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Și dacă îl

Azi, iți scrii an
gajamentul pe ca
re începi nd din 
clipa primirii cra
vatei roșii trebuie 
să-l respecți- Zi 
de zi. faptă cu 
faptă !

Zi de zi, oamenii muncii 
din patria noastră cons
truiesc, înaltă pe teme

lii solide o viață frumoasă, în
sorită. Pentru noi, cei de azi, 
pentru cei de mîine. Pentru 
oameni 1 Ce minunat e să te 
știi folositor. Să știi precis că 
oamenii au nevoie de tine, de 
priceperea ta. Acestei cerințe 
îi poți răspunde chiar și tu, 
copil de școală.

—- Ce-ai făcut azi ?
— Azi am luat o notă bună. 

Am scris o compunere fru
moasă despre oamenii care 
construiesc case noi, fabrici 

noi, orașe noi I Despre cei ce 
apără pacea !

— Ce-ai făcut azi ?
1— Vedeți, cum să vă spun? 

Nu-i vorba de un fapt concret, 
care are un nume. La noi în 
clasă sânt copii foarte buni la 
învățătură și mai ades buni co
legi. Ca Petrișor Mihai, de pil
dă, sau Gross Gheorghe, Nico- 
lae Denisa, Iancu Vladimir, 
Hie Georgeta, Culinski Maria, 
Pavelescu Mircea, Zigmund E- 
lisabeta, Bogdan Anca și încă 
mulți alți copii. Sînt pionieri. 
Pentru noi, ei sînt o mândrie —• 
spune Vîja Dan. Dar tot la noi 

mai e și S. Mihai. E indiferent, 
nu participă la activitatea 
obștească, e grăbit, n-are timp 
decît pentru el. Sau, în deta
șamentul 2 este și D. Aurelia. 
Este o pionieră foarte bună la 
învățătură, dar egoistă, indife
rentă față de preocupările ce
lor din jur. Nu-i place ca și 
alți copii să aibă note bune. 
Și știți ce am hotărît noi, pio
nierii celor două detașamente 
ale claselor a VII-a ? Să orga
nizăm o adunare în care să 
condamnăm Indiferența și In
vidia. Indiferența față de 
colegul tău, față de omul 
de lîngă tine este un de

fect foarte urît.
întîlnești cîteodată la un pio
nier, atunci e trist: pe cravata 
lui, fără să se vadă, există o 
pată. Și este știut, cravatele 
noastre roșii trebuie să strălu
cească. Să nu aibă nici o pată I 

>— Ce-ai făcut azi ?
— Am continuat ceea ce am 

început ieri. Am învățat încă 
o lecție. îmi place Consec
vența. Ea te ajută să desăvîr- 
șești, să întregești ceea ce ai 
început ieri — este 
Rusinoiu Carmen, 
de unitate.

Prin tot ceea ce 

de părere 
președinta

facem noi

azi la școală, prin străduința 
noastră, ne pregătim pentru 
ziua de mîine, când vom fi 
schimbul părinților noștri. Ce 
fel de schimb vor fi însă Mar- 
cov Eugen și Maximilian Ius
tin din clasa a VII-a A, care 
învață doar „cînd vor” ? Iustin 
e foarte inteligent. Și scrie 
frumos compuneri. Vrea să se 
facă cosmonaut sau să studieze 
problemele Cosmosului. Și pe 
Eugen îl pasionează Cosmosul, 
Dar ce fel de cosmonauți, ce 
fel de oameni de știință vor fi, 
dacă nu învață cu consecven
tă ?

— Ce-ai făcut azi ?
— Să mă gîndesc puțin : 

am venit ca de obicei la școa
lă, am răspuns bine la istorie. 
I-am atras atenția lui Dumitriu 
Constantin să nu mai vorbea
scă urît, am ajutat-o pe Cons
tantin Georgeta să înțeleagă o 
problemă... Dacă mă gîndesc 
bine, n-am făcut nimic deose
bit, ne-a mărturisit Gross 
Gheorghe.

Dar știți de ce-1 iubesc pio
nierii, colegii toți pe Gheorghi- 
ță ? Tocmai pentru că el consi
deră obișnuite aceste preocu
pări !

— Ce-ai făcut azi ?
— Azi, detașamentul a ho

tărî! : toți pionierii buni la în
vățătură vor sta în bancă a- 
lături de copiii mai slabi la în
vățătură. îi vor ajuta să ia no
tițe, îi vor determina să fie a- 
tenți la ore, vor învăța acasă 
împreună. Gheleșel Cristina, 
care învață foarte bine, s-a an
gajat s-o ajute pe Constantin 
Georgeta.

— Ce-ai făcut azi ?
— Pionierii își cinstesc cra

vata și prin muncă obștească. 
Vîjdea Marin, Rădulescu Ște
fan, Nicolae Denisa, Grigore 
Petrișor și alții au săd’it 70 pu- 
ieți de plop împrejurul școlii 
noastre. La orele de lucru ma
nual au cusut matricole pentru 
școlarii cei mici. Pionierii gru
pei a IlI-a din detașamentul I, 
au strîns o mare cantitate de 
fier vechi.

Desigur, ceea ce au făcut a- 
cești pionieri nu este de loc ex
traordinar. De ce ? Pentru că 
sînt lucruri pe care în mod fi
resc trebuie să le facă pionie
rii și tocmai faptul acesta e 
minunat.

Despre toate acestea au dis
cutat, la adunarea lor de deta
șament, pionierii.

E. SKIBINSKI

DRAGI CITITORh

De jur-împrejurul zidului școlii, peste ani, frunzele plo
pilor mari vor vorbi în graiul lor despre acești pionieri 

pe care-i vedeți în fotografie. • Buni colegi, buni prieteni, pionieri silitori. Așa sînt pio
nierii care formează activul pionieresc al celor doua de
tașamente ale claselor a VII-a de la Școala de 8 ani 

nr. 5 din Capitala.

Ce părere aveți 
despre aceasta 

adunarel

La voi In detașa
ment ați discutat 
vreodată aseme

nea lucruri l

Scrleți-ne despre 
acestea I
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Cîțiva membri ai activului pionieresc s-au 
întîlnit sa învețe... un cîntec. Peste o săpta- 
mîna sau doua, în grupe și detașamente 
cîntecul va fi învățat de toți pionierii I

Știri d n unități 
și detașamente

Cu multă bucurie, pionierii 
Școlii de 8 ani din comuna 
Cîrligele, raionul Focșani, par
ticipă la înfrumusețarea comu
nei dragi. De curînd ei au vă
ruit gardurile și au săpat ron
durile de flori de-a lungul șo
selei.

★
1 200 kg de fier vechi au co

lectat nu de mult pionierii Șco
lii de 8 ani lin comuna Giur- 
telec, raionul Șimleu. Acțiunea 
continuă.

★
Numai în două ore, pionie

rii din satul Curtea au recoltat 
3 000 kg cartofi de pe tarlaua 
Gospodăriei agricole colective 
„6 Martie 1945" din Coșava, 
raionul Făget. 

nul Fetești, au participat la în- 
silozarea porumbului pentru 
hrana vitelor gospodăriei co
lective. De asemenea, au mai 
participat la săparea unui mare 
număr de gropi pentru viitoa
rele plantări de puiețl.

★

Nu de mult, colectiviștii din 
comuna Crasnaleuca, raionul 
Săveni, au început să culeagă 
fructele din livada gospodă
riei. La această muncă au par
ticipat bucuroși și pionierii. Cu 
toții au fost mîndri cînd căru
țele au dus la magazie aproa
pe 1 000 kg de mere și însem
nate cantități de pere și nuci 
culese de ei.

★
Pionierii claselor a Vil-a de 

la Școala de 8 ani nr. 9 din 
Turnu Severin au ajutat la a- 
menajarea unui teren de sport 
în curtea școlii și la plantarea 
unui gard viu din arbuști.

★

Intr-o după-amiază, după ter
minarea orelor de clasă, pio
nierii -lașei a IV-a B de la 
Școala medie nr. 2 din Caran
sebeș au făcut o frumoasă vi
zită la fabrica de pîine din a- 
proprierea orașului. Aci, mun
citorii le-au explicat procesul 
de fabricație al pîinii și i-au 
condus prin toate secțiile fa
bricii-

*
în orele de activități prac

tice, pionierii de la Școala de 
8 ani din comuna Gîldău, raio-

De ce n-a fost realeasa Sada ?
In adunarea pentru alegerea 

președintelui de grupă din a- 
nul acesta, s-a spus așa: Gru
pa I din detașamentul clasei a 
Vil-a n-a avut, timp de un 
an. nici un fel de activita
te care să-i intereseze pe co- 
pi' Acțiunile, cele care au fost 
totuși, au fost formale, mono
tone, lipsite de interes. Pre
ședinta de grupă, Tomescu 
Sanda, pionieră, de altfel sili
toare la învățătură, nu a răs

puns încrederii pionierilor, a 
celor care au ales-o, nu s-a o- 
cupat de grupă.

Toți pionierii care s-au în
scris la cuvînt au dezaprobat 
purtarea Sandei care a gîndit 
că, pentru a fi președintă de 
grupă, e suficient să înveți 
bine. Petrescu Severina, Slobo
da Tiberiu și Fediuc Adrian 
i-au atras de nenumărate ori 
atenția că în grupe, e plictisea
lă, că sînt și pionieri care în
vață prost.

Sanda însă era prea ocupată 
cu treburile ei ca să se mai o- 
cupe de treburile grupei. Și, 
în plus, nici n-o interesa dacă 
alți pionieri învață prost. Dacă 
( ~ învăța bine...

Vasiadi Silvia, președintă de 
detașament, reușea cu greu s-o 
mobilizeze pe Sanda, amintin- 
du-i ce sarcină mai are de în
deplinit conform programului 
d. activități. Său, cînd detașa
mentul organiza o acțiune, 
Sandei 1 se reamintea cel mai 
des că și grupa sa trebuie să 
participe.

De la alegerile pionierești 
din acest an a trecut puțin 
timp. Critica tovărășească a 
pionierilor a ajutat-o pe San
da. Și, deși pionierii n-au mai 
reales-o ca președintă, Sanda 
are acum mult mai multă gri
jă față de treburile grupei, se 
poartă ca o adevărată pionieră.

S-a hotărî t Sanda să se 
schimbe, să devină o pionieră 
activă, o bună colegă în co
lectivul în care trăiește ? Da l

OANA MAGDU
Școala de 8 ani,

Timișoara

"RytnUul de Zcl utt coanei

Smarandache Ion, din- 
tr-a șasea, e bucuros. In
structorul superior i-a no
tat astăzi din nou, în 
carnetul pionierului, cu- 
vîntul „îndeplinit". De 
astă dată. în dreptul 
condiției care îi cere 
viitorului purtător al dis
tincției să cunoască măre
țele construcții ale socia
lismului în tara noastră.

— Ești un băiat inimos, 
Ionică. Se vede că te-ai 
pregătit foarte serios. 
Cum ai procedat ?

Și iată că Smarandache, 
de obicei darnic la vorbă 
cînd e scos la lecții sau 
cînd ia cuvîntul la adună
rile pionierești, acum e 
pus în încurcătură. De 
ce ? Pentru că are atîtea 
de spus îneît nu știe cu 
ce să înceapă ■ Mai întîi, 
ar vrea să arate că nu 
s-a pregătit de unul sin
gur, ci împreună cu în
treg detașamentul și, în al 
doilea rînd, că nu e vorba 
de o singură acțiune, ci 
de o activitate pionie
rească bogată și îndelun
gată. într-adevăr, detașa
mentul claselor a Vl-a de 
la Școala medie nr. 2 din 
Craiova a organizat multe 
acțiuni frumoase pentru 
cunoașterea de către pio
nieri a realizărilor regi
mului de democrație 
populară și, în același 
timp, i-a mobilizat să 
participe la acțiunile de 
acest fel desfășurate pe 
întreaga unitate. Dar a- 
cesta e singurul detașa
ment care procedează ast
fel ? Nu, nu e singurul — 
și, ca să vă convingeți, 
vă vom da cîteva exem
ple. Iată-ne printre pio
nierii și școlarii din clasa 
a III-a, la o adunare. Sînt 
deosebit de atenți. Nici 
nu s-ar putea altfel 1 Cel 
care le vorbește — oas
petele lor — e un munci
tor de la Uzinele „7 Nor 

iembrie". Le explică pe 
înțelesul lor că fiecare 
cetățean al patriei, indi
ferent dacă e om matur 
sau copil de școală, tre
buie să contribuie la în
florirea ei. Cei din clasa 
a treia se gîndesc deîn- 
dată la notele lor, la com
portarea lor de fiecare zi, 
și asta dovedește că, deși 
sînt încă mici, înțeleg 
totul. Să părăsim acum 
școala și să mergem la

Ci ti fi acest ar ti col din 
experiența unui activ 
pioniere s c fruntaș

Uzinele „Electroputere". 
Aici ne vom întîlni cu un 
alt detașament din unitate 
— acela al claselor a 
IV-a. Pionierii vor să 
vadă cum lucrează prac
tic un fruntaș în produc
ție. Și văd. Pe Sidorian

și pe Frațian îi impresio
nează mai ales disciplina 
muncitorească și faptul 
ca fiecare muncitor învă
ță necontenit, își îmbogă
țește măiestria. Sidorian 
și Frațian știu ca aceasta 
uzină e foarte importantă, 
că lucrează și pentru ex
port- Poate că, peste ani, 
vor munci și ei aici — în 
orice caz, se pare că sînt 
hotărîți ca, de acum îna
inte. nimeni să nu mai 

spună despre ei că învață 
slab, că stau prost cu dis
ciplina. Iată acum cîteva 
adunări organizate de di
ferite detașamente : „Bis
trița, rîul de aur", „Orașe 
noi pe harta patriei'', 
„Călătorind pe valea Tro- 
tușului". Multe din aceste 
construcții copiii de aici 
le-au văzut cu ochii lor. 
Unitatea a organizat ex
cursii la București, Hune
doara,, la gospodăria de 
stat din Segarcea, la Tr. 
Severin, pe insula Ada- 
Kaleh. La gospodăria a- 
gricola colectiva din Go
lești, inginerul zootehnic 
le-a spus:

— Am și eu un fecior 
la școală. Vă aștept, pe 
el și pe voi, să ne luați 
locul. Pentru asta trebuie

să invățați. Eu am deve
nit inginer la bătrînețe, 
în trecut n-a fost posibil 
să studiez. Voi aveți toate 
condițiile, folosiți-le așa 
cum vă îndeamnă parti
dul, fiți demni de ele.

O acțiune care se bu
cură în școală de mare 
popularitate e colectarea 
fierului vechi. Oțelarilor 
Hunedoarei nu le e ne
cunoscută această uni
tate, ei au turnat chiar 
o șarjă specială cu fierul 
vechi strîns de pionierii 
unității, cei mai buni din
tre dînșii fiind invitați 
sa asiste la festivitatea 
turnării șarjei.

Pionierii de aici îndră
gesc cîntecele și poeziile 
despre patrie și partid, 
învățarea lor se face în 
mod organizat, în adună*  

rile de grupă sau cu pri
lejul activităților pionie
rești de duminică. O ini
țiativă bună a detașamen
tului 4 s-a extins în toată 
unitatea. E vorba despre 
„festivalul primăverii", 
prilej cu care copiii pre
zintă cele mai frumoase 
poezii, cîntece, scenete.

Un mare merit in rea
lizările unității îl are acti
vul pionieresc, format din 
pionieri cu inițiativă, har
nici, buni organizatori, 
cum sînt Păducel Doru, 
Șerbănescu Dumitru, 
Smarandache Ion, Vălea- 
nu Emanuela, Arostei 
Gabi. Dorința lor este ca 
și în acest an școlar acti
vitatea unității să fie 
bună, folositoare pionieri
lor și, dacă se poate — și 
e clar că se poate • — 
chiar mai bună decît 
pînă acum

ADRIAN BUTOI,
instructor superior

SANDU ALEXANDRU
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Vasile își luă de 
pe scaun crava
ta lui roșie și, 
pregătindu-se s-o 
lege în jurul gî- 

ea cu 
Ani 

fuse- 
cîte

tului, se uită la 
multă duioșie, 
de-a rîndul îi 
se tovarășă și
amintiri sînt legate de 
ea !

...Iată-1, cu ani în 
urmă, rostind anga
jamentul solemn al 
pionierului. Micuț, 
puțin timid, dar vesel 
și tare mîndru că pri
mește cravata 
Este în clasa a 
Apoi, deodată, 
mai răsărit și, 
ales, curajos, 
tica pe cîțiva 1 
dunarea de grupă că 
nu învață. Se oferă 
să-i ajute. Este în cla
sa a V-a— Firul gîn- 
durilor se deapănă 
mai departe. Ogoare, 
holde nesfîrșite. îm
preuna cu colegii săi, 
a venit la strîns spi
ce. Apoi... Undeva, pe 
malul apei, printre co
pacii înalți, se aud 
cîntece vesele, rîsete 
de copii. Sînt pionierii 
în excursie. Este și 
Vasile cu ei, nerăb
dător să înceapă con
cursul de pescuit, a-

roșie. 
i IlI-a. 

mult 
, mai 
îi cri- 
în a-

u

poi cel de atletism...
Vasile își întrerupe 

șirul gîndurilor. Este 
timpul să plece. De
tașamentul din care 
face parte i-a arătat 
încrederea, i-a dat re
comandarea, în adu
narea generală a or
ganizației de bază 
U.T.M. a fost discu
tat, și utemiștii au 
fost de acord să-I 
primească în organi
zația lor. Dar, oare, 
cum va fi acum ? Ce-1 
vor întreba la comitet? 
11 vor confirma oare ? 
Emoția pune stăpî- 
nire tot mai puternic 
pe Gheorghe Vasile, 
încă pionier al de
tașamentului clasei a 
Vll-a de la Școala de 
8 ani din Optași, re
giunea Argeș.

Toți cei din jurul 
mesei îi sînt cunos- 
cuți lui Vasile. Și to
varășul secretar al 
comitetului comunal 
U.T.M., și tovarășul 
secretar de partid de 
la gospodăria colec
tivă, și toți ceilalți. 
I se citește adeziunea, 
1 se pun întrebări. 
Răspunsurile vin cla
re, sigure. „Sînt tare 
bucuros că Vasile va 
deveni utemist, spune 
tovarășul secretar de 
partid. îl cunosc de 
mic copil și știu cît 
de inimos este. Mi-a 
spus că vrea să ră- 
mînă în colectiva 
noastră. M-aș bucu
ra, e un băiat harnic. 
Va deveni un bun co
lectivist..."

Și ceilalți spun cu
vinte de laudă pio
nierului acum devenit 
utemist. Unii îi fac 
recomandări, îl sfătu
iesc. Iar 
pătrund 
vintele 
Acum,
carnetului roșu, o pu
ternică 
mîndrie 
cuprind

lui Vasile îi 
în suflet cu- 
tovarășilor... 

la primirea

emoție și o 
înălțătoare îi 
inima...
E. DONOSE S

rîmd 
pio-

recreația mare și, 
pe rînd, la camera 
nierilor sosesc președin- 
detașament, de grupe.ții de

Unii au venit să-și ridice abo
namentele la „Scînteia pionie
rului", la „Cravata roșie", alții 
să ceară unele lămuriri. Tova
rășul instructor superior stă de 
vorbă cu toți. în camera pio
nierilor mai intră o pionieră.

— Ce e nou la voi ? o în
treabă instructorul.

Și ea îi povestește cum, în 
„secret", au înfrumusețat cla
sa ; grozav s-a bucurat tova
rășa dirigintă.

Apoi schimba o privire cu 
pionierii din jur și pleacă.

A doua zi...
— Dar ce e aici? întreabă 

tovarășul instructor superior. 
ZVJ ionierii își propuseseră să 
' yL/ înfrumusețeze camera 

pionierilor. Sus, pe pe
rete, pionierii scriseseră din 
nou, cu litere mari, decupate, 
chemarea pionierească: „La 
luptă pentru cauza Partidu
lui Muncitoresc 
gata I* Dedesubt, 
pionierească de 
senâtă îi luase 
puțin decolorate. La fel și an
gajamentul solemn al pionie
rului fusese scris din nou cu 
măiestrie. Drapelul unității, 
steagurile triunghiulare ale de
tașamentelor, goarnele, tobele, 
toate erau aranjate parca mai 
frumos ca înainte. Pe celalalt 
perete, fața în față cu colțul 
pionieresc, se afla, frumos în
rămat, portretul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
cum și lozinca: „Mulțumim din 
inima partidului pentru copilă
ria noastră fericita". Pentru 
camera pionierilor, Bîcu Vasi- 
lica, Cristoiu Maria și Dumitru 
Cristian mai scriseseră și dese
naseră pe doua cartoane mari, 
pentru cele două categorii de 
vîrstă, condițiile pentru obți
nerea distincțiilor pionierești. 
Bobiu Elena, Cristea Ștefan și

Romîn, fii 
o insignă 

curîriid de- 
locul celei

Dumitru Cristian, pe alte două 
cartoane, notaseră semnaliza
rea cu fanioane, alfabetul 
Morse. Cînd a intrat to
varășul instructor superior, pi
onierii le prindeau pe perete.

— Tocmai voiam să vă spun 
că e timpul să înfrumusețam 
și camera pionierilor, le-a zis 
bucuros instructorul. Mi-ați 
luat-o înainte...

Ci, împreună cu pionierii, 
țr a mai pus cîteva numere 

ramase în urmă la co
lecțiile gazetelor și revistelor

pionierești care există, de obi
cei, la camera pionierilor, a 
ales cîteva din cele mai bune 
jurnale de detașament, caiete 
de grupă.

— Vor folosi noilor pre
ședinți, a explicat el.

fi trecut o ora, doua. E 
C7C din nou recreația mare.

La camera pionierilor au 
venit pionieri, președinți de 
grupa, de detașament. Unii cer 
lămuriri în legătură cu caietul 
grupei, alții discuta despre 
programul de activități, cerce

Pionierii de la Școala 
de 8 ani nr. 151 din

Mi
Capitala 
cu drag 

camerei

se îngrijesc 
de aspectul 
pionierilor.

tează colecții, notează alfabe
tul Morse. La camera pionie
rilor din comuna Maglavit, ra
ionul Calafat, regiunea Olte
nia se duce o activitate inte
resanta.

GETA COSTIN

FOILETON

y $ y l

Muzeul de științe naturale „Gr. 
Antipa" din București. Din toa
te1 colțurile țării vin, zilnic; 
nenumărați vizitatori. Printre 

ei sînt foarte mulți copii.

„Bietul" băiatI A ajuns 
la culmea răbdării. A ascul
tat el, pionierul Negoescu 
Sebastian, o dală, de două 
ori, de nouă ori, cînd l-ați 
criticat în adunările de gru
pă, în cele de detașament. 
A dat din cap înțelegător 
cînd i-ați vorbit prietenește. 
Uneori, ca să nu-I mai tot 
bateți la cap, și-a luat chiar 
angajamente. Dar de la o 
vreme, gataI S-a săturat și 
el, că doar n-o ii de fier. Ei 
da, vine neglijent îmbrăcat, 
nespălat, fără cravată. Dar 
mai are și alte treburi omul. 
De lucrurile astea „mărunte" 
nu are timp. Cîte nu sînt de 
făcut: să joci fotbal în zece 
reprize, să hoinărești, să te 
bați cu cei mici... Si apoi, și 
lecțiile sînt multe. De aceea 
„uită" mereu caietele acasă. 
La matematică oricînd poate 
lua un 9 sau un 10. Dacă în
vață... Dar nuînvață. Știe să 
deseneze frumos. Dar deser 
nele lui nu au perspectivă

decît... prinse pe spatele co
legilor. li place să facă și 
sport, dar nu-i priește decît 
în timpul orelor și numai 
anumite „sporturi" — arun
carea la țintă... cu ghemotoa
ce de hîrtie, mersul.., pe 
brînci, fuga... de la ore.

Dar, cum spuneam, Sebas
tian a ajuns la culmea răb
dării. Așa că a început să-i 
bată pe cei care „nu-1 Iasă 
în pace". A găsit și o metodă 
proprie- închide ochii și dă 
cu pumnii unde apucă. „Ce 
aveți cu mine?" își întreabă 
uneori Sebastian colegii. în
trebare fără rost. Se preface 
că nu știe ce-i cer colegii, 
în primul rînd, ei îi cer să 
învețe bine și, tot în primul 
rînd, să se comporte ca toți 
ceilalți.

Ce crezi, Sebastiane ? Este 
așa de greu să fii în rînd cu 
toți pionierii ?
Școala de 8 ani, Slatina

E. TOFAN



CEI DIN ABATAJUL
DOI-EST

— Pornim ?
— Pornim !
Prim-maistrul miner Gheorghe Crinu, un flăcău mă

runțel, cu vorba blajina și ochi scăpărători, aprinde 
lămpile și, după cîteva clipe, umăr lingă umăr, începem 
călătoria în subteran. După ce străbatem o galerie ori
zontala, lunga de un kilometru și ceva, ajungem la puțul 
central. Urcăm în „colivie", adică în cabina ascensoru
lui minier, și după alte cîteva minute de drum — de 
dată aceasta pe verticală, spre inima pămîntului — po
posim la orizontul 480, la 400 de metri sub pămînt I Sub 
pămînt, și totuși în jurul nostru totul freamătă de 
viața. La gura puțului, pe un panou mare, apar în fiece 
clipa semnale electrice, luminoase, iar alături, țîrîie 
din cînd în cînd soneria telefonului. Pe șinele înguste, 
locomotivele de mină, pe care zărești, la lumina lămpii, 
inscripția „construit în R.P.R.", trag după ele șiruri ne- 
sfîrșite de vagoneți, încărcați cu cărbunii negri, sclipitori. 
Departe, pe galeriile ce se resfiră de aici în toate di
recțiile, lămpile minerilor strălucesc aidoma unor licu
rici în noapte. Dacă n-ai ști cu precizie că ai coborît 
într-o mina, ai putea crede că te afli seara, într-o stație 
de cale ferata, urmărind munca ceferiștilor.

Mergem mai departe, Străbatem iarăși sute de metri 
de galerie. Freamătul muncii de la orizontul 480 a ră
mas în urma. Cu ascensorul de la puțul șase, coborîm 
din nou spre adîncuri, Aici, la orizontul 519, alta este 
imaginea muncii. Nu se mai văd prin preajmă vagoneți 
încărcați cu cărbuni, ci vagoneți încărcați cu cherestea
— scînduri groase și bușteni — lemn pentru armarea 
galeriilor din abataje. E semn că ne aflăm aproape de 
ținta călătoriei. Și intr-adevăr, după ce înaintăm încă 
vreo suta de metri prin labirintul subteran al minei, 
însoțiți de răpăitul sacadat al pikamerelor, iata-ne 
ajunși în abatajul frontal doi-est, aici unde muncește 
una dintre cele mai harnice brigăzi de mineri de la Lupeni: 
cea condusă de comunistul Sabin Ghioancă. Șutul înce
puse de mult. Flăcăii —tot unul și unul — Ion Sorescu, 
Ilie Rășitaru, Valentin Moraru și alții, lucrează de zor. 
Mînuite cu pricepere, pikamerele „mușcă" lacome din 
stratul gros de cărbune. Apoi, cale de 80 de metri, ur
mărim șerpuirea ca de balaur negru, uriaș, a crațerului
— un fel de bandă rulantă ce transportă cărbunele din 
abataj pînă la rostogol. Aici, la rostogol, facem cunoș
tința cu alți doi mineri destoinici: Marin Nicolae și Ion 
Armăsaru.;

— Cum merge treaba ? se interesează prim-maistrul.
— Ca de obicei. Adică bine I răspund flăcăii. Pînă 

acum am trimis la suprafață 400 de vagoneți, atît cît 
prevedea planul, iar pînă la sfîrșitul șutului mai sînt 
vreo doua ceasuri bune...-

Prim-maistrul zîmbește satisfăcut;
— Va să zică și astăzi o să dați 60—70 de vagoneți în 

plus ?
— Păi se putea altfel ? răspunde tînărul candidat de 

partid Marin Nicolae. Minerul nu-și calcă niciodată cu- 
vîntul I Apoi, ajutat de ortacul său, se apucară să în
carce cu cărbune o noua garnitura de vagoneți, între 
timp, Gheorghe Crinu prinse să povestească cu vorba 
lui blajină.

— Cînd brigada tovarășului Ghioancă a luat în pri
mire acest abataj, toată lumea credea că vom avea 
multe necazuri. Și asta, pentru că aici condițiile de 
munca sînt mai grele decît în alte abataje : umiditate 
și presiune mai mare, roci calcaroase. Dar cu toate astea, 
flăcăii din brigada tovarășului Ghioancă s-au angajat 
să depășească lună de lună planul. Și s-au ținut de 
cuvînt: de la începutul anului și pînă acum brigada 
a dat peste plan mai bine de 6 000 tone de cărbune.

★

în curtea minei se afla o piatră comemorativă. Pe 
trupul ei rece, de granit, sînt dăltuite cîteva cuvinte în 
amintirea eroicelor lupte de la Lupeni. Ieșind din șut 
și trecînd pe lîngă acest monument, flăcăii din brigada 
lui Sabin Ghioancă se opresc adesea. Ei, fiii și nepoții 
minerilor căzuți eroic acum 33 de ani, știu că lupta și 
jertfa înaintașilor lor n-au fost zadarnice ; datorită suc
ceselor pe care poporul nostru le obține zi de zi în 
muncă, sub înțeleaptă conducere a partidului, Valea 
Jiului, Valea plîngerii de altădată, a devenit astăzi o 
adevărata Vale a feri cirii, cum a devenit, de altfel, țara 
întreaga.

' ' I. ANDREI

PESTE C1TEVA CLIPE — ÎNCEPE SCHIM
BUL. TRENULEȚUL ELECTRIC II TRANSPOR

TĂ PB MINERI M ȘUT.

ulițele salului, de-a lungul că
rora se rînduiesc casele colec
tiviștilor — cele mai multe 
construite în ultimul timp — 
aproape că nu vezi țipenie de 
om.

Doar la o poartă, cîfiva oa
meni mai în vîrstă. Stau roată, 
pe scăunele joase de lemn. Din
cînd în cînd, sorb dintr-o cană 
de sticlă dulceața mustului cu 
parfum de strugure. își mîngîie 
mustățile cu plăcere, stau la 
taifas.

— Azi îs mai tofi la cămin, 
ne spune unul dintre ei, ghi- 
cindu-ne parcă gîndurile. Bă
ieții, fetele...

O lumină plăcută, liniștită 
se răspîndește din becurile 
suspendate sub tavan. Pe sce-

ru și Florica Talpoș, bibliote
cara.

Mulfi dintre colectiviști pe
trec o bună parte din timpul 
liber la bibliotecă. Mii de vo
lume are biblioteca. .Dar... să 
ne pregătim ! Acuși începe me
ciul : „Voința" — echipa noa
stră — joacă cu „Săgeata" co
lectiviștilor din Drăghiceanu..,

O duminică obișnuită în co

lectivă. Și totuși, cît de bqyă- 
tă I Cît de deosebită de cea 
din trecut, cînd satul era /inul 
în întuneric și ignorantă!

O zi de odihnă luminoasă, 
ca și viafa nouă a colectiviști
lor.

Slobozia, Giurgiu
AL. DINU IFRIM 

GR. PREPELIȚĂ

na căminului nou-nout. apare 
un grup de dansatori îmbră- 
ca[i în frumoase costume na
ționale, cusute cu amici roșu 
și negru, încinși ia mijloc cu 
brîie bătute în mărgelu/e co
lorate.

Prinși în ritmul sunetelor de 
vioară și (ambal, dansatorii bat 
zdravăn podeaua, se mișcă viu 
într-o parte și alta, se răsucesc 
în loc. Jocul e tot mai însu
flețit.

— „Cîrligul", explică Ștefan 
Ciobanu, directorul căminului 
cultural. E un dans din părțile 
noastre. Cum e și firesc, noi 
dăm o mare atenție valorifică
rii folclorului local. Primii care 
ne ajută sînt utemiștii: Vasile 
Jelescu, care activează și în e- 
chipa de teatru, Petre Slav, 
Georgeta Iliu, Petra Coșovliu...

— Și ce alte activități mai 
au loc duminica ? Cum își mai 
petrec colectiviștii această zi 
de odihnă ?

— Colectiviștilor le place 
foarte mult teatrul. Avem o 
formafie artistică bună. Acum 
pregătim piesa de teatru „Da
rul", în care e vorba despre 
viafa nouă, îmbelșugată a co
lectiviștilor. In rolurile princi
pale : Aurel și Vasilica Braga-



Pentru prima data, la 1 no
iembrie a.c. U.R.S.S. a lansat o 
rachetă cosmică în direcția 
planetei Marte.

Ultima treaptă a rachetei 
purtătoare a plasat pe o orbită 
intermediară un satelit greu al 
Pămîntului de pe bordul că
ruia a fost lansată o rachetă 
cosmica cu traiectoria spre 
planeta Marte, la bordul ra
chetei cosmice s-a aflat insta
lată stația automată interpla
netară „Marte—1" cu o greu
tate de 893,5 kg. Zborul lui 
„Marte—1" pînă la planeta 
Marte se va efectua în peste 7 
luni.

Stația automata ,,Marte—1*  
va efectua o serie de cercetări 
de lungă durată asupra spațiu
lui cosmic, va ajuta la stabili
rea radiocomunicațiilor cos
mice interplanetare, va foto
grafia planeta Marte și va

transmite aceste iotograiii, prin 
canale radio, pe pamînt.

La 3 noiembrie, Andrei Se- 
vernîi, directorul Observatoru
lui astrofizic din Crimeea, a 
declarat că „Marte—1", în 
zborul său prin Cosmos, a fost 
fotografiata — fiind pentru pri
ma dată cînd o stație cosmica 
interplanetară, în mișcare, a 
putut fi fotografiată.

Știrile din 4 noiembrie a.c. 
despre zborul lui „Marte—1", 
arata că legătura prin ra
dio cu stația interplanetară 
sovietică este stabilă, că și 
alte observatoare astronomice 
sovietice au obținut fotografii 
ale lui „Marte—i".

La 5 noiembrie, orele 12 
(ora Moscovei) „Marte—1" s-a 
aflat la o depărtare de 
1 321 000 km de pămînt.

DATE DESPRE PLANETA 
MARTE : Marte este o planetă 
aproape sferică, cu raza de 
3 390 km. Volumul său repre
zintă doar 0,107 din cel al pă
mîntului. Anul martian are 686 
zile (o zi marțiană = 24h 
37'22"6'T0). Distanta minimă de 
pămînt = 55 000 000 km. Se 
presupune existența pe Marte 
a unei oarecare vegetații. At
mosfera rarefiată, conținînd a- 
zot, acid carbonic, puțini vapori 
de apă, asigură condiții vitrege 
pentru locuitori ai pămîntului. 
Ziua, temperatura variază între
— 50°—80° C ; în zona ecuato
rială ea oscilează între 0’ și 
+25“ C pentru a scădea noap
tea la minus 50° C.

Stația automată „Marte—1"
— excepționala realizare ■ 
științei și tehnicii sovietice — 
va da răspuns multora din e- 
nigmele legate de planeta Mar
te, urmînd ca, așa cum a decla
rat acad. Gh. Demetrescu, în- 
tr-un viitor nu prea îndepăr
tat, omul sa continue cercetă
rile personal, pe planeta Marte,

Frații Adașaliev

------------------<>*<>------------------

A XVII-fl aniversare i F. M. T. D,
Se împlinesc, la 10 noiem

brie, 17 ani de cînd a luat fi
ință — la Conferința mondială 
a tineretului de Ia Londra — 
Federația Mondială a Tinere
tului Democrat F.M.T.D. cu
prinde astăzi peste 100 000 000 
de tineri din aproape o sută 
de țări. In cei 17 ani de activi
tate, a mobilizat tineretul în 
lupta pentru pace, împotriva 
cursei înarmării atomice, îm
potriva politicii agresive a 
cercurilor imperialiste.

F.M.T.D. a pus permanent în 
centrul activității sale proble
me deosebit de importante și 
care privesc în mod vital tînă- 
ra generație: lupta pentru tri
umful ideilor coexistenței paș
nice, pentru asigurarea unei 
păci trainice pe calea dezar
mării generale șl totale, pentru 
lichidarea definitivă a odiosu
lui sistem colonialist. F.M.T.D.

a luptat permanent pentru apă
rarea drepturilor vitale ale ti
neretului, pentru promovarea 
relațiilor de prietenie și unita
te ale tinerei generații din toa
te țările.

Tineretul romîn, educat de 
partid în spiritul dragostei și 
înțelegerii între popoare, este 
un participant activ la mișca
rea internațională democrati
că de tineret. U.T.M. și 
U.A.S.R., întregul nostru tine
ret, acordă o înaltă apreciere 
activității F.M.T.D.

Sărbătorind cea de a 17-a a- 
niversare a F.M.T.D., tineretul 
democrat al lumii este hotărît 
a întări unitatea sa, a lupta 
ferm împotriva colonialismu
lui șl imperialismului ațîțător 
la război, pentru pace în lu
mea întreaga.

HĂRNICIE
Colhoznicii din satul Bailin- 

ki, R. S. S. Bielorusă, se mîn- 
dresc cu copiii lor, cu pionie
rii. Și aceasta pe bună drepta
te. Notele frumoase pe care le 
obțin copiii la școală dove
desc străduința lor de a-și în
suși încă de pe acum cunoș
tințe temeinice. Dar fiii col
hoznicilor de aci s-au dovedit 
harnici nu numai la învăță
tură.

Cum au venit zilele de pri
măvară au și început activi
tatea pe lotul școlar. Au se
mănat pe el fasole, roșii, var
ză. Din cele cîteva pahare cu 
fasole puse în pămînt, au ob
ținut aproape 20 kg. Multă 
bucurie au avut pionierii cînd 
au recoltat varza: o varză 
mare, pe care au cîntărit-o, a 
avut 12 kg I

După ce au strîns recolta 
de pe lotul școlar, pionierii 
au dat ajutor colhoznicilor la 
recoltatul cartofilor. Au scos 
cu grijă cartofii din cuiburi și 
i-au adunat într-o stivă mare.

Colhoznicii le-au mulțumit 
pionierilor și i-au felicitat cu 
căldură pentru hărnicia lor.

Era în timpul 
vacanței de va
ră, într-o zi to
rida de august. 
Doi copii din Uz
bekistan, frații 
Adașaliev, por
niseră într-o mi
că excursie. Mer
geau pe o li
nie ferata, pe 
distanța dintre 
stațiile Kokand 
și Normagan. 
Cel mic se nu
mea Kamil și 
avea numai șap
te ani; fratele 
mai mare, Tur
dîali, împlinise 
nu de mult 
yîrsta de nouă 
ani. Turdîali e- 
ra pionier. • Cei 

| doi băieți mer
geau încet, ad
mirau peisajul 
din jur. Deoda
tă, se opriră în 
loc: observase
ră că una din 
șinele caii fe
rate era ples
nită. Ce să facă? 
Se uitară în
tr-o parte, în 
alta — stepa ne- 
sfîrșită. Halta 
cea mai apro
piată se afla la 
o distanță de 
aproape opt ki

lometri. în preaj
ma lor nu se 
afla nimeni care 
sa le poată veni 
în ajutor. Ce se 
întîmpla oare 
dacă vine un 
tren ? — se în
trebau copiii. 
S-ar putea să 
sară bucata de 
șină din loc 1

Sfătuindu-se, 
au trecut imediat 
la acțiune : Ka
mil rămase lin
gă șina rupta, 
iar Turdîali a- 
lerga repede pî
nă la primul 
canton ca sa dea 
de veste. Nu 
mult după ple
carea acestuia, 
Kamil văzu ve
nind un tren ac
celerat. în pri
mul moment, co
pilul n-a știut ce 
să facă. L*a  cu
prins o frica 
groaznica. Izbuc
ni în plîns. Ar fi 
vrut sa fuga, 
dar făgăduise 
fratelui sau ca 
va ști sa acțio
neze la nevoie. 
Cu greu a reu
șit să-și rețină 
emoția. Ridică 
mina în sus, fă-

cînd semne des
perate...

Mecanicul, dîn- 
du-și seama ca 
ceva nu e în 
regula, opri tre
nul în ultimul 
moment. E greu 
de descris bucu
ria călătorilor 
cînd au aflat de 
pericolul prin ca
re au trecut. Cei 
doi copii au fost 
îmbrățișați de 
sute de oameni, 
au fost lăudați 
pentru fapta lor.

— Orice copil 
sovietic s-ar fi 
comportat la fel 
ca noi 1 a spus 
mai tîrziu micul 
Kamil.

Numele și fap
ta eroică a celor 
doi copii sovie
tici au devenit 
repede cunoscu
te nu numai în 
Uzbekistan, dar 
și în întreaga U- 
niune Șovietica 
Fotografia lor a 
apărut în multe 
ziare. O publi
căm și noi, ca 
sa faceți cunoș
tința cu cei doi 
băieți, frații A- 
dașaliev.
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Durerea cea mare
„Durerea noastră cea mare 

este că în mizeria în care 
trăim, nu știm nici măcar a 
citi. întunericul, astfel, e mult 
mai negru..." Cuvintele aces
tea, rostite de un tînăr munci
tor de la marginea orașului 
Santiago — capitala statului 
Chile, — cuprind în ele toată 
tristețea vieții mizere pe care 
o trăiesc oamenii muncii din 
'Chile.

In Chile — sfat cu mai puțin 
'de 8 milioane de locuitori — 
600 000 de copii rămlrt în fie
care an în afara invățămîntu- 

lui elementar, și din 100 de 
copii înscriși în primele clase, 
doar 20 ajung să-și înceapă 
studiile medii. La Universitatea 
din Chile, fiii de muncitori pot 
fi numărați pe degete (numai 
2 la sută din numărul studen
ților), iar fiii muncitorilor agri
coli sînt, pur și simplu, inexis
tenți.

Condițiile de învățămîni sînt 
atît de proaste, salariile învă
țătorilor și profesorilor sînt 
atît de scăzute, încît toate a- 
cestea au determinat, la sfîrși- 
tul verii trecute, marea grevă 
a elevilor din învățămîntul 
mediu, "din licee, școlf comer

ciale, tehnice, normale și a 
unei părți a studenților în spri
jinul cererilor și revendicărilor 
economice ale corpului profe
soral, pentru construcția de 
noi localuri școlare. Importan
ța grevei celor 300 000 elevi și 
studenți a fost deosebit de 
mare. Ea a arătat că tinerii 
elevi și studenți din Chile pă
șesc alături de părinții și frații 
lor — muncitorii, în lupta grea 
pentru dreptul la o viață mai 
bună, împotriva capitaliștilor 
din țară și a sprijinitorilor a- 
cestora — imperialiștii ameri
cani. Ei luptă cu toate forțele 
pentru ca „durerea cea mare" 
— despre care vorbea tînărul 
din Santiago — și toate cele
lalte orori ale imperialismului, 
să nu mai apese sufletele ce
lor mulfi și obidiți.

Copii de muncitori 
chilieni, dintr-un 
cartier periferic al 
orașului Santiago.
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De-a lungul timpurilor, din mijlocul poporului nos
tru s-au ridicat savanți valoroși, oameni de știința și 
cultura care, prin munca lor, au contribuit la for
marea unei culturi progresiste, luplînd pe calea știin
ței pentru popor. Printre aceștia se numără și prof, 
dr. I. Cantacuzino, născut la 13 noiembrie 1863.

Om cu o vasta cultura, prof, 
dr. I. Cantacuzino a desfășurat 
toata viața o deosebita activi
tate atît ca om de știința, Cît 
și ca pedagog. Ca profesor de 
morfologie animala la Iași și 
apoi ca profesor de medicina 
experimentala la București, 
una din preocupările sale per
manente a fost îndeplinirea 
nobilei misiuni de creștere și 
educație a noilor generații de 

specialiști, cărora a reușit să le transmită pasiunea sa pentru 
știință, pentru tot ce e frumos și demn de prețuit. Muncind cu 
pasiune, a strîns în jurul său mulți tineri cercetători, creînd o 
școală de medicină științifică în Romînia.

Din copilărie,. Cantacuzino a fost atras de natură. Fire ordo
nată, a învățat cu sîrguința și seriozitate obținînd succese stră

De veacuri 
omul a dorit, 
printre altele, sa 
învețe să zboare 
și să transforme 
natura. Dacă pri
ma dorința a fost 
realizată în în
tregime și zbo
rul omului în 
Cosmos a de
pășit chiar vi
surile sale, în 
ceea ce priveș
te transform. rea 
naturii s-au fă
cut doar încer
cat*!.  Mai mult, 
omul și-a per
mis doar să vi
seze, căci for
țele de care dis
punea nu erau 
capabile să în
frunte decît u- 
nele forțe mai 
slabe ale naturii.

în ultimele 
decenii, puterea 
omului a cres
cut Energia a- 
tomică a deschis 
în fața omenirii 
perspective ne
bănuite și omul 
a devenit mai 
îndrăzneț și în 
fapte, nu numai 
în visuri. în ulti
mul timp au fost 
elaborate o se
rie întreagă de 
proiecte, unul 
mai îndrăzneț 

; decît altul. Iată, 
■ în articolul ală

turat, cîteva din
tre ele.

Amenajarea Mediteranei

Măsurătorile intensității e- 
vaporării Mării Mediterane au 
dus la concluzia că nivelul ei 
scade cu 1,65 m pe an din 
cauza pierderilor prin evapo
rare. Totuși, nivelul ei rămîne 
practic constant, datorita can
tității masive de apă din 
Oceanul Atlantic și Marea 
Neagră, care compensează 
continuu pierderile prin evapo
rare. Prin strîmtoarea Gibraltar 
se scurg în fiecare secunda din 
Oceanul Atlantic în MareaiMe- 
diterană 88 000 m3 de apă, 
iar din Marea Neagră, 
prin Dardanele, aproximativ 
6 300 m3. Așa a apărut ide- 
ea înfăptuirii unui baraj în Gi
braltar și a altuia în Dardane
le, care să permită construi
rea unor centrale hidroelectri
ce care să dea zeci de milioa
ne de kilowați de energie e- 
lectrică. Peste barajul Gibral
tar s-ar putea construi o 
cale ferată cu o autostrada 
care să constituie o legătură 
directă între Europa și Africa.

Pentru a grăbi crearea dife
renței ae nivel între Atlantic 
și Mediterana, a apărut ideea 
săpării unor canale pe malul 
african prin care sa se scurgă 
o parte din mare spre Sahara, 
ceea ce ai îmbunătăți și clima 
deserturilor nord-africane prin 
mărirea umidității generale.

Sahara — pămînf fertil

Aducerea apei în marele 
pustiu Sahara, este una dintre 
problemele care preocupă de 
mult timp omenirea. Unii spe
cialiști și-au exprimat părerea 
că aceasta problema ar putea 
fi rezolvata prin umplerea unei 
mari depresiuni din Sahara cu 
apa din Mediterana. însăl a- 
ceasta nu pare a fi cea mai 
bună soluție. în primul rînd, 
apa sărata a mării nu poate fo
losi direct agriculturii apoi, din 
lipsa unei alimentări continue 
lacul s-ar evapora treptat sub 
acțiunea soarelui arzător și

ca
©
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veșnic prezent pe cerul senin 
de aici.

Exista alt proiect mai intere
sant care prevede aducerea în 
Sahara a apei care se găsește 
cu prisosința în Africa ecuato
rială. Se știe ca apele Africii e- 
cuatoriale sînt colectate în ma
joritate de fluviul Congo, unul 
din cele mai mari din lume. Un 
baraj construit la cca. 150 km 
de vărsarea sa, ar crea un lac 
gigantic și ar ridica apele atît 
desusîncît acestea ar putea fi 
dirijate printr-un canal spre la
cul Ciad. Acest lac ar deveni 
o adevărată „mare" Ciad, dar 
o mare de apă dulce, o cister- 
nă în zona uscată a Africii. 
Apa acestei mări ar permite 
cultivarea unor imense terito
rii — 60 000 000 ha — de pe 
care s-ar putea obține doua 
și chiar trei recolte anual. în 
locul întinderilor de nisipuri 
pustii, arzătoare, bătute de 
vînt, ar apărea una după alta 
oaze cu” apă dulce umbrite de 
crînguri de curmali, măslini, 
vii, alternînd cu plantații de 
bumbac, cafea și cacao. în afa
ră de valorificarea agricolă a 
acestor pămînturi, s-ar îmbu
nătăți simțitor situația multor 
localnici care duc în prezent o 
viață semiprimitivă. Ar apărea 
orașe noi cu industrii proprii, 
iar traversarea Saharei n-ar 
mai constitui o grea performan
ță sportiva, ci o călătorie inte
resantă și plăcută

Frigul îngrădit la Polul

Nord

Ghețurile veșnice cuprind un 
imens teritoriu al emisferei 
nordice a globului pămîntesc, 
teritoriu bogat în resurse natu
rale. Clima aspră de aici face 
ca aceste locuri să fie slab 
populate și bogățiile folosite în 
mică măsura. Cum sa se schim
be clima acestor regiuni ale 
pămîntului ? S-au creat deja 
multe proiecte, printre care 
vom aminti doar unul. în el se 
propune închiderea cu un dig 
maritim a strîmtorii Behring 
care în porțiunea cea mai în
gusta are doar 80 km. Acest 
dig uriaș ar împiedica apele 

lucite. Mai tîrziu, ca elev și apoi ca asistent al marelui savant 
rus Ilia Mecinikov, studiază cu pasiune- imunologia (știința care 
se ocupa cu studiul modificărilor de apărare ce se produc în 
organism atunci cînd acesta este invadat de microbi). Savan
tul romîn — primul în lume — a pus bazele studiului imunită
ții la animalele nevertebrate și a descoperit imunitatea de con
tact, deschizînd noi drumuri în știința mondiala. Toata energia 
și puterea sa de munca uriașa le-a pus în slujba vieții oame
nilor, a sănătății lor și în special a copiilor, care suferă cel 
mai mult de pe urma bolilor contagioase. Pentru marile sale 
merite științifice, pentru umanismul său, a fost prețuit atît în 
țara cît și peste hotare, fiind membru al Academiei romîne, al 
Academiei franceze de științe și al Academiei de medicina din 
Paris.

Ca microbiolog are o serie de lucrări valoroase în domeniul 
holerei, tifosului exantematic, scarlatinei, malariei și tubercu
lozei. în 1913 și-a adus o contribuție hotărîtoare la stingerea 
într-un timp foarte scurt a epidemiei de holera care izbucnise la 
noi. Metoda pe care a elaborat-o atunci a rămas valabila și azi 
pentru combaterea acestei boli.

în condițiile vitrege ale regimului burghezo-moșieresc, dr. 
Cantacuzino a dat dovada de un înalt simț patriotic, luptînd 
pentru promovarea științei medicale romînești și pentru asigu
rarea sănătății poporului.

O mare înfăptuire a sa a fost înființarea, în 1921, a Insti
tutului de seruri și vaccinuri care îi poarta numele. Dar abia 
azi institutul a devenit cu adevărat ceea ce a dorit întemeieto
rul său. Printre realizările institutului se număra și producerea 
de vaccin aintipoliomielitic romînesc care reprezintă o contri
buție activa la apărarea sănătății poporului nostru și totodată 
un omagiu adus marelui savant

reci ale Oceanului înghețat de 
Nord sa ude coastele Kamciat- 
kăi, Mării Ohoțk, Sahalinului, 
care ar primi în schimb curen
tul cald al Mării Japoniei. în 
plus, gigantice uzine atomo- 
electrice ar putea pompa apa 
calda din Oceanul Pacific în 
Oceanul înghețat creînd în 
felul acesta un puternic cu
rent de apa calda care ar îm- 
blînzi clima porturilor mariti
me de nord

înfăptuirea numeroaselor 
proiecte, dintre care am des
cris aici doar cîteva, se poate 
realiza numai pe drumul co
laborării pașnice între popoa
re. La realizarea unora poate 
veți participa și unii dintre voi, 
dragi copii, sau poate vă veți 
număra printre viitorii făuri
tori ai unor proiecte și mai 
îndrăznețe.

B. HORIA

Bazinul Marii Mediterane

Africa de Nord cu regiunea Sahara

Regiunile din vecinătatea Polului Nord



Concursul rfe corespondențe și desene SPORT
Cinci minute cu Yukio Endo, 
vicecampion al lumii la gimnastică

Un scurt claxon, o zmucitu- 
ră ușoară, și autobuzul cu cei 
14 gimnaști japonezi a pornit 
în turul orașului București. în 
mașină e multă veselie. Adre
săm, prin intermediul tradu
cătorului, prima întrebare lui 
Yukio Endo.

— Cînd ați început sa fa
ceți gimnastica 1

— în 1950. Eram elev. în- 
tr-una din zile am mers cu 
școala la o demonstrație de

TERMOCENTRALA DE LA DOICEȘTI 
desen de Constantin I. Florica, clasa a 
VII-a, Școala de 8 ani Florești, raionul 

C.împina.

«AJasfura «le ««Hecfiawsșîi
Gospodăria agricolă colectivă din comuna 

noastră înflorește cu fiecare an și devine tot 
mai bogată. Tot mai îmbelșugată și frumoasă 
devine și viața noastră. Părinții noștri mun
cesc cu multă dragoste în gospodărie, iar 
alături de ei venim de multe ori și noi, pio
nierii-

De fiecare dată munca ne-a fost spornică și 
colectiviștii au fost mulțumiți. Din grădinile 
gospodăriei am strîns în această toamnă 
multe legume și zarzavaturi. Intr-o singură 
zi am strîns peste 800 kg roșii. în alte zile 
am strîns 600 kg ardei, 200 kg conopidă, 
100 kg bame, 150 kg vinete și peste 1 000 kg 
de varză. In zilele de vacanță am ajutat și
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RODICA DE VORBA 
CU CITITORII

crescătoarele de păsări de la gospodărie, la 
curățatul cotețelor, căratul apei și hrănirea 
puilor. Cu mult drag participăm și la înfru
musețarea comunei noastre dragi. Dacă 
privești în stînga și în dreapta ulițelor, în 
curtea școlii și a gospodăriei colective, pri
virea îți este atrasă de peste 1 000 de puieți 
de tot felul pe care i-am plantat tot noi, 
pionierii.

Pentru strădania noastră, colectiviștii ne~au 
mulțumit din inimă și, în curînd, vor orga
niza pentru noi o excursie prin cele mai fru
moase localități ale patriei noastre dragi.

MILAC FLORIAN
Școala de 8 ani, com. Calomfirești, 

raionul Alexandria

înfloresc orașele patriei!
în anii puterii populare orașul Vulcan a 

înilorit. S-au înălțat blocuri noi, confortabile, 
străzi frumoase luminate cu becuri fluores
cente, au răsărit parcuri și flori... multe, 
multe flori. Nu departe de oraș s-a construit 
termocentrala Paroșeni, mîndria oamenilor 
muncii din Valea Jiului. Copiii orașului 
Vulcan se bucură și ei din plin de viața 
nouă. Anul acesta s-a terminat construcția 
unei noi școli cu 16 săli de clasă, cu mobi
lier nou și cu tot materialul didactic necesar.

Acestea toate, și multe altele, vorbesc des
pre viața nouă, fericită, iar viitorul deschide 
planuri mărețe în opera de construire a so- 
cialismului în patria noastră.

GROSU DORU
cl. a Vl-a 

Școala medie mixtă Vulcan, 
raionul Petroșeni

COZMA VASILE, Popești 
— Marghita : De trei ori 
„bravo !" pentru tine și to
vărășii tai. Succes pe mai 
departe în acțiunea între
prinsa. Puteți da o mina de 
ajutor colectivei și în alte 
privințe — de pilda, în în
grijirea animalelor mici. 
Scrie-mi ce ați mai între
prins.

Aceleași cuvinte și pen
tru POPESCU EUGEN, Ba- 
laciu — Urziceni, VASILE 
ANGHEL, Țigănești — Ale
xandria, GĂVRUȘCĂ TAȘ- 
CU, Pocola — Beiuș, CHI- 
:RITA ȘTEFAN, Calomfi
rești — Alexandria.

TRANDAFIR I. MARIA, 
Branești — Tîrgoviște : îmi 
scrii: „în școala din Bra
nești doar disciplina lașa de 
dorit..." De ce, Marioara? 
La voi nu sînt și copii cu
minți, așa cum se cere să fie 
un școlar ? Chemați-i pe 
indisciplinați în fața detașa
mentului de pionieri, criti- 
.cați-i la gazeta de perete, 
îmi pare tare rău ca nu 
mi-ai trimis numele copiilor 
indisciplinați, să le fi făcut 
și cititorilor noștri cunoștin
ță cu ei. Mi le poți comuni
ca ulterior. Scrie-mi.

LAICHICI LAVINIA, Ti
mișoara : Frumoasă veste 
ne-ai trimis. Inaugurarea 
noii școli medii din orașul 
tău ne-a bucurat. Urez pio
nierilor și școlarilor ce vor 
popula cele 16 săli, spor la

învățătură și spor la... înfru
musețarea continuă a clase
lor. Mai trimite-mi și alte 
vești.

POPA I. FELICIA, Tomaș 
— Chetriș, raionul Bacau: 
Sînt sigură că Tincuța se va 
îndrepta. Transmite . în
demnul meu și roaq-o să-mi 
scrie.

VICTOR AMAROA1E, Ră
riți — Suceava: Mă bucură 
succesul grupei voastre : 
nici un indisciplinat, nici un 
codaș la învățătură. Conti
nuați și scrie-mi și mie din 
cînd în cînd.

GÂZDARU ECATERINA, 
comuna Balaceanu—-Rm. Să
rat : Transmite tuturor to
varășilor tăi de unitate fe
licitările mele pentru cele 
5 090 ore de muncă de folos 
patriotic ce le-ați efectuat 
pe șantierul noii școli din 
comună. Aștept noi vești.

APOSTOAIE VIORICA, 
Răucești — Tg. Neamț: 
Bobric al vostru trebuie de
terminat să-și ceară scuze 
neapărat de la tovarășa 
profesoară. Dezaprob pur
tarea sa huliganica. Mai 
scrie-mi.

★
Tuturor prietenilor mei, 

un îndemn : scrieți-mi care 
este cea mai frumoasă ac
țiune întreprinsa în ultima 
săptămîna cu grupa sau de
tașamentul vostru. De ase
menea, puneți-mi orice în
trebare vă frămînta, vă voi 
răspunde cu plăcere, iar 
unde nu voi putea eu, îi 
voi ruga pe alții.

Cu bine, 
RODICA

gimnastică a lotului național. 
Am urmărit cu multă încorda
re evoluțiile spectaculoase ale 
gimnaștilor. M-am îndrăgostit 
de ele. A doua zi pășeam pen
tru prima dată în sala de 
gimnastica.

— Care din rezultatele obți
nute v-au mulțumit mai mult ?

— Dacă insistați... locul doi 
Ia individual-compus și me
dalia de aur la sol, obținute la 
Campionatul mondial de gim
nastică de la Praga, din pri
măvara anului 1962.

— Ce ne puteți spune despre 
„cheia" succeselor dumnea
voastră ?

— Propriu-zis, nu exista nici 
o „cheie". E vorba doar de o 
munca încordata, de un antre
nament serios, caruia mă stră
duiesc să-i acord toată atenția.

în acest timp, mașina se a- 
propie c viteza de prima es
cala : Casa Scînteii. Oaspeții 
privesc cu admirație impună
torul edificiu. Yukio Endo ne 
declară că e impresionat de 
aspectul Capitalei noastre, de 
eleganța blocurilor noi, de 
frumusețea spațiilor verzi.

Punem ultima întrebare :
— Ce doriți să transmiteți pe 

aceasta cale cititorilor noștri ?
— Copiilor bucureșteni, care 

ne-au aplaudat duminica dimi
neața în sala Floreasca, multe 
mulțumiri. Iar tuturor, un în
demn spre gimnastică, spre 
acest minunat sport, căruia eu 
i-am dedicat toată pasiunea.

Interviu luat de
TEODOR CRISTIAN 

--------ooo------- ,

O întrecere 
viu disputată
Palatul pionierilor a găzduit 

duminică dimineața competi
ția sportivă crosul „Să întîm- 
pinăm 7 Noiembrie". Au luat 
ștartul peste 650 de pionieri și 
pioniere din toate raioanele 
din Capitală. S-au remarcat : 
Recu Viorica (300 m plat) ; Pe- 
treanu Marian (400 m plat); 
Zîmbreanu Aurel (600 m plat) ; 
Moldovan Anton (800 m plat) 
și alții.



Muzeul de Artă 
al Republicii 
Populare 
R o m î n e

„După 
muncă, 
spre 
casă"

ȘTEFAN 
LUCHIAN

Vom vizita acum principalul 
muzeu al tării noastre — Mu*  
zeul de Artă al -republicii 
Populare Romîne, înființat în 
1950.

* pașoptiștii — generație de 
luptători revoluționari de la 
1848.

în cele 38 de săli ale aces
tui muzeu sînt expuse nume
roase opere de artă. Să ne o- 
prim la sălile rezervate Gale
riei Naționale. Iată-ne în pri
ma sală. Tablourile pictorilor 
revoluționari pașoptiști *) I. 
Negulici, C. D. Rosenthal, B. 
Iscovescu („Romînia revoluțio
nară” de C. D. Rosenthal, de 
pildă), ne transmit dorința a

• Străbatem astăzi clipele înalte, 
Ca un șuvoi incandescent, sublim. 
Privind cum scapără pe dunga zării 

| £ Coloane de uzine, noi centrale, 
w Ochi de furnale, parcuri, trandafiri, 
Jir Și piscurile zveltelor clădiri 
s înșurubate în văzduhul țăriL

tec
Străbatem astăzi clipele înalte 
Plini de lumină și de vise plini, 
Și-aud frunzișul inimilor noastre. 
Intr-un ecou desăvîrșit cum sună 
Sub cerul dimineții, larg, senin; 
Și-s fericit că vom intra-n Comună, 
Sub arcuri uriașe de lumini.

N. BULGARU

cestora de a lupta, prin arta 
lor, pentru ideile înaintate ale 
timpului.

Cea de-a doua sală este do
minată de compozițiile istorice 
ale lui Th. Aman (1831—1891), 
în care pictorul înfățișează 
imagini grăitoare din istoria 
patriei noastre („Boierii sur
prinși la chef de trimișii lui 
Vlad Țepeș", ,,Tudor Vladimi- 
rescu"...).

Printr-o valoroasă selecție 
de portrete, peisaje, interioa
re, natură statică, compoziții, 
în sălile 3 și 4 ale muzeului 
este prezentat marele nostru 

pictor N. Grigorescu (1838—> 
1907).

Mergem mai departe. Iată-ne 
în fața tablourilor lui I. An*  
dreescu (1850—1882) expuse în 
sala a 7-a. Peisajele lui mărtu
risesc un puternic sentiment' 
de măreție a naturii. Multe 
din tablourile lui exprimă ata
șamentul pictorului față d’e su
ferința celor mulți („Casă de 
ciurari").

Privirile ne sînt atrase de un 
grup de lucrări care, împreu
nă, formează un buchet de 
flori de o mare prospețime. 
Florile acestui buchet: anemo
ne, garoafe, albăstrele, gura 
leului, trandafiri au fost mo
delele preferate, în ultimii ani 
ai vieții, de cel mai strălucit 
urmaș al lui Nicolae Grigores- 
cu —Șt. Luchian (1868—1915)’, 
Cu o paletă caldă, Luchian re
prezintă în portretele sale chi
puri din lumea săracă a ora
șului („Moș Nichifor cobza
rul"). Una din caracteristicile 
operei lui este revolta împotri
va nedreptăților sociale („La 
împărțitul porumbului", „1907”)1,

Revolta, atașamentul pentru 
cei obidiți se manifestă și în 
lucrările lui Octav Băncilă 
(1872—1944) — unul dintre ar
tiștii care au avut legături 
strînse cu mișcarea muncito
rească în primele decenii ale 
veacului nostru („Grevistul", 
„Pax", „1907" etc.).

în sălile 8 și 9 ne sînt pre
zentați, prin lucrările lor, pic
tori dintre cele două războaie 
mondiale, precum și cei care 
au creat după 23 August 19441. 
Operele lui Gh. Petrașcu, Pal- 
lady, Iser, Ressu, Tonitza, Ff< 
Șirato, Jean Al. Steriadi, Cor- 
neliu Baba, Al. Ciucurencu 
(„Ana Ipătescu" de Al. Ciucu
rencu, „Odihnă le. câmp" de C. 
Baba, „Țărani romîni semnând 
apelul pentru pace"- de C. 
Ressu etc.) dovedesc bogăția 
picturii românești pusă în sluj
ba poporului.

în sălile galeriei întîlnim nu
meroase lucrări reprezentative 
pentru sculptura românească, 
Sînt prezente lucrări ale lui 
Karl Storck, Ion Georgescu, Șt. 
Ionescu-Valbudea, Dimitrie Pa- 
ciurea, C. Brî-ncuși, C. Medrea 
etc.

într-unul din numerele ur
mătoare voan face cunoștință 
mai îndeaproape cu marele 
pictor romîn Nicolae Grigo- 
rescu.

M. CORDONEANU

' „Ahmet" este numele e- 
roului unei povestiri dintr-o 
carte interesantă, instructi
vă, scrisă de Viorica Di- 
nescu pentru voi, cititorii 
de vîrstă școlară. Cartea 
cuprinde cîteva povestiri în 
care este oglindită viața 
tristă a copiilor din țările 
capitaliste. Dar viața copii
lor este strîns împletită cu 
viața părinților lor, cu via
ța muncitorilor.

Ahmet, slugă la bogătani, 
este trimis să aducă pahare 
de cristal pentru o petrece
re a stăpînilor. Pe drum, 
ferindu-se să nu-1 calce o 
mașină, scapă pachetul cu 
pahare, care se sparg. Ce 
va păți Ahmet ?

Undeva, într-o mină, se 
întîmplă foarte adesea ac
cidente de muncă. Mustafa 
e rănit grav. Minerii au ce
rut cu hotărîre direcțiunii 
să le trimită un medic. Di
recțiunea le trimite... jan
darm?.

Micul Mahmut a găsit un 
obiect foarte prețios. în ju
rul acestui prețios obiect 
s-au strîns de s-au minunat, 
ca de un lucru rar întîlnit, 
toți vecinii lui Mahmut, co
pii, tineri și bătrîni.

...Și despre multe alte 
Intîmplări care înmănun- 
chiază crîmpeie din via
ța tristă, plină de do
rințe neîmplinite ale co
piilor dintr-o țară capitalis
tă, veți afla citind această 
carte și veți reuși, dragi ci
titori, să deosebiți cele două 
lumi descrise în compuneri
le școlarului Murat șl ale 
școlăriței Saniye, două lumi 
deosebite care trăiesc șl se 
înfruntă în aceeași țară.

M. C. ’

GÎNDURI
DE PIONIER
Ne-nvăluim în dragoste și soare, 
Cînd meșterim în diamant și cremeni 
Și ne dorim, cu inimi arzătoare, 
S-ajungem comuniștilor asemeni.

PE CARE A 
SPUS-O RODICA

înmuguresc în minți livezi de vise 
Și prind contururi vii și delicate, 
Căci ne așteaptă porțile deschise 
De comuniști, pe veci, desferecate I

Noi dăltuim statornic, cu răbdare 
In marmură, și diamant, și cremeni, 
Și ne dorim, cu inimi arzătoare. 
S-ajungem comuniștilor asemeni.

NICOLAE BARBU

Atențiune!
Centrala Casei de Economii 

și Consemnațiuni (C.E.C.) ofe
ră în numărul nostru din 15 
noiembrie a.c. cîteva jciuri — 
cuvinte încrucișate, criptogra
me, monoverbe etc. — pentru 
dezlegătorii de rebusuri.

Dezlegătorii acestor jocuri 
vor primi frumoase premii în 
obiecte oferite de C.E.C., cu 
prilejul „Săptămînii econo
miei".

Cunoașteți papagalul Iui Andrei ?
yedeți ? Știam eu I Aproape nu se află băietei sau fe

tiță căruia Andrei să nu-i fi spus :
— Știi, am un papagal!
Azi, la prînz, a întîlnil-o pe Rodica, și i-a spus și ei !
— Da ? Adevărat ? s-a mirat ea.
— Mi l-a adus tata.
■— Și cum e?
— Grozav! Nici nu știu cum să-ți spun cît e de fru

mos.
— Dar cît e de mare ?.
— Cît o vrabie.
— Ooo... numai atît ?
— Ce știi tu! O să crească și măi mare. Tata spune că 

o să se facă cît un porumbel.
— Nu-i adevărat, te lauzi.
— Eu, mă laud ?
— Da, e un papagal pitic.
— De unde știi ? L-ai văzut ?
— Nu. Dar te cunosc pe tine.
— Și?
— Știu că totdeauna spui... mai mult decît e adevărat.
— Nici nu crezi că vorbește? Vorbește tot ce aude! 

Hai și vezi!
9c

în colivia de sîrmă cu ușițăde placaj alb, aleargă de 
colo-colo, o pasăre verde ca iarba crudă și cu pete al
bastre ca ochii Rodicăi.

Plesnește cu cioculetul în ușița 'de lemn și își mișcă

ochii cu neastîmpăr. Andrei se cațără pe scaun și o eli
berează. - ,

Pasărea se așază pe umărul Iui, zboară pe creștetul 
Rodicăi, se reîntoarce la Andrei și de acolo se sumețește 
și ciripește pe nas:

„Zece, mamă ! Zece, mamă! Zece, mamă I..."
—• Uite că vorbește ! Dar ce spune, Andrei ? Nu-nțeleg 

nimic.
Andrei schimbă fețe-fețe, dar nici mama lui, nici Ro

dica nu bagă de seamă.
— Ce spune ?
■—■ Spune „zece” 1 îi place și lui nota asia ! răspunde 

mama, în timp ce Iui Andrei îi vine să intre în pămînt, 
nu alta : cum de nu s-a gîndit că Rodica e colega Iui de 
clasă și că papagalul îl poate da de gol ?

— Da?l se miră Rodica. E un papagal tare deștept. 
Cine l-a învățat ?

— Nimeni. Dar îl aude pe Andrei cînd îmi spune ce 
note a luat — o lămurește mama.

— Bine... dar... Andrei...
■ . • , » s » I ■ • , « . • > ’ “ »

A doua zi, în clasă, la adunarea de detașament, cînd 
s-a trecut la discutarea acelor pionieri care merg cu în
vățătura înapoi ca racul, Rodica s-a ridicat și a spus po
vestea despre „papagalul mincinos".

Copiii au ascultat și n-ar fi știut despre cine este vorba 
dacă n-ar fi văzut că Andrei s-a roșit tare, tare, pînă în 
yîrful urechilor.

ROȘU DONA DUMITRA
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