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Fapte pionierești
O lecție practica

La cules 
de struguri

Din pădurea Striei

Timp de două zile am mers 
la gospodăria de stat și am 
dat ajutor la culesul viei. 
Clasa noastră a pornit la în
trecere cu celelalte clase și 
noi am fost aceia care am 
câștigat. Eram tare bucuroși!

In cele două zile de lucru 
noi am ajutat gospodăria cu
legând două vagoane de stru
guri. Și dacă va mai fi nevoe, 
vom mai merge cu bucurie.

Dela Băița mai la 
deal, spre satul Ormin- 
dia, se întinde pădurea 
denumită de oamenii 
din partea locului „Pă
durea Striei".

La marginea acestei 
păduri, se întind nenu
mărate tufe de măceșe. 
Pionierii din unitatea 

■ noastră cunosc 
locuri de multă 
Ei au adunat și 
trecuți de prin
locuri zeci de kilogra
me de măceșe.

Pionierii din unitatea 
noastră 
strângă

aceste 
vreme, 
in anii 
aceste

Anișoara ANTALUȚA 
cls. Vl-a

com. Mărășești-Bârlad
s’au hotărît să
220 kilograme

de măceșe pentru mar
meladă.

Până acum el au și 
strâns 150 kilograme.

Cei mai harnici s’au 
dovedit a fi pionierii 
detașamentului 11 care 
au strâns mai bine do 
.50 kilograme de măceșe.

Dacă vremea va fi 
frumoasă noi vom reuși 
ca până la sfârșitul 
lunii Octombrie, să 
strângem mult mai mul
te măceșe decât ne-am 
propus la început.

R. GRUIȚA
Instructor de pionieri 

conn. Băița — 
regiunea Hunedoara

Pionierele Școala Nr. I fete din
Râmnicul Vâlcea, au muncit bine in grădină 
fi acum la recoltare culeg roade bogate.

Alături de părinții lor
noastră pionierii, alăturiIn comuna 

de părinții lor, au dat ajutor gospodă
riei agricole colective f',,7 Noembrie" 
la strânsul bumbacului.

Până acum pionierii, au strâns o 
cantitate de 3500 kg. bumbac.

Tutuianu Ion, lancu Ioana, Gheor- 
ghe Georgeta, Balaban Constanța, au 
strâns cea mai mare cantitate. Dar 
toți pionierii noștri sunt harnici și toți 
vor ajuta la înfrumusețarea comunei și 
vor planta în parcul pionierilor, pomi. 
fructiferi.

Marin FRIGIOIU
Instructor superior 

com. Movila Miresii — Galați

— Cu cât pieptul calului e mai lat, cu atât forța lui 
e mai mare, explică tovarășul Teodor eseu Dumitru, me
dic veterinar la Hipodromul Băneasa. Elevii din clasa 
Vin dela Școala de 7 ani de băieți Nr. 30 din Bucu
rești ascultă cu deosebit interes explicațiile.

De multe ori au văzut elevii din cla
sa VIl-a A dela Școala Medie Nr. 4 
din București locomotive de tren ! Dar 
cu toate acestea acum când au fost 
anunțați că vor vizita depoul de loco
motive „Chivu Stoica" din București, 
bucuria lor nu fu deloc mică.

— Eu am să mă urc în marchiza 
mecanicului, răsună glasul lui Milcu 
Harst. Și am să dau semnalul de ple
care !

— Și eu am să mă urc !
— Și eu !
Când tovarășul Roșea losif, șef de 

depou, se apropie de băieți și începu 
să le vorbească, să explice, toți își în
dreptară atenția spre el.

— Da, da, cu monstrul acesta uriaș 
nu-i de glumit copii ! Cu el nu trebuie 
să te grăbești deloc, și toate mișcă
rile trebuiesc făcute cu atenție.

De jur-împrejur, locomotiva lucea ca 
oglinda. Iar dacă priveai în marchiza 
mecanicului, îți venea să crezi că te 
afli într’o uzină! Atâtea aparate de 
precizie, manivele, toate, toate, sunt 

îngrijite cu multă atenție. Alături de 
ei, o locomotivă în reparație. Doi me
canici meștereau în jurul ei. Dobre 
Cornel nu-și putu opri curiozitatea și-l 
întrebă pe ucenic:

— Tovarășe, nu-i așa că piesa asta 
care învârte roțile se numește bielă ?

— Da, așa se numește ! Dar de unde 
știi ? — îl întrebă ucenicul. Cornel îi 

spuse că a citit în cartea de fizică, 
unde era și- desenată această piesă.

Discuția lor fu întreruptă, când to
varășul Roșea începu să explice modul 
de funcționare al cazanului. Tocmai 
atunci Milcu Harst care vroia cu orice 
preț să se țină de cuvânt, fu primul 
care se urcă în marchiza mecanicului. 
Dar spre nedumerirea lui, când vru să 
dea semnalul, nu se auzi nimic.

— N’ai să poți 
suna, îi spuse meca
nicul, înțelegându-i 
dorința. Aburul este 
oprit. Și fără el, ma- 
șina-i moartă. Orice 
mișcare, orice zgo
mot al acestei ma
șini uriașe, este pro
dus de forța vapori
lor. lată, vedeți voi? 
Aceasta este o ma
șină care transformă 
energia calorică a 
combustibilului, prin 
intermediul vaporilor 
de apă, în lucru me
canic. In momentul

de față mașina se află în staționare.
Frumoase au fost pentru elevi clipe

le petrecute printre mecanici, printre 
ucenici și lângă atâtea locomotive 
uriașe.

Toate lucrurile de aici li s’au părut 
curioase băieților. La câte întrebări 
n’a fost nevoit să răspundă tovarășul 
Roșea; lui Munteanu Aurei, lui Bre- 
guer Hanț, lui Muzinchievici Grigore 
și lacolovici Grigore.

De unde puteau ști ei, cum se intro
duce apa în cazanul locomotivei ? Sau 
la ce atmosferă se ridică aburul din 
cazan ? Au aflat și alte lucruri pe care 
nu le poți cunoaște decât din practi
că.

★
O zi mai târziu, la gazeta de perete 

a fost pus un articol nou. Cornel po
vestea despre vizita făcută la depou șl 
mai ales despre multele cunoștințe că" 
pătate cu acest prilej.

Gh. NEGREA



Răsplata meritată Comună fruntașă la însămânțări
Anul întreg, carele poartă unelte, fân, câte și 

mai câte. Dar toamna duc cea mai prețioasă 
încărcătură : roadele câmpului. Acum trebuie 
care solide, că alifet dai de necaz... lată, de 
pildă, zilele trecute colectiviștii dela GA.C.-

Viața Nouă" din Bârza raionul Balș, au primit 
avansul de 40% cuvenit zilelor muncă făcute în 
acest an. Și colectivistul Marin Barbu a avut 
de ridicat 960 kg. grâu, 240 kg. floarea soare
lui, 413 kg. cartofi și încă multe altele. I-a tre
buit oare un car, încăpător și trainic ? l-a tre
buit. Asemenea și lui Constantin Vasile, și lui 
Constantin Mitrache. Colectiviștii își primesc 
răsplata meritată pentru zilele muncă.

Chiaburul e ,« chiabur

In desfășurarea munci
lor de vară, țăranii mun
citori din comuna Inde
pendenta, au fost primii 
din raionul Călărași și 
pentru aceasta au primit 
drapelul de comună frun
tașă pe raion. Acum, ei 
s’au hotărît să fie cei din
tâi și la însămânțările de 
toamnă.

Ei au selecționat din 
vreme și au tratat sămân
ța de grâu și orz, an re

parat semănătoarele, plu
gurile, grapele, dând în
grijirea cuvenită și anima
lelor de muncă. Apoi, 
bine pregătiți, au pornit la 
lucru. Primii care și-au în
sămânțat suprafețele de 
pământ au fost deputății 
Drăgan Paraschiv și Con
stantin R. Vasile. Pilda 
lor a fost deîndată urmată 
de țărani muncitori ca Pa
vel Florea, Niculaie Simion 
și alții-

Țăranii muncitori se grăbesc întotdeauna să-și 
predea cotele știind că aceasta e o datorie de 
cinste față de patrie. Dar chiaburii-s tot chia
buri, ei urăsc puterea democrat-populară, de- 
aceea ei și-ar ascunde în gaură de șarpe grânele 
sau le-ar arde, numai să nu predea cota către 
stat. Așa s’a întâmplat cu chiaburul Petcu Trifu 
din comuna Tolvădia, regiunea Timișoara. 
„N’am, vai de mine, îs sărac, pământul n’a 
rodit...** se plângea el. Dar țăranii muncitori nu 
l-au dat crezare. Ei au controlat și au găsit 
mari cantități de came, făină, lână, slănină și 
altele. Petcu Trifu a fost obligat să-și achite da
toriile față de stat.

Din semințele culese Yor crește copaci falnici
Pionierii ți școlarii dela școala elementară din satul 

Guranda — îndrumați de tovarășii învă(ători ai școlii au re
coltat 75 kg seminfe de Acer Negundo (arțar american).

In această acțiune de folos patriotic s’au evidential pionie
rii: Andrei lon,Scutaru Ana. Niță Constantin, Sfichi Constan
tin și alfii.

Cu bucurie grupul de pionieri și elevi s’a îndreptat cu semin
țele culese spre pepiniera satului, știind că peste câfiva ani 
se vor ridica copaci falnici ce vor mări numărul hectarelor cu 
păduri din tara noastră.

Petru LUȚUC
Instructor superior, satul Guranda 

Raionul Trusești — Reg. Suceava

Dorința fierbinte
Crețu Nfooliae și Panaitiu Mircea au terminat de 

citit cartea „Povestiri din etnii grei". Au aflat de aici 
multe lucruri despre lupta și faptele comuniștilor. In 
gândul lor trăiesc mereu acești comuniști și doresc 
mult să le semene. Dar cei doi prieteni sunt nerăb
dători să afle încă alte întâmplări din viața acestora. 
Și iată că într’una din zile au avut în mijiocul lor pe 
tovarășul Podgurschi Vartolomeu, vechi membru al 
partidului. EI a povestit despre viața sa.

— ...Trăiam la țară. Pentru o bucată de mămăligă 
rece munceam din greu câte 12—14 ore pe zi pe pă
mântul bogătanilor care huzureau. Locuiam într'o 
casă sărăcăcioasă din marginea satului... Când am 
crascut mai mare am plecat la oraș și am intrat la o 
uzină din lași. Am învățat meseria de lăcătuș. Și aici 
munca era tot -mai istovitoare. ■Pentrucă r eram tânăr 
patronii mă aruncau din atelier în atelier iar la sa
lariu primeam mai puțin decât ceilalți muncitori. Aici 
în uzină am întâlnit oameni care luptau necontenit 
împotriva celor care trăiau în huzur. Erau comuniștii. 
Alături de ei mi-am început lupta. In 1939 am fost 
primit în partid. Lupta noastră era grea dar asta ne 
îndârjea și mai mult. Tot timpul eu și tovarășii mei 
eram urmăriți de copoii siguranței. Adesea mă furi
șam și răspândeam manifeste sau luam parte la de
monstrații... Și copii ca voi ție ajutau în luptă. Mer
geam odată spre casa unui tovarăș, de al meu să-i 
transmit ultimele noutăți. In poartă zării de departe 
doi dintre copiii lui care se jucau. Pe strada aceea 
se plimba șl un om cu guilerul ridicat cu pălăria tra
să pe cap. Era firește un om al siguranței oare ne 
spionase. Deodată stătu locului și privi într’acolo, 
spre casa aceea unde Intrasem eu. Nu-1 observasem 
pe omul acela. Intr’un suflet unul dintre copii alergă 
șă ne dea de veste. Celălalt păzea. Ei știau că 
taina noastră a comuniștilor nu trebuie s’o afle ni
meni. Și așa am fost feriți atunci de copoii sigu
ranței.

Mai târziu am fost prins de siguranță. M’au lovit 
cu bastoanele de cauciuc de-mi țâșnea sângele pe 
perete. îmi cereau să-mi trădez tovarășii dar cu cât 
mă bateau cu atât mă Îndârjeam mai mult. N’am 
scos nici un cuvânt Așa am dus-o în închisoarea dela 
Aiud, la Lugoj, Iași, București, 4 ani, până când au 
sosit armatele sovietice de ne-au desferecat. Dragi 
copii, dar și în închisoare noi învățam. La opaițul 
fumegând, între gratii comuniștii nu încetau să ci- 
teasă, să învețe, să discute, să lupte.

Au vorbit apoi pionierii. Ei au arătat despre copi
lăria tor de astăzi, despre taberele în oare și-au pe
trecut vacanța astă vară, despre orașul lor. La sfârșit, 
pionierii dela Casa pionierilor din Bârlad l-au invi
tat pe tovarășul Podgurschi să viziteze expoziția de 
albume și obiecte lucrate de ei In aceasță expoziție 
ei s’au străduit să înfățișeze lupta confuniștilor și 
viața luminoasă de astăzi a /patriei. noastre.

In gândul pionierilor trăiește, o dorință fierbinte: 
să se asemene cu comuniștii.

Ecaterina POP

Luna prieteniei româno-soviefice

Deschiderea decadei 
cântecului și dansului sovietic

La noi sunt foarte iubite cântecele șt dansurile sovietice 
Echipele noastre artistice fie că sunt dela oraș, fie că sunt dela 
sat au în programele lor multe cântece și dansuri sovietice

In cadrul Lunii Prieteniei Româno-Sovietice în multe orașe 
din (ară a avut loc deschiderea Decadei cântecului și dansului 
sovietic. ....

Cu acest prilej s’au (inut conferințe despre arta sovietică, 
s’au prezentat programe artistice.

VIZITELE DELEGAȚIEI SOVIETICE
Din delegajia sovietică care ne vizitează tara cu prilejul Lu

nii Prieteniei Româno-Sovietice face parte și N. K. Serbinovici 
miner fruntaș din Donbass, deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S.

Oaspetele sovietic a vizitat mina Petrila. La orizontul 12, la 
peste 400 metri adâncime el s’a întâlnit cu brigada Eroului 
Muncii Socialiste luliu Haidu.

Minerii dela’Petrila i-au făcut o primire .caldă, frățească.

In cadrul Lunii Prieteniei Româno-Sovietice, în țara 
noastră, Capella emerită de stat de banduriști din R.S.S. 
Ucrainiană prezintă arta poporului liber și fericit al 
Ucrainei.

Proiectul de Directive ale ce
lui de al II-lea Congres al Par
tidului prevede o creștere tot 
mai mare a productivității la 
hectar a tuturor plantelor de 
cultură: grâu, porumb, orz, 
floarea soarelui, bumbac, in, 
cartofi și altele. Alături de în
treg poporul oamenii de știință 
din domeniul agriculturii parti
cipă cu toată forța lor creatoa
re la îndeplinirea acestei sar
cini. In acest articol se vorbe
ște despre o nouă metodă știin
țifică care va contribui din plin 
ia belșugul recoltelor.

★
Plantele cultivate de om au o 

sumedenie de vrăjmași : buru
ieni, insecte, boli, ciuperci 
Dintre toți însă cei mai nesă
țioși, mai primejdioși, s’au do
vedit a fi buruienile. Poate vă 
mirați și vă întrebați : de ce ? 
Doar cele mai multe buruieni 
sunt mal mici decât plantele 
cultivate și mult mai puține...

Buruienile însă vatămă plan
tele în foarte multe feluri. In 
primul rând ele consumă o ma
re parte din apa și sărurile mi
nerale necesare hrănirii plante
lor. Ele consumă de trei ori 
mai multe substanțe hrănitoare 
și de două ori mai multă apă 
decât plantele cultivate 1 Dea- 
semeni, ele umbresc pământul și 
opresc razele soarelui de a pă
trunde la plantă, îngreunează 
mult aratul, semănatul, prăși- 
tul... Unele buruieni se încolă
cesc împrejurul plantelor și le 
împiedică să crească (măzări
chea, turița, volbura) iar altele 
sunt bune gazde pentru fel de 
fel de boli pe care mai apoi Ie 
transmit și plantelor..^

Oamenii luptă de multă vre
me cu buruienile, prin plivit, 
prășit sau printr’o arătură cât 
mai adâncă. Totuși lupta cu 
buruienile nu e deloc ușoară. 
Buruienile se înmulțesc extra
ordinar de mult și de repede. 
Inchipuiți-vă, doar o singură 
plantă de știr, produce pe an 
500 de mii de semințe !

In ultimul timp însă savanții 
au descoperit noi mijloace de 
luptă cu buruienile. Este vorba 
de așa numitele „lerbicide". A- 
cestea sunt niște substanțe chi
mice ce provoacă nimicirea 
complectă a unor buruieni deo
sebit de vătămătoare. Ele fac 
o foarte mare economie de timp 
și bani și deasemeni ușurează 
mult recoltarea cu combinele. 
Toate bune, însă firește, vă 
veți pune întrebarea : cum se 

face că aceste substanțe nu a- 
tacă și plantele cultivate, lată 
cum: ierbicidele folosite in a- 
numite cantități, atacă numai 
plantele din unele familii bota
nice- De pildă ; ierbicidele cele 
mai des folosite, numite pe 
scurt 2,4 D sau acidul D1CLO- 
ROFENOXIACETIC, în anu
mite doze distrug numai bu
ruienile dicotiledonate, mai cu

rJȚiri.Ți' .îl
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scamă pe cele din familiile 
Compozite și Crucifere. Cerea
lele insă rămân neatinse. Mat 
mult încă: ierbicidele le sti
mulează creșterea !

Aceste preparate se prezintă 
sub formă de prafuri ce se di
zolvă ușor în apă. O can'ătate 
mică de 1 — 1,5 kgr din aceste 
prafuri dizolvată în 400—600 
litri de apă este suficientă pen
tru stropirea unui hectar de ce
reale. Ajungând pe tulpina sau 
frunza buruienilor, aceste sub
stanțe pătrund uimitor de repe
de in plantă și se împrăștie în 
interiorul ei. La început pro
voacă o înmulțire rapidă și de
zordonată a celulelor. Totuși 
plantele rămân încă verzi. Pes
te 2—3 zile insă, lucru ciudat, 
creșterea plantei încetează. Ex
tragerea apei din sol și respi
rația se fac mult mai greu, tul- 
pinele se răsucesc și capătă 
umflături Planta moare...

Experiențele făcute în U.R.S.S. 
și în țara noastră au demons
trat un lucru deosebit de în
semnat : pe lângă distrugerea 
complectă a buruienilor ierbici
dele contribuie la ridicarea pro
ducției la hectar a plantelor 
cultivate cu 50—100 la sută!

Oamenii de știință studiază 
încă aceste ierbicide. Modul ac
țiunii lor asupra plantelor nu 
e încă destul de cunoscut. To
tuși in lupta cu buruienile s’au 
făcut pași însemnați înainte. 
Ierbicidele vor deveni în scurtă 
vreme apărătorii vajnici ai re
coltelor pe suprafețe de sute de 
mii de hectare !

Beno HAIMOVICI
Lng. agronom
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„Până acum toți acei 
ce sau îndeletnicit cu is
toria națională n'au avut 
hi privire decât biografia 
Domnilor, nepomenind 
nimic despre popor, izvo
rul a tuturor mișcărilor 
și isprăvilor și fără de 
care stăpânitorii n’air fi 
nimica".

M. KOGALN1CEANU

RĂZEȘII LIII VODA-ȘTEFAN fragment din Columna Traianâ

fulgerul în toate cete 
patru zări ale lumii. 
Ea a aprins flacăra 
revoltei in su’letele a 
milioane și milioane 
de asupriți...

noastră 
mișcarea 

Masele 
mizerie 

se 
Lupta

Sună buciumul! Graiul 
său neînfricat și melodios își 
mână sunetul peste crestele 
munților prăpăstioși, peste 
culmi de dealuri și păduri 
•«danci, nestrăbătute de pi

cior omenesc, peste râuri repezite cum 
nu-și află mărginire...

Moldova se ridică la luptă ! Vodă- 
Ștetan măniase peste poate pe sultanul 
Mahomed al ll-lea. După ce că domnul 
Moldovei se cam amestecase în treburi
le Țării Românești, culmea, acum nici 
tributul către Poartă nu-i mai plătea! 
Așa că sultanul ii scrise o scrisoare mol
doveanului necredincios și încăpățânat:

„In acest an să-mi aduci în persoană 
tributul, așa cum îi aduce domnul Țării. 
Românești ca să putem avea încredere 
în prietenia ta“.

Domnul Moldovei, însă nu dă ascultare 
poruncilor împărăției și răspunde demn 
sultanului că Moldova e o țară mică dar 
liberă in care stăpâni sunt numai moldo
venii...

Așa că din astă pricină toată floarea 
oștirii turcești se revărsă în valuri de 
ură șl pedeapsă asupra Moldovei.

...La chemarea buciumului răspund pe
destrași și> călăreți ușori din goana ne
bună a cailor mărunți șl iuți, aleargă 
sub steaguri târgoveți și țărani liberi, 
răzeși, ce-și transformă în ucigătoare ar
me uneltele cu care-și lucrează pămân
tul. Poporul întreg se ridică la luptă în
tru apărarea gliei strămoșești.

10 Ianuarie 1475 ! O ceață groasă îm
pânzește vadul Vasluiului...

Armata turcească a fost izbită din 
spate și din flancuri. Ștefan însuși s’a 
aruncat în vâltoarea luptei ! ’Oastea țării, 
gloatele celor truditori, izbeau cu sete 
în dușmani, îi atrăgeau în mlaștini: cu 
coasele erau retezate capetele călăreților 
și picioarele cailor, cu securile erau zdro
bite scuturile turcești! Așa a fost la 
Vaslui într’o zi de iarnă. Așa s’a prăvă
lit trufașa semilună în mlaștinile fără de 
fund ale Moldovei !

Cronicarul polon Dlugosz scrie urmă
toarele despre Ștefan cel Mare: ;,O, băr
bat demn de admirat, întru nimic inferior 
conducătorilor eroi, pe care atât îi admi
răm care cel dintâi dintre principii lumii 
a repurtat în zilele noastre o victorie atât 
de strălucită împotriva Turcilor. După 
părerea mea, eiî este cel mai vrednic să 
i se încredințeze misiunea de conducător 
împotriva Turcilor".

Cum trebuie să ne explicăm victoriile 
lui Ștefan ? In cele 34 de războaie oare 
numai însușirile lui Ștefan vor fi adus 
victoria ? Oare numai priceperea și vite
jia sa au stăvilit puhoiul turcesc. Desi
gur că nu. Eroul cel mare al acestor 
lupte a fost poporul. Slava lui Ștefan de 
domnitor înțelept șl de viteaz comandant 
de oștiri se datorează faptului că se bi
zuia pe norod, că împlinea năzuințele 
sale. Ștefan a îngrădit marea boierime 
trădătoare și a dat tot mai multe înlesniri 
răzeșilor și târgoveților. De aceea răze
șii săreau ca unu! întru apărarea Moldo
vei. De aceea istoria acelor lupte este 
mai cu seamă istoria luptei poporului.

„PATRIA ESTE NORODUL“

Revoluția din Țara Românească izbân
dise ! Acum țărănimea aștepta cu sufletul 
la gură împărțirea pământurilor boierești, 
reforma. Doar pentru asta luptase Bo
ierimea reacționară insă nici că voia să 
audă de asemenea treburi. Se hotărîse 
să facă un complot și să aresteze guver
nul, să înlăture cuceririle poporului în

revoluție, să-l înșele 
Zis și făcut. înțeles 
cu boierii, I. Odo- 
bescu ceru guvernu
lui să primească în- 
tr'o zi la ora 12, vi
zita ofițerilor din gar
nizoană sub pretext că 
aceștia vor să 
„complimente" 
vemului.

Când pășiră ofițerii 
în sala de ședință a 
guvernului, colonelul 
Odobescu, care con
ducea complotul, se 
ridică și spuse aces
tea membrilor guver
nului :

— „In numele pro
prietarilor, vă ares
tez !“

Atunci însă se în
tâmplă un fapt ce pe 
semne nu intrase în 
socotelile reacționari
lor.

Ana Ipătescu înconjură 
că să pătrundă în localul unde se gă
sea guvernul. Colonelul Solomon ordonă 
atunci să se tragă în mulțime ! Ana Ipă- 
tescu cu două pistoale în mâini, adevărat 
monument al curajului poporului, încu
raja mulțimea și se avânta voinicește 
fruntea ei. Preotul Ambrozie 
dintr’odată asupra tunurilor și 
fltilele! De atunci i-a rămas și 
Popa Tun... Mai multi morți și 
plătiră cu sângele lor victoria. In Bucu
rești și în toată țara, negustori, intelec
tuali, meseriași și țărani sărbătoreau vic
toria revoluției.

Dar boierii reacționari, trădători dintot- 
deauna ai poporului, nu se astâmpără. La 
îndemnul lor secretarul mitropoliei răs
pândi zvonul mincinos că o armată străi
nă înaintează asupra Bucureștiului. Gu
vernul se socoti în primejdie și se retra
se la Târgoviște, chiar a doua zi. Mitro
politul Neofit calcă fără nicio remușcare 
jurămânțul de credință depus pe consti
tuție și numi o locotenență domnească 
dintre reacționari. Dar bravul popor al 
Bucureștiului se răsculă și izgoni locote
nenta reaciiviiară Poporul^anăra din nou 
revoluția. ’ v' s«; " ?

Boierii au săvârșit mai apoi unul din 
cele mai murdare acte de trădare națio
nală ! Au chemat armatele turcești pentru 
înăbușirea rev< lației I

Dar poporul a rămas credincios revo
luției, s’a împotrivit trădării boierilor. Și 
în anii ce au urmat poporul s’a 
de multe ori împotriva asupririi, 
tat dârz. -.

In timpul revoluției dela 1821 
Vladimirescu spunea : „Patria este 
dul, iar nu tagma jefuitorilor". In toate 
timpurile din piepturile oamenilor simpli 
a țâșnit cel mai fierbinte patriotism, cea 
mai curată dragoste de libertate, de pro
gres. Tocmai de aceea patria adevărată 
este poporul acest neîntrecut erou al tutu
ror vremurilor...

facă 
gu-

Nicolae Goles- 
Preotul Ambrozie,

„Ion Vodă cel Cumplit"
de GH. LABIN

armata și încer-

Și in țara 
se cocea 
revoluționară, 
trăiau într’o 
cumplită. Grevele 
țineau lanț, 
clasei muncitoare pen
tru pâine, libertate și 
pace deveni tot mai 
dârză. Victoria pro
letariatului rus a um
plut de curaj inimile 
muncitorrl-tr noștri. 
Intr'un manifest din 
1918 un grup de mun
citori revoluționari 
scriau :

„Noi nu suntem sin
guri în luptă. Cot la 
cot cu proletariatul 
lumii întregi și cu 
baionetele guvernului 
bolșevic dela Petro
grad Votn învinge. A- 
țintiți-vă privirea și 
indreptați-vă pașii nu
mai intr-acolo unde 
flutură steagul roșu. 
Trăiască proletariatul 
internațional 1 Trăias
că Republica Socia
listă. Trăiască socia
lismul revoluționar al 
lui Lenin!".

Au urmat 
luptele eroice 
generală din 

nu avea un adevărat
In aceste împre- 

Par-

in 
se aruncă 
le stinse 
numele de 

răniți

ridicat 
a lup-

Tudor
noro-

PARTIDUL - CONDUCĂTORUL 
POPORULUI

într’o zi rece de toamnă, au bătut pre
lung tunurile de pe vasul „Aurora". Ves
teau o cotitură în istoria lumii : pe a șa
sea parte a pământului se năruise pentru 
vecie domnia asupritorilor. Condus de 
Partidul Comunist întemeiat de Lenin, 
poporul izbândise.

Vestea despre victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie se răspândi ca

.în țara noastră 
1919-1920, greva 
Proletariatul însă 
conducător încercat, 
jurări la 8 Mai 1921, a luat ființă 
tidul Comunist din 
România ce cuprin
dea pe cei mai devo
tați fii 
Partidul comuniștilor 
a condus de atunci 
neîncetat poporul tru
ditor în lupta pentru 
pâine, pentru pace. 
Poporul avea acum un 
conducător sigur, călit 
în lupte grele.

Lupenj 1929...
Galeria e întune

coasă. Oamenii se tâ
răsc, merg pe brânci. 
Scrâșnesc. Strâng pum
nii. Picioarele li se 
afundă adânc în ti
nă. Dar înaintează, 
împrejur întunecime. 
Doar lămpile cu car
bid împrăștie o lumi
nă Tairticâ; •'!iă; Andă .. 
Au ajuns...

— Nu ne mai lăsăm 
înșelați tovarăși, am i

ai poporului.

apoi 
din 

1920.

unei altfel de lumi. Dar aceste lupte deși 
însuflețite, eroice, n’aveau un conducător 
clar văzător. De aceea ele au fost înfrân
te. A trebuit multă vreme până când 
conducerea poporului s’o ia clasa munci
toare și partidul ei. Numai ea a putut 
să rupă pentru vecie zăgazurile robiei 
poporului...

Studiul istoriei patriei iți umple inima 
de o firească mândrie patriotică. Luptele 
eroice ale înaintașilor noștri ne fac mai 
dârzi, mai hotărîți. Iubim mult patria cv 
tot ce-i al său : plaiuri întinse, munți 
ce-și spală fruntea în Dunăre, ape repezi 
cu vaduri adânci, viața nouă, liberă ce 
clocotește în orice colț de țară.. Iubim 
mult Uniunea Sovietică eliberatoarea 
noastră și poporul rus prieten dintotdeau- 
na al poporului nostru...

in anii de cruntă teroare neuitatul 
A. Toma scria cu un arzător avânt pa
triotic un îndemn către poporul ce avea 
mâinile ferecate în lanțuri:

„Uriaș, deschide pleoape.
Vor de viu să te'ngroape, 
Svâcnește odată din brațe 
Lanțari cădea-vor ca afe 
Cu’n salt ridică-te, creștete 
Peste-ale munților creștete 
Scutură de pe tine 
Speriatele mici jivine 
Calcă sub pas micii draci 
Negri gândaci, 
Și cu feasta proptită In cer 
Descătușat 'Gtiliver 
Umple-ți plămânul cu furtună 
Și peste-a munților cunună 
Dezlănțuie spre zările 
Ce incă mai dorm,
Un hohot de vtață enorm..."

Astăzi proorocirea poetului s’a săvâr
șit. Partidul a prins poporului truditor a- 
ripi vulturești cu care se avântă sus, tot 
mai sus, spre zările deapururi senine, al
bastre, ale fericirii tuturor oamenilor.»

„1907“ de SCHWEITZER CUMPĂNĂ

înșelați tovarăși, am răbdat destul, am 
tras destul în jugul stăpânirii Ajunge 1 
Partidul ne cere acțiune, luptă organi
zată. Declarăm grevă !

Așa a fost la Lttpeni... Partidul a con
dus apoi eroicele lupte ale muncitorilor 
ceferiști din Februarie 1933. Numai 
P.C.R. a mobilizat poporul la luptă împo
triva războiului criminal antîsovietic...

După încetarea celui de al doilea răz
boi mondial atunci când datorită grelei 
situații economice țara noastră se afla 
la un pas de prăpastie partidul ia In 
mâini conducerea poporului, a țării De 
atunci poporul nostru merge cu pași de 
uriaș spre noi victorii ale socialismului— 
Partidul, este trup din trupul poporului, 
conștiința poporului...

ISTORIA PATRIEI — ISTORIA LUPTEI 
POPORULUI

întotdeauna poporul a împins înainte 
roata istoriei. Răscoala țăranilor de la 
Bobâlna din 1473, răscoala lui Gheorghe 
Doja din 1514, răscoala lui Horia. Cloș
ca și Crișan și Avram lancu, cea a lui 
Tudor Vladimirescu șl anul revoluționar 
1848 au lovit în nobili și boierime, i-au 
speriat le-au pregătit pieirea au făcut loc

„Ltipeni ț929" de Alexandru PUȘKAȘ
Pagină redactată de

Al. G. ARCĂLEANU
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Veacuri dearândul oamenii au cre
zut că pământul este centrul lumii cre- 
iat de dumnezeu iar deasupra sa se 
înalță asemeni unei boite de cristal ce
rul pe care se află aștrii sfinți... Aceș
tia luminează pământul. Biserica îl 
persecuta cu multă cruzime pe învăța- 
ții care afirmau că pământul nu es.e 
centrul universului. Aceștia puneau 
doar la îndoială creația dumnezeiască 
a lumii! Opera genialului învățat po
lonez Nicolai Coopernic a fost interzi
să. Giordano Bruno partizanul și apă
rătorul ideilor sale a fost ars pe rug la 
Roma in anul 1600...

Dar în ciuda acestor opreliști ade
vărul științific a triumfat. Astăzi toți 
oamenii culți știu că pământul este 
înconjurat de un înveliș de aer, atmos
fera, iar dincolo de ea se află un spa
țiu lipsit de aer. Universul este Ură 
de margini... Corpul ceresc cel mai a- 
propiat de pământ este Luna. împreu
nă cu Luna, pământul șl celelalte pla
nete se învârtesc în jurul soarelui.

Oamenii s’au gândit de multă vre
me la zborurile în spațiile cosmice, i- 
deia făuririi unui aparat in stare să 
facă un asemenea zbor a frământat 
zeci de ani mințile oamenilor-.

De ce n’a ținut seama 
Jules Verne

In anul 1865 renumitul scriitor 
francez Jules Verne a publicat prima 
parte a romanului său științifico fan
tastic „Din tun în Lună'*. In această 
carte se povestește cum membrii „Clu
bului Tunarilor" din orașul american 
Baltimore au stabilit o comunicație 
cu Luna, trimițând în ea un proiectil 
cu trei oameni pe bord!

Proiectilul era din aluminiu. Dia
metrul său era de 3 metri, grosimea 
peretelui de 30 de cm, greutatea de 9 
tone ! Lungimea tunului era de 300 de 
metri. Tunul trebuia încărcat cu o u- 
riașă cantitate de fulmicoton care prin 
explozie ar produce 6 miliarde litri de 
gaze. Puterea acestor gaze va arunca 
proiectilul până in Lună.

...Și la I Decembrie se spune în ro
man a izbucnit o detunătură asurzi
toare, cei trei îndrăzneți închiși în 
proiectil zburaseră în Lună...

Dar e posibil oare acest lucru cu un 
asemenea proiectil? Firește că nu. Pen
tru a te avânta cât mai sus, in lumea 
aștrilor trebuie să învingi forța de 
gravitate a pământului care te trage 
în jos. Pentru aceasta însă aparatul 
de zbor trebuie să depășească viteza 
de 11 kilometri pe secundă! Puteau 
oare gazele formate în gura tunului 
să împingă proiectilul cu o asemenea 
Viteză ? Nu. Nu puteau. Viteza pro
prie a gazelor prafului de pușcă este 
cu ceva mai mare de 3 kilometri pe 
secundă! Era necesar pentru asemenea 
zboruri de un altfel de mijloc de tran
sport, mai rapid și mai sigur...

Racheta lui Țiolcovschi
Racheta cu praf de pușcă fusese in

ventată de muit. Se socotea însă că 
racheta zboară pentrucă gazele care

uriașă viteză Nava, ir.tcrplane 
tară zboară in direcția opusă 
scurgerii gazelor...

Va rezista omul?

Invățații cu socotit necesar pentru, zborul cos mic să creieze un astfel de satelit artificial care să se învârtească în jurul pămân
tului cu o viteză de 8 km. pe secundă și care să constituie prima escală a zborului cosmic.

de C. P. STANIUCOVICI
•— Doctor în științe tehnice —

țâșneau din ea sunt respinse de aer șl 
astfel racheta zboară înainte- Dar nu 
este adevărat. Acum știe și orice școlar 
că gazele care se formează într’un vas 
închis apasă asupra tuturor pereților 
săi cu presiune egală. Dacă se deschide 
însă unul din pereții vasului, se cre- 
iază o forță de reacție, și vasul, în 
cazul nostru, racheta zboară în direc
ția opusă scurgerii gazelor

Un proiect cu adevărat științific de 
rachetă interplanetară, a fost făcut de 
învățatul rus C.E. Țiolcovschi. El a 
propus să se folosească pentru călăto
riile interplanetare un motor cunoscut 
sub numele de motor cu reacție. In 
partea dinainte a navei interplanetare 
se instalează două rezervoare mari. 
Intr’unul din ele se află oxigen liche
fiat și răcit ,într’altul un combustibil 
oarecare lichid. Amestecând oxigenul 
cu combustibilul și aprinzând acest a- 
mestec se poate obține o ardere foarte 
puternică. Printr’un orificiu, nu
mit ajutaj, gazele rezultate din 
ardere sunt aruncate afară cu o

Nava reactoare va 
căpăta o viteză for
midabilă. Numai ac
celerația ei va fi de 
40 de metri pe se
cundă ! Va căpăta 
relativ ușor 
de 11 sau

Vor putea oare suporta o asemenea 
viteză pasagerii din rachetă ? Vor pu
tea. Noi ne mișcăm prin spațiu îm
preună cu planeta noastră cu o viteză 
de 30 de kilometri pe secundă, fără să 
observăm acest lucru ! Pentru organi
smul viu, primejdioasă nu este viteza 
în sine ci numai schimbarea ei bruscă.

Durata zborului până în Lună cu o 
viteză de 11,5 km. pe secundă va tre
bui să fie de câteva zile și nopți iar 
zborul pe Marte va dura aproape un 
an 1 Vor putea trăi oamenii atâta timp 
în carapacea de oțel a rachetei ? Pen
tru aceasta sunt necesare oxigenul, 
apa și alimentele.

In momentul de față mai sunt lu
cruri care trebuie rezolvate în dome
niul zborului în spațiile cosmice. S’a 
constatat că arderea gazelor produce o 
asemenea temperatură încât este în 
stare să ardă teată racheta. E nevoie 
de un sistem de răcire care și el cântă
rește mult. Atunci cum se poate mic
șora greutatea răcite tei? Știința trebuie 
să răspundă cât de curând la aceste 
probleme—

Viitorul zborului interplanetar
Cine, va zbura/ în prima rachetă ? 

Este mai mult ia sigur că in prima 
rachetă interplanetară omul nu va 
zbura. Probabil că la început se vor 
lansa rachete conduse prin radio cum 
se face acum pentru studierea stratu
rilor superioare ale atomsferei.

In acest moment, în fața noastră a 
fizicienilor sovietici stă sarcina folosi
rii energiei atomice în scopuri pașnice. 
Cantitatea de energie atomică ce se 
formează în așa numita „căldare de 
uraniu" poate fi reglată precis și pare 
să nu fie departe ziua când o aseme
nea căldare se va putea monta la ra
chetă ! Uriașa energie calorică obținu
tă din transformarea lentă a uraniului 
va încălzi orice gaz inert. Acest gaz 
trecând prin ajutaj va da naștere for
ței reactoare care va împinge prima 
rachetă cu energie atomică spre spați
ile interplanetare! Problema combus
tibilului ar fi deci rezolvată! Această 
treabă însă nu e ușoară. La ea partici
pă cu toată pasiunea toți savanții 
noștri-

Noi, și voi copii, vom trăi însă feri
cita zi in care prima rachetă atomică 
interplanetară va săgeta spațiile cos
mice ! Vom trăi ziua unei mari biru- 
inți a omului asupra naturii...

Text prescurtat din 
„Pionierscaia Pravda?. ,

Concursul de jocuri
(Deslegari)

Ser/o o lll-a
Anagramă
(2 puncte)

CARTE - ARTEC
Pătrat literar
(5 puncte) 

AVENTURILE UNUI MIC
MARINAR

In excursie
(10 puncte)

Orizontal : PARC — ODER — MACI
- PAS — PUȘCA — OS - POPAS— 
SORA - TABERE - MIRT - RUM — 
UNT - POTECI-NA - SANITAR — 
TIUI-DO - IAZ - RUCSAC - ORA — 
ALPINA - TEI - VO - AR - LA.

Vertical: POM ADAPOST — RE — 
CAS - CRIȘ - PE — SPORT — 
CORT - APA - SINAIA — ARET — 
BUCĂTARI - EMIR - MUNȚI — 
CONDUCĂTOR - PA - TIOC - SI - 
UZ - SOP - CANT - AER — VARA
- LAC.

Seria a IV-a
Calcul enigmatic 

(4 puncte) 
144 : 12 = 12

: X :
3X2 = 6
48 : 24 -2

Date încrucișate
(5 puncte)

1917 — 1951 - 23 — 81 — 1949 — 
1821 — 1912 — 1931 — 75 — 91 —1848
— 1929.

„La start**
(10 puncte)

Orizontal; CROS - IOLE — ÎNOT — 
ATLET - DAN - RUGB1 - SOTER — 
RAITE — ’COPIL — TITA — LA — CL
— LENEȘA — CAL — Sa — UNT — 
NE - CC - LIED - CEH — AS — 
ARI — TOC - 1CF — IB - OINĂ - 
TUR - CP.

Vertical : VOLEI - CITIT — ROL — 
SET - INELE - OR — TURISTE — 
ABIA — DOP - ATILA — GATA — 
SOL — ELAN - CCA — TENIS — 
ALERGARE — NULA — SCHIF — 
CERC — DROB - CAIAC — TIR — 
POLO - START.

Biverb
4-7

Deslegând corect biverbul, 
veți afla titlul unei intere
sante cărți pentru copii și 
tineret apărută în Editura 
Tineretului.

I

Revărsat de soare

Din centru, soarele iși re
varsă 8 raze. Fiecare rază 
corespunde cu un cuvânt care 
începe cu litera A. La o des- 
legare corectă, ultimele litere 
ale fiecărui cuvânt citite în 
continuare dela 1 la 8 dau cu
vântul care arată partea cea 
mai minunată a vieții omu
lui...

1. — Gaz. 2. — Lanț de 
munți în Europa. 3. — Copac 
depe malurile apelor. 4. — 
Cărare în parc. 5. — Schim
bă macazul. 6. — Loc de tre- 
ieriș. — 7. Suport de tun. 8. 
— Documente.
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