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Citeodată, dimineața. cînd te 
pregătești să pleci la școală, 
trec pe strada ta militarii. Trec 
spre cîmpul de instrucție. Și 
repezi bucuros la geam, să 
admiri pasul cadențat și să

ta 
le 
le 

asculți cintecul care sună, în 
zorii zilei, puternic și limpede. 
Alături de tine privește tatăl tău 
și ii citești in ochi mindria și 
respectul...

om al muncii se mindrește cu mili- 
. . ‘ , le dă aceeași prețuire

inaltă. Arn R.P.R. a fost făurită cu dragoste și grijă 
de către Pai udul Muncitoresc Romîn, după pilda glorioa
sei Armate Sovietice. Infanteriști sau aviatori, tan- 
chiști sau grăniceri, artileriști sau marinari, toți mili- ; 
tării Forțelor noastre Armate sînt fii devotați ai poporu
lui, oameni ai muncii de ia orașe și sate, care-și iu
besc fierbinte patria. De aceea, armata țării noastre e 
un scut credincios și puternic al cuceririlor poporului, 
străjuitoare neclintită a păcii, independenței și suvera
nității patriei. Așa cum în fabrici sau pe ogor oamenii 
muncii trudesc din plin pentru a da poporului mai multe 
produse, mai multă pline, militarii armatei noastre nu-și 
precupețesc forțele pentru a-și însuși cu temei cunoș
tințele militare. Ei își sporesc neîncetat curajul, dirze- 
nia, vigilența și disciplina, calități minunate pe 
și le-au pus în slujba poporului muncitor. In rlndurilo 
armatei noastre, militarii își sporesc 
tințele, iși călesc trupurile, învață să 
doare patria și poporul nostru.
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ȘI, la fel, fiecare < ' " " ' ,
tarii armate-’ noastre populare, I ’’ \

R.P.R. a fost făurită cu dragoste și grijă

care

neîncetat cunoț- 
iubească cu ar-

Mîndri de misiunea lor .credincioși
pus, de a nu-și precupeți nicicînd sîngele, pentru apăra
rea și liniștea căminelor și a vieții copiilor patriei, mili
tarii noștri păstrează cu mindrie tradițiile glorioase de 
luptă ale înaintașilor. Eroismul dorobanților care, la 
1877, alături de armatele ruse, au cucerit prin jertfa 
lor independența romîniei, luptele pandurilor din Di
vizia Tudor Vladimirescu, care au contribuit vitejește 
la înfrîngerea fascismului, le sînt pilde vii și insufle- 
jitoare. Pildă vie le sînt și ostașii sovietici, din măestria 
și experiența cărora învață necontenit și de care îi 
leagă o prietenie vie, o puternică frăție de arme, înche
gată în luptele împotriva cotropitorilor hitleriști.

Armată a poporului, făurită și educată de partidul 
clasei muncitoare în spiritul dragostei de patrie și de 
popor, al-frăției cu oamenii muncii de pretutindeni,
mata noastră se bucură de prețuirea caldă a poporului 
muncitor. De aceea, în fiecare an la 2 octombrie, 
Ziua Forțelor Armate ale R.P.R. poporul muncitor 
salută cu dragoste pe neînfricații noștri militari
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Schimb
De-aș avea colan de neste

mate 
Ori mărgăritare în șirag
Tot tu ai avea intiietate,
Tot pe tine te-aș purta cu 

drag.
In mătasea ta ca-nir-o gră

dină 
Rid bujori cu lujerul de foc, 
Ai făcut pruncia mea senină 
Insofindu-mă la muncă și la 

joc.

Cit de multe amintiri ne 
leagă...

Ne-au scăldat aceleași re
pezi ploi. 

Tabăra ne-a fast la fel de 
dragă. 

Și mai știi... cind am luat 
un doi.

Singur mă-ntrebam de te 
mai merit. 

De te port, cravata mea, pe 
drept. 

Adormeam cu tine pe-ntune- 
ric 

Să mai simt mătasea ta pe 
piept.

M-ai iertai că ji-am adas 
rușine 

Și să te păstrez m-ai aju
tat. 

De atunci, sclipirea de ru
bine, 

Eu, cravată, nu fi-arn mal 
pătat 

Și acum te port ultima 
oară. 

Mă despart de tine, dar nu-s 
trist 

Ci sînt vesel că în astă 
seară 

Voi avea carnet de utemist.
Mulțumesc iubita mea cra

vată, 
Că m-ai ajutat atita timp. 
Nu sini trist. Acum, in

iția dată 
Dar pe-un lucru mult de preț, 

le schimb.
George RIUREANU

Clipa cea mai dragă din zi

O zi de neuitat
' Cînd Tudor a primit cravata 
roșie, a fost o zi de neuitat. In 
z'ua aceea, cînd s-a adunat în
treg detașamentul, i s-a părut 
că deși era de trei ani în școa
lă — de-abia acum își cunoaș
te colegii- Cît erau de buni.de 
prietenoși, de uniți... Toți ro
iau în jurul lui, îl întrebau de 
una, de alta.

' Tudor nici nu mai știe cum 
s-au întîmplat toate: începutul 
adunării, .primirea cravatei, 
stnîngerfe de rn'nâ, alinierea 
în nodurile pionierilor. Știe 
doar că s-a pomenit pă- 
rîndu.i rău că nu cunoaște 
cuvintele marșului pionieresc pe 
care-1 cîntau cu toții în cinstea 
lui și a celorlalți noi pionieri.

Cind a plecat, Tudor, cu ris
cul de-a căpăta guturai, nici 
nu și-a închis gulerul hainei, de 
teamă că-și va ascunde cravata.

Țanțoș și emoționat, a intrat 
în casă strîngînd florile la piept 
Aici, altă surpriză ; toată fami
lia era strînsă în păr; bunicul, 
bunica, mătușa, unchiul, tata, 
m.ma și fratele venit din ar
mată. Toți, în haine de sărbă
toare. Curios lucru, lui Tudor 1 
s-a părut că abia azi își cu
noaște cum se cuvine familia. 
Iată-i cum îl privesc mîndrî, 
cum îi ating grijulii cravata...

— S-o porți sănătos și să n-o 
faci de rîs 1 glăsuiește bunicul.

— Ești destul de mare ca 
să-ți dai seama cîtă cinste ți s-a 
făcut, spune tatăl cu seriozitate.

— Și să nu-ți iei nasul i*
------♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<----------

purtare 1 rîde cu prieteme fia* 
tele cel mare.

...Deși făceau toȚi pe sfătoșiL 
Tudor și-a dat seama că erau »> 
moționați.

Cum, și pentru ei e azi săr-i 
bătoare ? Doar sînt departe de 
vînsta pionieriei. Și totuși iată 
cît sînt de fericiți 1 Desigur, 
sînt fericiți că mezinul familiei 
e demn să poarte cravata roșia 
Asta-nseamnă că a fi pionier e 
un lucru foarte important. Șl 
mai înseamnă că, pentru n’mto 
în lume, Tudor nu trebuie să-și 
păteze vreodată cravata, fiindcă 
astfel ar păta amintirea acestei 
neuitate zile, plină de farmec și 
încredere: încrederea colegilor 
și a familiei intr-tasul — și 
încrederea lui în viitor.

AL Ovldiu ZOTTA

Parcul nostru-i gata
In cinstea alegerilor pentru activele pionierești, 

detașamentul nostru și-a propus să amenajeze și 
parcul din curtea școlii. Intr-una din zilele trecute 
ne am luat greble și casmale și am pornit la trea
bă. Fiecare avea ceva de făcut. Unele au strîns 
uscăturile, altele au nivelat straturile, iar eu și 
Doina Cîndea am smuls buruienile. In cîteva ore, 
parcul nostru strălucea de curățenie, iar acum 
așteaptă sărbătorește alegerile din detașamentul 
nostru.

Petronela TANEF
Școala de 7 ani, mixtă, nr. 1. Alba Iulîa

Președintele grupei a III- a
De Ia început, noi ne-am sfătuit să-l alegem pre

ședinte pe Niculescu Ion. E un băiat așa cum ne 
place nouă. Destoinic, vesel, și bun la învățătură^ 
In felul acesta, viața în grupa noastră n-o să mal 
fie plicticoasă ca anul trecut.

Zis și făcut. In ziua alegerilor, camera pionieri* 
lor ne-a așteptat împodobită de sărbătoare. A în
ceput adunarea. După ce vechiul președinte a ci
tit darea de seamă am făcut propuneri pentru noul 
președinte. Cu toții l-am ales pe Niculescu.

Pionierii grupei a II ba «g 
Școala de 7 ani,, de băieți, .W- 5

Constanța ****
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UN CÎNTEC 
DE PACE
E-un cintec despre pace 
Pe strada mea. în zori.
...Ce aripi m. ~sface 1 
L-aud de multe ori.

Cintindu-i iar, pe seară, 
Se-ntorc ostașii-n rînd. 
.--De dragostea de țară 
Ades i-aud cinstind.

CAPORALUL BUTURUGĂ
Era un ostaș ca multi alții. 

Nimeni nu vorbea despre vreo 
isprăvi grozavă de-a Iui, dar 
nici nu-ți spunea nimic rău des- 
pre el. Nici ca înfățișare nu se 
deosebea cu nimic de ceilalți. la mașina care așteaptă mai jos,

ți

Foc! Proiectilul a plecat și-și va atinge cu precizie țin
ta... La exerciții, iscusiții noștri artileriști își desăvirșesc ne
contenit măeslria mî nutrii tunului.

Numai cîteodată, în repaos, u- 
nîi mai sporovăiau, așa, în glu
mă :

— Măi, să știi că Buturugă 
ă-ta tace, da’ le face I

— Și să știi că are o putere 
de urs!

— Păi vorba ceea : „buturuga 
mică răstoarnă carul mare !“

Dar, pînă să fumezi o țigară, 
vremea zboară și repausul se 
sfîrșește. Se dă ordin pentru 
schimbarea poziției. Grupa ser
gentului Gh. Mihalache începe 
pregătirea tunului pentru marș. 

Soldatul fruntaș Buturugă Ion 
trece la ochiul de împerechere. 
Aici trebuie să fii cu băgare de 
seamă și, ca un cârmaci iscusit, 
să conduci cu grijă tunul pînă 

pe pantă, pentru a-I remorca.
— Heei.rup I Inaintee, marș I 

Și servanții se îndreaptă cu tu
nul spre mașină.

— Stați I Opriți I se aude 
glasul sergentului Mjhalache. 
Tunul însă o luase la vale, sin
gur. Servanții încercaseră să-l 
oprească. Zadarnic. Viteza de 
coborîre creștea din ce în ce. 
Tunul se îndrepta direct spre 
mașină. încă puțin și... dar Bu
turugă, cu o smucitură fulgeră
toare, îi schimbă direcția și în
lătură primejdia ciocnirii. Tu

nul însă își continuă drumul 
Ia vale, mai repede, tot mai 
repede... Ceilalți servanți au 
rămas în urmă, strigind :

— Fugi, Buturugă!
— Păzea !
— Cazi în rîpă 1
Dar Buturugă nu mai aude 

nimic. Un singur gînd a pus 
stăpînire pe el: Dacă va îm
pinge la păm.înt ochiul de îm
perechere și se va culca pe el, 
va putea să micșoreze viteza și 
să împiedice căderea tunului în 
rîpa de la piciorul pantei.

Cît ai clipi își împlinește gîn- 
dul. Deodată simte o durere 
sfișietoare. Tunul a prins sub el 
țeava armei, iar cureaua ei, ră- 
sucindu-se, îl stringe ca un briu 
puternic. Simte cum puterile îi 
slăbesc, ÎI părăsesc. Dar, cu o 
ultimă sforțare, scrîșnind din 
dinți, își infringe durerea, se în
cordează și mai mult. Picioarele 
se proptesc în pămînt, mîinile 
se încleștează... O clipă, două... 
Tunul s-a oprit. Tunul a fost 
salvat.

★
Un ostaș ca mulți alții. Nici 

ca înfățișare nu se deosebește 
cu nimic de ceilalți. Numai că, 
de-atunci, toți vorbesc cu dra
goste și respect, de fapta iui 
eroică. Pe umerii voinici ai sol
datului fruntaș Buturugă a mai 
apărut o tresă aurie, ca holdele 
din satul lui natal, iar pe scri
sorile către cei dragi scrie apă- 
.sat: expediază caporalul Butu
rugă Ion.

Lt. major
Mihai ANDON1E

Curaj ostășesc
Clopotul de alarmă al 

pompierilor sună pre
lung.

— Foci
Sosiră pompierii și 

armata. Autoscăriie me
canice fură Îndată ridi
cate spre acoperișul cu
prins de flăcări.

Pe cînd urca scara, 
soldatul fruntaș Rusu 
Gheonghe Întrezări un 
chip la o fereastră 
din care fumul ieșea în 
valuri. Luă repede • 
frînghie, cobori pe ea 
pînă-n dreptul ferestrei. 
Intră și scoase eu greu 
de acolo două femei.

Pentru fapta ea pfinâ 
de curaj, soldatul frun
taș Rusu Gheorghe a 
fost evidențiat pe unita
te și recompensat de co
mandant.

Mai trece și-o mașină. 
La noi pe stradă-aci.
De râsete e plină
Și larmă de copii.

Oslașii.o văd, le place 
Când o-nttlnesc în drum 
Și-același cint de pace 
Copiii-l cintă-acum.

Cu ochii vii, ostașii 
Se uită-n urc ii
— Nu vor lăsa vrăjmașii^. 
Goni-vor norii grei...

^.Mașina itrece plină 
De glasuri mici, sglobil... 
ți scrie pe mașină:
— „Atenție! Copii"._

Cicerone TEODORESCU

Canterritriștiî, comandanții de miine ai Armatei noastre 
Populare, se pregătesc temeinic spre a deveni oameni cu 
mintea ageră și trupul oțelit. lată-i după o zi de muncă, la 
marginea pădurii, invătînd un cintec nou.

-JS coala mea* Desen de Ștefan ROMAN
da V-a

Se de 7 ani Sebeșul de Jos-Sibiu

RĂSPUNDEM CITITORILOR

Pentru stația „tinerilor meteorologi"
Membrii grupei „Tinerii meteorologi*1 din Școala medie de 10 ani nr. 1 din Năsăud, re

giunea Cluj, ne roagă să publicăm indicații pentru construirea unui higrometru, a unui 
barometru, a unei giruete și a unui heliograf. Publicăm în acest număr numai construcția 
higrometrului și a barometrului, iar în alt număr vom publica celelalte construcții.

HIGROMETRUL

^nnnnnnnnnnnnnnn^^

Picătura - țesătoare
La expoziția „10 ani de la instaurarea regimului democrat- 

popular in Cehoslovacia^ din Praga se află, printre altele, 
un ciudat război de țesut: războiul automat fără suveică. 
Meșterul Miloslav Riga pune în funcție războiul. Ca și la 
cel cu suveică, firele de urzeală se ridică și'ooboară alterna, 
tio, unul in sus altul in jos. In spațiul format (rost) trece 
cu mare viteză, pornită dintr-un mic orificiu numit ajutaj, o 
picătură de apă care duce cu sine firul de bătătură. Abia 
reușesc ițele să schimbe firele urzelii că din ajutaj a și por
nii o nouă picătură. Treaba asta se petrece foarte iute. Intr-un 
singur minut pompa aruncă 400 de picături de apă; 400 
fire de bătătură trec prin rost Mr.un singur minut. De două 
ori mai repede ca la războiul de țesut cu suveică I

Constructorul acestui ingenios război, Vladimir Svafli, lu. 
creară acum ta perfecționarea invenției sale.

Cel mai simplu tip 
de higrometru, este 
higrometrul cu fir de 
păr. Pe postamentul 
de lemn de 8 mm. 
grosime, se fixează 
cadrul, format din 
bețișoare de dimen
siunile arătate în 
figură. Pe cadru se 
prinde scara grada
tă a higrometrului, 
confecționată din tablă 
sau carton. Piesa sen

tează cu 0%. Se introduce apoi higrometrul într u 
borcan pe pereții căruia se găsește cîrpă 
Borcanul se acoperă și el cu o cîrș. ,dă, bir. 
tinsă. Locul unde se oprește acul (după ce a fo: 
ținut în interior 4—5 ore) se notează cu 100®/ 
Intervalul 0% 4- 100% se împarte apoi în păr 
egale, din 10 în 10 diviziuni.

BAROMETRUL

o

sibilă este un fir de păr blond. Firul de păr, îna
inte de a fi prins de aparat, trebuie bine spălat 
cu alcool, pentru ca grăsimea de pe el să se di
zolve. Firul se fixează astfel : la partea de sus se 
prinde cu ajutorul unui mic cep de lemn, iar la 
partea de jos se înfășoară o dată sau de două 
ori pe șanțul scripeteluj indicat în figură. 
Pentru ca firul să rămînă în permanență întins pe 
scripcte, se agață o mică greutate de maximum 1 
gram. Scripetele trebuie confecționat cu atenție.
Pe axul lui se fixează un ac indicator, fie din tablă

' jLMJUULfULWULfiJLQJLSUULSJLSLILQJ^

de aluminiu, fie din lemn foarte subțire.
Gradarea scării higrometrului se face astfel : se 

introduce higrometrul intr-un borcan care are la 
fund var nestins. Borcanul se astupă bine. Higro 
metrul se ține în acest mediu timp de 2-3 ore. 
Locul unde se oprește vîrful acului pe scară se no

Barometrul cu mercur este un instrument sim 
al cărui principiu de funcționare se bazează pe 
periența lui Toricelli. El se compune dintr-un 
de sticlă închis la unul din capete și deschis la 
lălăit, un vas cu mercur și postamentul 
care este fixat. Tubul de sticlă se umple 
cu mercur și se introduce cu capătul liber 
în mercur. Mercurul din tub va coborî la 
înălțimea care reprezintă presiunea nor
mală (760 mm. ta rwelu.1 mării saiu 760-x,
în cafe x este dat <fe înălțimea lo
cului de unde se măsoară presiunea îm
părțit la 10). Dăcă înălțimea locului este 
de 400 m. atunci se scad, din 760 mm., 
40 mm. Presiunea atmosferică în punc
tul în care se măsoară va fi de 720 mm.

Vasul eu mercur se face din tablă, 
iar peretele exterior poate fi din le*"” 
Tubul de sticlă și vasul cu mercut 
fixează pe o placă de lemn cu ajutorul 
unor bucățele de tablă, ca în figură. Pe 
placă în dreptul tubului, se înseamnă 
grada>țiuni. în sus pînă la 790 mm., iar 
în jos pînă la 500 mm.

- o
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LA LECȚIE

Grza sL^taig^s sînt țw’e- 
tem bun* și totuși nu ♦ îrr- 
frlnit n 
de loc..T*G«ir Szurkoș^elev , 
La Școala- am nr. ^|ma- 
ghiară, din Tîrgu-Mureș, iar 
Dragoș Gewrgesou in vaită 
Școala de 7 ^ni Nn li Win , 

dar ? E o poveste mai liîhgă..
Școala Hui Geza e 1 

pe țară. <la'strfmgerea de fier 
vechi (16 tone!), iar Geza a 
strîns el singur 800 de k’lo- 
graare. Ca să .povestești toate, 
peripețiile prin care a trecut 
aduinînd atîta fier, ar trebui 
să scrii un roman de aventuri. 
Ciîte ..recunoașteri". oîte „hei- 
rop‘'-uri, oîte julituri, pînă ce 
mormanul de fierărie a ajuns 
pe cîntar. Și-apoi să-l îndu
pleci -pe tata, care e șofer, să 
facă un dram cu cam;onul pî
nă la locul unde se predă fie
rul... Insfirșit, astea se uită 
repede. Important e că acuim 
din fierul vechi s-au făcut ma
șini noi, că în Camera pionie
rilor cîntă de zor aparatul de 
radio (premiu cîștgat de 
școală) și că acasă la Geza, 
pe perete. într-o ramă, poți 
vedea o diplomă, de onoare, 
pe care e scris cu litere 
deosebit de frumoase numele 
lui.

Ei, și odată Ce Geza al nos
tru a devenit fruntaș, au înce
put să vină la el ziariști, ba 
ch’ar și reporteri de la radio. 
Ca la orice fruntaș. Intr-o di
mineață. vocea lui Geza a por
nit să colinde, pe calea unde
lor, țara. Si a intrat și în ca
mera lui Dragoș, iar el i-a 
trimis o scrisoare noului pri
eten din Tirgu-Mureș.

Așa s-au cunoscut, fără să 
se vadă. Si s-au împrietenit 
atât de bine că în vara trecu
tă Dragoș a fost invitat să-și 
petreacă vacanta ia Geza.

Dragoș l-a rugat pe Geza 
să-i scrie despre profesori. 
Geza nu i-a răspuns încă, dar 
mi-a spus că-i va povesti des- 
pr« profesorul lui cel mai 
drag, lucru care, după cum 
veți vedea, mi-a prins și mie 
foarte bine. Iată ce-i va scrie 
Iu’ Dragoș:

...Nu mă mir că m-ai între
bat de. profesori. Ei sînt prie
tenii,noștri cei mai buni. Ta
ta mi-a povest’t odată despre 
meșterul! care l-a învățat să 
conducă un automobil. Profe
sorii noștri ne învață si ei 
cum să mergem pe drumul 
vieții.

Acum vreau să-ți poves- 
despre profesorul nostru cel 
mai drag, tovairăștrl Jerriknv- 
ski Laszlo. Ne învață limba 
rernînă. Lui se cade să-i mul*.

• țuimesc că știu să scriu și să 
‘citesc romlmește, și că pot ast
fel săiHM cunosc mai bine pa- 

Bueurești. Cura s-au cunoscut tria și-iprietanii romtai. Dacă 
t punga... an veni 
fruntaș*-" la înce

~ n La o oră și l-ai vedea, 
-îceput a’ crede că-i. un

~—\2
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Din „Pionierscaia Pravda" 
profesor cam rău. E înalt, 
foarte serios, are și ochelari si 
zîmbește foarte raT. Aproape 
că ți-i și teamă de el. Dar 
and începe să-ți vorbească, 
gata I s-a dos teama Să-l 
auzi vorbind despre Creangă, 
ori recitind o poezie de Coș- 
buc. Știi, l’mba maghiară am 
învătait-o de la mama, de asta 
îi zic limba maternă, iar lim
ba romină am învăitat-o de ia 
tovarășul Laszlo.

Cînd am aflat că ne va fi 
și diriginte, ne-airn zis : profe
sor bun este, dar cum o să 
fie ca diriginte ?...

La prima oră de dirigenție, 
ne-a povestit despre copiii dîn- 
sului, care i-au făcut o sur
priză plăcută : știind că-i plac 
florile, i-au umplut casa cu 
flori. Se-nțelege, săipătămîna 
următoare și în clasa noas
tră erau multe flori. Apoi fe
tele au pus perde- 
luțe la geamuri și au 
schimbat înfățișarea 
clasei.

„Da! ne-a

•teac tovrinrșu'l prates-T. acum mi' 
simt și aici ca acasă și cred 
că" șt VOT. fe

hmtr-o zi, aveam o serbare; 
Cînd s-a terminat programul 

a artistic, ne-am zis : acum ar 
fi frumos să dansăm. Dar de. 
unde muzică ? Și, ca un răs
puns, a răsunat deodată un 
vals vesel dintr-o armonică. 
Cine cîntă? A* ghicit: tova
rășul profesor. La sfințit, ne-a 
întrebat: dar de ce nu i-ați 
invitat și pe prietenii voștri 
de la școala romină ?

Peste o săptămână am or
ganizat o întâlnire prieteneas
că cu școlari’ romîni.

Nu știu cît stă acasă tova
rășul Laszlo, dar ou noi e 
toată ziua. Excursie fără dîn- 
sul nici că s-ar putea. Să vezi 
ce marșuri știe să cînte !

La o oră ne-a vorbit despre 
Oîte se pot face din fier vechi. 
Am răsfoit noi cărțile, dar 
n-am găsit nici o lecție cu 
subiectul ăsta. Insă am învă
țat-o bine, strîngînd tone de 
fier vechi; iar răsplata n-a 
fost Un 5, ci aparatul de ra
dio și diplomele de onoare.

Ne iubește ca pe copiii să’. 
Am auzit odată fără să vreau 
cum l-a spus unui tovarăș, 
vorbind despre noi : vezi, sînt 
copii, zburdaln'ci ca toți co
piii, dar eu zău mi-aș încre
dința viața pe mina lor. De 
asta și noi spunem că avem 
părinți și acasă și la școală... 

Cred că scrisoarea lui Geza 
despre profesorul lui drag va 
fi foarte lungă. Din păcate, în 
gazetă nu 
lungi.

Mă veți 
prins bine 
za. Pentru 
să vă vorbesc despre respec
tul față, de profesori.

Dar, după scrisoarea Iui 
Geza mi-am schimbat gîndul. 
Trebuie să vă mai spun: iu
biți și respectați pe profesorii 
voștri ? E tot atât de inutil ca 
și cum v-aș spune că trebuie 
să vă iubiți părinții.

Șerban VO1CU

încap ser''sori prea

întreba de ce mi-a 
scrisoarea Iui Ge- 
că voiam tocmai

eipits

Sandu Alexandru

IA SEAMA!
Ai scrijelat o bancă cu briceagul — 
Era lucioasă de mai mare dragul 
Și-acuma poartă-o sbircitură care 
li face chipul trist ca o mustrare.

Ea. banca, n-are glas să te înfrunte, 
Ea, banca, n-are frunte să se-ncrunte,.. 
Dar este undeva, intr-o pădure, 
Un om ce taie brazii cu-o secure —

Da' este -ntr-o uzină, undeva, 
Un om ce pune lemnul sub rindea — 
Și-ntr-un atelier i-un om ce știe 
Să mînuie culori cu dibăcie...

Veni, dacă banca n-are glas și frunte, 
Aceștia pot prea bine să se-ncrunte I

Sunetul clopoțelului s-a stins demult pe coridor.
In clasă a intrat tovarășa profesoară și lecția a început. C a de 

clasă nu are deAt 45 de minute, dar cite lucruri minunate afli In 
acest scurt timp...

Și cu fiecare lecție erește toi mai mult nivelul cunoștințelor tal».
»■ ....... ,..-L ★

ce ascultă liniștită 
lui Cocii, Căprarii 

le spuse celorlalți:

școala, scria

zi Cocii Con
de la școală,

!
!

★ Căpraru Vasilica este pre- 
ș ședința grupei a Il-a din cla- 
! sa a VII a B, a Școlii medii 

de 10 ani din Odobești. In a- 
dunarea de alegeri s-au discu
tat și s-au hotărît multe în le
gătură cu viața grupei. S-a 
scris chiar intr-un caiet să nu 
se uite.

—r In grupa noastră să nu 
ia nimeni nici-o notă proastă 
și nici să lipsească cineva ne
motivat de la 
printre altele.

Iată că într-o 
stantin a lipsit
a lipsit cîteva zile la rind. Și 
pentru că stă întf-un sat, de
parte de școală, și nici unul 
dintre colegi nu locuiește prin 
apropierea lui, nu s-a cunos
cut motivul absențelor lui 
Cocii.

— O fi bolnav, mai știi, se 
frămîntau tovarășii din grupa 
lui.

— Dacă nici mîine nu vine, 
atunci mergem la el acasă. .

Dar a doua zi Cocii a venit. 
Cînd a intrat in clasă, toată 

grupa a făcut cerc in jurul luL 
— Ce-i cu tine, ai fost cum

va bolnav? De ce n-ai venit? 
Cocii tăcea. înțelegea că tova
rășii lui sînt supărațL Se ho
tărî să le povestească.

Astfel aflară pionierii că el

e singurul copil la părinți iar* 
părinții lui sînt hătrîni, așa 
că trebuie să le dea el o mi
nă de ajutor, și la strînsul fa
solei de pe cîmp. și la cule
sul strugurilor. Recolta tre
buie adunată cit mai e timpul 
bun.

După 
păsurile 
Vasilica

— Trebuie să ne gîndim îm
preună ce să facem, cum să-l 
ajutăm pe Cocii. Dar mai în- 
tîi haideți să-i explicăm lec
ția nouă de Ia matematică.

Cofer Melania îl luă la ta
blă și-i arătă simplificarea 
fracțiilor algebrice. Ce întim- 
plare ! La ora de matematică. 
Cocii a fost ascultat... Și a 
știut lecția...

La sfîrșitul orelor, grupa s-a 
adunat din nou. Soluția a fost 
repede găsită: fiecare din gru
pă îl va ajuta pe Cocii pe 
rind, la strînsul fasolei și la 
culesul strugurilor. Asa îi va 
rămine destul timp pentru lec
ții și nu va mai fi nevoie să 
lipsească de la școală.

Aceasta este pe scurt poves
tea primei fapte a grupei din 
care face parte Cocii... Și tre
buie să recunoașteți că grupa 
a pornit-o bine la drum.

Elvira POPAZV

PE CINE ALEGEM...

)

l

3. Președintele trebtte să fie un elev 
studios... Asta fără di sen fie. Bar nu 
trebue să uite nici sportul.

2. ...Și Lenevică se gindește 
pe cine să aleagă... Bun ar fi 
pentru el un asemenea preșe
dinte... Cum e sacul — și pe
ticul I

1. Iată cine sprijin», mai Mii de 
toate, propunerea ca Radu să fie 
ales președintei
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Cine n-a auzit de marele zid chinezesc, construit cu milenii în urmă de lacomii și cruzii îm
părați ai Chinei... Zidul acesta trăia ca un simbol întunecai al robiei marelui popor chinez. 
Veacuri multe au dăinuit și zidul și robia, pînă cînd cei malți și asupriți și-au scuturat cu seme- 
ție jugul și, cu armele în mîini. și-au cîștigat libertatea. Stăpîn pe soarta sa, pe bogățiile țării, 
poporul de 600 de milioane al Chinei își făurește azi o viață fericită. Pe pămîntul chinez se 
înalță uzine noi, gigantice, țăranii învață să sporească însutit rodul gliei, iar lumina cărții 
pătrunde în case ca un soare. Republica Populară Chineză, de la proclamarea căreia s-au împli
nit acum, la 1 octombrie, 6 ani, a devenit un stat puternic și liber, care, alături de Uniunea So
vietică luptă necurmat pentru izbînda unei păci trainice în lume.
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Liui-Van-pin lucrează la mina nr. 3 din Haogan. Brigada lui e frun
tașă în muncă, iar minei la care lucrează i s-a acordat titlul de „Cea 
mai bună mină din China de Nord-Est". După terminarea lucrului, Liui- 
Van-pin se duce în locuința lui nouă și ascultă la radio, ori se duce la 
bibliotecă să citească, ori la teatru. E viața obișnuită de acum a unui 
miner chinez. Dar dacă ai să stai de vorbă cu vreun miner bătrîn, are 
să-ți povestească și despre o altă viață, apusă pentru totdeauna, o viață 
a cărei istorie crfncenă e scrisă pe chipul lui brăzdat.

...Minele de cărbuni din Haogan au început să funcționeze prin 1918. 
Din pricina condițiilor neomenești de muncă, nimeni nu voia să se anga
jeze la mină. Dar ocupanții japonezi îi sileau cu baionetele pe oameni să 
coboare sub pămînt. Plata ? Cîteva turte din făină de gaolean, cu tărîțe. 
Uneltele erau primitive, | 
lucru obișnuit. Și azi

i

protecția muncii nu exista. Accidentele erau un 
femeile din Haogan jelesc pe cei 83 de mineri omo- 

rîți în 1944 de o singură explozie a gazelor. Mina 
le era minerilor și leagăn și casă și mormînt, fiind
că japonezii tot în mină aruncau trupurile celor 
uciși.

Dar într-o zi soarele libertății a pătruns și în 
Haogan, odată cu armata populară...

Azi, Haogan e un orășel frumos și înflorit ca o 
grădină, cu școli, cu cinematografe, cu librării, 
magazine universale, case de cultură și de odihnă, 
creșe, parcuri... Cocioabele vechi și triste de odi
nioară nu mai sînt. In locul lor administrația mi
nelor a clădit peste o sută de cămine noi pentru 
muncitori, iar acum se construiesc alte cîteva 
blocuri, cu o suprafață totală de 16.000 m.p. Mi
nerii coboară acum cu bucurie în adîncuri. Ii aș
teaptă acolo mașini minunate,' trimise de prietenii 
sovietici, mașini cari îi ajută să dea patriei lor 
tot mai multe tone din cărbunele prețios.

...Iar seara, cînd se aprind luminile in Haogan, 
Liui-Van-pin și ceilalți mineri pleacă să se plimbe 
prin parcurile verzi, se duc la club, la teatru, ori, 
în locuințele noi și albe, se joacă cu copiii lor fe
riciți și zburdalnici. E viața obișnuită a unui miner 
chinez...
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IE o floare neprețuită și numele ei • 
„Prietenie". Ascultați-i povestea:

Era prin luna martie a anului trecut, 
în regiunea Cințaovan, din deșertul Gobi. 
Pornise un v’înt primăvăratic și pe coas
tele muntelui Cilien se topea încet, ză
pada. Cîțiva oameni sosiți, se vede, de 
departe, priveau uimiți măreția naturii, 
împărtășindu-și între ei emoțiile. Ar 
fi fost interesant să-i asculți, fiindcă vor
beau... romînește ! Vă mirați ? Explicația 
e simplă : oamenii aceștia erau ingineri 
și tehnicieni petroliști din R.P.R. Străbă
tuseră mii de kilometri ca să facă aici, 
în inima deșertului, schimb de experiență 
cu tovarășii chinezi. Petroliștii chinezi și 
romîni și-au strins mîinile, și-au zimbit 
din toată inima și au pornit la treabă.

...Vara, în deșertul Gobi e arșiță mare 
și iarna sînt viscole nemiloase. Chinezii 
și roinînii le-au înfruntat cu curaj, îm
preună, trudind fără răgaz să smulgă 
„aurul negru" din pămintul deșertului, 
care, deși neroditor, poartă în adincurile 
lui bogății uriașe. Au fost luni de muncă 
încordată, de încercări aspre uneori, de 
luptă cu natura, cu straturile tari ale 
solului. Dar prietenia cea mai trainică 
atunci se naște: cînd muncești și lupți, 
umăr la umăr... Petroliștii romini și 
chinezi parcă se cunoșteau de cînd 
lumea. Prietenia lor se călise ca oțelul 
cel mai bun. Nu o dată, renunțînd Ia 
odihnă, petroliștii au rămas zeci de cea
suri pe șantier, ca să biruie greutățile ce 
se ivesc cîteodată în treaba aceasta com
plicată, care e forarea sondelor.

Tovarășul Moise Costel, inginerul șef 
al echipei romîne, le destăinuia cu drag 
tinerilor petroliști chinezi cunoștințele 
sale despre forarea sondelor la mare 
adîncime. Romînii învățau la rîndu-le din 
dîrzenia, calmul și iscusința chinezilor. 
Seara, după muncă, își povesteau unii al
tora. Chinezii povesteau despre țara lor 
întinsă și bogată, despre poporul de 600 
de milioane, care, după veacuri lungi de 
robie, și-a scuturat jugul și își durează 

j^Ț ° viață, bună, liberă. Romînii po- 
vesteau și ei despre îndepărtata lor pa- 
trie, despre oamenii ei, care au pornit pe 

? aceiași însorit drum.
e Sonda de mare adîncime creștea vă-
> zînd cu ochii. Și într-o zi petrolul a țîș-
* nit victorios din tainița lui. Romînii și
ev chinezii s-au îmbrățișat...

Sonda aceasta care s« înalță mîndră 
în miezul deșertului și care a fost bote- 

zyU zată „Prietenie" e floarea despre care vă 
spusesem. Minunată floare, întruchipind 

L, . frăția dintre două popoare atît de depăr- 
Py tate...
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, Tinerele chinezoaice de la gospo
dăria colectivă „Scinteia" învață să 
conducă tractorul (foto 1).

„lată, acesta e drumul de la Pekin 
la Moscova"... Cele două școlărițe 
își pregătesc lecția de geografie, 
(foto 2). ::7

Combinatul Metalurgic Anșan, laSaL. 
reconstruit în anii puterii populare. 
este o mindrie a poporului chinez. :
El va produce anual milioane de 
tone de otel și fontă, (foto 3).

Âe ' MțjK 
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Fluviul Huanhe, lung de 4800 km. era numit 
cîndva „nenorocirea Chinei". S-ar părea ciudat nu
mele acesta, fiindcă Huanhe, la prima vedere, e 
un fluviu domol și pașnic. Dar dacă afli că. în 
4000 de ani, Huanhe și-a schimbatele 7 ori albia 
și s-a revărsat de peste 1600 de ori, te dumirești 
îndată de ce i se spunea așa... Și Huanhe, și alte 
fluvii din China, rupeau aproape an de an zăgazu
rile șubrede, pustiind cu furie ogoarele, satele și 
orașele din preajmă. In 1931, de pildă, inundațiile 
au cuprins o suprafață de 318.000 km2, iar marile 
orașe Nankin și Uhan au stat 4 luni sub apă. 
Stăpînirea nu făcea nimic pentru a stăvili năvala 
apelor. Sute de mii de oameni se uitau neputincioși 
cum le pier în valuri gospodăriile sărace, iar mai 
apoi piereau și ei de foame...

Curînd însă, toate acestea nu vor mai fi decît 
o amintire întunecată. Guvernul Popular Central al 
Chinei a chemat poporul la bătălia cu apele. In 
iunie 1953, cînd s-a ivit din nou primejdia inunda
țiilor, o armată de 10.000.000 de oameni; munci-
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tori, ostași, țărani, elevi și studenți. au răspuns Ia 
chemarea guvernului. Zi și noapte, cu eroism 
simplii, armata aceasta a dus lupta cu natura dez
lănțuită. Cîte lucruri minunate nu s-ar putea po
vesti desipre ei... In județul Vanțzian, valurile uriașe 
au spart barajul, în cîteva locuri. Peste 1000 de 
oameni s-au aruncaă în fluviu cu cîte o rogojină 
de trestie în mîini și au făcut un zid viu de apă
rare împotriva apelor. Gu Pu, secretarul de partid 
al județului Tunlin, împreună cu alți comuniști, 
au astupat cu trupurile lor spărturile din zăgaz... 
Spre malurile fluviilor se îndreaptă neîncetat tre
nuri lungi cu ciment, cu cărămizi, cu piatră, cu 
pompe hidraulice. S-au construit pînă acum sute 
de milioane metri cubi de îndiguiri. Uriașele lacuri 
de rezervă (din care cel mai mare. Foțzîlin, are 
580.000.000 m.c. 1) rețin apele umflate ale fluviilor. 
Odată cu barajele, se construiesc hidrocentrale gi
gantice ca cea de 1a Sitzîtan.

Poporul chinez luptă cu apele și le supune, fă- 
cîndu-le să-i slujească. 
W is
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