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în sus și-n

secundele.

La ora șase-jumătate 
tind ai sării din așternut 
gimnastica a și-nceput: 
zece minute — sănătate.

In clasă, ci nd începe ora, 
atentă, ca de obicei 
știi lecția-nvățată acasă... 
Se vede și din ochii tăi I

8 pagini 30 bani

La șapte jumătate, ești la școală. 
Programul tău, ca-ntre amici, 
te însoțește și aici, 
pitit, hoțește, după-o coală.
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Dar vine vremea și de joacă, 
în rîs și glume alergați 
sau, cu prietenele-o leacă, 
Voioasă mingea iar s-o bați...

sau Tudor 
de obicei 

astîmpărul.

Iar după-masă ieși tn stradă 
și-acolo-i ca pe șantier, 
că strada voastră vreți s-o faceți 
cea mai frumoasă-n cartier.

de miine 
cu sîrg, 

la masă.

Apoi îți aranjezi 
caiete, cărți, în el iți pui 
și astfel, miine dimineață 
decit ți-l iei frumos din cui.

Dar frece vremea iute-iuie, 
și iată-te din nou în casă 
gîndind la lecția 
te-apuci să-nveți,

a încheia, 
totul n-a
E o dovadă de

in- 
pro-

La treabă, s-o ajuți pe mama 
îți place-ii fiecare zi 
șt cina gătește ea iei seama 
să poți curind și fu găti.

proletari din toate țările, unițl-oăl 
La luptă pentru eauza Partidului Muncitoreso Romtn,,fil gat

i u n r d . [)

Dacă ne gîndim bine, 1 minut 
poate prețui și mult și puțin. 
El prețuiește mult cînd știi 
să-l folosești așa cum se cu
vine. De asta s-au convins 
încă o dată pionierii de la 
Școala de 7 ani nr. 171 din 
București cu prilejul unei a- 
dunări pe care au ținut-o în- 
tr-una din zile-

...Punînd pe masă un ceasor
nic deșteptător, tovarășa 
structoare de pionieri a 
pus celor de față :

— Timp de un minut, 
meni nu mai scoate o șoaptă, 
nimeni nu mai schițează o miș
care- Priviți ceasul I Atenție : 
gata !

Liniște. Niciunul nu clipește. 
Se aude doar tic-tacul ceasu
lui, Ochij urmăresc drumul li
niștit al secundarului- La ce 
s-or fi gîndiDd pionierii? Bună
oară, Ghiță Cojan 
Stancu, băieți care 
nu-și prea găsesc 
desigur se gîndesc ce mult du
rează un minut-.-

Dar, iată, minutul s-a scurs. 
Se aude din nou qlasul instruc
toarei.

— Așadar, de-a lungul unui 
minut am stat neclintiți. Cu 
alte cuvinte — n-am făcut ni
mic- Dar știți voi oare ce s-a 
realizat în acest minut ? Din 
rotativele de la Casa Scînteii, 
bunăoară, au ieșit mii de ziare; 
pentru că într-o singură zi por
nesc de acolo, în tară, 2.000 000 
de ziare- Sau, la Radio Popu
lar. a fost pe jumătate termi
nat un aparat de radio, pentru 
că la fiecare două minute, la 
capătul benzii rulante e gata 
un nou aparat...

Iată deci ce se poate face 
intr-un singur minut I Iată ce 
prețios poate fi un minut 1. 
Despre aceasta însă, avea să 
le mai vorbească și tovarășul 
Petre Pitulice, muncitor la Ate
lierele C.F.R. „Grivița Roșie".

— Ca să reușești în produc
ție — spunea dînsul, nu e to
tul să muncești bine ; trebuie 
să muncești și repede. Si la 
noi. în ateliere, minutul e la 
mare preț. Minut adunat lingă 
minut se face oră ; și cînd a- 
duni minutele economisite de 
fiecare- muncitor — si cum 
bine știți, sînt mulți muncitori 
la „Grivița Roșie" — se adună 
zile, iar acestea înseamnă zeci 
de locomotive, sute de vagoa
ne pentru călători și marfă, re
parate, an de an. înainte de 
termenele fixate.

Exemplele sînt însă, mai 
mult decît convingătoare: în 
zilele de întrecere avîntată cu 
care cazangiii de la ..Grivița 
Roșie" au întîmpinat măreața 
zi de 23 August, ei și-au înde
plinit angajamentul de a repa
ra peste plan două cazane de 
locomotivă, ba au dat și peste 
angajamentul luat încă două V. CARABA

Acul cu ață e, după cum se vede, într-o pasionantă între
cere cu secundarul ceasului...

cazane. Cite minute au reușit 
ei să economisească, organi- 
zîndu-și bine munca, pentru a 
ajunge la asemenea importante 
realizări I

— De altfel lupta cu timpul 
— a mai spus tovarășul Pitu
lice — e o caracteristică a vie
ții noastre noi, socialiste. Iată 
un lucru pe care merită să-l 
țineți minte: producția indus
trială a țării noastre socialiste 
este numai într-un singur tri
mestru al anului 1959 cu mult 
mai mare decît producția pe 
care capitaliștii o obțineau în 
întreg anul 1938 1

în mod firesc s-a ivit apoi 
întrebarea : dar noi. pionierii 
cum ne drămuim timpul ? Eco
nomisim noi. oare, bine minu
tele ? Hm I S-a mai întîmplat 
ca uneori, lungind timpul de 
joacă, să mai rămînă prea pu
țin timp pentru învățătură și 
pentru alte treburi- Sau la ore 
de cîte ori nu s-a întîmplat șă 
se piardă minute prețioase din 
pricina unora care tulbură li
niștea-..

...A fost și o a doua parte a 
adunării — „practică" • S-au îm
părțit ace, ață, cîte un petec 
de pînză și-un nasture- S-a dat 
semnalul. Apoi, acele au în
ceput să alerge, 
jos. și împrejurul nasturelui, 
la întrecere cu 
Concursul acesta, original, n-a 
fost lipsit de surprize: prima 
a terminat de cusut nasturele 
Sebacher Mirela, din clasa a 
VII-a; pe locul doi însă, s-a 
situat un băiat — Nicolaiciuc 
Dumitru, dintr-a Vl-a, iar 
locurile III și IV tot băieții 
le-au ocupat (deși, ce-i drept, 
nasturii fetelor erau mai bine 
cusuți...).

— Ei. dar nu numai minu
tele sînt prețioase, ci chiar și 
secundele — a intervenit și to
varășa Florica Oprea, profe
soară de educație fizică Ia Pa
latul pionierilor. O să vedeți 
îndată !..-

Alergătorii cei mai buni s-au 
aranjat la linia de start, emo
ționați.

— Pe locuri... Fiți gata-j 
Start I

Au țîșnit ca niște... bolizi. 
Acul cronometrului alerga și 
el, vertiginos, în jurul zecimi-, 
lor de secundă- Printre cei maț 
buni alergători s-a arătat a fi 
But Vasile (7 secunde și o ze
cime), Pană Rodica și Popescu 
Elena (cu „performanțe" 
piate) și alții.

apro-

înainte de 
un amănunt: 
decit o oră. 
bună drămuire a timpului. Dar
și o dovadă că intr-un timp 
relativ scurt, pionierii pot face 
multe lucruri bune și folosi
toare-

PROGRAMUL ZiU$
PRiETEMN. TÂU

Se furișează noaptea-n casă 
Cu întuneric și pași moi, 
te-alintă-n șoapte de mătasă 
și-n dar ți-aduce vise noi...

■k
Astfel programul te învață 
să fii stăpîn pe timp în viață t

ta temă
Ziua bună se cunoaște de dimineață 
Sau
Cine se scoală mai de dimineață, 

mai departe ajunge.

Ziua e destul de lungă de știi 
cum s-o folosești

Pentru că numai
Cine nu vrea să plămădească, 

cerne toată ziua

Sau
Pînă se încalță, soarele se-nalță

Și pînă se gătește, soareleasfințește. 
Pe cînd
Omul înțelept își cumpără vara sanie 

și iarna car
Sau
Toate la vremea lor.
Așa că
Nu lăsa pe mîine ce poți face azi 
Pentru că
Ce înveți la tinerețe, aceea știi Ia bătrînețe 
Și numai
Greierele în vremea agoniselii cîntă

Și iarna cere să se împrumute
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— Daru-i modest. o floare și un pachețel cu bomboane- Pentru 
Ancuța-t, insă, neprețuit, pentru că darul i l-a făcut o pionieră in ziua 
tind a pășit pentru prima oară pragul școlii. Și Ancuța a înțeles, ca 
de altfel toți cei de-o seamă cu ea care au venit la Școala de 1 ani 
nr. 72 din București, că vor avea de acum înainte niște prieteni buni, 
cu care se vor putea mindr:: pionierii.
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Ce condiții trebuie sâ 
îndeplinească un pionier 
(de 10—12 ani) pentru 
obținerea primei distincții

— Să învețe bine, să obțină la toa
te obiectele medii de cel puțin 7. iar 
la purtare nota 10. Să fie disciplinat, 
să respecte părinții și pe cei vîrstnici. 
Să fie întotdeauna curat ți ordonat.

— Să știe să povestească de ce ser
bează oamenii muncii din țara noas
tră zilele de 1 Mai. 23 August. 7 
Noiembrie. 30 Decembrie.
- — Să cunoască cel puțin trei poezii 
și trei cîntece despre patrie și partid, 
despre viața ponierească.

— Să viziteze cu detașamentul 
cel puțin două întreprinderi indus
triale sau unități agricole socialiste.

— împreună cu grupa, detașamen
tul sau unitatea să efectueze cel puțin 
20 ore de muncă patriotică la 
musețarea școlii, a parcurilor, 
șantier de construcții sau 
gospodărie agricolă de stat sau 
tivă. Să siringă 15 leg fier vechi și 3 
kg maculatură.

— Să planteze cel puțin doi pomi 
fructiferi (obligatoriu pentru pionierii 
de la sate și acolo unde sint posibili
tăți și la orașe).

— Să apere păsărelele folositoare 
care distrug omizile și dăunătorii cul
turilor agricole, ai pomilor, ai copaci
lor etc. și să construiască pentru ele 
cite o căsuță.

— Să participe în mod obligatoriu 
la unul din concursurile tradiționale 
ale organizației de pionieri. (Se reco
mandă pionierilor de la orașe partici
parea lor la concursul „micilor tehni
cieni", iar pionierilor de la sate — 
la concursul „i

— Să știe să 
ze (la alegere).

— Să arunce 
de oi nă (băieții 
fetele 8 m ).

— Să alerge (40 m în 8,5 sec. atît 
băieții cît și fetele).

— Să participe la două excursii cu 
durata de o zi. In excursie să învețe 
să se orienteze după busolă, să aprin
dă focul de tabără și să participe îm
preună cu grupa la strîngerea mate
rialelor pentru ierbare, pietrare și in
sectare.

— Să cunoască cel puțin trei jocuri 
pionierești.

Condițiile de natură sportivă 
obligatorii pentru toți pionierii 
din punct de vedere fizic.

.micilor naturaliști"). 
înoate sau să

la țintă cu 
distanța de

Alegerea
președintelui
de detașament

TO

tinut adunările pentru 
se trece la pregătirea 
se face alegerea pre-

După ce în toate grupele s-au 
alegerea președinților de grupe, 
adunării de detașament in care 
ședintelui. Această adunare nu trebuie să dureze mai 
mult de o oră și, ca și adunarea de grupă, se ține în 
afara orelor de clasă. La adunarea de alegeri mai parti
cipă, fiind invitați, dirigintele sau învățătorul clasei și 
tovarăși din „sfatul unității de pionieri”. După cere
monialul pionieresc, instructorul de detașament care 
conduce adunarea, în cîteva cuvinte, va arăta scopul 
adunării. El va da apoi cuvîntul președintelui de deta
șament care, în 10—15 minute, va citi din jurnalul de
tașamentului despre activitatea desfășurată de voi 
în timp de un an de zile. Astfel, el va arăta 
cele mai frumoase și mai interesante acțiuni 
rate în cadrul detașamentului, va evidenția 
pe acei pionieri care au fost fruntași Ia în
vățătură și în activitatea pionierească. Va 
scoate, de asemenea, la iveală și neaj unsuri - 

După 
despre 
despre

le din activitatea detașamentului, 
aceasta, voi vă veți spune părerea 
acțiunile care v-au plăcut mai mult, 
munca desfășurată de voi.

Pe baza propunerilor pe care voi 
făcut în adunările de alegere a președinților

le-ați

ceva,

mingea
10 m ;

în-
CM

infru- 
pe un 
intr-o 
coiec-

din 
pri
pa- 

prin
clasei 

pentru 
curtea 
puțini

nu numai atît. Cei 
pionieresc sînt în

și să treacă clasa

patine-

Este bine știut 
că activul pionie
resc are rolul prin
cipal în organiza
rea acțiunilor pio
nierești. el fiind » 
același timp cel 
mai apropiat ajute 
al instructorului de 
pionieri. De fe
lul cum știe să lu
creze. de inițiativa 
și autoritatea lui. 
depinde succesul 
multora dintre ac
tivitățile pionie
rești.

La școala noas
tră, Școala de 7 am nr. 155 
din București, lucrul acesta ne-a 
preocupat mult, an de an. Și 
pînă la urmă ne am dat seama 
că totul depinde de felul în care 
facem alegerile.

Noi avem 33 de membri în 
activul pionieresc și toți 33 sînt 
fruntași la învățătură- Fotogra
fiile lor sînt și la panoul de o- 
noare. „Nici o notă sub 8 1“ au 
hotărît ei. Și aceasta au făcut-o 
convinși că ei în primul rînd 
trebuie să învețe foarte bme. E 
de la sine înțeles că pionierii 
din activul nostru n-au rămas 
nepăsători la situația celorlalți 
colegi. Coti Paula, bunăoară, 
era pe primul trimestru căzută 
la trei materii, dar cu ajutorul 
Silviei Mazilu, președinta deta
șamentului, a reușit să se 
drepte 
bine.

Dar 
activul . 
mele rinduri și la muncile 
triotice. Mi-aduc aminte că 
primăvară, detașamentul 
a Vl-a a 
curățirea 
școlii. Au

fost mobilizat 
parcului

venit

desfășu-

8e grupe și a discuțiilor cu activul pionieresc, instructo
rul va arăta, principalele activități ce vor fi desfășurate 
în detașament și care urinează să alcătuiască programul 
de activități al detașamentului. Vi se va cere și vouă 
să vă spuneți părerea asupra acestui program și să 
veniți cu noi propuneri de activități de pildă : ce cîn- 
tece și jocuri vreți să învățați, ce acțiuni șă se orga
nizeze pentru sprijinirea muncii de învățătură, ce 
acțiuni patriotice, obștești, cultural artistice și sportive 
vreți să se inițieze, ce cîntece și jocuri vreți să învățați, 
în ce excursii vreți să porniți. Astfel completat cu pro
punerile făcute de voi, programul de activități va fi 
supus aprobării adunării.

Apoi se trece la alegerea președintelui de detașament. 
Pionierul pe care-1 veți alege spre a fi președinte tre
buie să fie fruntaș la învățătură și în activitatea pio
nierească, sîrguincios, cu inițiativă, exemplu de disci
plină și comportare tovărășească. Dacă pionierul care a 
fost președinte de detașament anul trecut și-a îndeplinit 
bine sarcinile sale și a avut rezultate bune în activita
tea pionierească, puteți să-l propuneți pentru a fi re
ales.

înainte de desfășurarea adunării de alegeri, instruc
torul de detașament se va consulta cu toți președinții 
de grupă iar propunerea noului președinte de detașa
ment va fi făcută în adunare de către unul dintre pre
ședinții de grupă, în numele tuturor președinților. 
In cazul în care sînt și alte propuneri, voi puteți 
și trebuie să le faceți în adunare, urmînd a fi declarat 
ales acel pionier care întrunește cele mai multe voturi.

Alegerea se face prin vot deschis, prin ridicare de 
mîini, ca și la alegerea președintelui de grupă. Dacă 
cel propus este votat de majoritatea dintre voi el este 
declarat ales și instructorul de detașament îi va înmîna 
gradul de președinte de detașament.

In încheierea adunării, instructorul va face cunoscut 
colectivul de conducere al detașamentului — care este 
format din președintele de detașament și președinții 
grupelor. Adunarea de alegeri se încheie cu ceremonia
lul pionieresc după care urmează programul artistic pe 
care voi îl pregătiți din timp.

După terminarea alegerilor, noul colectiv de condu
cere al detașamentului va trece în jurnal felul cum s-a 
desfășurat adunarea de alegeri și învățămintele care tre
buie trase pentru viitoarea activitate.

CAREUL DETAȘAMENTULUI

mai 
activ.

su-
e

președintele 
GRUPE! a Să
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PREȘEDINTELE 
^DETAȘAMENTULUI

& instructorul 
DE DETAȘAMENTdetașa- 

puterea

pionieri, cei 
mulți din 
Aceasta ne-a 
parat, bineînțeles, 
dar treabă era 
multă și timp pu
țin. de aceea, cei 
prezenți au început 
să lucreze de zor. 
La un moment dat, 
am observat vreo 
cîțiva pionieri care 
se tot uitau de 
după gard. Nimeni 
nu le-a spus nimic. 
Dar peste vreo ju
mătate de oră era 
în parc tot

mentul. Iată ce înseamnă 
exemplului

Altădată, prin martie, 
zim la școală cu o bătrînică-

— Am venit. maică, să vă 
mulțumesc.

— Pentru ce. mătușă ?
— Cum pentru ce, pentru 

copiii destoinici pe care-i creș
teți azi în școală.

— Așa-s pionierii. Acolo unde 
este nevoie, întotdeauna ei sînt 
prezenți — i-am răspuns gîn- 
dindu-mă Ia frumoasa inițiativă 
a președintei de detașament Iri
na Drăghia.

— Drept e, maică. Toată iar
na au venit Ia mine și mi-au 
citit cărți și ziare, uneori mi-au 
tăiat și lemne...

Pionierii din activul nosfru 
sînt întotdeauna în primele rîn- 
duri. Ei sînt buni tovarăși, sir- 
guincioși la învățătură și disci
plinați. modești, harnici la mun
că și plini de inițiativă. Și cînd 
vezi că ai de-aface cu astfel de 
pionieri, cum oare să nu-i as
culți, să nu faci așa ca ei I

STEGAR Ut
DETAȘAMENTULUI

ne tre-

EUGENIA MARTINIUC 
instr, superioară de pionieri

In detașamentul vostru știe oare fiecare pionier unde 
ii este locul în timpul ceremonialului pionieresc ? Lu
crul acesta este foarte important, lată cum trebuie să 
se așeze pionierii detașamentului în careu :

Grupele se aliniază, de la stîmga spre dreapta, în or
dinea numerelor pe care Ie poartă (grupa 1, 2, 3...) pe 
trei din laturile careului (ca în figură). Pionierii sînt 
așezați în linie cîte unul, cu fața spre interiorul careu
lui. Locul fiecărui președinte de grupă e în fața gru
pei sale, la o jumătate de pas.

Pe latura deschisă a careului, pe centru, tot cu fața 
spre interior, stă peședintele de detașament iar puțin 
îm urma lui, lateral, se află instructorul de detașa
ment.

Locul stegarului e în colțul din stingă al careului; 
el e pe jumătate întors, spre centrul careului. In spa
tele lui. pe aceeași linie cu latura careului, se află 
toboșarul și gornistul detașamentului.

/

Lupta pentru fanioane
Detașamentul se 

împarte in două e- 
chipe egale, alcă
tuite din cite două 
grupe fiecare. Fie
care echipă trece pe 
jumătatea sa de te
ren. Jucătorii celor 
două echipe vor 
purta cite un semn 
de recunoaștere.

Pe laturile scurte 
ale terenului, para
lel cu linia de de
marcație, se așază 
cite 10—15 fanioa-

ne 
în . _ 
torii caută să 
trundă pe teritoriul 
echipei adverse și 
să ia un număr cit 
mai mare de fanioa
ne pe care 
aducă în 
lor, căutind 
celași timp 
apere propriile fa
nioane. Conducăto
rul dă semnalul de 
începere a jocului.

(așa cum se vede 
figură). Jucă- 

pă-

să le 
terenul 

in a- 
să-și

Ciștigă echipa 
care la sfîrșitul jo
cului are un număr 
mat mare de fa
nioane.

Regulile jocului:
1. Jucătorul care 

a trecut in terenul 
celeilalte echipe poa
te fi făcut „prizo
nier" . în care caz 
va fi dus intr-un 
cerc trasat in punc
tul cel mai îndepăr
tat al terenului 
adversarilor.

2. Se consideră 
„prizonier" cel care 
a fost atins cu mi
na de către unul

din jucătorii echi
pei adverse, în timp 
ce se găsea pe te
ritoriul acesteia.

3. Jucătorul care 
a fost prins în timp 
ce avea 
în mină, 
in cerc 
fanionul 
este pus

4.
pot fi eliberați 
către tovarășii 
echipa lor, printr-o 
simplă atingere ca 
mina.

5. „Prizonierii" 
sînt păziți de către 
2-3 jucători.

un fanion 
este dus 

și i se ia 
care apoi 
la loc.

„Prizonierii' 
de 

din



— Toate mîinile s-au ridicat pen
tru Carmen ! Și iat-o, in medalion, pri- 
mindu-șt gradul pionieresc de preșe
dintăBircmsn-mflNi

octombrie 1958...
1 a pornit în

Cum au întîmpinat 
pionierii din București 

marea sărbătoare 
a orașului lor drag

Cînd' au pășit pe treptele Muzeului orașului 
București, pionierii de la Școala nr. 25 erau nu
mai ochi și urechi. Doreau să afle lucruri cit 
mai multe din trecutul bătrînului oraș. Au vă
zut aici fel de fel de caftane scumpe purtate 
de boieri alături de lanțurile cu care erau fe
recați robii. Au văzut aici fotografii care înfă
țișau case mari, luminoase, unde se lăfăiau cer 
avuți și cocioabe săpate în pămint unde-și du
ceau zilele grele muncitorii. Au privit îndelung 
copiii mărturiile trecutului întunecat. Cită deo
sebire între ceea ce era atunci și viața fe
ricită de astăzi 1

colonii L

Școala 179 din Bucureștii Noi. Pionierii au 
hotărît ca în cinstea măreței aniversări sa și 
înfrumusețeze școala dragă. La intrare au pus 
un fotomontaj cu aspecte din viața de ieri și 
azi a locuitorilor Bucureștiului. Apoi au vopsit 
geamurile și ușile școlii, au ajutat la pavatul 
curții și la amenajarea unei gropi pentru sări
turi. Au mal dat o mină de ajutor și la împrej
muirea școlii cu un gard nou. Ziua de 20 sep
tembrie i-a găsit cu toate gata- Acum e o ade
vărată plăcere să-ți petreci timpul în școala 
unde toate sînt orînduite la locul lor.

★
Pionierii de la Școala nr. 126 și-au contec- 

ționat un frumos album cu fotografii care înfă
țișează cele mai vechi construcții din Bucu
rești : Turnul Bărăției, Tumul Colței, Foișo
rul de Foc și altele care vorbesc despre tre
cutul orașului. Au insă și imagini ale construc
țiilor noi — blocuri muncitorești, școli noi, ° 
unde copiii deslușesc primele slove, creșe. că- - 
mine și altele care vorbesc despre viața noua o 
pe care partidul și guvernul o creează celor = 
ce muncesc. o

★
București 500 — este tema concursului „Cine 

știe cîștigă“ organizat de pionierii claselor 
V—VII de la Școala nr. 175. In cadrul acestui 
concurs ei au avut prilejul să cunoască cele 
mai semnificative evenimente ale epocilor prin 
care a trecut orașul de la înființare și pînă în 
zilele noastre.

Cu așa ceea se plimbau bunicii noștri pe străzile 
Bucureștiului: tot bicicletă se numea

în-

fiul

Uuuu, uuu, fluieră de departe tre
nul enunțîndu-și sosirea în gară. In 
mulțimea celor care așteaptă este și 
pionierul Georgescu Mihai de la Școa
la de 7 ani nr. 10 din Buzău. Ca de 
obicei își așteaptă tatăl care se 
toarce din cursă.

Curind. prinși de mină, tatăl și
pornesc spre strada Șantierului. Ne
răbdător să-i împărtășească gin ciul 
care-1 frămînta, Mihai începu discji- 
ția :

— Tăticule, ieri, la noi, în clasa a 
VH-a s-a discutat despre meserii. A- 
proape toți copiii s au gîndit la cîte-o 
meserie- Viorel vrea să fie strungar. 
Dan lăcătuș da-r eu... ce să-mi a'.eg ?

— Meseria pe care vrei s-o înveți 
trebuie să ți-o alegi singur, îi răspun
se -tatăl. Te oprești la aceea care-ți 
place mai mult...

— La drept vorbind, mie mi-ar pla
ce să lucrez ca tine, pe locomotivă. 
Să merg cu trenul departe, departe,

S

W ■■
1 j fe i

H li t o

...Cinstind ziua de 30 cP 
prilie, grupa 1 s-a prezen
tat fără nici o notă 
sub 8 /

...La carnavalul unită
ții. la care au fost invi
tați cei mai buni pionieri 
din școală, grupa 1 a fost 
invitată cu întregul ei 
efectiv...

Sini imagini despre o 
grupă unită, puternică, cu 
spirit activ, veselă. A- 
ceste imagini s-au între
git de altfel, prin dorin
țele pe care pionierele din 
grupă și le-au exprimat 
în privința activității vii
toare. „Să luăm în seama 
noastră grija pentru păs
trarea curățeniei în cla- 

„Să ne adunăm
într-o bună zi să discu
tăm despre meseria pe 
care o vom îmbrățișa in 
viitorul apropiat..." „Să-l 
invităm la o adunare a 
detașamentului nostru, 
pe tovarășul Mihai Be- 
niuc, ale cărui scrieri ne 
sini dragi nouă"...... Să în
vățăm cîntece, poezii și 
jocuri pionierești noi..."

Și acum, iată a sosit și 
momentul alegerii noii 
președinte. Mateescu Lui
za a cerut să i se dea cu- 
vîntul.

— Avem printre noi o 
pionieră destoinică și ini
moasă. Voi o cunoașteți 
bine pentru că ne-a fost 
cea
Propun deci ca 
noastră președintă 
fie... tot Carmen !

Cuvinte frumoase 
activitatea 
spus

Și

sd“...

Emoționată, Popescu 
Carmen, presedin'a grupei, 
recitea in gind — cine știe 
pentru a cita oară — rîn- 
durile acelea, scrise în
grijit. de mina ei in ca
ietul grupei. Celelalte 9 
pioniere din grupă nu 
erau mai puțin emoțio
nate. Pentru că g'uoa 1, 
din detașamentul clasei a 
Vll-a C. trăia, cu adevă
rat. un eveniment mare! 
Dar iată, se auzi glasul 
tovarășei instructoare:

— Ca de-obicei, nimeni 
nu lipsește din grupă.- 
Să începem, așadar! Azi 
grupa voastră își va a- 
lege noua președintă. 
Pentru început să-i dăm

PRIMA

O NOTA
. ... a

să duc copiii în tabere, în 
Dar. nu știu dacă am să pot...

— Dacă-ti place meseria asta, și-ai 
să înveți, vei putea, cu siguranță. 
Doar, de aceea s-au construit atîtea 
școli profesionale, cămine, cantine, ca 
voi să puteți învăța, să deveniți mun
citori și tehnicieni pricepuți. Și mie 
mi-a plăcut meseria asta de cînd eram 
ca tine, dar atunci...

Și așa începu să se înfiripe poves
tea despre anii tui de ucenicie, despre 
zilele grele în care lucra la Atelierele 
Grivița.

— Azi. vezi și tu. partidul vă în
conjoară cu dragoste și grijă, vă dă 
tot ce aveți nevoie și fiecare copil își 
va vedea visul împlinit. S-a schimbat 
viața noastră și țara noastră s-a fă
cut mai frumoasă. De altfel, o să te 
iau cu mine, cu trenul, să vezi...

— Aș vrea să vină și colegii mei, 
completă entuziasmat Mihai, să vadă 
și ei, să le povestești și lor.

Dar, cum i-ar fi fost greu mecani
cului Qeorgescu să-i ia pe toți într-o 
călătorie, plănuiră deocamdată o vi
zită a detașamentului de pionieri la 
Atelierele C.F.R.

LIDIA V1ȘAN

O grupă unită
fit ceva și pentru pro- 
g-zmul artistic al uni
tății-.

...M 
Grupa 
excursie la Băneasa. S-au 
strins plante pentru ier
bar și fetele au învățat 
cum si pregătească masa 
într-o excursie, cum să 
facă focul si un adăpost— 

„B februarie 1959. Gru
pa 1 s-a adunat pentru 
a sta de vorbă, la biblio
teca școlii, despre ce a- 

să citească în 
liber...
aprilie — 15 mai— 
detașamentul 3 a 
să ciștige intrece- 
unilate in acțiunea

însă, cuviniul vechii pre
ședinte a grupei...

Carmen se ridică cu 
caietul grupei în miini. 
Rindurile simple pe care 
le citea, prindeau viată. 
Fetele din grupă urmă
reau parcă un film ale că
rui eroine erau chiar ele.

—Era în Luna priete
niei romino-sooiefi:e. Gru
pa 1 a dat o adevărată 
„bătălie". Nici o notă 
sub 71 Lucia și Luiza au 
întocmit scrisori de prie
tenie către pionierii so
vietici. Tamara și Elisa- 
beta au lucrat un foto
montaj. Ralia a alcătuit 
un album închinat Marii 
Revoluții Socialiste din 
Octombrie, grupa a pregă-

mai bună prietenă, 
noua 

să

nume 
timpul

...28 
Dacă 
reușii 
rea pe
de strlngere a fierului 
vechi, aceasta se dato- 
rește și grupei 1.

Primele zile de școa'5. primele bucu- 
. dar mai ales primele gîndurî de 
tor. Clasa a Hl-a e o clasă „grea", 

ai atîtea materii.. Ghiozdanul lui Flo
rian e doldora de cărți, caiete. Acum 
cînd ești în clasa a IlI-a. cînd ești pio
nier. parcă totul e altfel, cravata ro
șie iți cere multe și tu trebuie să fii 
exemplu. De aceea e’. pionierii din de
tașamentul clasei a ll!-« A de la Școa
la nr. 154 din București, chiar din 
primele zile de școală au ținut o adn- 
narț.

— Știțî. a spus Pascal Alexandru, 
președintele detașamentului, că noi am 
fost o clasă fruntașă, că nu am avut 
nici un repetent—

— Dar ce-a fost la sFrșitul anului ai 
uitat ? sări cu gura Puiu Cornel. Ți-a- 
duci aminte că erau vreo cîțiva gata, 
gata să rănrină repetenți-

— N.am uitat De aceea ne-am și 
adunat azi cu toții ca să vedem 
să facem ca succesul de 
să-1 
de școală.

— As vrea să vă spun și eu ceva, 
spuse Florian Buzașu. In vara aceasta

cum 
anul acesta 

pregătim încă din primele zile

au 
aș- 
ul- 
nr-

minutele 
mai curind decît ne 
Ca în visurile din 

zile, și porțile Școlii 
București s-au deschis 

de cravate roșii, 
noi a

Zilele, orele, 
zburat 
teptam 
timele 
26 din
și puzderia 
de uniforme noi a intrat în 
școală. Undeva sună o sone
rie prelung. de bun venit. 
Pretutindeni buchete de flori 
și îmbrățișări...

Frumoasă a fost vacanța, 
plină de jocuri, excursii și 
bucurii, dar la școală e si mai 
frumos I Te întîlnești cu prie
tenii, cu vechii colegi într-o 
nouă clasă ! Amintiri, poves
tiri. exclamații.. .

Iată-i pe cei dintr-a V-a-
Fac mai multă larmă de cit
toți ceilalți- Fiecare vorbește 

agită, se mișcă de 
plin de importanță, 
clasa V-a nu-i tot 
III-a sau a IV-a I Ce 
A trecut vacanța, 

s-au întors la școală și întîmpi- 
nîndu-i pe cei mici dintr-a-n- 
tîia cu flori și cuvinte de bun

tare, șe 
colo-colo 
Ce vrei, 
una cu a 
ciudat !

des-
au 

vio-
pre 
mai 
niere 
Carmen a 
Tovarășele 
brațele cu 
să facă totul ca 
meargă 
strins unită 
sunat apoi 
zglobiu. Și 
mai potrivit 
decît... „Grupa veselă" !

A. S1BIANU
București,
Școala de 7 ani nr. 77

s< 
votul 
fost 
i-au 

flori, i

ei
alte

1 pentru 
unanim, 
încărcat 

cerîndu-i 
grupa să 

înainte,mereu
Clasa a ră- 

de-un cîntec 
ce alt cîntec 
putea fi ales

m-am îmnrietenit mai mult cu Paucă 
Tănase N’.sm împrumutat cărți de 
povești, am fost la f im și ne-am adus 
aminte și de școală. Uneori Tănase 
îmi dicta și eu scriam, sau rolurile se 
inversau, eu dictam și el scria In 
fe’ul acesta am învățat împreună. Și 
știțî că anul trecut Tănase nu prea 
stătea bine la dictare. Am hotărît îm
preună. acrim la început de an spuse 
mai departe Florian, să ne aiutăm și 
pe viitor...

— Și eu am să-l ajut pe Vlăduca 
Sp:ridon adăugă Puiu Cornel.

Pionieri: detașamentului IX s-au
sfătuit împreună cum să facă astfel ca 
tot detașamentul, ba chiar toată clasa, 
să ia numai note bune, ca încă din 
primele zile de școală să învețe foar
te bine, ca nici anul acesta să nu aibă 
nici un repetent...

Adunarea s a terminat, iar cele dis
cutate acolo au rămas în Inima fie
căruia. Chiar din rezolvarea primelor 
teme care le-au fost date acasă sau 
în clasă se vede că ei nu au uitat 
angajamentul luat.

GETA COSTIN

sosit, și-au dat seama că au 
crescut; că nu mai sînt ei, 
„cei mici. • A sunat din 
nou prelunq soneria. De data 
aceasta în cîteva minute holul 
mare al școlii rămîne qol Pio
nierii și școlarii sînt dincolo 
de ușile pe care e scris mare 
„Clasa La". „Clasa a IV-a", 
„Clasa a V-a“- ...

Clasa a V-a. Să intrăm. Pe 
cit de gălăqioși erau mai adi
neaori pe sală, pe atît de li
niștiți sînt acum. Tovarășa di
rectoare le-o prezintă pe tova
rășa dirigintă. Vor avea acum 
deci și o tovarășă dirigintă, 
pe care prin purtarea lor, prin 
felul cum vor învăța, trebuie 
s-o vadă mulțumită tot timpul 
anului ce va urma. Pe tablă, cu 
litere mari e scris 
mină,. Geografie, 
Rusă, Botanică..." 
materie va veni 
profesor...

— „Sigur, ne pare rău că ne 
despărțim de tovarășa învăță
toare cu care am învățat patra

orarul: ,,Ro- 
Matematică. 

Și la fiecare 
' un tovarăș

ani la rînd, dar ne și bucurăm 
că de-acum la fiecare materiei 
vom avea cîte un tovarăș pro
fesor. spune pionierul Corneliu 
Jurcă. zîmbind.

— Mie. dintre toate materiile 
îmi place botanica. Am răsfoit 
cărțile pe care mi le-am cum
părat și. botanica îmi place 
cel mai mult, spune emoționa
tă Niculescu Cornelia. care 
vrea să se facă profesoară.

— Mie, ,.Limba rusă"..- cu 
toate că deocamdată nici nu 
știu alfabetul, dar abia aștept 
să începem lecțiile, exclamă 
Cucu Teodora.

— Mie ..Geografia 1“
— Mie ..Romîna"...
Așa-i la început- Fiecăruia 

îi place cite o materie. Fără 
îndoială însă, peste, puțin timp 
le vor îndrăgi pe toate la fel 
de mult, vor învăța la toate la 
fel de bine-..

IOANA ZAMFIR



]ELEVIKOLI DE CULTURA 
GENERALĂ

E sărbătoare azi. Aniversăm șapte ani de cind a fost 
votată Constitufia patriei noastre libere. Constituția 
R.P.R. este legea fundamentală a statului nostru, care 
construiește socialismul. Ea se deosebește mult de ve
chile constituții burgheze pline de vorbe pompoase și 
neadevăruri. Constituția noastră consemnează ceea ce 
există și a fost deja obținut și cucerit de poporul nostru 
sub conducerea înțeleaptă a partidului.

Ea ne arată că R. P. Romînă este un stat al oamenilor 
muncii de la orașe și sate, iar puterea se află în miinile 
poporului muncitor, condus de avangarda clasei munci
toare, Partidul Muncitoresc Romîn. Constituția consfin
țește drepturile cîștigate de oamenii muncii: dreptul la 
muncă și la odihnă, dreptul la învățătură, dreptul de a 
alege și a fi ales, dreptul la asigurare materială la bătrâ
nețe, în caz de boală sau incapacitate de muncă. Toate 
acestea sînt acordate tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră indiferent de naționalitate. Drepturile sint egale 
pentru bărbați și femei. Poporul muncitor vede in Consti
tuția R.P.R. din 24 septembrie 1952 tabloul vieții sale 
noi, al cuceririlor sale istorice. Ea este Constitufia con
struirii socialismului, a făuririi fericirii și a bunăstării 
celor ce muncesc.

Datoria noastră, a tuturor, este de a cunoaște Consti
tuția, de a o respecta și apăra ca lumina ochilor.

La noi, munca a încetat să mai fie o povară cum era con
siderată in vremurile in care guvernau exploatatorii. Con
stituția Republicii Populare Romine a ridicai munca la 
rangul de cinste, de glorie. Dreptul la muncă este un drept 
ciștigal și asigurai fiecărui cetățean al patriei noastre, 
scăpat de șomaj și exploatare.

Constituția Republicii Populare Romine, asigură oameni
lor muncii dreptul la odihnă. Tocmai de aceea le-au și 
fost puse la îndemînă minunatele case de odihnă, pe ma
lul Mării Negre sau în cele mai pitorești regiuni de munte. 
Numai în anul 1958, au fost la odihnă 324.844 oameni ai 
muncii, iar în sanatoriile balneare au fost 181.711,

Puternică și plină de avint este dragostea copiilor pen
tru patria noastră I Priviți-i cit sini de fericiți: copii ro- 
mîni, maghiari, germani, lipoveni, tătari, sirbi. Laola'.lă 
învață, muncesc, se joacă. Pentru prietenie, pentru înțele
gere, pentru munca in comun in cele 111 palate și case ale 
pionierilor, pentru tot ce le-a dai Constituția Republicii 
Populare Romine copiii mulțumesc din inimă partidului, 

patriei lor dragi.

I CAPRt DibACTict

„Cetățenii Republicii Populare 
Romîne au dreptul la învăță

tură". (Art. 80)

Intr-o dimineață bogată 
de toamnă...

în dimineața însorită a lui 15 septem
brie, inginerul Constantin Vasilescu și-a 
luat de mînă cei doi copii ai lui, George 
și Viorica, și a pornit în josul străzii. în
cotro îl duceau pașii ? La școala cea noua 
din Vatra Luminoasă. Acolo învață copiii 
lui- Cu fata în stînga și cu băiatul în 
dreapta, pășea mîndru și cu inima plină 
de mulțumire: uniformele noi le stăteau 
de minune copiilor, iar mătasea străluci
toare a cravatelor de pionieri le îmbujora 
obrazul la amîndoi.

Dimineața aceasta de septembrie e 
poate cea mai bogată în semnificație din 
viața inginerului. Și cum să nu fie 1 Geor
ge și Viorica, ca ceilalți colegi ai lor, 
pășesc pragul unei școli luminoase, înăl
țată de curînd ca o mărturie a faptului 
că dreptul la învățătură este asigurat 
prin noi și noi condiții create de statul 
nostru.

El... cu tălpile goale umbla și pe în
gheț. Abecedarul l-a deprins întro co
cioabă cîrpită cu hîrtie la geam. Cînd era 
de vîrsta fetei (care-i într-a Vl-a) și-a 
luat în buzunar cărticica pe care o pri
mise ca premiu la sfîrșitul celor patru 
clase primare și a intrat să tragă foalele 
la un atelier mecanic din București. Ar fi 
vrut el să învețe mai departe la școală, 
dar dreptul acesta îl aveau doar cei din 
tagma odraslelor ,,domnului Bella", stă- 
pînul la care trudea. Cînd a terminat uce
nicia, nu l-au mai lovit palmele osoase 
ale meșterului ursuz, dar a întîlnit car
cera lui Malaxa. Așa s-a dus copilăria lui 
— strivită între palmele și nicovala stă- 
pînului.

Dar au venit anii de după eliberare. 
Constantin Vasilescu, abia acum și-a trăit 
cu adevărat viața. Muncitorilor li s-au des
chis larg porțile școlilor bucurîndu-se de 
același drept la învățătură, prevăzut în 
Constituție. Cum era și firesc, el, vrednic 
frezor la Uzinele „23 August", s-a aflat 
printre cei dornici să aprofundeze tainele 
mașinilor, în studiul cărților. Organizația 
de partid din uzină l-a trimis să dea exa
men la politehnică și după cinci ani, în 
1Q56, s-a întors inginer mecanic, chiar în 
secția în care se afla freza cu nr. 1.000, 
de lîngă care a plecat în facultate...

Umăr la umăr cu tovarășii lui de mun
că, inginerul Constantin Vasilescu pune 
tot sufletul în ceea ce face, se strădu
iește să fie cît mai folositor uzinei. Do
vadă e și certificatul de inovator pe 
care-1 poartă de curînd în buzunar. Dis
pozitivul pentru frezarea consolelor de la 
automacarale, realizat de el, aduce uzinei 
economii de mii de lei anual. Așa mulțu
mește Constantin Vasilescu pentru drep
turile pe care le are.

AL. DINU IFRIM



America so Iută pe 
Ni leita Sergheevici 

Hrtișciov
De 159 de ani, 

de tind Washingto
nul este Capitala 
Statelor Unite ale 
Ameritil. aici n-a 
venit un oaspete a- 
tît de important ca 
președintele Consi
liului de Miniștri 
al U.R.S.S., tova
rășul N. S. Hruș
ciov. In vederea 
acestui mare eve
niment au sosit la 
Washington peste 
2.000 de corespon
denți din toate col
țurile lumii.

De ce întreaga 
lume se interesea
ză de desfășurarea 
vizitei tovarășului 
Hrușciov ? Pentru 
că el este trimisul 
marii Uniuni So
vietice, a statului 
care întotdeauna a 
luptat și luptă ne
abătut pentru men
ținerea păcii în 
lume. Uniunea So-

La coborirea din avion, N. 8. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., este 
întîmpinat de președintele S.U.A., D. Eisenhower.

vietică, acest mare
stat al muncitorilor și țăranilor, traduce astăzi în 
viață visul de aur al omenirii, comunismul. Oamenii 
sovietici doresc pacea și prietenia între popoare, pen
tru că numai în timp de pace se pot construi uzine, 
școli, orașe, pentru că pacea asigură condițiile nece
sare creerii fericirii și bunăstării tuturor oamenilor. 
Uniunea Sovietică face eforturi deosebite pentru a a- 
sigura pacea lumii.

Iată deci, pentru ce întreaga lume urmărește cu 
atenție vizita tovarășului N. S. Hrușciov în S.U.A., 
vizită ce a început în ziua de 15 septembrie.

La aeroport, pe străzile Washingtonului, în fața 
casei în care a fost găzduit apoi la New York, la 
Los Angeles, la San Francisco, ori unde a apărut, 
tovarășul Hrușciov a fost întîmpinat cu simpatie de 
mii de cetățeni americani. Poporul american știe că 
șeful statului sovietic a venit în S.U.A. cu inima des
chisă și cu cele mai bune intenții de a realiza o slăbire 
a încordării internaționale, pentru a consolida pacea.

Nikita Sergheevici Hrușciov s-a întilnit în aceste zile 
cu președintele Statelor Unite ale Americii, D. Eisen
hower și cu alți oameni de stat americani, cu senatorii 
americani, cu oameni de afaceri din New York, cu zia
riști etc. Pretutindeni el a fost întîmpinat cu atenția 
ce se acordă conducătorului unui stat atît de puternic, 
ca Uniunea Sovietică. Pînă și acei cărora nu le este

pe plac vizita tovarășului Hrușciov în S.U.A., cărora 
le e teamă de faptul că poporul american va vedea că 
oamenii sovietici sînt acei care doresc pacea, au ținut 
să participe la diversele manifestări la care a parti
cipat președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

In timpul vizitei sale la New York, tovarășul Hruș
ciov a mers și la sediul Organizației Națiunilor Unite 
unde într-o adunare generală a rostit un important 
discurs. El a prezentat în numele guvernului sovie
tic propuneri de însemnătate istorică, pentru a face 
cu neputință războiului: DEZARMAREA GENERALĂ 
ȘI TOTALĂ IN DECURS DE 4 ANI. Propunerile 
guvernului sovietic sînt acum în atenția lumii întregi.

In timpul vizitei sale în S.U-A., pe adresa Ambasa
dei sovietice din Washington au sosit numeroase 
scrisori. Ele sînt scrisori care pornesc din inimi cu
rate și în care oameni simpli, își manifestă dorința 
fierbinte ca întîlnirea dintre N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower să ducă la întărirea păcii între po- 
poare. Multe dintre aceste scrisori sînt scrise chiar de 
către copii.

Vizita tovarășului Hrușciov în S.U.A. continuă. El 
va cunoaște în acest timp viața poporului american și 
va continua discuțiile cu D. Eisenhower și alți oa
meni de stat americani pentru găsirea căilor practice 
de slăbire a încordării internaționale, pentru asigu
rarea unei păci trainice în lume.

Început de an șco 

peste hotare

MINUNATE COMDITII 
PE ?

Veștile sosite din U.R.S.S. ne 
vorbesc despre minunatele con
diții pe care Partidul și Gu
vernul Uniunii Sovietice le-au 
creat celor ce iau cu asalt ce
tatea științei. Prietenii noștri, 
pionierii și școlarii sovietici, au 
pășit pragul școlilor la 1 sep
tembrie. lată pe scurt ce au 
găsit ei nou, la începerea anu
lui școlar :

• 335.000 de copii sovietici 
învață anul acesta in școlile 
nou construite. Dintre aceștia 
25.000 învață și trăiesc in școli 
cu internat
• In acest an, atelierele șco

lilor au mai primit 4.800 de di
ferite strunguri de tîmplărie, 
7.160 mașini de găurit, 5.300 
aparate de cinematograf, 27.000 
de mașini de cusut și alt utilaj, 
necesar politehnizării învățămîn- 
tului.

• Pentru elevii școlilor medii 
au fost editate 135.000.000 de

:olar

manuale. Ele au apărut cu o 
lună și jumătate înainte de înces 
perea noului an școlar. La 1 
septembrie copii din cele mai 
îndepărtate colțuri ale marii 
Uniuni Sovietice au răsfoit cu 
drag paginile noilor manuale 
școlare.

• In acest an, au fost puse 
la dispoziția școlilor 6 milioane 
de plăci de patefon pentru 
lecțiile de citire artistică (de
clamație), pentru lecții de mu
zică și pentru însușirea corectă 
a limbilor străine. Ele vor fi 
ascultate de copii cu ajutorul 
pick-upurilor electrice, cu care 
de asemenea au fost înzestrate 
nenumărate școli.

® Laboratoarele școlilor au 
fost înzestrate cu sute de mii 
de aparate și materiale didac
tice demonstrative. Printre ele 
sînt noile aparate care demon
strează cum funcționează ra
chetele.

Noul an școlar în China
In China a început noul an 

școlar. Mii de școli noi și-au 
deschis ospitalier porțile.

In fiecare an crește numărul 
elevilor din școlile elementare

și medii. Numai in orașul Pekin 
numărul școlarilor a crescut in 
acest an cu 180.000 de elevi. 
In școlile din Pekin învață 
peste 900.000 de copii.

Nîcî un sat fără școală
Invățămîntul din R. P. Bulga

ria a cunoscut in ultimii ani o 
mare dezvoltare. Astăzi în șco
lile țării vecine învață peste 
1.300.000 de elevi. In R. P. 
Bulgaria nu mai există nici un 
sat fără școală.

Pentru cei mici s-au creat

4.000 de grădinițe sezoniere și 
600 de grădinițe permanente. 
Iar pentru tinerii studenți, nu
mărul institutelor de învățămînt 
a crescut, în cei 15 ani de la 
eliberarea Bulgariei, de la 5 
cite erau înainte de eliberare 
la 21.

DESCONSIDERARE, MiZERIE, 
"DISCRIMINARE RASIAL A...

Nikita Sergheevici Hrușciov in mijlocul familiei sale.

Anul școlar constituie pentru 
elevii, părinții, cadrele didactice 
din țările capitaliste, coloniale 
și dependente, un nou motiv de 
îngrijorare. Mizeria în care 
trăiesc oamenii muncii din a- 
ceste țări, lipsa totală de grijă 
a guvernanților față de condi
țiile în care se desfășoară în- 
vățămîntul, discriminarea rasia
lă — sînt cauze care fac ca 
noul an școlar să nu constituie 
o bucurie nici pentru elevi, nici 
pentru părinții lor. Iată doar cî- 
teva vești transmise de agenții
le de presă și în care ne este 
înfățișată situația grea a învă- 
țămîntului capitalist

Lipsă de școli
Turcia. Deschiderea școlilor 

ridică probleme deosebit de 
grele. Una dintre acestea este 
lipsa de localuri pentru școli. 
In 16.000 de sate nu există nici 
școli primare. Din această cau
ză 1.500.000 de copii de vîrstă 
școlară au fost lipsiți de posi
bilitatea de a învăța. In noul 

an școlar o mare parte a elevi
lor vor învăța în barăci.

.«♦și lipsă de manuale
Filipine. Fiecare manual șco

lar este destinat, aici, să fie 
folosit de patru elevi de școală 
elementară.

Cauza absențelor
Un corespondent al ziaru

lui „New York Times" a vi
zitat o școală din orășelul 
american — Kanweer. lată ce 
a văzut el acolo ■: „Școlarii sînt 
palizi și slabi. Unii dintre co
pii vin la școală desculți, deși 
sînt dimineți reci și pămîritul 
este înghețat. Profesorul clasei 
a Vil-a a spus, că aproape 20 
de elevi din clasă sînt nevoiți 
să rămînă acasă, deoarece unii 
dintre ei n-au ghete, alții n-au 
palton, iar alții nici ghete nici 
palton. Intr-una din clase, pro
fesoara a scris în catalog în 
dreptul numelui unui băiat, ca
re a lipsit o lună întreagă! 
„cauza absențelor — mizeria !•
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PRIMUL PAS 
IN BIOLOGIA 
COSMICĂ

In comunicatele asupra rachetei cosmice sovie
tice care a ajuns pe Lună, ați putut găsi un amă
nunt neobișnuit, care la prima vedere n-are nici 
un fel de legătură cu tehnica rachetelor: racheta 
și conteinerul au fost sterilizate in mod minuțios 
înainte de lansare, iar ia căderea pe Lună un dis. 
pozitiv special a mai răspindit asupra conteineru- 
lui o puternică soluție bactericidâ.

Care este rostul acestei sterilizări ?
Oamenii de știință consideră că și pe Lună 

există condiții prielnice vieții. Anul trecut, la 3 
noiembrie, astronomul sovietic Kozîrev a desco
perit, pentru prima dată in istoria astronomiei, un 
vulcan activ pe Lună- Cercetind cu ajutorul spec- 
troscopului lumina erupției s-a putut stabil: c ea 
conține molecule de bioxid de carbon.

Microbiologul sovietic dr. N. Ierusalinski a ară
tat că acest bioxid de carbon, venind în contact 
cu pulberile extrem de fine care acoperă suprafața 
Lunii, suferă un proces de reducere chimică, pro- 
ducind oxigen și apa. Aceste elemente sînt prinse 
în porii stratului de pulbere, care Ie protejează de 
căldura de + 1203C din timpul zilei și de frigul 
îngrozitor de — 150°C al nopții lunare. In plus, 
căldura activității vulcanice asigură temperatura 
constantă, necesară microorganismelor. Astfel, 
condițiile apariției vieții sînt create.

Este deci posibil ca și pe Lună să existe viață, 
sub forma unor microorganisme inferioare. Călătorii 
de pe viitoarele rachete lunare vor putea verifica 
această ipoteză. Pentru ca această verificare să 
fie posibilă, este însă necesar ca rachetele să nu 
aducă cu ele microorganisme de pe Pămint cu care 
să contamineze solul lunar și astfel cercetările 
științifice să fie îngreunate.

Noua știință despre viața în univers, pe alte 
corpuri cerești, care a apărut și se dezvoltă o dată 
cu progresele navigației cosmice a primit numele 
de biologie cosmică. Sterilizarea pieselor rachetei 
și a conteinerului a reprezentat o complicație în 
plus, dar aceasta a asigurat progresul unei științe 
tinere, al cărui obiect nu poate să nu ne emoțio. 
neze: cercetarea vieții în univers.

Ing. A. NEGRU

cuprin-
...Marea 
„Marea 

for-

Fotografia de fa
ță este reprodusă 
dipă Marea Enci
clopedie Sovietică. 
Ea ne înfățișează 
fața vizibilă a Lu
nii. După cum ve
deți, pe suprafața 
Lunii se pot des
luși lanțuri 
munți, cratere 
șeiuri întinse care 
au fost denumite 
„mări* deși aici nu 
se găsește nici 
picătură de apă.

Regiunea 
să între 
Ploilor* și 
Serenității" 
mează locul în care 
conteinerul rachetei 
cosmice sovietice a 
întîlnit Luna.

Noutăți despre 
vecina noastră Luna

După măsurători 
recente, Luna are un 
diametru de 3.470 km, 
în timp ce diametrul 
Pămîntului este de 
12-756 km. întreaga 
suprafață a astrului 
nopții nu ar putea 
cuprinde decît un 
singur continent: A- 
trica. Ar trebui să 
adunăm 48 de..- Luni 
pentru a forma un 
singur glob mare cit 
planeta noastră. Iar 
pentru a obține o 
planetă cu aceeași 
masă, adică cu aceeași 
greutate ca Pămîntui, 
ne-ar trebui 81 de 
Luni! Acest lucru se 
datoreșle faptului că 
densitatea medie a 
Lunii este aproxima
tiv de două ori mai 
mică decît cea a Pă
mîntului.

★
Copiii viitorilor lo

cuitori în Lună vor 
avea un material di
dactic excelent pen
tru lecțiile de-., geo
grafie. Intr-adevăr, 
globul terestru se 
reliefează clar pe ce
rul Lunii. El este 
aproape de 14 ori mai 
mare decît Luna pli
nă și emană de 90 de 
ori mai multă lumi
nă. încercați să vă 
imaginați cît de lumi
noase ar fi nopțile 
Pămîntului dacă pe 
cerul nostru ar stră
luci în același timp 
90 de. ■ . Luni I Enor
mii glob pămîntesc 
care inundă peisajul 
Lunii cu o lumină 
plăcută, de o culoare 
verzuie, nu răsare și 
nu apune niciodată. 
Și în sfîrșit, în timp 
ce Luna ne arată me
reu aceeași parte, 
Pămîntui făcînd o ro

tație completă în ju
rul axei sale în de
curs de 24 de ore, 
arată Lunii toate păr
țile sale. Așadar, un 
. • .baston lunq în 
mîna profesorului de 
pe Lună și lecția des
pre Pămînt poate în
cepe !

★
După montarea pe 

Lună a unor instalații 
pentru retransmite
rea emisiunilor de 
televiziune, vom pu
tea recepționa prog
ramele televizate de 
pe tot globul pămîn
tesc. Un singur lu
cru ne va încurca: 
ce program să ale
gem din miile de 
emisiuni televizate 
ale Pămîntului ?.. •

■A

După cum a decla
rat recent savantul 
sovietic acad. Nico
lai Barabașov, supra
fața lunară are nu
anțe cafenii, roșcate, 
galbene, verzi, albas
tre și altele. El a 
stabilit de exemplu, 
că în timp ce margi
nile craterelor sînt 
roșii, fundurile lor 
par să fie albastre- 
verzui. Oamenii de 
știință cercetează în 
prezent semnificațiile 
acestei palete bogate 
în culori de pe Lună. 
Trimiterea unui sate
lit al Lunii prevăzut 
cu o instalație de 
transmitere televiza
tă pe Pămînl a tot 
ceea ce întîlnește în 
drumul său, va lă
muri și această prob
lemă- In orice caz, 
pe satelitul Lunii va 
fi nevoie de o insta
lație de televiziune 
în culori!
Ing. I. SUCEVEANU

Care va fi pasul următor al zborurilor spre Lună?
lată ce răspunde la această întrebare Viktor Bazîkin, directorul Planetariului din Moscova: „Nu 

va mai trece mult timp ți in Lună va j; expediată o stafie cosmică automată, asemănătoare acelora 
care sînt instalate în diferite zone ale Arcticii și s-au dovedit a fi foarte utile- 0 stafie de acest tip va 
îmbogăți știința cu cunoștințe noi care vor permite efectuarea pasului următor — zborul omului în 
Lună“. Savantul sovietic, arătind că la o adine: me de cifiva metri sub suprafața Lunii temperatura este 
constantă, vede și viitoarele loc: ițe pentru exploratori. Acestea pot fi instalate în peșteri, fisuri, cratere 
sau adincituri formate prin explozii. Acolo, socotește Viktor Bazîkin, pot fi create toate condițiile pen
tru o viață normală a omului: instalații pentru condiționarea aerului și de climă artificială, iluminatul 

electric etc.
In același timp un alt savant sovietic. A. Sternfeld, laureat al Premiului internațional de încurajare 

in domeniul astronauticii subliniază că „explorarea Lunii cu aparate cosmice de zbor va fi fără îndoială 
continuată. Deosebit de importantă pentru știință oa fi recunoașterea din zbor a Lunii. Ea trebuie să fie 
efectuată la o înălțime mică și se va face, probabil cu ajutorul unui satelit".

...mașina sovietică ,,EIS" poate să indice cu mare exactitate pro
cesele care se produc în adîncurile pămîntului la mii de metri adîn- 
cime. Este prima mașină automată din lume cu ajutorul căreia se 
stabilește situația marilor zăcăminte de țiței și gaze din oricare ex
ploatare petroliferă. Și nu numai atît. Mașina sovietică ,,EI-S“ face 
prevederi asupra extracției în zăcămintele respective pentru urmă
torii 5—6 ani.

.. cel mai lung stăvilar de hidrocentrală electrică este cel al 
hidrocentralei din orașul Gorki, construit pe Volga. Lungimea stă- 
vilarului este de 15,2 km.

...cea mai puternică linie de transport de energie electrică este 
Linia Stalingrad—Moscova a hidrocentralei electrice din Stalingrad. 
Linia are o lungime de peste 100 km iar tensiunea de 500 mii volți.

...în mai puțin de 5 luni în R.P. Chineză s-a construit cu ajutorul 
Uniunii Sovietice furnalul înalt nr. 2 al Combinatului Siderurgic 
Uhan. EI are o capacitate anuală de peste 700.000 tone.

PENTRU MICII NATURALIȘTI
cm enueriente meresanîs

Care dintre micii naturaliști nu 
ar vrea să știe cum se comportă 
animalele în diferite situații noi 
create de om ? Iată în rîndurile 
care urmează cîteva experiențe in
teresante :

Peștii răspund oare cînd 
sînt strigați pe nume?
in două acvarii mici au fost puși 

doi somotei-pitici. Acvariile erau 
așezate unul lingă altul. Cînd cer
cetătorul chema unul dim pești, era 
auzit și de celălalt. Unul din 
cei doi somotei era numit Andrei 
și celălalt Ina. Cînd era strigat 
Andrei i se dădea un vierme. Sim
țind apropierea hranei, peștișorul 
ieșea din colțul în care era ascuns 
de obicei și înghițea viermele. La

fel se întîmpla și cu Ina. Lucrul 
acesta se repeta în fiecare zi de 
cîte zece ori.

Și iată că în scurt timp Andrei 
și Ina au început să-și cunoască 
numele și să iasă di-n ascunzătoa
rea lor cînd erau strigați. Mai 
mult, peștișorii s-au obișnuit să 
nu-și confunde numele. Ina nu ie
șea niciodată cînd era chemat An
drei chiar dacă acest nume era 
strigat deasupra acvariului ei... ■

Peștișorul „grămătic"...
...poate fi numit, de pildă, biba

nul. Vă întrebați de ce ? Pentru 
că a fost învățat să „citească*. 
Vă pare, poate, de necrezut, dar, 
iată cum stau lucrurile :

Tot într-un acvariu trăia, de as
tă dată un biban. Acestuia i se 
arătau pe rînd două foi albe pe 
care erau scrise, cu litere mari, ne
gre, următoarele cuvinte; pe unul 
„vierme" iar pe celălalt „nimic". 
Cînd avea în față prima foaie, el 
se repezea spre locul în care pri
mea de obicei hrana. Cînd i se a-

răta cea de-a doua foaie, el în
torcea spatele.

Se înțelege, desigur, că aceasta 
se întîmpla după o bucată de vre

Știi tu oare...
...tinere cititor cîte foloase aduc iepurii de 

casă ? Cinci iepuroaice pot să asigure cu 
carne, pe un an de zile, o familie de patru 
persoane. Aceasta pentru că o iepuroaică și 
primii ei urmași, îngrijiți cu atenție și pri
cepere, dau pînă la două sute cincizeci de

me, după repetări nenumărate in 
care se procedase la fel ca în pri
ma experiență, (dindu-i-se hrana 
numai în timp ce avea în față 
foaia pe care scria „vierme"). De
altfel nici nu-și poate închipui ci
neva că este vorba aici de o citire 
conștientă...

In ambele experiențe este vorba 
numai de reflexe condiționate, a- 
dică de o anumită comportare a 
animalelor în situațiile care ie 
sînt create și ați observat desigur, 
că învățarea acestor pești „să au
dă" sau „să citească" este legată 
numai de hrană.

încercați și voi aceste experien
țe și vă veți convinge. Nu uitați 
însă : este nevoie de răbdare !

iepuri. Iar cît de hrănitoare este carnea iepu
rilor de casă, o spune inumai faptul că ea, 
este mai bogată in albumine decît carnea de 
pasăre.

Și mai știi tu oare că un iepure de casă, 
matur, de rasa „Angora" poate să dea în
tr-un an peste 500 gr lînă de angora ? In-
chipuiți-vă cîte flanele călduroase și catife
late s-ar face în aceeași familie care ar 
avea cinci iepuroaice 1 Asta ca să nu mai 
vorbim de hainele de blană. Din patruzeci 
de blănițe de iepure se poate confecționa o 
haină de toată frumusețea pentru o femeie, 
căci, în general, aproape toate produsele de 
blană care imită lutru, sînt lucrate din blă- 
nițele iepurilor de casă.
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0 victorie de prestigiu a atletismului
La a XVIII-a ediție a Balcaniadei atleții romîni au cucerit

— 14 TITLURI DE CAMPIONI BALCANICI 
și au stabilit

— UN NOU RECORD MONDIAL
— NUMEROASE RECORDURI BALCANICE
— 8 NOI RECORDURI R.P.R.

Iată și campionii țârii noastre la Balcaniadă:
Bărbați

800 m: Zoltan Vamoș — 1:48,2
1500 m: Zoltan Vamoș — 3:44,2
5 000 m: Constantin Grecescu — 14: 29,8

10.000 m: Constantin Grecescu — 30:03,0
400 m garduri: Ilie Savel — 52,2 
înălțime: Cornel Porumb — 2,01 m 
suliță: Alexandru Bizim — 79.96 m 

Femei
100 m: Ioana Petrescu — 12,0

200 m: Ioana Petrescu — 24,9
800 m: Elisabeta Todorov — 2:10,2
înălțime: Iolanda Balaș — 1,84 m— nou record mondial, 
greutate: Ana Coman — 15,20 m 
disc: Lia Manolin — 49.31 m 
suliță : Maria Diți — 51,23 m.

Clasamentul general pe echipe 
Femei

rominesc ^iiliiilllilllll «IIIIIIIIIIIIIK
I CUV8NTEDESALUT I

Trei tile de întreceri
In ajunul măreței 

sărbători a Bucureștiu- 
lui nostru drag — 
niversarea a 500 de 
ani de existență docu
mentară — pe Stadio
nul Republicii, în pre
zența zecilor de mit de 
spectatori, trompetiștii 
au vestit deschiderea 
celei de-a XVIII-a edi
ții a Jocurilor Balcani
ce de Atletism.

Numărul participaști
lor este impresionant: 
369 de sportivi defilea
ză prin fața tribunelor.

Prima zi a Balcania
dei a fost plină de sur
prize. ■ Atleții romîni 
sînt la înălțime. La 
disc Lia Manoliu, in
tr-o formă excelentă, in 
timp de o jumătate de 
oră corectează de 6 ori 
recordul balcanic șt de 
3 ori recordul R.P.R. 
Cu cei 49.7/ m ea a 
îndeplinit norma olim
pică pe anul 1959. In 
mare formă se află șt 
Zoltan Vamoș. care în 
proba die 80fi m ridică 
tribunele în picioare. 
Sprintul lui excepțional 
nu-i permite renumitu
lui Depastas să ocupe 
decit locul II. In pro
ba de 100 m, Ioana 
Luță-Petrescu nu se 
lasă mai prejos și. in- 
vingîndu-și adversare
le, cucerește titlul de 
campioană balcanică. 
La nici o ediție de 
piuă acum săritorii 
noștri n-au reușit 
cucerească titlul 
prem la săritura 
înălțime. Dar iată 
acum. Cornel Porumb, 
reușește să „spargă 
gheața" cu cei 2.01 in 
pe care i-a trecut cu 
ușurință. In proba de 
400 m garduri, după o 
luptă strinsă în serii, 
finala este cîștigată 
tot de un atlet romîn : 
Ilie Savel. Sînt 4 ani

a-

să 
su
in
că

de tind Savel nu per
mite nimănui sâ-i ia 
titlul de campion bal
canic. Ultima probă a 
primei zile a fost cea 
de 10.000 m. La star
tul ei s-au aliniat a- 
lergălori cu renume ca: 
Mi hal ici (Iugoslavia ), 
Vucicoo (Bulgaria), 
Constantin Grecescu 
(R.P.R.). Lupta se de
cide de abia la ulti
mul tur de pistă tind 
Grecescu trage, din ce 
în ce mai tare. Rînd 
pe rînd ceilalți concu- 
renți rămîn în urmă. 
Aclamațiile din tribu
ne ii dau aripi lui 
Grecescu. Și astfel, el 
reușește să treacă pri
mul linia de sosire ur
mat tot de un alergă
tor romîn, de Vasile 
Vi eiss.

După prima zi de în
treceri, RJ’.R condu
cea la bărbați cu 54 
puncte, iar la femei cu 
3D puncte. In cea de-a 
doua zi. punctajul însă 
crește, și mai mult. La 
bărbați 99 puncte, iar 
la femei 54. Aceasta 
este o zi in care atle
ții și atletele noastre 
continuă să se afirme 
cu putere. Fosta in
structoare de pionieri. 
Ioana Luță Petrescu, 
cucerește cel de-al II- 
lea titlu de campioană 
balcanică, la 200 m 
plat. Nici Zoltan Va
moș nu se lasă și cu
cerește cel de-al doilea 

■ titlu în proba de 1.500 
m. Tabela de recorduri 
a R.P.R. e din nou mo
dificată. La suliță. 
Alexandru Bizim a/un- 
ge pină in apropierea 
graniței de 80 m: 
79,96 m Iar Ana Co- 
man corectează de 3 
ori recordul R.P.R și 
de 5 ori recordul bal
canic la greutate.

Cea de-a treia zi ne

Intîi cîștigul,
apoi viața

întotdeauna, după ce in occident se des
fășoară o cursă profesionistă de automobi
lism, ziarele informează cu lux de amănunte 
cum a murit ori s-a accidental grav unul din
tre protagoniști. Si nu este vorba de un 
caz izolat, ci de un șir intreg de campioni de 
automobilism celebri, care in cete din urmă, 
pentru a-și putea cîștiga existența la un pa
tron nemilos, sînt nevoiți să riște totul, viața.

După moartea renumiților ași ai automo
bilismului, Ascari, Costelatti, Hawtorn etc-, 
printre puținii supraviețuitori, se număra și

către 
Istam- 
(soco-
1959) 
Sofia.

mai precis 
1929, repre-

RADU POPA

întrerupt. întrecerile 
sînt reluate abia în 
Dar

s-au
abia trei ani 
reîntîlnit la

Bărbați

AL. MIHU

F.
o 

in mîndrește pe
Ro-

V'

. . .. . ..

1. R.P. Romînâ 151 p. 1. RJ. Romînă 100
2. R.P F. Iugoslavia 122 p. 2. R.P. Bulgaria 79
3. Grecia 104 p. 3- R.P.F. Iugoslavia 77
4. RJP. Bulgaria 89 p. 4. Turcia 5
5. Turcia 34 p

Mic cjHid iste>ri
aduce un mare succes 
prin Iolanda Ba'aș care 
trece ștacheta ridicată 
la 1J84, stabilind un 
nou record mondial.

Seara, după termi
narea probelor, la lu
mina reflectoarelor, are 
loc solemnitatea de în
chidere a celei de-a 
XVIIl-a ediții a Jocu
rilor Balcanice de Atle
tism. Numeroasele cu- 
oe și premii, răsplătesc 
pe deplin splendidele 
rezultate obținute. Iată 
că acum, după 29 de 
ani, în fruntea clasa
mentului pe țări se 
află Republica Popu
lară Romiriă cu 151 
puncte. Iar la femei, 
'ara noastră cucerește 
pentru a 3-a oară pri
mul loc cu 100 puncte.

Atleții și atletele 
noastre merită toate fe
licitările pentru minu
natele rezultate obți
nute.

Acum 30 de ani, 
la 27 septembrie 
zentanții tuturor țărilor balca
nice și-au dat întîlnire in capi
tala vechii Elade, Atena, pen
tru a discuta despre organiza
rea unor întreceri atletice intre 
sportivii țărilor balcanice. După 
discuții rodnice, chiar în acel 
an. ia Atena, s-a desfășurat e- 
diția de „probă" a Jocurilor 
Balcanice, la care au participat 
sportivi din Grecia, Bulgaria, 
Rcmînia, Iugoslavia și Turcia. 
An de an Balcaniada a reunit 
la startul ei, tot mai mulți 
sportivi din țările balcanice.

In 1937, cea de-a VII l-a edi
ție s-a desfășurat la București. 
In tribunele stadionului ANEF 
— pe locul căruia, în anii pu
terii populare, harnicii briga
dieri au construit excelentul 
stadion al Republicii — au luat 
loc doar cîteva mii de specta
tori — ceea ce constituia un re
cord pe atunci. Comportindu-se 
foarte bine sportivii noștri au 
fost la un pas de primul loc in 
clasamentul general pe echipe. 
Grecia totalizase 120 puncte, iar 
Rominia 104 puncte. Trebuie să 
știți că pe vremea aceea Grecia 
reprezenta o adevărată forță a

atletismului balcanic. Printre 
campionii noștri la această edi
ție se număra Artemon Ghițes- 
cu la 100 m, Nicolae lordache 
la 200 m și 400 m, Nicolae Ga
rau la greutate. Dinu Cristea, 
veteranul Jocurilor Balcanice, 
care a cîștigat atunci proba de 
10.000 m, a fost prezent și la 
întrecerile din acest an la star
tul probei de maraton.

In 1940 însă, din pricina iz
bucnirii războiului, șirul ediții
lor a fost 
balcaniadei 
anul 1953.
mai tîrziu 
startul probelor reprezentanții 
tuturor țărilor balcanice.

Pină la ediția din 1957 Bal
caniada a fost organizată doar 
pentru bărbați. Din acest an 
însă au început să fie organi
zate și jocurile Balcanice femi
nine.

Din cele 18 ediții ale Balca
niadei. opt au fost găzduite de 
capitala Greciei, trei de 
Belgrad și trei de către 
bul. două de București 
tind-o și pe aceasta din 
și cite una la Zagrel și

In proba de 1.500 conduce Zoltan Vamoș.

cunoscutul pilot francez Jean Behra. Dar nici 
despre el nu se poate spune că a trăit pe 
roze. In cei 10 ani de curse ale morții el a 
suferit 12 accidente care s-au soldat cu nu
meroase răni și fracturi. Pină nu de mult 
fusese angaiatul casei italiene de automobile 
„Ferrari". Dar nemaijiind o „vedetă". adică în 
stare să facă reclamă cu vilvă produselor pa
tronului său. a fost aruncat pe stradă.

Casa de automobile „Porsche" din R. 
Germană, i-a promis că-l angajează, cu 
condiție: să obțină o victorie de răsunet
cadrul unei curse de automobilism- Și iaiă-l 
pe Behra, la 40 de ani, încercîndu-și pentru 
ultima oară norocul. Dacă ar fi învins, ar fi 
fost salvat. Altfel îl aștepta șomajul, mizeria.

...In ziua cînd trebuia să se desfășoare 
cursa de automobilism pentru marele premiu 
Avus, cădea o ploaie torențială. Pista, scăl
dată de apă, se transformase intr-un ghețuș.

Cel mai firesc lucru, in acest caz, ar fi fost 
aminarea cursei. Accidentul mortal plana a- 
supra fiecărui concurent. Totuși, organiza
torii, nesățioși de ciștigurt, frecindu-și pal
mele de bucurie că vinduseră mii de bilete, au 
dat startul în cursă. Mașinile, adevăr ați bo
lizi, goneau cu sute de kilometri pe oră, pe 
șoseaua lunecoasă. După patru ture, în frun
tea concurenților se afla Behra. Spera. Poate 
că va învinge Încă o accelerație și mașina, 
ajunsă la un viraj, derapa, se răsturnă, in 
timp ce Behra. izbit de un stilp. muri pe loc.

Așa s-a încheiat cariera acestui as al auto
mobilului. Nimeni nu a făcut mare caz de 
această moarte. Un fapt obișnuit în occident, 
printre organizatorii capitaliști de sport, inte
resați numai in obținerea de profituri cit mai 
mari, nețirund seama de viața omenească.

Pretutindeni 
voastră am observat gri
ja pe care statul romîn 
o acordă dezvoltării spor
tului și sînt sigură că in 
aceste condiții din rîndu-
rile voastre va crește o 
nouă generație care va 
da noi campioni în toate 
sporturile.

Cu cele mai bune urări 
VESELINA KOLAROVA 

R. P. Bulgaria

fost foarte încin-s 
publicul romîn care 

întrecerilor a 
dat aripi atleților romîni. 
De altfel, am avut cinstea 
să-l cunosc de două ori 
pînă acum. Voi veni, cu 
multă plăcere, în Bucu
rești, și a treia oară. Tu
turor copiilor le adresez 
un călduros salut și le 
doresc să învețe cît mai 
bine și să 
frumoase 
sport.

STANKO
R.P F.

tat de 
în timpul

obțină cit mai 
rezultate

LORGER
Iugoslavia

Pe minunatul staoion al 
Republicii am văzut în zi
lele Balcaniadei o mul
țime de copii care urmă
reau cu mare încordare 
fiecare probă. Multora 
dintre ei le-am dat auto
grafe. Prin gazeta dum
neavoastră vreau să urez 
tuturor copiilor din Ro- 
minia cît mai frumoase 
succese la învățătură și 
în sport.

GUL CIRAY

Sînt foarte bucuros ca 
mă aflu pentru a doua 
oară Ia București, în acest 
minunat oraș care pe zi 
ce trece devine tot mai 
frumos, tot mai măreț. 
Urez micilor iubitori ai 
sportului ca un număr cît 
mai mare dintre ei să 
devină demni urmași ai 
atleților de frunte cu care 
astăzi șe 
drept cuvin? R. P. 
mină.

EVANGHELOS 
DEPASTAS

Grecia
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Prietenul meu. cazangiul Tudor Avram, 
s a întors de curînd din China. L-au întîm- 
Dinat la aeroport tovarășii de muncă. 
Printre ei și unul din fiii lui, Niculae. 
Ceilalți doi fii. Alexandru și Vladimir, ră
măseseră la uzină.

— Eu îs delegatul tor — îi spune Ni
culae. Nu puteau lăsa lucrul cu toții.

— Bine-au făcut — aprobă cazangiul.
Tatăl si fiii lucrează într-o mare uzină 

bucureșteană. Toți cazangii și în a- 
ceeași uzină Tatăl si-a calificat fiii pe 
măsură ce au împlinit vîrsta necesară. Ce 
iese din mîiniie lor ? Morile pentru fabri
cile de ciment. Una din aceste mori a în
soțit-o Tudor Avram pînă în China, luînd 
parte la instalarea ei într-o fabrică de 
ciment ridicată acolo cu sprijinul specia
liștilor noștri. De data aceasta „echipa A- 
vram“ lucrează la o moară de ciment pen
tru Vietnam. Și-i dau zor ca să-și înde
plinească angajamentul înainte de termen. 
Tatăl și-a educat fiii în spiritul unor ast
fel de angajamente și nu el o să fie cel 
care să se supere că n-a fost întîmpinat 
de toată „echipa” la aeroport.

Seara, acasă. în Ferentari. Ana, nevas- 
tă-sa, robotește ajutată de Veturia, ulti
mul membru al familiei- Tudor s-a înfipt 
într-un fotoliu, pe balcon. înconjurat de 
fii. S-a bronzat.

— Am făcut șase băi 
în Oceanul Pacific — 
spune el cu mîndrie.

Cazangiul are un 
aer aparte, pe care nu 
i-1 cunoscuseră cei din 
familie. A adus cu el 
izul marilor drumuri
intercontinentale, în 
gura lui răsună ciu
dat numiri noi, ne

cunoscute, de localități. Ii sclipesc ochii 
vesel și mereu își freacă mîiniie.

— De-abia aștept să pun mina pe cio-
can — mărturisește-

Băieții rîd bucuroși. Pe cel mai mic îl 
solicită jos în scuar o ceată de prieteni. 
Coboară scările în goană, cîntînd în gura 
mare. Este întîmpinat cu strigăte de sa
lut Pînă sus. pe balcon, răzbate glasul 
lui puternic:

— A venit tata din China 1
Tudor Avram se încruntă de formă. 

Este totuși bine dispus și, de ce nu, și 
puțin mîndru.

— Asta umple cartierul 1
Replica răsună voioasă, dar toți cei de 

față tresar. Parcă au mai auzit-o cîndva. 
Din noianul de aduceri aminte aceste vor* 
be răsar totuși ca ceva foarte cunoscut, 
deși foarte îndepărtat.

— Ce-a fost asta, Tudore ? — întreabă 
Ana.

— Ce să fie ? Ai uitat ? Adu-ți aminte 1
★

Pe strada Tătarului Ia numărul 5 era 
un șir de maghernițe. Maghernițe din 
paiantă, cu acoperișuri din tablă de bi
doane, cu uși hîite și ferestre cît palma. 
Ușile nu se-nchideau în clanță, giurgiu- 
velele erau înfundate cu hîrtie, acoperi
șul. ca sita, lăsa să țîrîie ploaia în odăi. 

hornul sta într-o rină 
parcă atunci se în
torsese de la cr’șmă. 
In acest șir de ma
ghernițe, care numă
rau 15 odăi. locuiau 
15 familii de munci* 
tori. Se vedea Bucu- 
reștiul în zare. Intre 
mahalaua asta și oraș 
era un maidan de gu
noaie. Toamna și pri
măvara oamenii ple
cau la lucru în picioa
rele goale. Treceau 
bălțile și mocirlele și 
făceau coadă la o 
pompă de apă ca să 
se spele. Apoi își 
încălțau bocancii, pe 
care-i duseseră în 
mînă și se ur
cau In tramvai. La o 
lună odată, pica pro
prietarul să ridice chi
ria. Tot atunci se în- 
fățișa și popa cu bote
zul să-și ia obolul 
enoriașilor. Tot atunci 
își deschidea băcanul 
catastiful ca să-și li
chideze datornicii. Și 
tot atunci și funcțio
narii primăriei adunau 

dările pentru „fațadă, trotuare, întreține
rea străzilor și plata — înțelege bacșiș 
— hornurilor”. Plata pentru străzi care 
nu existau, pentru trotuare care nu exis
tau, pentru ..fațada” de gunoaie și no
roaie. Venea omul cu salariul acasă și 
î-l înghițeau toate aceste angarale. O lua 
de la cap cu datoriile. In 1933, primul 
care a venit cu mina goală acasă a fost 
Avram. Rămăsese șomer! Alexandru, fiul 
cel mai mare avea atunci 5 ani, se juca 
în curte cu o ceată de prieteni. Pină în 
casă a răzbătut strigătul neștiutor al 
băiatului:

— Tata e șomer 1
— Du-te, Ana, și adă-1 în casă. Asta 

umple cartierul! Află băcanul c am ră
mas șomer.

Cîți ani au trecut de atunci ? O veș
nicie.

După cucerirea puterii de către 
clasa muncitoare, în maghernițele de pe 
strada Tătarului au intrat tractoarele și 
buldozerele. Datorită acestui fapt stau în 
seara asta pe balconul unui bloc din Fe
rentari. ascultînd larma băieților din 
scuar.

— A venit tata din China 1
— Asta umple cartierul! — repetă 

șugubăț cazangiul. Las’ să-I umple Ană. 
Iți amintești ?

— îmi amintesc.
Alexandru își amintește și el și zîmbește 

stingherit De ce, frate? Taică-tău a 
fost atunci primul șomer din mahala. As
tăzi este primul muncitor din Ferentari 
care a fost în China, a instalat o moară 
de ciment făcută de mîiniie voastre și s-a 
scăldat în valurile oceanului Pacific. Las’ 
să afle lumea I

DIONISIE ȘINCAN

Tara mea
Străinule, cînd vei vedea
In zare, șir de coșuri noi
De fabrici, inâlțînau-se ca plopii, 
Să știi că te apropii
De țara mea,
Că ai ajuns la noi.
Străinule, cînd tu în depărtări 
Vei bănui a munților spinări 
învolburați cu-a norilor părere 
Ca niște turme mari de dromadere, 
Și cînd din adinei mea lor de piatră 
Tu pe mineri scoțînd ii vei vedea 
Cărbuni, ca dintr-o nesecată vatră, 
Să știi că ai ajuns in țara mea. 
Străinule, atunci cind ai să vezi 
Cît va cuprinde-n zări privirea ta 
Arînd pe cîmp tractoarele, cirezi, 
Și ai s-auzi, ca niște pianine, 
Cîntînd semănătoarele pe șes 
Să știi că ai ajuns în țara mea, 
Că ai ajuns Io mine.
Străinule, cînd vei găsi-n orașe -
Pe unde-au fost cocioabe vechi de lemn 
Sau poate doar ruine de război, - 
Păienjeniș de schele uriașe,
Un alt oraș întreg de case noi, 
Și străzi cu tei ce-au înflorit abia, 
Să știi că toate acestea-s semn 
Că treci prin țara mea.
Străinule, de-ai sâ-ntîlnești în cale 
Pe stradă, într-o seară, in apus, 
Vreun muncitor, spre casa lui, agale, 
Cu voie bună și cu fruntea sus, 
Și de-i vedea,
Vorbind cu el, că-i mîndru și e demn, 
Să știi atunci că și acesta-i semn 
Că ai vorbit c-un om din țara mea.

BEMOSTENE BOT

Pe șantier
Imi amintesc de ziua de atunci, 
din miezul verii, caldă și frumoasă. 
Lumina ei m-a deșteptat in zori 
și am plecat cu pași grăbiți de-acasă.
Ce mult se înălțase blocul nou I
Pe muncitori abia-i zăream pe schele— 
Grămezi de cărămizi și de nisip 
suiau de jos, încet-incet, spre ele.
Cind m-au văzut, zidarii au zimbit 
ințeiegînd ce vreau... Și ziua toată, 
cu ei alături, am lucrat și eu 
dind cărămizi, bucată cu bucată.
Simțeam cum urcă zidul zvelt spre cer 
cu aripi roșii peste țara-ntreagă, 
cum munca mea de mic și nou zidar 
de vastul țării șantier mă leagă.

NICOLAE UNGUREANU
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