fi-au 
iuat fiecare locul lor. Dar 
nici acum nu se înțelegea 
prea bine despre ce e 
vorba. Acum cîteva zile, 
peste îngrăditura de 'ro
gojini s-a înălțat un brad 
falnic, apoi a apărut fi 
un Moș Gerilă care privea 
cu blîndețe la mulțimea 
de copii ce dădeau, nerăb
dători, tîrcoale.

Seara s-a ivit o stea, 
ca o cometă, tîrînd o jef- 
bă de lumini multicolore: 
roșii, portocalii, verzi, 
galbene, violete. Un mei(Țhivt

COPIILOR
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Tovarașuiui NiCOLAE RADUCANU 
mecanic

Adresa : locomotiva 150150 
Ruta: Orașul Stalin — Predeal 
Data : 31 - XII-958 — ora 23,59’

TOVARĂȘE NICOLAE RĂDUCANU

LA MULȚI ANI l-STOP- AFLAT

----- r-, ■ w, .v.m 11 >v. 111 J—
TRECUT-STOP- SlNTEM MlNDRI.

REALIZĂRILE DVS.SIALE TOV. FOCHIST
~ 1—----- —
GHEORGHE PARASCHIV IN anul ce-a

RAPORTAM Șl NOI-STOP - CEI MAI MULTI

DINTRE COPIII CEFERIȘTILOR ÎNCHEIAT

TRIMESTRUL I NUMAI CU NOTE BUNE-STOP-

Președintele unit, de pionieri 
PREDA CONSTANTIN 

Adresa expeditorului : Școala de 7 ani 
nr. 8 — Orașul Stalin

★
Pe tovarășul Bădescu Gheorgfie, co

mandantul vasului comercial „Ardeal" t 
copiii din Constanța îl iubesc și-l res
pectă, II iubesc pentru că pe mulfi dintre 
părinții lor i-a inițiat în tainele marinei 
și-l respectă pentru curajul și munca 
neobosită depusă în cei peste cincizeci 
de ani de cind lucrează în marina noas
tră. Acum, în preajma Anului Nou, cind 
„tatăl marinarilor' se află departe de 

țară conducînd vasul ,,Ardeal" spre 
Rotterdam, cîțiva pionieri au predat di
recțiunii portului Constanța următoarea 
telegramă, care, în noaptea de Anul Nou 
va fi transmisă comandantului vasului 
„Ardeal" ;

Tovarășului BADESCU GHEORGHE — 
comandantul vasului „Ardeal"
—Ei
VĂ DOR|M DV$, Șl ÎNTREGULUI

ECHIPAJ SĂNĂTATE Șl CTT MAI

MULTE CĂLĂTORII CARE SĂ BUCĂ

FAIMA BOGĂȚIILOR PATRIEI

2223L

NOASTRE ÎN CELE MAI ÎNDEPĂRTATE 
. !■!< ;O.;.;. AvMfevmSIT

COLȚURI ALE LUM 11.
| LA MULTI ANI ! ț .

Pionierii clasei a IV-a, de la Școala 
de 7 ani nr. 11, Constanța

★
Cel care de zeci și sute de ori a adus 

felicitări pionierilor, este felicitat la rîn- 
dul său, cu prilejul Anului Nou:

TOVARĂȘULUI GHEORGHE RADU 
— poștaș oe străzile Dorobanți și Gri
gor e Mor a —

„LA MULȚI ANI, NENE RADULE!“ 
Grupa de pionieri nr. 1 cL a IV-a D 

Școala medie nr. 7 — București

înfim-
1 : Impletitul unul 
• treabă serioasă, 
importantă, toarta

R.etevoești... O comună ascunsă 
între dealuri, pe malurile rîului 
Doamnei... Oamenii de prin aceste 
locuri sînt primitori și veseli. Ca
sele, mai toate cu cerdacuri în față, 
sînt proaspăt văruite. Gardurile, de 
asemenea. Plutește un aer 
toresc. Locuitorii așteaptă 
Nou.

Și 
pine

Tn 
seară, 
gros, cu bocanci sau opincuțe în 
picioare, cu năsucurile roșii deger, 
ieșind obraznic de sub căciulile mi- 
țoase, trase mult pe frunte, pornesc 
din casă în casă, urînd rudelor și 

sărbă-
Anul

copiii se pregătesc să 
noul an.
ajunul lui 1 ianuarie, spre 

cîrduri de copii, îmbrăcați

vecinilor belșug și fericire în anul 
care începe...

La o gură de pod au apărut două 
capete. Căvescu Costică și Năiță 
Nuța au scos dintr-un ungher bu
haiul pe care-l păstraseră încă de 
anul trecut. E cam prăfuit, dar 

nu-i nimic.
Intr-un șopron, Ioni

că, Gică și Nicu, cu mul
tă migală, își făuresc 
bice din cînepă, cu sflrc 
de mătase la capete. Din 
cînd în cînd, liniștea sa
tului este întreruptă de 
pocnete. Alți și alți pio
nieri, își încearcă bicele.

Sunete zglobii de clo
poței, pocnete de bice, 
mugete de buhai...

Sînt pregătiri tradițio
nale cu care copiii în" 
tîmpină un an nou, feri
cit și îmbelșugat.

Foto 
bici e 
toarte 
complicată !

Foto 2: Nu-i nimic dacă 
buhaiul e cam prăfuit. O să 
aibă vocea mai-,, groasă I

Foto 3: Și pluguțorul a 
pornit.

DE LÂ PRÎETENir TAI DE PESTE HOTARE
La voi se intimată tot așa ?

Vă scrie Svetlana Larionova! Am 15 ani și învăț 
intr-o școală mare și luminoasă, care poartă numele 

■ u • ai partizan Volodea Dubinin, despre care cred 
r jfi auzit și voi.
!n clasa noastră învățăm 30 de elevi și cei mai 

mu'ți sîntem pionieri. Nu de mult am organizat o 
seară eroilor care au murit vitejește în
luata vert'ru eliberarea patriei noastre Această seară 
u7i numit-o ,.Ei au tost primii". Am discutat mult 
d sa-e tinerețe si despre prietenie. La voi se intîmplă 
la fel ? M-as bucura să fac cunoștință cu fete și 
băieți romini. Cred că voi puteți să-mi povestiți 
multe lucruri despre voi, despre școala în care învă- 
țați șt despre felul cum vă oetreceți vacanța de iarnă.

Mie îmi place să citesc și să desenez. Pe voi ce vă 
preocupă mai mu't ? Aștept cu nerăbdare răspunsul 
vostru șt vă urez fericire ți succes în noul an.

La revedere, dragi prieteni.
SVETLANA LARIONOVA 

Kerci, U.R.S5.
Str. Noi orna ia 3, casa 20

Vă preocupă filatelia?
Locuiesc intr-un tîrgușor care se numește Kozle. 

Aici este foarte frumos fiindcă pe la noi curge 
rîul Odra. Poate ați auzit de el. Și pentru ca să 
mă cunoașteți mai bine, aflați că sînt în clasa a 
V-a și învăț bine. Cel mai mult îmi place geogra
fia. Mă mai preocupă și filatelia. Fac parte din 
Uniunea Filateliștilor Poloni. Am strîns o mulți
me ie mărci. Multe din ele le-am primit de la 
prieteni din diferite țări, cu care port corespon
dență. Pe voi vă preocupă filatelia ? Aș fi bucu
ros să fac cunoștință cu un pionier romîn cu care 
să pot face schimb de mărci și care să-mi poves
tească despre activitatea detașamentului său, des
pre viața pionierilor romînL Eu aștept cit mai 
multe scrisori de la voi. iubiți prieteni romîni, și 
vă îmbrățișez cu dragoste pe toți.

GALENIA IOZEF
Kozle. M. Piasters!» 30 

R. P. Polonă

Salut prietenilor romîni
Mă numesc Lera Farhutdinova și sînt in clasa 

a IV-a. Primesc numai note foarte bune și m-aș bu
cura să corespondez cu voi, pionierii romiru. des
pre care am auzit atitea lucruri bune. Aș prea să 
știu cum învățaft voi și cum vă petreceți frumoa
sele zile ale vacanței de iarnă. Cunoașteți cumva 
vreun joc amuzant în care pot fi arr.'er.ațt mai 
mulfi copii ? Dacă da. alunei oă rugim să nî-l po
vestiți șt nouă în așa fel ca să-l puteai învăța. 
Pe voi ce vă interesează să aflați de la not? Dacă 
imt veți scrie, eit vă trimit repede '■a-puns 4» 
fi fericită să primesc cit mat des scrisori de la » 
pentru că doresc să vă rămin p'iefe-ti r - ■. m-
deăuna.

Vă las cu bine, iubiți prieteni romini. Anal Nmt 
să vă aducă numai buturii.

FARHUTDINOVA LERA
R.S.S.A. Tătară 

raionul Visokogarski
Str. Cernîșevski nr. 13 ap. I



! La mul|i ani, tovarăși pionieri, lo
de detașament, de grupă, ste- 

responsabili cu gazeta de perete, 
! Intrăm intr-un nou an, care, 

, va fi și mai frumos, și mai bogat, și mai rodnic de
ed care a trecut! Să fie cu noroc! Dar, stați, să nu ne 

grăbim! Să nu dăm buzna așa, fără nici o socoteală, în

noul an! Mai întii să ne dichisim nițel: să ne spă 
să ne pieptănăm, dar să nu ne... periem ! Dimpotrivă 
vedem cine trebuie să intre în noul an cît mai bine sp 
și pieptănat! Știți voi foarte bine despre ce e vorba. De 
băiatul cu carnețelul, de pildă. Ei bine, s-ar putea noi 
lăsăm să intre cu năravuri vechi într-un an nou ? 
Căci, iată-1, să-l observăm nițel...

Text de Dinu Alexcndrescu 
Desen de Burschi

Băiatul acesta nu s-ar deosebi cu nimic de 
alți băieți, dacă n-ap avea un carnețel... De 
învățat, învață bine — chiar foarte bine — 
de cuminte, e cuminte, ia și cuvîntul la adu
nările pionierești și 
chiar, din cînd în 
cînd, scrie și la ga-' 
zeta de perete cite 
un articol intitulat în 
chip original „Din 
viața clasei a Vl-a 
B“, Pînă aici nimic 
deosebit între el și 
alți mulți băieți. Da, 
dar tocmai aici in-» 
tervine susnumitul 
semn distinctiv: car*  
nețelul 1 Carnețelul 
lui drag, de care nu 
se desparte nici noa
ptea, neprețuitul lui 
carnețel fără care nu 
se duce nici la baie! 
In carnețelul acesta
toate paginile sînt despărțite cu creionul în 
două coloane: pe una scrie „Răi“ iar pe 
cealaltă „Buni". Nu intră bine copiii în clasă 
că băiatul, hop, cu carnețelul în mînă. Stă, 
privește prin clasă, și cum îl vede pe Po
pescu mîncînd semințe, pac, cu el, în carne
țel, pe coloana „Răi“. Nu-i spune însă nimic; 
îl urmărește mai departe, și dacă Popescu 
nu se astîmpără, deschide o subooloniță 
specială, o intitulează „F. F. F. Răi" și-l tre
ce și-acolo. Apoi se uită din nou prin clasă.

II vede pe Niculescu luîndu-i sugativa Iui 
.Vasilică. Pac, și cu el, la „Răi“. Dar ca să-l 
mustre și prin vorbe, nici gînd 1 El nu știe 
să discute cu cineva pe loc 1 Știe doar atît: 
să-l ardă în carnețel 1 Trece chiar cîte o 
săptămînă întreagă fără ca băiatul nostru 

să scoată vreun cu- 
vînt. Dar cînd vine 
ora de dirigenție, 
povestea se schimbă. 
Atunci să-l vedeți! 
Cere cuvîntul, se ri
dică, se înalță, se de
șiră, crește pînă la 
tavan, scoate carne
țelul și începe cu 
glas detunător:

— Tovarășe diri
ginte, să începem cu 
ziua de luni. Răi: 
Georgescu (s-a uitat 
pe fereastră), lones- 
cu (s-a uitat și el 
pe fereastră), Con- 
stantinescu (i-a în
trebat ce se vede 1) 
Marți....

...Și așa mai departe. Zadarnic unii din
tre cei numiți se înfurie, zadarnic îl mustră 
cu cîte-un „Da’de ce nu mi-ai spus chiar 
atunci ?“ Băiatul se ascunde în spatele car
nețelului și nu așteaptă decît recreația vii
toare, ca să ia totul de la capăt.

Ei, vă place ? Nu vă place... Păi dacă’ nu 
vă place, la baie cu el 1 Și dați drumul și la 
aburi, să transpire nițeluș...

Dar nu irosiți toată apa pentru dînsul 1 
De așa ceva rrrai are nevoie și...

as-

reține timp de o 
imagine.

mai departe
rău !

tăzi mi-au parvenit în chip 
incomprehensibil ,
IN LOC DE :
După masă merg la film. 
EL SPUNE ;

Pe orele 4 post meridiane 
voi uza de calitatea ochilor 
mei de a 
secundă o

...Și așa 
chiar mai

Deoarece acum e vorba despre un caz grav, care cere o 
intervenție urgentă (își scrîntește omul limba!) vom fi 
scurți. Băiatul acesta vorbește de la un timp foarte ciudat. 
Colegii lui aproape că nu l mai înțeleg.

IN LOC DE:
Băieți, stăm prost cu dis

ciplina !
EL SPUNE :

Băieți, sîntem deficitari în 
ceea ce privește comportarea 
de rigoare în incinta școlii... 
IN LOC DE : 
N-am înțeles lecția : 
EL SPUNE :

Noțiunile expunerii de

BĂIATUL CU YOLUh 
DE VERSURI

Pînă nu de mutt, băiatul aci 
foarte simpatic și prețuit de co! 
văța bine, se purta prietenos și 
n-ia cercului literar din unitate. S 
de recenzii, dramatiza schițe de < 
Ie, se străduia să le pună in seen 
multe ori, el își scotea în recreai 
tul cu poezii (compunea niște po< 
frumoase), și le citea colegi^j^ 
versuri create de el. Coleg^Bt 
cu plăcere și-l lăudau, iar e^J 
că nu-și lua nasul la purtare, ci, 
trivă, se grăbea să schimbe, 
rerii colegilor, versurile mai

Iată însă că, intr-o zi, c’nd 
„Scinteia pionierului" in unitate 
au zărit, pe pagina l-a, o poezie : 
cu numele poetului lor. Au citit-) 
recunoscut-o. S-au bucurat. L-au 
pe autor. L-au ridicat pe br; 
autorul, in loc să cînte de buci 
încruntat. A cerut să i se dea I 
gazetele din clasă. A luat bani și 
gat Ia chioșc, unde a cumpăra 
zeci de „Scinteia pionierului* 4 ci

NE324
POVE ȘTIRE IN IMAGINE 
DE A.WEISS - DESENE N.ZAMFIR

Mihai, ©ana, Fane și Tița sora mai 
a lui Mihai: Iată eroii povestirii noastre. 
Mihai, Dana și Fane fac parte dn aceeași, 
grupă. In zilele în care nu e activitate la 
tabăra locală, ei se distrează de minune, 
împreună. Tița care ia parte la jocurile 
lor, abia a terminat clasa a Il-ă și, pen
tru că e silitoare, urmează a fi primită în 
rîndurile pionierilor. Dar iată că o întîm-i 
plare neobișnuită a venit să tulbure preo
cupările lor zilnice. Totul a început într-o 
noapte călduroasă de vară, într-un orășel 
de munte. PA$I V^ORl ȘT- AVZJRA DEOOATZF, 

DIN STRADA'.



i, a doua zi, a apărut la școală cu 
olum gros de două degete și legat 
nză. Grav (niciodată nu fusese atit 
rav), a pus volumul pe bancă. Băie- 
curioși, l-au cercetat. Pe copertă 
: „Nicu lonescu. Poezii". Iar în vo- 
pe fiecare pagină, aceeași poezie : 

ia apărută în „Siînteia pionierului", 
ă pentru ce avusese nevoie de atî- 
exemplare. Mirați, băieții i-au atras 
ia că nu s-a pomenit niciodată un 
n format dintr-o singură poezie, mul
ată. Dar băiatul nici nu s-a uitat la 
, ridicat disprețuitor din umeri și 
mutat privirea de pe tavan pe fe- 

ră. De atunci, nimeni nu l-a mai vă- 
nici la cercul literar, nici la repeti- 
cu schițele lui Caragiale, nici citin- 
în clasă versurile. A început să ia 
proaste la matematică (motivînd că 
iile n-au nimic de-a face cu poezia), 

u-și facă temele (spunînd că a fost 
at cu versurile), să nu mai vorbea- 
:u nimeni.
irav, nu-i așa ? Caz de îng'mfare

cronică, complicată, cu lipsa vitaminei O 
(obraz).

La baie !

Epigram e

oi vor urma la spă- 
Ifrecat și ceilalți 

l nu trebuie să-i 
din vedere: 
atul care scrie 
uri, despre prie- 
ț fraze amabile, 
ldă : „Gică e un 

sau „Nicu — repe-Ct
Băiatul care uită 

e lingă tampon mai 
ă și cîte un tramvai. 
Băiatul căruia i s-a 
șapca de cap.
Băiatul care-și face 

portretul pe bancă, 
iriceagul.

Și așa mai departe... 
asigur, vă veți între

ba de ce pînă acum a 
fost vorba numai despre 
băieți, de ce nu le-am 
programat pentru baie și 
pe fete... Aceasta s-a în- 
tîmplat în urma unei dis
cuții pe care am avut-o 
nu de n 
dintă de

prilejul acelei discuții, ea 
a susținut sus și tare că 
în detașamentul ei numai 
băieții produc dezordinea, 
că numai băieții strică 
disciplina și „au lipsuri" 
în timp ce fetele sînt, cu 
toatele, niște ființe abso
lut blînde și ascultătoa
re, cumsecade și mode
ste, politicoase și harnice 
etc. etc.

Iar eu nu înțeleg să 
mă îndoiesc de adevărul 
spuselor unei președinte

UNSS1 CAMPION

Ești fotbalist neîntrecut, 
Mai ieri, pe stradă cum treceam, 
Te-am admirat : c-un singur șut. 
Ai și băgat un gol în geam.

UNUI -MODEST"

In bancă ești elev de treabă. 
Cel mai cuminte dintre prunci 
Băspunzi, dar numai cind te-ntreabă. 
Și cîteodată nici atunci.

UNUIA -HARNIC"

Te simți atit de bine-n clasă. 
Și cu atita poftă-nveți. 
Incit, cu inima voioasă, 
Te ai hotărît s o mai repeți.

UNUI -SILITOR'

La oral, cind te ascultă. 
Taci la tablă, ca un trunchi; 
Dar in scris știi carte multă, 
Du fițuica pe genunchi.

UNUI «VITEAZ*

Cind iți iese-n drum o fată, 
Ii declari război îndată ;
C-un băiat cind ai de-a iace. 
Scoți batista și ceri pace.

TUDOR MĂINESCU

UNUI TOCILAR

Atita a .tocit*  Ia școală-ncit. 
Atunci cind a fost vorba de urare, 
A inceput să turuie de zor 
Capitolul despre Șteian cel Mare.

UNUI BAIAT CARE NE A TRI
MIS VERSURI PLAGIATE DIN 
EMINESCU

Așa de mult l-a incinta! 
.Luceafărul' lui Eminescu, 
Că numele și l a uitat 
Și a semnat o 1. Popescu.

ACELUIAȘI
Cel puțin, cind copiezi 
Versurile-i geniale. 
Ai respect și nu mai fă 
Și greșeli gramaticale 1

UNUI PREȘEDINTE DE GRUPA 
CARE 1ȘI ASUMA PREA MULTE 
SARCINI

In timp ce grupa e de mult prin sat 
Făcind, cu plugușorul, zarvă mare 
Tu stai și-asuzi scriind un referat 
Despre -Tradițiile populare”...

UNUI REDACTOR CARE INTlRZIE 
CU LUNILE SCHIMBAREA ARTI
COLELOR DE LA GAZETA DE 
PERETE

Cu gazeta neschimbată j 1
De la ultimul an nou ,.
Ai ajuns să fii acuma
In sfirșit, la zi, din nou!

UNUIA SLAR LA GEOGRAFIE

Nu este nici o mirare
Că ai 3 la geografie ; 
Ai făcut din Olt o mare 
Și din Everest cimpie 1

SANDU ALEXANDRU

Cum ar tpune plugușorul...
UN LENEȘ;

Aho... aho... copii și frați... <, § 
Stați, măi, mai stafi...
Ce vă grăbiți așa să minați ?
Că nu dau turcii...
Mai stafi !

UN BAIAT INVAȚAT 
CU SUFLATUL;

Aho, aho, copii și frați...
(Suflați, mă, suflați!)
Stafi așa și nu minați,
Lingă boi valăturați 
Și...
(Suflați, măi, ce naiba, suflați !)

UN LĂUDĂROS:
Aho, aho, copii și frați, 
Stați așa, nu mai urați, 
Dați-mi voie numai mie! 
Fiindcă eu sînt, cum se știe. 
Cel mai isteț !

Cel mai glumeț!
Cel mai semeț!
Cel mai...

UNUL CARE INTlRZIE MEREU: -■

Aho, aho, copii și frați,
Pentru ce nu mai minați ?
Pentru ce nu mai urați ?
De ce nu mai colindați ?
•— Iarăși ai intirziat ? !
'Anul nou s-a terminat!

UN FRICOS;

Aho, aho, copii și frați.
Dacă vreți, poftiți,.minați,
Insă eu, e stabilit:
N-am văzut, n-am auzit! 
Colindați, insă,
Firește ;
Vă privește!

BOGDAN LAURENȚIU
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Adrese noi In agenda Ini Moș tieriia

O stradă, și încă alta... Rînd 
pe rînd, moșul a lost oaspe- 
lele atîtc-r case ! Cu tiecare 
prag pe care-1 trecea, sacul 
înțesat cu mingi colorate și 
păpuși care clipesc din ochi, 
cu trenuri electrice și elefanți 
pășitori de celuloid, cu nenu
mărate jucării sclipitoare, se 
golea tot mai mult.

— Hm, să vedem ce stradă 
mai vine acum la rînd, își 
zise Moș Gerilă, proptindu-și 
sacul greoi pe o bancă, lin
gă un gard. Și scoțînd din 
buzunarele enorme, ticsite și 
ele cu jucării de tot felul, o 
agendă cu file împestrițate cu 
o sumedenie de nume, o a- 
propie de sprîncenele albe și 
silabisi • stra da An ton Pann...

— Da n cotro-i strada Anton 
Pann ? se interesă Moș Geri
lă.

— Chiar colea-i, la caaătuf 

aleii, îl lămuri o bătrînă ce 
trecea pe lîngă el.

Moș Gerilă ajunse acolo în 
cîteva clipe. Pe stradă, în fața 
unor blocuri înalte, se hîrjo- 
neau niște băieți.

— Asta-i Anton Pann, dragii 
moșului, nu-i așa ?

— Anton Pann ? se miră 
băiețașul ce-i ieșise înainte. 
Nici gînd. Asta-i strada lami- 
noriștilor.

Moș Gerilă rămase în
curcat.

— S-ar putea să fie prin alt 
cartier, mai la vale, îl îndru
mară copiii. Și acolo s-au ri
dicat case, s-au tăiat străzi 
noi...

Moș Gerilă porni de vale. 
Simțea că 1 se moleșesc pi
cioarele de atîta umblet. Mă
car de ar fi fost zăpadă. Cu 
sania, i-ar fi venit mult mai 
ușor. Are niște iepuri la sa
nie, iuți ca focul...

Umbrele înserării care înce
peau să se lase greoaie prin
tre șirurile de case, l-au aflat 
pe Moș Gerilă, tot pe drum, 
în căutarea străzii Anton 
Pann

— Nu-i pe aici 1 Nu i pe- 
aici 1 i se răspundea. E toc
mai către strada care duce la 
gară, l-a îndreptat cineva.

Moș Gerilă își trecu mînios 
degetele prin barba albă, în- 
cîlcită. Să nu găsească o 
stradă 1 Cum vine asta ? Nu 
putea să se piardă 1 Tot aici, 
Ia Roman trebuie să fie 1 Dar 
un-fe ? O tvă de la capăt cu 

căutatul, pe străzile pierdute 
acum în cețurile serii, sfîșiată 
de stelele becurilor cu fir stră
lucitor de aur. N o găsea și 
pace. Hotărî în cele din urmă 
s o lase pe a doua zi și se 
lăsă dus de alaiul unor copii 
gălăgioși, care-1 întâmpinară 
în lumina unor becuri :

— Moș Gerilă 1 Moș Gerilă 1 
Hai și la noi, te rugăm...

Moș Gerilă n-avu înco
tro. Merse cu ei. Urcară sca
ra unui bloc. In față se des
chise ușa unui apartament 
nou, inundat de lumină. Gos
podina tocmai așeza perdele
le la ferestre. Mare-i fu mi
rarea lui Moș Gerilă cînd 
desluși printre băieții care-1 
aduseră acolo, pe acel pe 
care-1 întrebase cu cîteva 
ceasuri în urmă de strada 
Anton Pann.

— Ne am mai întâlnit azi. 
da ? îl recunoscu bătrînul. 
Cum te cheamă ?

— Vasilică 1
— Vasilică? Ei, bată-te no

rocul, te cheamă ca pe cel pe 
căre i caut eu... Ca pe Vasi
lică al lui Sandu 1

— Păi. eu sînt Vasilică al 
lui Sandu 1 Aici locuiesc, unde 
ne-am întîlnit și la prînz. 
Ne-am mutat de-o săptămînă 1

— Dar Vasilică ăsta pe ca
re 1 caut eu, locuiește pe stra
da Anton Pann, spune și mai 
încurcat Moș Gerilă.

— Anton Pann... Da, dar 1 
se mai zice și strada lamino- 
riștilor, fiindcă toate blocurile 
astea noi sînt locuite de la- 
minoriști, lămuri lucrurile tatăl 
lui Vasilică.

Moș Gerilă se lumină la 
față. Scoase din nou agenda 
și adăugă în dreptul unde 
era trecută strada Anton 
Pann : Sandu Vasile, pionier, 
«clasa a Vl-a, blocul A 1, a- 
partamentul 6, cartierul lami- 
noriștilor...

AL DINU — IFRIM

Gerilă, 
numelui 

în-

minute
mare 
ghicit:
cord cu tehnica, 
a suit ca toată lumea scara 
de mozaic, sunînd sfios la 
ușa apartamentului. D.e fapt, 
n.avea încotro...

nerăb-

strecoa- 
îngustt 
funingi.

Moșul are preferințe cia. 
date, pe care cu greu i le-ai 
schimba. Mi s-a destăinuit: 
e mîhnit că n.a căzut zăpa
dă anul ăsta și astfel n.o să 
se poată sluji de sania lui 
veche, cu felinar și zurgălăi.

Și mai are dumnealui o 
tradiție; hornul. Cum face, 
cum nu face, că se 
ră ca un țipar prin 
mea de cărămizi și 
ne, pînă în odaia 
somnoroasă a co
piilor, unde lasâ pe 
furiș cele cuvenite.

Dar iacă, și 
hornul a început 
să.l păcălească de 
la un timp.

Știu asta fiindcă 
ieri l-am găsit pe 
neastâmpăratul un- 
chiaș în fața mare, 
luî bloc de pe str. 
Victoriei din Brăi
la, construit pen. 
tru muncitorii de la 
uzinele ,,Progre- 
sul“ Era angajat 
întrx> discuție „teh. 
nică“ cu instalato
rul Pavel Marin. Acesta din 
urmă încerca să-i demonstre
ze avantajele caloriferului, 
care e practic, ieftin... și nu 
face fum. Moșul îl combătea 
însă cu strășnicie: cum să pă
trundă el prin serpentinele 
subțiri și nesfîrșite ca un la
birint ? Cel mult dacă s-ar 
preface în abur. Abur nu scoa
te însă moșul decît pe sub 

mustață, cînd temperatura 
coboară la zero grade.

Și totuși dificultatea tre. 
buia învinsă. Sus, în came
ra ei, lîngă pomul presărat 
cu lumini ca un castei din 
basme, Tincuța Moca nu — 
o Tincută de 4 ani — aștep
ta sosirea darnicului un. 
chiaș. L-a mai Întâmpinat ea 
pe moș. Dincolo, în căsuța 
povîrnită și cu ferestre de-o 
șchioapă, de la marginea o. 
rașukii. Acum însă era alt
fel. Cu totul altfel. Pentru 

prima dată avea să 
înflorească bucuria 
darurilor de an nou 
în casa cea nouă 
și albă.

Un cîrlionț și un 
obraz oacheș s-au 
ițit sus, de după 
perdea, a 
dare.

Iar Moș 
in ciuda
său cu șfichi 
ghețat, are o inimă 
ca o pîine caldă și 
bună..

M-am depărtat 
Trecînd însă iar pe 
acolo, peste cîteva 

am auzit sus. larmă 
și veselă. Și 

punîndu.se de 
unchiașul

VASILE MANUCEANU

Ca in fiecare an, Moș Gerilă și-a pregătit sacul 
său cu surprize pentru copiii mari și mici și a por
nit-o la drum.

E bătrîn de tot moșul și povara anilor destul 
de grea dar... nu s-a intimplat niciodată să intir- 
zie cu darurile sale, oricit ar fi fost de mari nă
meții de zăpadă și oricit ar fi șficluuit vîntul din 
biciul său năpraznic. Anul acesta insă s-a intim
plat să mai și intîrzie. Dar nu din vina lui, ci din 
alte motive.

A intrat In str. Avram lancu nr 20 și a bătut 
la ușa unei cămăruțe mici in care știa că locuiesc 
cei doi frați: Paul și Marian Mursă. Zadarnic 
însă! N-a primit nici un răspuns. Necăjit că nu 
le poate inmina darurile, moșul a lăsat sacul jos, 
să se mai odihnească și să gtndească la ceea ce 
avea de făcui. Noroc că in ajutorul tui a venit... 
întreprinderea de Gospodărie Locaiivă, care i-a 
dat noua adresă a lui Paul ți Marian !

Voios că a aflat unde stau copiii. a săltat sacul 
pe umeri șt a atecar te tecauafa acestora. Aia. 
•IU szrsrizA. fu fată i-o aădred sătuefe asnrt e 
unor Havani aa> d de dmdd Cm *d

te descurci cînd blocurile din Bulevardul Muncii 
au atîtea apartamente ?

Intreblnd pe unul șt pe altul, a aflat că cei doi 
frați, fiii tovarășului Mursă Damitru, muncitor 
fruntaș la uzinele „Republica" locuiesc in blocul 
D2. scara B, apartamentul 5.

Pe copii i-a găsit chiar la intrarea blocului. Iși 
așteptau tatăl să vină de la uzină. Cind l-au vă
zut pe Moș Gerilă, l-au luat de mină și l-au nlim- 
bat prin toată casa. Și i-a plăcut tare mult aces 
tuia. Erau camere mari, luminoase iar căldura l-a 
moleșit că nu-i venea să mai plece.

ir
...E drept că uneori se întimplă să mat Ir-ttr- 

zie moșul, dar numai cînd altcineva i-o ia înainte. 
Și de această dată Partidul a avut grilă să 
dea copiilor un dar pe care îl doreau mult: tot u 
ință confortabilă șt încăpătoare. Dar pentru care 
s-a bucurat toată familia muncitorului Mursă Du 
milru.

Era bucuros și moșul ți la plecare ți-a notat cu 
gri a în agenda sa. noua adresă a copiilor. Nu 
de aOa. d» te «toZ m area a*  aaaf tatode.

prntvȚA mumteamu

pun%25c3%25aendu.se
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Spre noi și 
minunate victorii

ta zilele de 27, 28 și 29 decembrie, in Capitala patriei noastre a avut loc cea de.a V-a 
sesiune a Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine. La această sesiune, 
la care au participat conducători ai partidului și guvernului, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu Dej, au venit din toate colțurile țării sute de deputați, reprezentanți 
de frunte ai oamenilor muncii, spre a-și spune cuvîntul în probleme de mare însemnătate 
pentru întreg poporul nostru muncitor.

Astfel, pretutindeni, în fabrici, în uzine, pe ogoare, s-a aflat cu bucurie și interes 
► despre proiectul bugetului de stat al țarii noastre pe anul 1959, proiect care a fost pre- 
! zentat la această sesiune a Marii Adunări Naționale.

Noul buget al RP.R. oglindește puternic năzuințele pașnice ale poporului nostru, 
care sub conducerea partidului făurește o industrie și o agricultură mereu mâi înflori
toare, o viață mereu mai îmbelșugată.

Alcătuit pe temeiul succeselor dobindite de oamenii muncii în 1958 în toate sectoarele 
economiei naționale, bugetul țării noastre e destinat în primul rînd dezvoltării industriei 
grele, în deosebi a industriei constructoare de mașini, precum și lărgirii bazei tehnico- 
materiale în agricultură.

Cifrele bugetului grăiesc simplu și emoționant despre noile victorii pașnice pe care 
poporul nostru le va dobîndi în 1959, despre noi și noi realizări care vor face să sporească 
bunul trai al celor ce muncesc. Așa, de pildă, în 1959 se vor produce mai multe utilaje 
pentru rafinării și industria chimică, mai multe mașini pentru agricultură, mai multe 
țesături. Volumul mărfurilor ce vor fi desfăcute de comerțul socialist în 1959 depășește 
de aproape 2,6 ori pe cel din 1950. Din fondurile statului se vor construi anul viitor 
locuințe cu o suprafață locuibilă de 620.000 m.p. Cheltuielile pentru învățămînt vor 
fi cu 232,6 milioane mai mari ca în 1958. Numărul școlilor va spori cu 470, iar al ele
vilor cu 211.000. i

Adînc deosebit de bugetele țărilor capitaliste, care sînt destinate îțf mare parte înar
mărilor, punînd noi poveri pe umerii clasei muncitoare, bugetul patriei noastre vădește 
limpede mărețele succese pe care poporul nostru le obține pe drumul luminos al construirii 
socialismului. Aspect de la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale

PLENARA 
A VI-a

A C.C.alU.T.M.

• Cazahstanul tră
iește acum un eveni
ment deosebit. In par
tea centrală a republi
cii se construiește una 
din cele mai mari mi
ne carbonifere din Uniu
nea Sovietică. Scoate-

trală. Șoseaua de mun
te are o lungime to
tală de 580 km. Pe 
prima jumătate a au 
tostrăzii, a și început 
circulația.

După cum ați aflat, în 
ziua de 24 decembrie 

11958. a avut loc la Bucu
rești cea de-a< Vl-a Ple- 
-nară a C.C. al U.T.M.
1 Dezbătînd expunerea fă- 
-cută de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej la șe
dința plenară a C.C. al 
P.M.R. din 26-28 noiem
brie a.c., Plenara a VI-a 
a C.C. al U.T.M. a sta
bilit o serie de importan
te măsuri pe care trebuie
»să le ia organele și organizațiile de U.T.M, 
pentru mobilizarea activă a tineretului la în
deplinirea prevederilor planului pe anul 
1959. Planul de măsuri, aprobat de Plenara 
a VI-a a C.C. al U.T.M. — prevede sporirea 
eforturilor tineretului în industrie, pentru 
creșterea producției și productivității muncii 
cît și însușirea și introducerea în practică a 
tehnicii înaintate și a metodelor noi de 
muncă.

Plenara mai prevede, de asemenea, mobi-' 
lizarea unui număr cît mai mare de tineri 

bcare, prin muncă voluntară, pe șantierele ma
rților construcții, să obțină tot mai însemnate 
Rezultate. Dezvoltarea mișcării brigăzilor de 
muncă patriotică, constituie încă o prevedere

țiunea patriotică de pre
dare de noi terenuri agri- 
culturii. Planul de mă. 
suri a stabilit și pentru 
voi, dragi pionieri și șco
lari, multe sarcini pe 
care trebuie să le înde
pliniți cu cinste. Alături 
de frații voștri mai 
mari — utemiștii, să 
participați la acțiunile de 
muncă patriotică și de
folos obștesc. Nici o uni. 
tate de pionieri să nu

rămînă in afara acțiunii stringerii fie. 
rului vechi, cît și a materialelor neferoa
se. De pe acum voi trebuie să vă sta
biliți in programele voastre de activități, ac
țiuni concrete de plantare a pomilor fructi
feri, de creștere a viermilor de mătase, a ie
purilor de casă și a diverselor păsări de 
curte. Nici un pionier să nu rămînă în afara 
acestor sarcini. Datoria fiecăruia dintre voi 
este de a munci în așa fel incit să puteți do
vedi că sînteți la înălțimea numelui de pio
nier al Republicii Populare Romine.

rea cărbunelui din ar 
dineul pămlntului se 
va face cu mijloace 
tehnice dintre cele mai 
moderne: harnice va- 
gonete autopropulsate 
il vor transporta din 
abataj direct in vagoa
ne de cale ferată.

• Doar zece ani de 
existență are industria 
electrotehnică bulgară. 
Ea sui dezvoltat insă 
cu repeziciune și mul
tilateral. E destul să 
amintim că numărul 
tipurilor de aparate și 
utilaje, motoare și ma

teriale electrotehnice, 
pe care le produc noile 
uzine ale acestei in
dustrii, ating o cifră 
considerabilă: 6000!

• Peste piscurile 
munților Tian-Șan, la 
înălțimi ce ating pe-a 
locuri 4000 m., șerpu
iește traseul unei auto, 
străzi în construcție. 
Ea va lega regiunile 
greu accesibile ale 
unuia dintre cei mat 
Inalți munți din lume, 
cu rețeaua autostrăzi
lor din republicile so
vietice din Asia Cen-

• Cit mai multe 
tancuri și bombe ato
mice — aceasta este 
deviza miliardarilor a- 
mericani. O dovadă 
grăitoare a intențiilor 
lot războinice o con
stituie însă bugetul 
Statelor Unite pe a- 
nul 1959. Președintele 
S.U.A., Eisenhower, a 
declarat că noul buget 
va prevedea cele mai 
mari alocații pentru 
înarmări cunoscute in 
S.U.A. pe timp de 
pace.

...Cu adevărat un 
buget al războiului

’a planului de măsuri.
Pentru tineretul de La sate, Plenara a sta-; 

bflit o serie de măsuri care prevăd mobiliza
rea tineretului la întărirea și dezvoltarea 
sectorului socialist al agriculturii pentru ob
ținerea de recolte îmbelșugate, cît și atrage
rea unui numă,r cît mai mare de tineri la ac*
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Anul 1958 a plecat dar 
a lăsat în grija Anului Nou 
treburile sale. Noul an 
v-a găsit pe voi, copii ai 
țării noastre dragi, alături 
de părinții, frații și prie
tenii voștri, veseli și plini 
de încredere în viitor. Tot 
la fel i-a găsit noul an 
și pe copiii din eelelalte 
țări de democrație popu
lară, cei din Uniuuea So
vietică și China populară. 
Noul an a găsit însă, în 
țările capitaliste, copii flă- 
mînzi, zdrențăroși, copii 
roși de boală și mizerie, 
care speră că în țările lor 
n-o să mai guverneze ban
cherii și slugile lor.

In seara de Anul Nou 
cînd toți ați simțit eă ați 

an, 
v-ați 

pe

miai crescut cu un 
V-ați făcut visuri, 
clădit speranțe noi 
care vreți să le vedeți re
alizate cît mai repede și 
cît mai frumos. Toți însă, 
toți copiii, și voi, și co
piii din marea Uniune 
Sovietică, și copiii din 
toate țările socialiste, do
riți, alături de părinții și

plin 
ne- 
de

frații voștri, un an 
de pace. De pace au 
voie toate popoarele, 
pace avem nevoie insă in 
primul rînd noi, marea 
familie a țărilor socialis
te, care în frunte eu U- 
niunea Sovietică doresc 
să se construiască mai re
pede societatea socialistă 
și comunistă, pentrn a 
dovedi că sistemul socia
list este superior sistemu
lui burghez, că numai prin 
el oamenii pot scăpa de 
mizerie și asuprire. Și 
atunci, gîndurile voastre 
s-iau îndreptat către marea 
Uniune Sovietică, 
fața voastră s.a 
filmul eforturilor 
rate făcute de 
Sovietică pentru 
rea și apărarea 
lume.

In anul care a 
lături de părinții și frații 
voștri v-ați bucurat ori de 
cîte ori ați aflat despre o 
nouă acțiune a Uniunii 
Sovietice pentru apărarea 
păcii. Pe linia menținerii 
păcii și a înlăturării pri-

prin 
perindat 
nenumă. 
Uniunea 
menține- 
păcii în

trecut, a-

mejdiei unui nou război, 
Uniunea Sovietică a luat o 
serie de măsuri care aa 
stîrnit atît la timpul lor 
cît și acum, un interes 
deosebit. Reducind forțele 
armate, propunind confe
rințe la nivel înalt, susți- 
nînd crearea unei zone 
denuclearizate in centrul 
Europei, condamnînd cn 
asprime intervenția trupe
lor imperialiste în Liban, 
înfierînd amestecul în tre
burile interne ale altor 
state, cit și susținerea de 
către imperialiștii ameri
cani a cheii lui Cian-Kai-și, 
cerînd rezolvarea cît mai 
grabnică și pe cale paș
nică a problemei germa
ne, Uniunea Sovietică în 
permanență, a dovedit că 
luptă consecvent pentru 
paee și că popoarele pot 
fi încredințate că 
Sovietieă nu va 
dezlănțuirea unui 
cei mondial.

Obținînd succese in do
meniul științei, ca, de pil
dă, lansarea celui de al 
IU-lea satelit artificial al

Uniunea 
permite 

nou mă-

pămmtului. construirea cu 
succes a noi obiective eco- 
noniice, Uniunea Sovietieă 
a-a situat în fruntea luptei 
pentru progresul omenirii, 
pentru fericirea tuturor 
oamenilor muncii.

Nicicind nu se 
aceste lucruri cît 
întreprinse de 
Sovietică in anul 
trecut. Toți oame 
cii au pășit cu 
în anul 1959 cu 
legitimă că Uniunea So
vietică nu va uita nici o 
clipă lupta ei consecventă 
și profund umană pentru 
menținerea păcii în lume, 
pentru interzicerea expe
riențelor nucleare și a 
tuturor armelor nucleare, 
pentru interzicerea răz
boiului.

Visurilor voastre, do
rințelor voastre, dați-le 
aripi 1 Ele vor prinde cu 
siguranță viață in 1959 și 
totdeauna. Pacea va în
vinge războiul 1

vor uita 
și altele 
Uniunea 
care a
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,17 —
71,

Din tolba lui Moș Gorilă
ORIZONTAL

1. Cadou pentru... zurgălăi; 4. Ca
douri pentru., derdeluș ! ; 6. Iertat; 
7. Cadou pentru cel slab Ia... geogra
fie ; 9. Cadou pentru viitorul mecanic 
de locomotivă ; 10. Cadou pentru... săi 
geatâ !; 12 Dinsa ; 13. Omega și al- 
ta. 15. Cadou pentru... crescătorii de 
păsări; 16. Cadou pentru... oțelari;
18. Cadou pentru viitorul fierar ; 19.
Cadou cu... zgardă; 21. Numeral 
(fem) ; 22. Cadou pentru... arcuș ; 24. 
Radiu ; 25. Cadcu pentru... aviatori; 
26. Cadou pentru... cojoc ; 27. Pricepuți 
în lipirea metalelor; 28. Cadou pen
tru. . filateliști, naturaliști și ceasor
nicari ; 30 Cadou pentru._ baie ;
VERTICAL

1. Cadou pentru., toți; 2. El prile
juiește cadourile (2 cuv.) ; 3. Cadou 
pentru electricieni ; 4. Cadou pentru 
zugrav; 5 Personaj din „Copilăria 
mea" de Gorki; 8. Cadouri pentru.., 
meșteșugari; 9. Cadou pentru tîmplari; 
II. Nu le are sania (sing) ; 14. Cadou 
pentru violoniști; 16. Cadou pentru.j 
gît; 17. Referitor la locul de naștere 
(fem.) ; 18. Vîrf lingă Pietrosul ; 20.
Cadou pentru... lăcătuși; 21. Alintat, 
e cadou pentru cei mici; 23. Al treilea 
cuvint din urarea cea mai frumoasă de 
Anul Nou ; 25. Molibden ; 26. Cadou 
pentru... broaște ; 29. Ușile I

Sporturi de iarna
ORIZONTAL

2. Sanie cu cîrmă, care 
dat denumirea unui sport de ’ 
iarnă ; 5. Omăt., nesfîrșit 1 
7. Haină impermiabilă, cu 
glugă, purtată de sportivi; 
11. Nu rezistă la frig; 14. 
Mingea hocheiștilor; 15. Ba
za tehnicii schiului (pi); 17. 
Zboară ca vîntul ; 18. Țel 1 
19... de păr, numele celei de 
a șasea figuri la slalom ; 20. 
Oală (mold) ; 22. Simbolul 
stronțiului; 23. Teren pe care 
s-au așezat stegulețe, pentru 
i arăta traseul pe care vor a 
concura schiorii; 26. Vatra ț 
unde se topește fierul (Ma- 
ram.) 27. Nucleul central al 
globului pămîntesc ; 29. Re
uni ! 30. Literă cirilică ; 32.
Cel mai avantajos procedeu 
de frînare la schi, ce constă 
în îndoirea ușoară a genun
chilor și depărtarea în mod 
egal a cozilor schiurilor; 33. 
Vorba gîștei.
VERTICAL

1. Momentul al treilea al 
săriturii cu schiurile, care ne
cesită o bună pregătire teh
nică, îmbinată cu îndrăznea
lă ; 3. Mult așteptatul oaspete 
al iernii ; 4. Piesă metalică 
ce se fixează de schiuri, cu 
scopul de a prinde rama bo
cancului ; 6. Oferă prilejul 
altui sport de iarnă ; 8. Și 
iarna și vara folosește sportu
lui ; 9. Nume oriental; 10.
Măsură veche (pl) ; 11. Cobo- 
rîrea pantei în viteză, cu 
ocoliri indicate dinainte și cu 
trecerea obstacolelor marcate 
prin fanioane ; 12 Pămînt 
galben ; 13. Stăpînul Iui El- 
Zorab; 15. Capabil ; 16.
folosită la întreținerea schiu
rilor ; 21. Patinoar natural, cu 
intrare liberă ; 22. Cel mai 
popular sport de iarnă ; 24.
Cercurile de la bețele schiu
rilor (sing) ; 25. Numărul tim
pilor la unul din cele patru 
feluri de mers pe schiuri; 28. 
Timp neplăcut pentru schi, 
patinaj, bob, hochei sau să- 
niuș. 31. La hochei se mas
chează cu niște seînduri de 
lemn demontabile ; 32. Salu
tare în vînt; 33. Insigna pe 
care orice schior trebuie s-o 
cucerească.

Impărțiți rezultatul la 5 : 108, : 5 = 585. 
încercați oricare alte cifre, respectînd condiția ca 

ultima cifră să fie cel puțin de două valori mai 
mica decit prima și rezultatul va fi, invariabil, 565.

Luați un număr de ordinul sutelor, in care cifra 
ultimă să fie mai mică decit prima cu cel puțin 
două valori.

Exemplu : ,17.
Inversați cifrele și scădeți:

198
Inversați și cifrele rezultate și apoi adunați:

6

I

difuzorii
aparați-va sănătatea 

PRÎN APLICAREA 
REGULILOR DE IGIENA

Respectați orele 
necesare odihnei 
voastre* si a celor 
din iur 
oatSNuiri-*< sat 
DORMlȚI CU «REASTSA 
DESCHISA'.

însușiii ■ vă cunoștințele de 
igienă și de prun ajulorși 
aplicați le in scoală st latnilie'

BIVERB ASTRONOMIC (5—6) 

mmmm m m m m
CRIPTOGRAME

pc murii
înainte de
a ui încă •

MONOVERB GEOGRAFIC (3—6)
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Spâlați-vâ 

dintn in licean: 
dimineață si 
mai ales in 
fiecare 
scară l

i 
I

Pe șase 
hîrtie au scrise
numele unor capitale 
europene, iar pe alte 
9 numele unor 
tot din bătrînul 
tru continent, 
cum vedeți, din aceste 
benzi a ieșit o împle
titură destul de inge
nioasă. O parte din 
literele care intrau în

state 
nos- 

După

enumirea capitalelor 
și statelor au rămas 
însă ascunse. încer
cați să citiți ce a fost 
scris inițial pe benzile 
de hîrtie. Pentru a vă 
veni în ajutor, vă spu
nem că în rînduri'e 
orizontale sînt capita
lele, iar în cele verti
cale — statele.

I. FETOV
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înscrieți-va în 
rînduri le membrilor de 

Cruce Rosie I

Abonafi-vă la ga- 
zeta voastră 
„SCINTEIA PIO. 
NlERULUr organ 
al C.C. al U.T.M.

Abonamentele se 
fac la toate oficiile 
poștale, ’ factorii 
poștali,
voluntari din școli-

REDACȚIA Șl ADM1N1SIRAHA București, Piața „Scînteli" lei 17.60 10-, 17 61.00. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorii voluntari din școlL ’ 
____  Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii „I. V. Stalin",


