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să-i ocolească, în loc să se ferească 
Marioara, împreună cu mine și alți 
colectivul gazetei, ne duserăm drept
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Tocilescu i se oare 
de necrezut, să

gazeta de perete I isprăvi Cristu Oana.

G «-ați. 
Nacu 

învață 
I.

un

Sînt multe împrejurări în care voi, fie că 
dați o mină de ajutor unui bătrîn, fie că 
nu precupețiți nimic in apărarea unui bun 
obștesc, vă cinstiți din plin cravata roșie 
Dar, alături de acestea, mai sînt încă nenu
mărate împrejurări, la fel de însemnate, în 
care, după cum veți vedea, pionierii noștri 
își cinstesc cravata, procedind oricind, 
pionierește.
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EA N-A DAT ÎNAPOI (povestește prietena eroinei)
Să nu credeți că Olteanu Maria merită titlul de 

eroină pentru o faptă de arme sau de salvare a 
unui bun obștesc. Nu După cum povestește prie
tena ei, Cristu Oana. Marioara a salvat altceva — 
prestigiul celor din colectivul gazetei de perete. 
Faptele s-au petrecut astfel: Anul trecut, începe 
Oana — se ailau în clasa noastră (acum clasa a 
Vl-a B de la Școala medie mixtă nr. 10) doi 
băieți care învățau rău și, pe deasupra mai erau și 
nedisciplinați Marioara, care răspundea de gazeta 
de perete a clasei, ne-a propus:

— Hai să le facem o caricatură, poate și-or sim
ți musca de pe căciulă...

Zis și făcut: creioane colorate, hirtie de desen, o 
glumă reușită — și pictura apăru Toți pionierii 
făcură haz, dar unul dintre cei doi criticați ii șopti 
Marioarei:

— Uite ce-i, ori iei caricatura de pe gazetă — 
ori o rupem noi singuri iar t'e îți tragem o bătaie 
de-o să zici ce-i aia I

Marioara se inrcși — dar nu răspunse nimic. 
Alergă să se sfătuiască cu noi, cei din colectivul 
gazetei Ce-aveam de făcut? Sâ-i spunem pe cei 
doi la dirigenție? Parcă nu._ Să încercăm să-i „îtu-

blinzim* cu „e o gluma, măi, ce vă supărați**? In 
nici un caz I Aceasta pentru că nu era numai o 
glumă, ci și o treabă foarte serioasă și apoi pen
tru că...

- Sînt pionieră, și trebuie să-mi îndeplinesc cu 
cinste sarcina de.a răspunde de gazeta de perete, 
hotărî Marioara.

Și. In loc 
de cei doi. 
pionieri d.n 
la cei doi:

— Uite ce-i, să nu vă închipuiți că ne temem de 
amenințările voastre! Caricatura va rămîne acoio 
unde e — și să nu îndrăzniți s-o rupeți! Mai avem 
destulă hirtie și creioane pentru o a doua, pentru 
o a treia -caricatură Ați înțeles?

Cei doi s au încruntat, au făcut o pe grozavii — 
dar pină |a urmă caricatura a rămas la locul ei, 
ș: nici Marioara nu a avut neplăceri din pricina 
lor

Energia de care a dat dovadă în această împre
jurare Marioara a fost de altfel unul din motivele 
pentru care. în acest an. noi i-am încredințat din 
nou

O fire sincera
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(povestește fostul președinte 
al unității)

De altfel, rîndurile de mai jos sînt 
închinate chiar celui care... povesteș
te. adică Iui Popescu Nicolae, din cla
sa a Vi a A de la Școala de 7 ani nr. 
1 din București. Acum un an, Popescu 
a fost președintele unității din școala 
lui. Anul acesta, altcineva a fost ales 
— și anume Titere Nicolae. dintr-a 
Vl-a B. lată ce spune despre acest 
lucru fostul președinte. Popescu Nico
lae :

„Titere invață, ce-i drept, mai slab 
deciț mine, în schimb e mai săritor 
și are mai multă autoritate. Băieții au 
făcut foarte bine «legindu-l. E un bă
iat prietenos — de altfel și cu mine e 
prieten. El ține |a onoarea detașamen
tului și unității sale. Nu suferă să-i 
vadă pe băieți purtîndu-se urit A- 
tunci cind Cășulete se apucase la har
tă cu un băiat mai mic. Titere a să
rit numaidecit! Dar nu s-a apucat să-l 
zmucească pe Cășulete. ci l-a dat fru
mos deoparte, mustrindu-| sever. Noi 
avem incredere in Titere. El caută să 
afle tot ce ar fi mai interesant pentru 
activitatea noastră. Nu de mult a 
luat parte, la Palatul pionierilor, la 
o adunare pentru instruirea președin
ților de unitate — și este nerăbdător 
să pună in practică tot ce a învățat 
acolo. Ceea ce îmi mai place ta Tite
re foarte mult e incă un lucru: acela 
că. de cind a fosl ales președinte de 
unitate, nu numai că nu s-a inpîmfat 
ci a devenit și mai modest, și mai 
prietenos decîl inainte! Deoarece eu 
anul trecut nu am făcut tot ce trebuia, 
voi căuta să mă indrept acum, ajutîn- 
du-l pe Titere**.

Vorbind in acest fel despre Titere. 
Popescu Nicolae. fostul președinte al 
unității, a dat dovadă de un lucru 
foarte prețios, de o trăsătură intr-a
devăr pionierească: sinceritatea. El 
recunoaște deschis că Titere a meritat 
cinstea ce i s-a făcut și acest lucru 
ne încredințează că nu numai Titere 
ci și Popescu e un pionier de 
dejde. cu un caracter bun. 
poți avea oricînd încredere I

mai de care 
neașteptate: 

unui vul- 
din 

soi 
din

La aceasta, noi am mai a-

nă- 
în care

In loc de încheiere, 
flutură pe piepturile

Ziarele 
zilnic diferite vesti 
despre fenomene 
care 
mat
Erupția 
can 
unui 
lac 
tete,
dăuga încă una: luarea,' de că
tre Tocilescu. 
a notei 7 la 
pentru că lut 
cu neputință,
capete, alături de numeroșii săi 
9 și 10. un 7t Și. ceea ce e mai 
rău e că. In timp ce savanțti cu. 
nosc cauzele fenomenelor mai 
sus amintite, el. Tocilescu, 
numai că nu cunoaște i 
„fenomenului" intimplot 
mai mult. încearcă să 
o cauză neadevăratăi 
cind in locul tovarășului 
tor care i-a dat 7 a venit alt
cineva, Tocilescu a declarat în 
fața întregii clase.

— Nu eu sini de oină pentru

nu 
cauzele 
lui- ci. 
tnvoce 
Atunci 

i P'O'e-

(poveste? e o... sacoșă)

acest 7, ci tovară
șul profesor care 
mi l-a pus...

Cu alte cuvinte, 
fostul profesor „se 
înșelase" asupra

cunoștințelor lui Tocilescu și-i 
pusese o notă mai mică decit 
trebuia.

Dar, n.a isprăvit bine Toci- 
Icscu de vorbit că întregul de- 
tașument a 'ipostat:

— De ce vorbești așa? Ai ui
tat ca, de fapt, n-ai știut des. 
tul de bine lecția?

— Tu înveți bine — dar a- 
tunci n-ai prea știut, așa că.ți 
meriți șaptele t

— Nu-t demn de un pionier 
să vorbească astfel despre un 
tovurăș profesor f

— Să nu mai procedezi așa t 
încheie Dimescu Monica: nu ui
ta că ești pionier — și un pio. 
nier trebuie să-și recunoască toa
te greșelile I

...Si astfel, detașamentul, pro
cedind pionie'ește și.a spus cu 
hotărire cuvintul șt l-a aiutat 
pe Tocilescu să ințe'eagă că, pe 
lingă faptul că invață bine, tre
buie să he și modest...

Olteanu Maria
Cei doi Nicolae: Titere și Popescu 
Dimescu Monica

Sacoșa căreia-j dăm cuvintul mai jos poate 
fi intilnită adeseori pe străzile orașului 
Aceasta, intrucît stăpînul ei. pionierul 
Gheorghe, locuiește in acest oraș, unde 
in clasa a Vi a a Scolii medii mixte nr

„Stapinu! meu. ne-a povestit sacoșa, e 
băiat dintr-o bucată. Nu vă uitați ta el că-i 
mic de* stat și șovăit la vorbă! Dacă l-ați vedea 
cu cîtă ușurință mă poartă atunci cind sînt în
cărcată cu tirguieli ori dacă I ați auzi cu cîtă 
pricepere discută cu mama sa asupra treburilor 
gospodărești, l-ați prețui și dvs. numaidecit! 
Orj de cite ori mama lui are nevoie de ceva.

Gheorghiță-i gata să meargă-n piață după tîr- 
guieii, să despice un butuc pentru foc, să dea 
nițel cu mătura prin casă... Toate acestea el le 
face nu numai cu pricepere, ci și cu tragere de 
inimă! E| știe că acum, cind tatăl său e plecai 
la o școală, mama are mai multe greutăți și el, 
flăcăul familiei, e chemat s-o ajute! De aceea-i 
pTlsnel oriunde-! trimiți Iar atunci cind și-a fă
cut și lecțiile și trîguielile, găsește timp să se 
joace și cu surioara iui Dorina, in vîrstă de 4 
ani. După părerea mea. Gheorghiță, prin cele 
ce înfăptuiește in ajutorul mamei sale, se poar. 
tă ca un adevărat pionier!**

am vrea să spunem doar
unor copii, cu adevărat cinstiți, energici, săriî 
pionierește in cele mai felurite împrejurări.

aîîl: în țara noqShă cravatele roșii 
rilozi, care procedează
L - --------- --------------

Text: AL OVIDIU ZOTTA
Foto Gr. Prepeliță



Întoarsă spre interiorul careului. In spa
tele lor se află toboșarul și gornistul u- 
nității în poziția indicată pe schemă.

obligat să
adunării,

CEREMONIALUL 
PIONIERESC

Dragi pionieri, fiecare dintre voi iți 
amintește cu drag ziua cind a primit 
cravata roșie. Desigur, v-a emoționat 
sunetul goarnei, bătaia tobelor, flutura
rea drapelelor, careul pionieresc. Despre 
aceste lucruri dragi fiecărui pionier vrem 
să vă amintim azi, in rindurile de mai 
jos.

La început vă vom vorbi despre CA
REU cu care, precum bine știți începe 
ceremonialul pionieresc. (Careul, amintim 
se face numai la adunările de detașa
ment și de unitate. LA ADUNĂRILE DE 
GRUPA NU SE FACE CAREU).

CAREUL DETAȘAMENTULUI

(Vezi schema nr. I)

...are forma pătrată, cu una din laturi 
deschisă. Grupele se inșirme in careu de 
la stingă la dreapta, conform cu nume
rele pe care le poartă (grupa 1, 2, 3 
etc.) pe o singură linie. Președinții 
de grupă stau în fața grupei lor, 
la Va pas distantă, chiar in centrul
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CEREMONIALUL DE ÎNCHIDERE

La comanda președintelui; „Detașa
ment, în careu, adunarea 1" sau la sunetul 
goarnei pionierii se așează din nou în 
aceeași formație ca la început. Președin
tele detașamentului anunță' „Tovarășe 
instructor adunarea a luat sfîrșit 1“ Pre
ședintele se întoarce cu fața spre careu. 
Instructorul rostește din nou chemarea: 
„La luptă pentru cauza Partidului Mun
citoresc Romîn, fii gata 1“ la care întreg 
detașamentul răspunde; „Sînt gața în
totdeauna 1“ Atunci președintele coman
dă : „Detașament pentru ducerea stea
gului, drepți 1“ iar stegarul duce steagul 
de detașament la locul său.

INDATA CE GOARNA A SUNAT 
ADUNAREA...

...pionierii, care au venit cu cîteva mi
nute mai înainte, se așează în careu, 
conform celor arătate mai sus. După ce 
toți sînt la locul lor, începe ceremonia
lul pionieresc. O să vorbim întîi despre...

CEREMONIALUL PIONIERESC 
DE DESCHIDERE ȘI ÎNCHIDERE 
A ADUNĂRII DE DETAȘAMENT

Deîndată ce careul s-a constituit, pre
ședintele detașamentului comandă : „De
tașament, pentru aducerea steagului, 
drepți !“ Stegarul pornește să aducă

frontului format de grupă. Președintele 
detașamentului stă in centrul deschiderii 
careului. Puțin in urma lui și lateral se 
află instructorul de detașament. Stega
rul este așezat în dreapta careului pe 
jumătate întors cu fața spre interiorul 
careului Toboșarul și gornistul se află 
in flancul drept al careului, in spatele 
stegarului. în aceeași linie cu latura ca
reului. (Dreapta și stingă se consideră 
nu din poziția celui ce stă cu fața spre 
careu ci a celor care se află in careu).

CAREUL UNITĂȚII...

(Vezi schema nr. 2)
este asemănător, ca formă, careului 

detașamentului, adică are forma unui 
pătrat cu o latură deschisă. Detașamen
tele sînt așezate de la stingă la dreapta 
în ordine numerică pe două sau trei 
Unii. Aceasta depinde de numărul gru
pelor, care sînt dispuse pe cite un rind 
avind președintele de grupă în flancul 
drept. Tot în flancul drept al fiecărui
detașament, se găsește instructorul de 

detașament iar la 
dreapta lui stega
rul detașamentului. 
In spatele stegaru
lui, unul după altul 
se găsesc toboșa
rul și gornistul de
tașamentului. In 
fața fiecărui deta
șament, ia d'stanță 
de >/, pas. în cen
trul frontului pe 
care îl alcătuiește 
detașamentul, se 
găsește președintele 
de detașament Jn 
mijlocul deschiză
turii careului stă 
președintele unită
ții, iar puțin în ur
ma lui și lateral in
structorul superior. 
Garda drapelului, 
alcătuită din stega
rul unității și doi 
pionieri, este așe
zată în flancul 
d-rept al careului, 
în linie oblică, cu 
fața pe jumătate

Foto 1. — Președinții de detașamente dau raportul președintelui unității.
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steagul și pînă, ce se reîntoarce cu el. 
ori bate toba și sună goarna ori detașa
mentul cîntă un cîntec pionieresc.

Odată steagul adus, președintele de de
tașament comandă: „Grupe, pentru raport 
fiți gata!“ Atunci, fiecare președinte de 
grupă se întoarce cu fața către grupa sa 
și comandă: „Grupă, pentru raport, 
drepți 1“ (Președinții de grupă dau acea
stă comandă în acelâș timp). După ce 
grupele au luat poziția de drepți, președin
ții, în pas alergător, se aliniază în fața 
președintelui de detașament în ordinea gru
pelor: 1, 2, 3 etc., de la stingă la dreapta. 
Președintele primei grupe schițează și 
rostește salutul: „Salut voios de p’o- 
nier 1“ apoi dă raportul: „Tovarășe pre
ședinte de detașament. Grupa nr.... cu 
un efectiv de... pionieri, prezenți ...ab
senți... motivați... nemotivați... este gata 
pentru adunare. Urmează al doilea pre
ședinte. al treilea (aceștia nu mai ro
stesc salutul ci doar schițează gestul) 
și așa pînă la președintele ultimei 
grupe PREȘEDINTELE ULTIMEI 
GRUPE, DUPĂ DAREA RAPORTULUI, 
ROSTEȘTE DIN NOU SALUTUL. In 
timpul primirii rapoartelor, președintele 
de detașament schițează salutul _ pionie
resc (fără să-l rostească) ridicind mina, 
la fiecare raport pe care-1 primește. 
Salutul rostit de președintele ultimei 
grupe care a dat raportul, este semnalul 
terminării rapoartelor. In pas aler
gător, președinții de grupă se reîntorc la 
grupele lor unde dau comanda : „Grupă, 
pe loc repaus!" Imediat după aceasta, 
președintele de detașament comandă, la 
rîndul său : ,,Detașament, pentru raport, 
drepți 1“ întregul detașament ia poziție 
de drepți. Președintele detașamentului se 
întoarce cu fața către instructor și se 
apropie de el luînd, la un pas, doi, dis
tanță, poziție de drepți. Schițînd salutul 
pionieresc, el raportează: „Salut voios de 
pionieri" Tovarășe instructor de detașa
ment, detașamentul nr... cu un efectiv 
de... pionieri, prezenți... absenți ...moti
vați... nerhotivați... este gata pentru adu
nare. Salut voios de pionier 1“ (Vezi 
foto 2). Instructorul de detașament (care 
a schițat în tot timpul raportului salutul 
pionieresc) strînge mina președintelui. 
Acesta se întoarce din nou cu fața spre 
careu. Salutînd, instructorul rostește apoi 
chemarea : „La luptă pentru cauza Par
tidului Muncitoresc Romîn. fii gata 1“ iar 
întregul detașament răspunde: „,Sînț 
gata întotdeauna !“ Cu această; ce^emo-*' 
nialul de deschidere al adunării se în
cheie. Instructorul de. dețașaujent .anunță... 
scopul adunării. Pionierii pot trece în

Foto .2. — Instructorul primește raportul 
președintelui.

CEREMONIALUL DE DESCHIDERE 
ȘI ÎNCHIDERE LA ADUNAREA PE 

UNITATE...

...este asemănător cu ceremonialul! care 
are ioc la detașament, firește, cu unele 
deosebiri. La ceremonialul unității rapoar
tele le,dau președinții de detașament, pre
ședintelui unității, (vezi foto 1) PREȘE
DINȚII DE GRUPA NU DAU NICI UN 
FEL DE RAPORT. Textul raportului 
este și el asemănător cu deosebirea că 
în loc de „grupă" se folosește cuvîntul 
„detașament", iar în loc de „detașament" 
se folosește cuvintul „unitate". Aceleași 
modificăm sînt valabile și la toate co
menzile, STEAGURILE DE DETAȘA
MENT SE ADUC DE LA ÎNCEPUTUL 
CAREULUI FARA SA MAI FIE NE
VOIE DE O COMANDA SPECIALA 
PENTRU ASTA. Precum ați văzut la în
ceputul acestui material, la adunarea de 
unitate se aduc și tobele și goarnele de
tașamentelor. Toboșarii și gorriiștii sînt 
așezați în flancul drept al fiecărui deta- 

. șrimpnt, ajiniați /n adîncirae. în spatele 
stegarului.’'

Pionieri din activele pionierești! Păsfrafi această pagină la Camera pionierilor!



într-una din zile, , colectivul • 
de conducere al unității de la 
Școala de 7 ani din comuna 
Sacadat, a hotărit să organizeze 
prima „Duminică veselă". Cum 
s-a desfășurat această zi veți 
yedea din rindurile de mai jos.

MAI TNTII, O MINĂ 
DE AJUTOR

Dimineața, după ce s-au adu
nat la școală, pionierii au hotă- 
rît ca, mai întîi, să facă puțină 
treabă pe șantierul școlii noi. 
S-au împărțit pe grupe și s-au 
apucat de lucru... Au aranjat 
cărămizile și olanele, au curățat 
locul din preajma șantierului, 
au stivuit blănile și deșeurile 
rezultate din cioplire... Toți au 
muncit cu drag- Căci, trebuie să 
știți, pionierii de aici nu se dau 
înapoi de la nici o treabă.

_.DAR NICI VESELIA 
N A LIPSIT

Apoi, au început activitățile 
distractive. Se pare că, dintre 
toate, copiii îndrăgesc mai mult

încotro să 
tot

concursurile- Poate 
de aceea au și or
ganizat atîtea. Con
curs pentru cel 
mai bun cîntăreț; 
pentru cel mai bun 
dansator și multe 
altele.

De fapt acest 
concurs a pus la 
grea încercare ju
riul alcătuit... tot 
din pionieri, focu
rile ,.Bătuta", „în. 
vîrtita", „Joc de 
doi“, „Hațegana", 
au fost cele mai 
aplaudate, 
privești mai întîi ? 

miri care de care
mai interesante. In curte, vreo 
douăzeci băieți și fete partici
pau la jocurile pionierești. Spec
tatorii urmăreau cu atenție des. 
fășurarea lor. Două echipe tră
geau cu putere de friughie. 
Oare cine va fi mai tare ?— Stri
gătele de încurajare nu mai 
conteneau.

In fața ultimei achiziții a muzeului de istorie naturală „Gri- 
gore Antipa" din București.

Această girafă a fost primită de la muzeul de istorie natu. 
rală din Stockholm (Suedia) în schimbul a 4 fluturi rari din 
regiunile tropicale, care lipseau muzeului suedez.

în clasă se desfășura un con. 
curs de ghicitori. Participanții 
trebuiau să cunoască cît mai 
multe ghicitori dar, la rîndul 
lor, să știe să și răspundă... 
După cum vedeți, distracții la 
tot pasul- Chiar și pe terenul 
de sport din marginea comunei. 
Acolo se adunaseră pasionalii 
jocului cu balonul rotund. Fă
ceau un ultim antrenament îna
intea meciurilor inter-clase ce 
urmau să se desfășoare după 
amiază.

★

Activitățile au continuat pînă 
seara tîrziu. Meciuri de fotbal 
și volei, concurs „Drumeții ve
seli", șezătoare...

Dacă le-au plăcut pionierilor 
toate acestea ? Nu v-aș putea 
spune. Insă un lucru e sigur: 
astfel de duminici vesele se vor 
organiza la școala din Sacadat, 
cu regularitate.

Acesta n-a fost deck începu
tul.

EM. DO3RESCU

POATE VOR ÎNȚELEGE
Majoritatea școlarilor și pionierilor din școala noastră 

păstrează bunurile școlii, le mențin curate și nu de pu
ține ori pionierii au pus mina să repare și să construias
că unele obiecte pentru școală.

Avem însă printre noi și altfel de exemple și, din 
păcate, chiar din rîndul celor mari. Miron Eugenia, de 
pildă, e mare „sculptoriță". Ca să-și arate „talentul”, 
scobește pe tabla băncii tot felul de’ lucruri. In clasa a 
Vil.a mai avem un „sculptor" și aș putea spune chiar 
„mai priceput" pentru că... face pagube și mai mari. II 
cheamă lonescu Constantin.

Acești doi pionieri nu păstrează bunurile școlii, dar 
cînd e vorba de lucrurile lor, procedează la fel ca Victor 
din povestirea dumneavoastră. Eugenia a uitat acasă căr
țile sau pur și simplu îți spune că se murdăresc dacă ți 
le împrumută, iar stiloul iui lonescu n-are niciodată cer
neală, așa că, nu poate să ți-1 dea. Ce bine ar fi dacă 
acești doi colegi ai mei ar avea la fel de multă grijă și 
de bunurile obștești 1

SCHIFTER RUTH
cl. a Vll-a Școala de 1 ani nr 7 — Botoșani

Onoarea grupei
Cu o zi înainte doar, grupa a 11-a a hotă, 

rft ca marți La ora 12 să aibă loc o scurtă adu
nare. Înainte de a participa și noi, — cîteva 
cuvinte despre pionierii din această grupă.
' In primul rînd trebuie să știți că pionierii 

grupei a 11-a învață bine și țin mult la onoarea 
grupei lor.

Acum cîteva zile însă cînd au văzut că Bîr- 
zoi a mai primit încă un trei la istorie, au 
luat hotărîrea „cît încă nu e prea tîrziu" să 
discute serios despre el și Lozneanu într-o adu. 
nare de grupă.

— Noi, grupa, vrem ca Bîrzoi Ion și Loz
neanu Geta să ne spună aici în adunare, sim
plu, în cîteva cuvinte, de ce nu învață, a cerut 
Cepranov Eugen, primul care a luat cuvîntul. 
Și anul trecut a rămas Bîrzoi repetent Treiul 
aste proaspăt La istorie, pe tîngă celelalte note 
între 1—5... Eo rușine pentru grupa noastră,—a 
spus Dan Mărculescu. Eu zic să le dăm și 
un termen, a propus Constantin Chipăruș. Pină

la următoarea adunare de grupă trebuie să ia 
primele note bune I

Au mai luat cuvîntul și alți pionieri. Unii au 
arătat că cei doi sînt indisciplinați la ore, ne. 
atenți. Ba chiar, nu de mult, Bîrzoi a primit 
un trei la anatomie pentru că... a suflat Alții 
au mai propus ca pînă nu-și îndreaptă notele 
să nu mai vorbească nimeni din colectiv cu ei 
și numaidecît să se scrie despre ei un articol 
la gazeta de perete a unității. Cei care stau în 
apropierea lor i-au propus să-și facă lecțiile 
împreună cu ei. Către sfîrșitu! adunării s-ia ri
dicat și Geta Lozneanu ; „Știți... aveți drepta
te". Alai mult n-a izbutit să zică. Ion Bîrzoi 
a preferat să tacă... Ce-ar mai fi putut spune?

*
Sintem convinși că cei doi pionieri ai- grupei 

a doua din clasa a Vll-a A a Școlii medii nr. 
I „Mihail Sadoveanu" din Iași nu .au uitat ce 
s.a discutat în această adunare. Nu știm care 
dintre pionieri s-au adresat atunci mai mult 
inimii lor, al cui cuvînt i.a durut mai mult. In 
orice caz credem c.au învățat țin lucru : au în
vățat ce se numește onoarea grupei.

M. DASCÂLU

------------------------------------------------- -

Chiar dacă nu învățăm anul
Adunare închinată științei

SCOStOm
In dimineața zilei 

de 3 noiembrie, pro
fesorul de fizică de 
la Școala de 7 ani 
Ceacu, comuna Ctiza 
Vodă a primit o in
vitație: „Vă rugăm 
să luați parte la adu
narea noastră închi
nată științei. Semnat: 
Detașamentul clasei a 
IV-a“. Alături de in
vitație, profesorul gă
si și o listă întreagă 
de întrebări. Peste 
două zile...

...PROFESORUL 
RĂSPUNDE LA PRI
MA ÎNTREBARE, 
IAR UNII SE FAC 
DE RIS

— Cu siguranță, 
cel care a pus prima 
întrebare și-a adus 
aminte de ziua cînd 
a văzut ,,piatra" pe 
la noi, grindina cum

i se zice, începu pro
fesorul.

In sală izbucniră 
rlsete. T unsu. care 
începuse să ridă pri
mul, se ridică în pi
cioare:

— Lazăr Ion zice 
că a căzut piatră din 
cauză că s-a jucat 
cu mere.

— E o superstiție, 
spuse profesorul. Grin
dina e un fenomen al 
naturii foarte bine 
cunoscut și nu are 
nici o legătură cu 
merele. Și profesorul 
le explică amănunțit 
cum se formează g an
dina.

BASM ȘI ADEVAR

— Și despre trăs
nete, tunete și fulge
re am auzit povestin- 
du-se fel de fel de 
lucruri, spuse o pio
nieră. Eu aș vrea să

știu de ce nu-i bine 
să stai lingă stllpi 
sau sub copaci cînd 
fulgeră?

— Pentru că trăs
netul cade pe locurile 
cele mai înalte, expli
că profesorul. Dacă 
se intîmplă să ne 
adăpostim lingă ele, 
ne carbonizează și 
Pe noi. Apoi, le dădu 
amănunte despre fe
lul în- care ia naș. 
tere fulgerul, tunetul 
și trăsnetul.

— Am tras și eu 
odată o spaimă, po
vesti Măcinic Elena. 
A trăsnit chiar in 
salcîmul din fața 
mea.

— Nu (i-a fost fri
că? o întrebă cine
va mai mult în bat
jocură.

— Cred că nu I 
Trăsnetele nu pot fi

îndepărtate prin su
perstiții. Numai para
trăsnetul poate face 
lucru acesta. Și pio
nierii clasei a IV-a 
făcură cunoștință și 
cu paratrăsnetul. A- 
poi curioșii li puseră 
și alte întrebări:

La sjirșitul adună
rii în jurnalul deta
șamentului clasei a 
IV-a, apăru scris: 
„Astăzi, 5 noiembrie, 
am avut o adunare 
de detașament. Am 
aflat care sint cau
zele adevărate care 
produc grindina, tu
netul, trăsnetul și ful
gerul. O să mai orga
nizăm asemenea adu
nări. Vrem să aflăm 
despre aceste lucruri 
chiar dacă nu le în
vățăm încă anul ar 
ce sta la școală".

ANA COZMIȚA

DIN UNITĂȚI, DETAȘAMENTE, QRUPE
Pionierii și școi

che, raionul G< .. _
stiînsul recoltei de ricin. In ziua de 9 oct. a.c., ei 
au recoltat ricin de pe o suprafață de 25 ha, ne 
scrie tovarășul Jenică Dumitrache, activist al Co
mitetului Raional U.T.M., Galați.

icțgrii din comuna Slobozia-Cona- 
Idfcrți, au ajutat colectiviștilor la

Pionierii din comunele Filimon Sîrbu și Surdila- 
Greci, raionul Filimon 
silvic Ianca, peste 200 
Acțiunea de strîngere 
înștiințează tovarășul
cu probleme pionierești, raionul Filimon Sîrbu.

Sîrbu, au predat ocolului 
kg sămînță de sălcioară. 
a semințelor continuă, ne 
Gherasim Ștefan, secretar

Cea mai frumoasă realizare a pionierilor de la 
Școala de 4 ani din comuna Cocargeaua, raionul 
Fetești în cinstea alegerilor activelor pionierești, a 
fost acțiunea de strîngere a fierului vechi, ne scrie 
Zamiirescu Marioara, președinta unității. Ei 
predat statului o cantitate de 800 kg fier.

Tovarășul proiesor Ionel T. Trifu — Smîrdioasa, 
ne informează că pionierii din satul Păuleasca, 
raionul Zimnicea, dîndu-și seama de pagubele pe 
care ciorile Ie provoacă culturilor, au hotărit ca 
în fiecare săptămînă să meargă în pădurea de la 
marginea satului ca să distrugă cmburile de ciori, 
(ptr-o singură zi, au stîrpit 56 de ciori și 121 de 
cuiburi.

au

Pionierii de la Școala de 7 ani din comuna Boa- 
sig, raionul Ineu, au organizat la 25 octombrie a.o. 
ziua „Dăm o mină de ajutor'. Tovarășul instructor 
Cilan Teodor, ne scrie că în ziua aceea, pionierii 
au plivit bumieni de pe o suprafață de peste 2 ha 
plantate cu puteți...

* ■>

Gospodăria colectivă din comuna Ținea, raionul 
Salonta, a primit în repetate rînduri ajutorul pio
nierilor la strînsul recoltei.

Intr-o singură zi, ne scrie Curpaș Ecaterina, pio
nierii de la Școala de 7 ani, unde învață și ea, 
au adunat porumbul de pe 6 ha.



Ce interesantă e lecția practică 1 Cunoștințele însușite la 
cursuri se limpezesc mult mai bine cînd ai in față unealta sau 
mașina respectivă.

In fotografie: elevul Imbuzan Ștefan din anul III, Școala 
de meserii din Cluj, ascultă cu atenție îndrumările tehnice date 
de profesorul-maistru.

Așa cum ți-am promis, nu de 
mult, vom continua azi, prietene ci
titor. vizita noastră prin Bicaz. Și 
pentru început vom poposi la Fabri
ca de ciment „Congresul al 
XlX-lea", ale cărei produse sînt cu
noscute și apreciate pînă departe, 
peste hotarele patriei. Primul lucru 
ce-1 întîlnim aici sînt... „cărăbușii!" 
Nu. nu cărăbuși cu aripi, ci numai 
niște mașini cisterne, numite în 
glumă așa, și care încarcă cimentul 
și-l duc spre fabricile de beton ce 
lucrează pentru sectoarele hidrocen
tralei. . Și au de furcă neosteniții 
cărăbuși, fiindcă muncitorii fabricii 
se străduiesc să dea ciment mereu 
mai mult și mai bun.

Sînt tare mîndri „cimentiștii" că 
și-n acest an au primit drapelul de 
întreprindere fruntașă pe ramură. 
Iată-1 de pildă pe comunistul Lungu 
Gheorghe, care manipulează uria
șul pod rulant. Vezi cu cîtă atenție 
și pricepere lucrează? De felul lui 
este foarte vesel. Dar acum e se
rios, încordat. Știe . că o mișcare 
greșită poate primejdui viața to
varășilor săi. Dar toți „cimentiștii" 
lucrează cu temei. Și ca în toate u- 
zinele patriei în primele rîndu.ri sînt 
comuniștii.

★
Una din fabricile de beton care 

„înghite" zeci de cisterne de ciment

„ motanul INCALTAT*1, 
URSULEȚI1’ $1 ALTE... MAGAZINE

„TREI

SI

VORBESC EROII 
CĂRȚILOR DRAGI

abia pridideș- 
clienții.

EUGENIA 
S-A INOiT

Cînd m-o vedea
mama !“

MUNTEANU

Personajele din 
titlu sint bine cu
noscute cititorilor. 
Despre năstrușnicii
le motanului încăl
țat, despre cei trei 
ursuleți și atîția al
ți eroi ai tărîmu- 
rilor strălucitoare 
de basm, copiii 
știu să-ți povesteas
că interesant, cu 
sufletul la gură. De 
data aceasta co
piii nu i-au mai in- 
tîlnit insă in pagini
le cărților, ci pe 
frontispiciul magazi
nelor destinate mici
lor cumpărători. Lui 
Valeriu, bunăoară, 
un școlar pe care 
tocmai l-am întllnit 
ieșind dintr-un ase
menea magazin ..Cei 
trei ursuleți" i-au 
oferit un palton de 
toată frumusețea. Și 
mai ales călduros. 
N-are decît să dea 
înghețul! Prima nin
soare îl va găsi în 
palton nou...

Magazinul „Cei 
trei ursuleți" e „mic" 
ca înfățișare, pe mă
sura personajelor de 
pe firmă și a cumpă
rătorilor care-l vizi
tează. Numai în ulti
ma săptămînă s-au 
vîndut aproape 1500 
pattoane și peste 
2000. rochițe. Perso
nalul, 
te cu

Rafturi înțesate 
Cu mărfuri frumoase 
și de bună calitate, 
se găsesc și la „Șap
te pitici". N-ați au
zit încă de acest ma
gazin ? Se prea poa
te, deoarece abia 
săptămina trecută 
s-a deschis. Nici 

Eugenia n-o fi aflat 
de el, altfel, cine 
știe, poate că ar fi 
alergat, curioasă, să 
cumpere de acolo. 
Nu-i nimic însă, ceea 
ce i-a trebuit, a gă
sit și la „Doi iepu
rași".

— O pereche de 
cizmulițe! a cerut ea 
bucuroasă.

— Și... uniformă, 
a adăugat tatăl ei, 
muncitor la fabrica 
de articole de voiaj 
„Stăruința". încal
tea să te-noiești de-a 
binelea. Ești doar in 
clasa a VII-a!

Apoi, adresîndu-se 
vînzătoarei. pe un 
ton mai mult glumeț: 
„Uniforma vreau să 
fie lucrată ca lumea! 
Așa-s și lucrurile pe 
care le fac eu la fa
brică. N-aveți decît 
să le controlați. Se 
vină în magazine.

Eugenia își aran
jează cu grijă șorțul: 
„îmi stă de minune. 
Cînd m-o vedea 
mama !"... 

De cite ori, răsu
cind butonul la ra
dio, n-ai auzit glasul 
tremurat al Cenușă- 
reset, eroina lui Char
les Perrault, sau n-ai 
ascultat vreo emo
ționantă povestire de 
Anderssen! Dar gla
surile caprei și iezi
lor din povestirea lui , 
Creangă? Dacă vrei, 
oricînd le poți ascul
ta. fără radio. Cum? 
Te duci pe Calea 
Victoriei, la „Mota
nul încălțat" care are 
un... raion de discuri. 
L-am întllnit aci 
pe pionierul Popes-

Decebal. Era„

cu colegul său 
bancă elevul Puflea 
Ion.

— Știți, am vrea 
o povestire de An
derssen... „Privighe
toarea".

Rotită uniform 
sub virful acului, 
placa neagră, mută 
cu o clipă înainte, 
prinse viață. Din 
spiralele invizibile, 
încrustate pe fața ei, 
se desfășura, mol
com, firul cald 
povestirii...

Copiii ascultau 
emoție. Merită 
tr-adevăr să ai 
casă un asemenea 
disc.

★
Bine asortate 

mărfuri, magazinele 
pentru copii sînt vi
zitate zilnic de mii 
și mii de cumpără
tori.

Și, chiar dacă 
„Motanul încălțat", 
nu poate să te încal
țe (raioane cu încăl
țăminte se află la 
alte magazine), iar 
„Cei trei ursuleți" 
hu te invită să des
funzi cu ei vreun 
stup din prisacă. 
găsești în schimb 
lucruri minunate a- 
colo și la celelalte 
magazine pentru co
pii: paltoane îmblă
nite, căciuli căldu
roase de iarnă, pan
taloni de schi, fula
re de lină, mănuși 
și...

Dar cîte nu adă
postesc rafturile ar
hipline !

AL. DINU IFRIM

>■ ...S -3»

Grozav ursuleț, n-am
ce zice 1

pe zi, este și „Fabrica Tineretului" 
«de la Stejaru. Multora dintrd mun
citori le-a fluturat la gît nu de mult 
cravata roșie, ca și tie. azi. Cînd au 
venit pe șantier știau ce muncă grea 
îi așteaptă. Rareori însă s-a găsit 
vreunul care să se sperie, să dea 
înapoi.

Mi-a rămas întipărit în minte, 
chipul candidatei de partid Poncu 
Elerra, o fată măruntă, sprintenă ca 
o veveriță, care nu stă locului o 
clipă. Din satul ei de lingă Tg. 
Neamț a plecat brigadieră pe șan
tierul Ozana-Cracău. Apoi a venii 
direct aici. Tot brigadieră. A cres
cut odată cu lucrările de pe șantier. 
Acum e muncitoare calificată, Inf
erează la statia de dozare a fabricii 
de beton.

L-am cunoscut de asemenea pe 
Mircea Marin, care s-a calificat pe 
șantier și acum învață meseria de 
electrician. Și el a fost brigadier 
și azi se bucură de stima și respec
tul muncitorilor.

Am cunoscut și alți muncitori pe 
șantier și mi-ar trebui pagini în
tregi să scriu despre fiecare _ în 
parte. Mă opresc aici. N.u însă 
înainte de-ati povesti cîte ceva des
pre condițiile de viață și muncă ale 
constructorilor hidrocentralei.

Pe tot șantierul n-ai să întîlnești 
muncitor fără haine de proiecție. O 
mare parte dintre ei au locuințe 
spațioase, în blocurile special cons
truite. Muncitorii vizionează filme 
și spectacole, asistă la conferințe la 
Clubul Central sau la clubul fiecă
rui sector de muncă. Teatrul de stat 
din Bacău își face simțită prezenta 
foarte des aici. Bibliotecile, cu ulti
mele cărți apărute, stau la dispozi
ție cititorilor și numărul acestora 
crește mereu. In coloniile de la Do- 
deni. Stejaru, Tunel-intrare. Fabri
ca de Ciment, fiii constructorilor 
dezleagă buchiile cărților în clase 
mari, luminoase. Tot pentru ei Și-a 
deschis de curînd porțile „Casa pio
nierilor", unde petrec neuitate cli
pe de ioc și voie bună.

Ei, dar plimbarea noastră se a- 
propie de sfîrșit. Toate cîte le-ai 
văzut și aflat sînt numai cîteva as
pecte din munca eroicilor construc
tori ai hidrocentralei. întreagă, 
munca aceasta e ca un șuvoi uriaș. 
Un șuvoi mai puternic decît furia 
apelor, mai puternic decît granitul 
munților.

PETRUTA

Japonia este un ne 
tier de insule, care 
țuie pe o distanța de 
de-a lungul coastele 
ritene ale Asiei. Nun 
cestor insule, locuite 
te 9t> de milioane de 
este foarte mare, 
tot atit de numeroși 
lele sint și... vulcan 
uriași care .lumea: 
Încetare. Cel maj 
dintre ei este, târâ 
vestitul Fuczi-iama, 
3700 de metri. Unii c 
cești coloși neai 
sînt in plină activitc 
s-au răcit de mult, i< 
tetele lor s-au lorn 
adinei și limpezi 
curcubee.

Dar lacurile acest< 
în lume, nu sint sini 
musețe a Japoniei, 
desea oamenii simp 
ponia pomenesc tr 
trei cuvinte: -Zăpa< 
florile". Intr-adevăr, 
sclipind in soare ] 
le munților, oteră 
liște de neuitat 
spune de asemenea 
nicăieri de frumo 
despre floră, e de 
spunem că ea nun 
mal mult nici mai 
5.500 de specii.

Zăpada, luna, fior



Cut i se supune timpul

Vorbește stația de amplificare
— „Atențiune! Atențiune! Stația de am

plificare lși începe emisiunea"-
Pentru pionierii școlii „D. Blagoev" din 

Russe, Republica Populară Bulgaria, a deve
nit un lucru obișnuit să audă aproape zil
nic cuvintele acestea. Emisiunile stației de 
amplificare, alcătuite pe teme diverse, sînt 
ascultate cu mult interes de către pionieri. 
Cu ajutorul stației sînt evidențiați pionierii 
harnici și disciplinați. Nu sînt trecuți cu 
vederea, bineînțeles, nici cei leneși sau de- 
zordonați, care primesc, „săgeți* bine țin
tite. Emisiunile stației de amplificare a școlii 
sînt redactate și difuzate chiar de către pio
nieri.

„Expresul pionierilor**
Tren In miniatură? Nu! Nu sînt altceva 

decît faptele cu care pionierii din Republica 
Democrată Germană intimpină a X-a ani. 
versate a Republicii. Fiecare școală are după 
cum l-au numit pionierii ..expresul" său cu 
care a plecat în cursă.

Expresul școlilor din Brandemburg a ple
cat din gară cu „încărcătură" destul de bo. 
gată. Deocamdată pe „recipisa” pionierilor 
se află trecute cîteva acfiuni: strîngerea și 
valorificarea castanelor, colectarea a 7 tone 
Her vechi, spectacolele prezentate de către 
teatrul de păpuși al pionierilor. Fiecare ban 
adunat din aceste acfiuni, reprezintă o cără
midă în plus, necesară la mărirea și mo
dernizarea unei școli din oraș.
Radio-stație pentru pionieri

Centrul de vele a! pionierilor de pe malul 
lacului Turawsk din Republica Populară Po
lonă se va îmbogăți cu o radio-statie mo
dernă. Cu ajutorul ei pionierii care activea
ză aici vor putea învăța semnalizările prin 
radio. Totodată ei vor aduce un ajutor pre
țios pompierilor, deoarece și-au luat sarcina- 
de a semnaliza comandantului general de 
pompieri orice eventuale incendii.

Uzina pionierilor
Printre nenumăratele uzine care împîn- 

zesc orașul Loyang din Republica Populară 
Chineză se înalfă semeafă și clădirea uzinei 
..Tinerii pionieri". Uzina aceasta care pro. 
duce fier și ofel a fost construită cu partici
parea pionierilor din 12 școli ale orașului.

Lucrători în uzină sînt chiar constructo
rii ei, pionierii, care se străduiesc să dea ar
fei mult și de bună calitate. Numai intr-o 
singură lună producfia uzinei pionierești a 
fost de 130 tone de ofel de cea mai bună 
calitate.

Nici o clipă soarele nu Încetează să privească țara 
aceasta uriașă cit un continent. Cînd zorile încep să mi
jească deasupra insulei Sahalin, departe spre vest, la Ka
liningrad, cerul este încins de flăcările asfințitului. Timp 
de 41 de ani călătorind deasupra întinsului pămînl so
vietic, soarele a fost martorul permanent al unor trans
formări uimitoare. A văzut cum deșerturi devin grădini, 
cnm se nasc noi orașe și mări, cum atomul poate da lu
mină, cum avionul se ia la întrecere cu sunetul și-I lc«a 
eu mult în urmă.

In țara aceasta, biruind mari greutăți, oamenii au în
vățat să supună timpul, să făurească într.o zi ceea ce 
alte țări au făurit în ani. în Uniunea Sovietică, întregul 
popor discută în aceste zile cifrele de control ale dezvol
tării economiei naționale pe anii 1959—1965. Șapte ani... 
In ziua în care pruncii de azi vor deveni școlari, Uniu
nea Sovietică va fi aproape de două ori mai bogată, mai 
puternică decît azi. In șapte ani, în răstimpul acesta 
scurt, producția industrială a țării sovietice va crește cu 
80%, iar cea agricolă de 1,7 ori.

Citind cifrele de control ale viitorului plan de 7 ani 
ți se oprește răsuflarea: 70 de mdioane tone de fontă; 
oțel — 86—91 milioane tone, adică cu 56—65 la sută 
mai mult decît în 1958; 240 de milioane tone de petrol, 
11 miliarde puduri de cereale. 1 milion de tractoare. Să

... .
facem o comparație: în 1965, producția industrială a 
Uniunii Sovietice va fi într-o lună mai mare decît cea a 
Rusiei dinainte de Revoluție, din 2—3 ani.

Viața va deveni mai bună, mai veselă. Proiectul pla
nului de 7 ani prevede ca ziua de muncă să fie redusă 
la 6—7 ore, iar cifrele care vorbesc despre dezvoltarea 
științei- și culturii sînt și ele impresionante: 40 de milioa
ne de elevi, 1.600.000.000 de cărți tipărite pe an, 100 de 
noi centre de televiziune și stații de retransmisie a pro
gramelor de televiziune...

Citim și recitim cifrele acestea uriașe. Ele vorbesc des. 
pre înfățișarea viitorului, și nu a viitorului îndepărtat. 
Cînd pruncii de azi vor deveni școlari, în Uniunea So
vietică va fi dobîndîtă cea mai măreață biruință a ome
nirii de la începutul istoriei ei : comunismul va fi o rea
litate, visul milenar va deveni fapt împlinit.

Bătrînul soare călătorind în următorii 7 ani deasupra 
pămîntului sovietic va fi martorul unor transformări pe 
care înainte nimeni nu și le putea imagina. Dar nu va 
mai fi uimit ca în primii ani de existență a statului so
vietic. Nimeni nu mai este astăzi uimit cînd asistă la 
marile izbînzi ale constructorilor comunismului. Este clar, 
timpul se supune oamenilor liberi, descătușați; timpul lu
crează și el Ia făurirea fericirii omenirii. * '

500-520OE ENERGIE 
ELECTRICA 
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Pentru constructorii de mîine

O corespondență sosită din Italia 
arată că, an de an, peste 300 ae mii 
de copii din această țară nu pot tre
ce dincolo de clasa a V.a, din lipsă 
de școli. Și în toate țările capitaliste 
situația este la fel de grea pentru 
copiii oamenilor muncii.

E deosebire uriașă între nepăsarea 
cu care guvernanții capitaliști privesc 
educația copiilor și grija plină de 
dragoste cu care statul sovietic* în
conjoară tînăra generație, ajutmd.-o 
să.și însușească din plin cultura, 
știința. O deosebire pe care oricine o 
Înțelege, citind de pildă doar cîteva

cifre: astăzi, în școlile de cultură 
generală din U.R.S.S. învață 28.700.000 
de elevi, față de 9.650.000, cîți erau 
în 1914. Față de același an, numă
rul profesorilor a crescut de la 280.000 
la 2.000.000,

Datorită uimitoarelor succese do- 
bîndite de știința sovietică, datorită 
avîntului luat de industria și agri' 
cultura sovietică în ultimii ani, Par
tidul Comunist al Uniunii Sovietice 
și guvernul sovietic au hotărît luarea 
unor măsuri care să lege și mai 
strîns învățămintul de activitatea de 
construire a comunismului și să dea

cadre tot mai bine pregătite. Măsuri, 
le acestea sînt cuprinse, în raportul 
prezentat zilele trecute de tovarășul 
N. S. Hrușciov la Plenara C.C. al 
P.C.U.S. Ele prevăd, de pildă, tre
cerea de la învățămintul obligatoriu 
de 7 ani la cel de opt ani, care va 
da tinerilor o educație politehnică de 
bază, cunoștințe de cultură generală. 
Sînt de asemenea prevăzute întărirea 
învățămîntului mediu, înființarea u- 
nor școli tehnico-profesipnale speciali
zate și a unor școli profesionale să. 
tești, înființarea de noi institute de 
învățămînt superior în centrele indus
triale noi și multe alte măsuri meni, 
te tă deschidă învățămîntului orizon, 
turi bt mai largi.

Oamenii muncii din Japonia manifestează pentru întărirea priete
niei cu marele popor chinez

Trei frumuseți fără seamăn 
din țara insulelor.

★
Dar tot trei sînt și nenoroci

rile care bintuie in Japonia. 
Cine n-a auzit de cutremure
le care dărimâ sute de case 
ca pe niște jucării ? Dar de 
vestitul taifun, care provoa
că inundații și d strugeri 1- 
mense ? Mai greu însă de- 

% cil taifunul și cutremurele, a- 
pasă asupra poporului japo
nez cea de-a treia nenoroci
re : mizeria, asuprirea 
care o exercită clasele 
pinitoare.

Cronicile arctă că încă din 
secolul III al epocii noastre, 
vechile triburi japoneze au 
lost reunite in așa zisa .îm
părăție a reginei Himiko". De 
atunci, un șir întreg de im- 
parați, și alături de ei nenu
mărat! nobili, așa zișii sa
murai, au împila! și jefuit po
porul japonez. Asuprirea a- 
ceasta a stirnit, de-a lungul 
vremurilor, furtuni cumplite : 
furtuni ale revoluției poporu
lui. Prima răscoală cunoscu- 

'Ț tâ datează din anul 645 șl 
la ea au participat mii de 
robi de pe moșiile nobililor. 
In secolul XI, țăranii răsculați 
au atacat chiar capitala ță
rii, Tokio. Intre secolul XVII 
și prima jumătate a secolului

XIX au avut Ioc peste 1.200 
de răscoale țărăneși.

Iar atunci cînd capitaliștii 
japonezi și cei străini (mai cu 
seamă americani) au înteme
iat primele fabrici, țara a în
ceput să fie zguduită de 
marile hămintări muncitorești, 
de lupta clasei muncitoare 
împotriva nemiloasei exploa
tări.

★
In cel de al doilea război 

mondial, conducătorii Japo
niei au tirit țara, aiâluri de 
Germania hitleristă și Italia 
fascistă în atacul mirșav 
dezlănțuit de acestea. Răz
boiul a avut un siirșit tra
gic pentru poporul japonez : 
lansarea de către S.U.A., in 
august 1945, a bombelor a- 
tomice, care au nimicit ora
șele Hiroșima și Nagasaki. 
Bombardamentul aces a săl
batic a cos'at atunci m'lioa- 
ne de vieți, iar nenumărate 
victime ale rad'ațiilor ato
mice mor și astăzi in spita
lele japoneze.

★
După război, imperialiștii 

americani s-au instalat in Ja
ponia ca la ei acasă. Au în
ceput să constnfască aero- 
droame și instalații militare 
șl să reorganizeze armata 
Japoneză sub pre'extul infiin-

țării unor .unități poliție
nești”. Conducătorilor S.U.A. 
nu le-au fost de-ajuns cri
mele de la Hîroșima și Na
gasaki. Ei vor să tirască Ja
ponia într-un nou măcel, a- 
țițînd-o împotriva Chinei 
populare, impo.riva lagăru
lui socialist. Dar poporul ja
ponez, greu încercat, nu mai 
vrea război. Masele popula
re protestează cu înverșuna
re împotriva remilitarizării 
Japoniei de către S.U.A. Ma
mele japoneze nu mai vor 
să-și vadă copiii schilozi sau 
murind in chinuri, 
fiece semnătură pusă 
pelu] Păcii e un strigăt, 
chemare la luptă 
urgiei războiului, 
au loc mitinguri, 
ții de protest împo'riva înar
mărilor șl experiențelor a- 
tomice, pentru legături pașni
ce cu cele'alte țări ale lumii.

In lupta aceasta pentru 
pace, in lupta clasei mun
citoare japoneze impotriva 
crîncenei exploatări capita
liste, Partidul Comunist din 
Japonia joacă un rol de 
frunte. El grupează în ju
rul său forțele cele mal îna
intate, cele mai lum'nate, 
care luptă să făurească po
porului japonez un viitor mai 
bun.

VASILE MANUCEANU

De aceea 
pe A- 

o 
împotriva 

Necontenit 
manifesta-
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Oricit ar părea de ciudat, pe străzile Cspi- 
hJei poale Ii văzut Zilele acestea un-, poșta
lion tras de 6 eai 5ftr Rpsesc mei vizitiul, 
surugii fi chiar ccpifnt de poștă, hmbrăcați 
In costume aidoma celor de arum un secol- 
Vizitiu! pocnește din bici, surugii sună din 
corn cetind cale liberă si poștalionul aleargă 
spre (S'Jtgiu. pe vechiul drum de poștă fot de 
acum Jflv de atu. In lata acestui spectacol 
neobișnuit, gînduf te duce spre acea vreme 
cind acesta era singurul mijloc de trans
port al scrisorilor și chiar al călătorilor. Azi 
cind fi se pare cel mai firesc lucru să lipești 
pe an plic mica inscripție „Par avion" și să 
fii sigur ci aimge la destinație intr-un timp 
care se numără cu orele, sărbătorirea cente
narului mărcii poștale rominești ia o deose
bită amploare în țara noastră.

Expoziția filatelică internațională care s.a 
organizat cu acest prilej, în Palatul Poștelor 
fi Telecomunicațiilor din Capitală, este cea 
mai mare expoziție de acest iei din tara noas
tră. Peste treizeci de lari participante și-au 
trimis exponatele. Printre acestea se numără 
Uniunea Sovietică. R. P. Chineză fi celelalte 
fări de democrație
R. F. Germană, Franla. 
slavia. Suedia, Anglia, 
Olanda, Algeria, Etiopia, 
S-au inlilnit in această 
filatelice a peste 400 de
strata poștale, asociații filatelice, case filate
lice, întreprinderi filatelice, colecționari. „Cla
sa tineret' din expoziție reunește și intere
sante colecții filatelice ale copiilor din tara 
noastră, din R D Germană, Franța etc. Ma
nifestările din cadrul sărbătoririi centenarului 
mărcii poștale rominești sînt multe și diverse: 
evocări, competiții sportive, concerte, vitri
ne etc.

Și acum pentru tinerii filateliști vestea 
așteptată: seria de Umbre jubiliare a 
pusă în vinzare. Deosebit de interesante 
și plicurile speciale ..Prima zr' pe care
gravate pecetea lui Ștefan cel Mare și vesti
tul Olac de poștă.

populară. Mai participă 
Elveția, italia, lugo- 
Portugalia, Belgia, 
India. S.U-A., Chile, 
expoziție colecțiile 
participant!, admini-

mult 
fost 
sini 
sînt

De vorba cu

Dezvoltarea industriei de 
mase plastice face ca noile ei 
produse să fie folosite in tot 
mai multe domenii. De curînd 
s-a început fabricarea tuburi
lor de masă plastică (policio- 
rură de vinii) pentru instala
țiile electrice ale clădirilor, ca 
tuburi izolatoare și protectoare. 
Se pune deci la îndemîna con
structorilor un nou material, cu 
calități deosebite, care înlocu
iește în același timp tuburile de 
tablă plumbuită, la fabricația 
cărora se folosea material din 
import. Pe șantierul de la Să- 
vinești a și început să se folo
sească primele cantități de țea- 
vă din masă plastică.

Multe și diferite sînt proprie
tățile maselor plastice. Rezis
tența, stabilitatea termică, im
permeabilitatea față de lichide 
și gaze, greutatea redusă, sînt 
mtmai cîteva dintre ele. Aceste 
calități nu există la nici un ma
terial din care se confecționea

ză ambalajele mărfurilor de tot 
felul, iată dar o nouă posibili
tate de folosire a maselor plas
tice : ambalajele. Nu peste mult 
timp din aceste mase se pot fa
brica recipiente, butelii, saci, 
pungi, cutii pentru produsele 
farmaceutice. Buteliile din mase 
plastice sînt foarte dure și 
vor putea înlocui cu succes 
buteliile de oțel -pentru trans
portul diferitelor gaze. Se pet 
face și butelii pfiahte pentru 
benzină, ulei, produse lactate. 
După golire, acestea se string, 
ușurînd mult transportul și 
depozitarea.

Folosirea acestei mase pla
stice în afară de făptui ca asi
gură aspectul frumos al obiec
telor și o calitate superioară, 
aduce și mari economii in- 
trucît poliacetilena este un fel 
de rășină sintetică care se ob
ține din gaze de sondă Și de 
cracare, materiale abundente în 
țara noastră.

prof. univ. Călin Popovici
Mulfi dintre cititorii 

noștri s era intaresșt în 
scrisorile lor, care sini 
rezultatele lucrăiilar din 
cadrul Anului Geofizic 
Internațional. In dorin
ța de a le răspunde, am 
făcut zilele trecute o 
vizită la Observatorul 
Astronomic din Capi
tală.

Aici ne-am adresat 
tovarășului proi. univ. 
Călin Popovici, pe care 
l-am găsit ca de obicei 
la lucru. Nu era mo
mentul să-i răpim prea 
mult timp, așa că i-am 
spus direct ce ne adu
ce la dînsul. Cu bună
voința cu care și altă
dată a răspuns dorin
ței cititorilor noștri, tov. 
Călin Popovici ne-a 
spus : .

— Despre rezultate
le cercetărilor din ca
drul Anuiui Geofizic 
Inte-național s- ar pu
tea vorbi mult. Am să 
arăt insă doar cîteva 
din cele mai însem
nate.

La Moscova a avut 
loc o adunare a oa
menilor de știință care 
lucrează în cadrul A- 
nului Geoiizic inter
național. Au fost peste 
400 de reprezentanți 
din toate țările partici
pante. Aci s-au expus 
și primele rezultate ale 
cercetărilor din Antarc
tica, datele științifice 
obținute de sateliții ar
tificiali și rachetele 
geofizice asupra soa
relui și influenței lui 
asupra pămîntului etc. 

Cucerirea Antarcticei și 
a spațiului cosmic din 
jurul pămîntului sînt 
cele mai importante re
zultate aie cercetări
lor A.G.L, cercetări în 
fruntea cărora se află 
Uniunea Sovietică. Lan
sarea sateliților arti
ficiali a deschis era 
cuceririi spațiilor in
terplanetare și a adus 
noi cunoștințe asupra 
atmosferei înalte, a ra
diațiilor solare, a ra
zelor cosmice etc. S-a 
dovedit de asemenea 
că ființele vii pot su
porta condițiile zboru
lui cosmic.

— Lansarea de către 
Uniunea Sovietică a ra
chetelor geofizice a 
fost urmărită cu viu in
teres și de cititorii noș
tri. Acum ei ar dori să 
afle care au fost ob
servațiile făcute cu a- 
jutorul acestora.

— Rachetele geofizi
ce, trimise pînă la a- 
proape 500 km înălți
me, au îngăduit să se 
măsoare temperatura, 
densitatea aerului, să 
se determine compozi
ția sa, să se măsoare 
intensitatea razelor X 
și a razelor ultraviole
te trimise de soare; să 
se măsoare magnetis
mul terestru, compozi
ția razelor cosmice 
etc. S-au putut înre
gistra și ciocnirile cu 
micii meteoriți. Așa cum 
se știe, rachetele geo
fizice sovietice au dus 
micii lor pasageri, cli
nii, pînă kt înălțimea 

record de 450 km. Cli
nii au rezistat bine la 
condițiile zborului și 
astfel au arătat că în 
viitorul nu prea înde
părtat oamenii înșiși 
vor putea zbura cu ast
fel de rachete.

— Dar legat de în
trebarea: „Se va schim
ba oare clima globu
lui*, ce ne puteți spu
ne ?

— Clițpa globului 
s-ar putea modifica, 
dacă ghețarii din An
tarctica s-ar topi mai 
repede sau polii s-ar 
deplasa mai mult pe 
suprafața pămîntului. 
Depozitele de cărbune 
care s-au găsit în An
tarctica, asemănătoare 
cu cele din Spitzberg, 
dovedesc că în tre
cut a existat acolo altă 
climă, mai blîndă. Cer
cetătorii sovietici au 
arătat însă că în pre
zent s-a ajuns la un 
echilibru în topirea 
ghețarilor din Antarcti
ca și că deplasarea 
polilor pe suprafața 
pămîntului este acum 
prea mică (actuala lor 
mișcare se face într-un 
patrat de 30 m) spre a 
avea vreo influență a- 
supra schimbării cli
mei

Iată dar însemnate 
realizări din cadrul A- 
nului Geofizic Interna
țional. Lucrările con
tinuă însă și ele vor 
aduce omenirii noi și 
noi cunoștințe preți
oase.

F. BALAN

*

PARTICIPAM LA ETAPA

număr de puncte. 5.
Nici întrecerile de hand

bal n-au fost ipsite de 
teres In urma unui 
„tare“ pe primul loc, la 
s-a clasat echipa școlii 
Zlatna. care a 
scorul 
le din 
punct 
echipa 
meciul

m- 
meci 
fete, 

din 
cuîntrecut 

handbaliste- 
Tot la un 

cîștigat

ȘTIRI
în toate 
etapa a

F

REGIONALĂ
Pe stadionul „Unirea" din 

orașul Alba Iulia, s-a des
fășurat, cu puțin timp în 
urmă, etapa raională a 
Spartachiadei pionierilor și 
școlarilor, la jocuri sportive.

După meciuri viu dispu
tate, care au luat sfîrșit cu 
rezultate strînse, pentru 
etapa regională s-au califi
cat... cele mai bune echipe.

La fotbal, primul loc a 
fost ocupat de echipa pio
nierilor din Alba Iulia care 
a acumulat cel mai mare

de 3—2
Teiuș. 

diferență a 
de băieți din Z atna, 
Cu cei de La Școala 

de 7 ani Teiuș. Meciul a 
fost aprig disputat și a luat 
sfîrșit cu scorul de 1—0 în 
favoarea noastră.

Cu toate acestea însă, 
sîntem bucuroși că echipele ’ 
școlii noastre au obținut • 
două locuri I. Prin urma
re. la handbal băieți și fete 
noi vom reprezenta raionul 
Aba Ia etapa regională. 
Vom face tot posibilul să ne 
comportăm cît mai bine și 
— cine știe — să cîștigăm 
chiar primul loc f

VAS1LIE DORIN 
Școala medie mixtă Zlatna

• Duminică a luat sfîrșit 
raioanele regiunii Timișoara, 
IlI-a a Spartachiadei pionierilor 
școlarilor. In zilele de 22—23 noiem
brie echipele clasate pe locul I vor 
participa la etapa regională care vă 
avea loc in orașul Timișoara.

• Intructt. In regiunea București, 
numărul de participant la spartachia- 
dă e mare, după desfășurarea întrece
rilor din cadrul fazei intercomunale a 
Spartachiadei, echipele din regiunea 
București, clasate pe primul loc, vor 
lua parte la o fază pe centre de ra
ioane, care se va desfășura în ziua 
de 23 noiembrie, în turnătoarele loca-

•"Iffîiți: București, (participă Tita, Ră
cori, Snagov, Brănești, Domnești, Ol
tenița). Roșiori, (participă Zimnicea, 
Alexandria, Tr Măgurele, Olteni, Ro
șiori), Giurgiu, (participă Vidra, Dră- 
gănești, Videle, Giurgiu) și Ciulnița, 
(participă Călărași, Slobozia, Lehliu 
și Urzi cent).

Etapa regională se va desfășura la 
București, in ziua de 30 noiembrie.

Duminică au con
tinuat întrecerile 
din cadrul campio. 
natului republican 
de box pe echipe. 
In foto : un aspect 
din desfășurarea 
partidei dintre Gh. 
Negrea (C.C.A.)— 
Petre Zaharia (Ce
tatea Bucur-C-F.R. 
— terminată la e- 
galitate.



Salut voios de pionier, dragi 
prieteni ! Ultimele scrisori mi-au 
adus vești bune despre voi și 
mă bucur că cei mai multi ați 
fost aleși în colectivele de con
ducere, lucru pentru care vă 
felicit din toată inima. Am aflat

Calendar pionieresc
21 NOIEMBRIE 1887

71 de ani de la moartea po
vestitorului popular Petre Is- 
pirescu. „O seară de basm", 
este acțiunea cea mai potri
vită pe care o poate organiza 
colectivul de conducere al de
tașamentului.

22 NOIEMBRIE 1877
S-a născut poetul revolu

ționar maghiar Ady Endre, 
4hlorul poemelor ..Nepotul lui 

pieorghe Doja“. 
itilui de proletar"

Detașamentele pot 
seară literară în 
citească din versurile 
lui.

23 NOIEMBRIE 1948
A fost asasinat mișelește 

țăranul muncitor comunist La. 
zăr Cernescu din satul Rusca 
de către o bandă de fasciști 
și chiaburi.

Detașamentul poate orga
niza o întîlnire cu un acti
vist de partid care să poves
tească pionierilor despre lup
ta partidului nostru dusă îm. 
potriva dușmanilor fericirii 
poporului muncitor. Nu uitați! 
Despre Lazăr Cernescu poetul 
Dan Deșliu a scris un poem : 
„Lazăr de la Rusca".

Se poate organiza și o vi
zită la gospodăria agricolă 
colectivă din apropierea co
munei voastre.

24 NOIEMBRIE 1814
-a născut Matei Millo 

unul din fondatorii Teatrului 
Național, mare actor și ani
mator al scenei romînești. O 
întîlnire cu artiști care să 
vă vorbească despre 
din trecut și de astăzi, ar 
o inițiativă bună.

NOIEMBRIE 1852 
la Palermo, în Italia, 
patriot revoluționar 
Bălcescu. Vă 
adunare cu 
vieții marelui

„Ctntecul 
și altele, 

organiza o 
care să se 

poetu-

care 
teatrul 

fi

27
Moare

marele 
Nicolae

Kpunem o
închinată 
luționar. Și gazeta de perete 
trebuie să oglindească as
pecte din viefa și activitatea 
lui Nicolae Bălcescu.

pro- 
temă 
revo-

gîndurile multora dintre voi de 
a îmbunătăți activitatea în gru
pă, detașament sau în unitatea 
de care răspundeți, și mă 
bucur, lată, ce mi scrie, bună
oară, BERARIU DIDINA din 
corn. Racooița, reg. Timișoara: 
„Dorința noastră e să închegăm 
un colectiv bun. In timpul li
ber. printre alte activități, în
vățăm diferite jocuri pe care 
unii dintre noi le-au cunoscut 
în vacanță. Avem multe reali
zări, deoarece intre noi există o 
prietenie strînsă.
Veștile Didinei sînt bune, nu-i 
ața MOLDOVAN LUCIA din 
orașul Reghin ? Eu cred că și 
voi veți reuși să vă faceți sin
guri un program de activități 
interesante fără să vi-l trimit 
eu, — așa cum mă rogi. Dacă 
te vei sfătui cu pionierii din 
detașament, sint sigură că vei 
aduna o mulțime de propuneri. 
Iar ca să faci un schimb de 
păreri cu pionierii din alte uni
tăți — te-ai gîndit bine. Uite, 
îți recomand pe ANDREI 
POMPILIU de la Șc. de 7 ani 

Domnească, 
Chiar zilele 
o scrisoare : 
— spune el 

— unul dintre drumurile 
lega satul nostru cu alte 
din împrejurimi s-a stricat

din oom. Fîntîna 
raionul Tr. Seoerin. 
trecute mi-a trimis 
„Din cauza ploilor

ce 
sate 

si 
atunci trecerea căruțelor nu mai

era posibilă. Sfatul popular a 
luat îndată măsuri. Noi am fost 
primii care ne-am dus să dăm 
ajutor. Unde locul era mai 
înalt, l-am îndreptat. Am nice- 
lat apoi gropile cu bulgări pe 
care i am cărat tot noi. N-a 
fost deloc ușor, dar ca întot
deauna pionierii noștri au izbu
tit.

Despre asemenea fapte sînt 
sigură 
scrieți 
tem. 
de cite ori î : ____ _
despre cea mai frumoasă acțiu
ne pe care ați organizat-o sau 
despre cea mai interesantă ga
zetă de perete — și chiar des
pre lipsuri care sînt sigură că 
mai sînt prin școlile' voastre. 
Poate aveți si unele mici neca
zuri — oare Măriuca de ce nu 
le-ar ști? tată. ZOLA N- VIO
LETA din cam. Băicoi, reg. 
Ploeștî îmi scrie că a fost bol
navă și e tare necăjită deoarece 
a pierdut din lecții. Nu trebuie 
să te sperii Violeta ! Știi ce te 
sfătuiesc ? Stai de vorbă cu co
legii tăi din grupă și vezi cu 
cine poți să înveți. Acela îți va 
spune ce s-a discutat în clasă 
pe marginea lecțiilor din ma
nual. Așa a făcut un coleg din 
clasa mea și a izbutit în scurt 
timp să ajungă cu lecția la zi.

La revedere, 
MAR1UCA

Studioul de diafilme 
„ION CREANGA

că
W

Voi

prezintă:

recunosc 
dispărut, 
Cînd am

Utk&Clkilui

vreme.

:S

Obosit de un drum zbuciumat de peste 600 km., 
bătrtnul Olt ajunge la Dunăre, lingă orașul Turnu- 
Măgurele.

veți putea săjmi 
voi. dragi prie- 
fi bucuroasă ori 

i inii veți povesti

El NE POVESTESC
In satul bunicilor

Cînd am fost astă vară la bimki era să nu mai 
locurile acelea. Casele mici și saracatftrase aproape au 
iar în locul lor s-au înălțat clădiri de toată frumusețea,
intrat In Petreștî, așa se numește comuna, în față mi-a apărut o 
construcție masivă, despre care am aflat că sînt hambarele co
munale. Ceva mai la deal se ridica o nouă clădire impunătoare — 
și ea aproape terminată. Bunicii mi-au spus că acolo va fi Sfatul 
popular. Tot ei mi-au povestit cum organizația de partid a luat 
hotărirea să construiască pentru tineret un cămin cultural. Ves
tea aceasta î-a bucurat pe toți și atunci sătenii s-au înțeles să 
meargă de îndată să ajute să-1 termine mai repede. L-am văzut 
și eu. e frumos. Asemenea construcții am întîlnit în cornirn i peste 
tot Și ce-i bucură mai mult pe săteni e că în caseienor a pă
truns aparatul de radio. Au și biciclete. Toate acestea dovedesc 
viața nouă a oamenilor de prin părțile acelea. Pentru că vă spun 
drept, aveam impresia că mă aflu într-un orășel și nu la ' 
la țară.

GHEȚA DAN
București

Masivul calcaros Hașmașul Mare este tocul de 
, • cimpiile patriaobîrșie a trei riuri ce coboară spre 

noastre : Bicazul, Mureșul și Oltul.

!. UffW town
UiBd tesmîi

Priveliștea îneîntăioare a Hașmașalui se înde
părtează. Oltul trece pe lingă prima așezare, saiui 
flit an. Apoi apele sale cristaline șerpuiesc spre' 
Sîndominic, trece pe lingă Miercurea Ciucului, cen- OB 
tru cultural și economic, Sfintul Gheorghe, Rînuu- 
cul Vilcea, Slatina.

bunici,

învăț într-o școală nouă
lucruri s-au schimbat în orășelul meu în ultima 
învățăm anul acesta intr-o școală nouă. Are și etaje.

Multe
Noi copiii
Eu învăț la etajul II. Băncile sînt și ele noi. iar pe jos avem par
chet Clasele sint mari și luminoase. Intrăm in școală cu mult 
drag... Noi am pavoazat clasele cu lozinci și fotomontaje, iar pe
reții i-am împodobit cu tablouri. La ferestre am făcut și piedes
tale pentru flori. Totul e frumos și curat iar noi răspundem la 
toate acestea prin învățătură — așa cum ne-a fost înțelegerea de 
la începutul anului.

CALAI.B MIOARA
cl. a Vll.a Școala medie mixtă Adj ud

Orașul e mai frumos
Iți trimit o veste bună, dragă redacție... Află că s-au terminat 

locuințele petroliștilor despre care îți vorbeam data trecută. La 
ferestre, alături de garofițele roșii, se -văd acum fețe vesele de 
copii, care sînt mărturia bucuriei celof' ce' s-au mutat acum în 
case noi. Străzile nu mai sînt mici ca altad-ătă, ci adevărate bule
varde pe unde circulă acum autobuze, care aduc pe harnicii mun
citori la marele combinat forestier. Despre el îți amintești ? Ți-am 
povestit în ultima scrisoare. Dar acum e uriaș. Aici lucrează un 
furnicar de oameni, care cu ajutorul mașinilor mecanizate, cons
truiesc uimitor de repede. Mi-e drag orașul meu și cred că nu-i 
altul mai frumos.

COMANESCU NELUȚA cl. a V-a
Școala medie mixta nr. 2 Tudor Vladimirescu Tg. Jiu

Mari sini bogățiile ce se găsesc pe malurile Ol
tului ! Culturi întinse de cartofi și secară, sfeclă 
de zahăr și orez, păduri seculare de brazi, zăcă
minte de turbă și lignit, ardezie și bazalt.

i 01 PRODUSE ZA- Pionieri
1 HAROASE: drop- și școlari,

suri, drajeuri, ra-

' hat. caramele etc. Abonați-vă la ga-

CONSERVE teta voastră

DIN FRUCTE: .„SCINTEIA P1O-

gemsuri, dulcețuri NIERULUI" organ

fi sucuri naturale al C.C. al U.T.M.

de fructe, bogate Abonamentele se

în zaharuri și vi- fac la toate oficiile

famine. poștale, factorii poș-
tali, difuzorîi vo-

H luntari din scoli.

In apropierea Oltului sînt cunoscutele stațiuni 
balneo-climaterice Tuștiad, Alalnaș. Pe cîmpiile Ol-. 
tulut cresc turme de vite de rasă și podgorii In- J 
tinse cu vinuri cunoscute -peste .hotarele patriei 
noastre. t



Lauren țiu Duță

*

r Pe cerul sticlos de primăvară, nici un nor. Soarele, 
pierdut -ți e| in oceanul de lumină unngiia sfios vii
turile mestecenilor aibi gata să dea In mugur De sub 
clapele acordeonului notele țișneau semne, proaspete, 
topindu.se în legănatul de balerină a| mestecenilor cu 
trupurile albe:

„Spune-mi ce te datini
Gingașă riabină 
Aplecinduți capul 
Către rădăcină.-.'

Băști răspundeau surd, îngânduratei dorințe a florii 
de pe malul rfului, care vrea să fie alături de steiarul 
puternic;

„Cum să nu mă clatin 
Cum să nu mă fring 
Colo peste apă 
E-un stejar in cring“.

1 * * t ••• . « • • • • • ■ .
Victor terminase lucrarea științifică O sustmuse 

cu „toarte b:ne“. Seri de-a rinduț ișt purtase degetele 
peste proeminențele cărților și 
caietelor pentru orbi. Căci Vic
tor nu vedea _

...Cînd am aflat că o să lo
cuiesc cu un orb în cameră 
m-am îngrozit Aș fi vrut Să 
uiă duc la Galina Nikolaevna 
administratoarea căminului să-i 
soun să mă repartizeze In altă 
cameră. Dar dună ce -1-artj cu
noscut...

—Niciodată nu-mi închipui
sem că există o greutate mai 
mare decîț necunoașterea^ unei 
limbi. Mergeam uneori pe stra
dă și invidiam pe copiii gălă
gioși care nu se încurcau cînd 
vorbeau. Trebuia să fac cons-.
pecte. Să iau notițe. Să răs
pund la seminarii Se apropiau 
examenele de Iarnă. Ce m-aș 
fi făcut fără Victor? La vestea 
că pentru examenul de literat 
tură rusă veche trebuie să ci
tesc sute de pagini scrise mărunt, m-am speriat.

— Nu pot Victore, lnchipuiește ți. Abia mă înțe
leg cu bufetierul dar mj te să Înțeleg limba rusă ve- 
che.

Și Victor rîdea. Rîdea dezvelindu-și dinții mari albi 
ca niște mărgele.
, — Ba o să vezi tu cum o să poți.

Am stat seri de-a rindui împreună cu el in sala de 
lectură. Așa l-am cunoscut pe viteazul Igor, p« cura
josul Nikitin care s-a încumetai să pornească peste 
mări și țări spre pâmintul Indiei După ce am dat 
examenul. Victor m.a mustrat: „Să nu-ți pierzi nicio
dată încrederea fn tine Omul care nu are încredere 
In el înseamnă că nu poate visa. Și ce-i omul fără 
vise ? O cutie frumoasă pe dinafară din care s-a văr
sat tot ce e mai de preț Auzi? Să nu-ți mai pierzi 
niciodată încrederea in tine.

O, de cite ori m-a ros curiozitatea să-l întreb cum 
a orbit N-am avut curat. Cum poți spune despre un 
om că e orb. cînd vede atit de bine în viață?

lntr-una din zile a venit de la facultate vesel. 
Știam că e unul dintre cei mai buni studenți. știam 
că lucrarea lui va fj apreciată Mă bucuram însă ca 
un copil ori de cîie ori aflam că a avut succes.

— Hai să mergem In parc la Sokolmki E un aer 
de 'miere afară. A deschis geamantanul să-și scoată 
acordeonul. Ceva tare a căzut jos. M am repezit să-l 
ridic. .Era o păpușă de lut. 0 păpușă roșie ca acelea 
pe care mama le aducea In fiecare an sorei mele de 
La fîrgul de Sintămărie. Victor a clipit des speriat

— S-a spart ?
j — Nu s-a spart Victore. De unde o al ?
1 A pipăit-o cu atenție ca pe un obiect prețios și a 
pus-o în buzunar

— E o poveste lungă. Dacă vrei am să ți-o spun 
odată...

Am plecat In parc. Ne-am așezat pe o bancă în 
desișul de mesteceni Victor a cintat din nou „Riabi- 
na*. Totdeauna cînd cînta, începea cu acest cintec. 
După aceea a întins burduful acordeonului lung, lung 
de tot Mă așteptam să Înceapă un alt cintec rusesc.

— Victore, mi-ai promis că ai să mi povestești... A 
rîmbit îngăduitor spunindu-mi parcă „ai răbdare*. 
Și atunci... ce minunel De sub clapele acordeonului 

a țlșnit mai întîi sfioasă ca un firîșor de apă o me
lodie pe care o cunoșteam de mult, din verile pline 
de arșiță ale copilăriei mele de pe Bărăgan: „Peeee 
maargiiueaa Dmiănii măi"- Apoi melodia a umplut 
parcul. Am tăcut. Prea multe voiam să spun. Ochii 
lut Victor rideau. S a intors deodată spre mine.

— Ei acum știi de unde sm păpușa-?
— Abia acum nu știu nimic
A lăsat icordeonui pe bincă și a început:
—.Pe atunci eram tinăr > tot Să fi avut 19 ani. 

Da 19 ani. După luptele cumplite de la lași am so
sit intr-o localitate in apropiere de Galați, frînți de o- 
boseală. Nemții fugeau aruncind in aer poduri și clă
diri. lăsind in urma lor lanuri de porumb minate. 
In comuna aceea pe malul Dunării se mai aflau abia 
cițiva locuitori Am rămas cîteva zile să ne refacem. 
Casa la care am fost repartizați era aproape pustie. 
Durerea oamenilor se întipărise parcă în pereții ei. 
Omul ciung, dm cauza unui accident la o fabrică de 
armament, pleca in zori făsînd acasă o fetiță de vreo

„Da Sofica, 
auzit ctn- 
voce sup- 
pare tres- 
pe malul 
Copilăriei.

5 anișori. Mama copilului murise după cît am înțeles 
in urmă cu cîteva săptămim. Ta tal ii lașa un sfert 
de piine din care fetița ciugulea ca o păsărică, apoi o 
așeza pe sobă și pleca la „plimbare" cu păpușa. Am 
chemat-o într-o zi și am împărțit cu ea ciorba, l-am 
dat șt cașa. Ne-am împrietenit. Am aflat ca o cheamă 
Sofica. Intr-o dimineață m-a luat de mină și a înce
put să-mi spună nu știu ce in limba ei M-am făcut 
că înțeleg. Am pornit pe malul Dunării. Era spre sf’.r- 
șitui verii și de partea cea.altă a ipei păpurișul dădea 
în auriu. Ne-am așezat. Ceru' era de un sen.n adine < 
că te pierdeai in e,. Am închis ochii ascultind cioro- v 
văiala unor rățuște de pe malul celălalt Totul era 
atît de liniștit, incit am uitat că e război; Sofica nu-"' 
știu ce-mi tot spunea arătindu mr păpușa. N-am înțe
les firește, l-am spus așa într-o doară 
da“. Și am închis dm nou ochii. Atunci am 
tecul acesta „Pe marginea Dunării". Ginta o 
tire care înțepa inima. Femeia culegea rni se 
tie de pe malul celălalt. Am crezut că sînt 
Donului. Lăstunii zburau la tel ca-n vremea 
Am uitat de răzbat. Mi-au venit în minte figurile 
dragi lăsate în urmă cu mii de kilometri „Or fi re
făcut oare casa ? Îmi scriseseră că a dărimat-o o bom
bă". Și-atunci... o bubuitură mi-a sfîșiat visarea. Cin- 
tecul a tăcut M-am ridicat speriat. Sofica, unde-o fi 
Sofica ? Din spre locul bubuiturii se auzeau țipete și 
în curînd flăcări albastre au început să se înalțe spre 
cer. Am alergat cu sufletul la gură. Nemții in fuga 
lor lăsaseră un tren p'tn cu trotil Femeile îl deșer
taseră din sacii de mătase pe care îi luaseră. Rămă
sese un vagon nedeșertat. O scinteie a fost de ajuns. 
Trenul era înconjurat de flăcări Pe margine cîteva 
femei țipau lnebunite de spaimă. „Sofica, Sofica". 
strigam eu alergînd besmetic. O femeie m-a luat de 
mînă arătîndu-mj un vagon: „Sofica. Sofica". Am în
țeles că trebuie să fie dincolo de rugu; albastru. Nu 
știu cum am trecut prin flăcări. Am răscolit prin va
gonul ai cărui peteți trosneau S-au agățat de m.ne 
patru mînuțe. Le-am ridicat și m am repezit din nou 
în flăcări. Sofica nu era. Țipînd de spaimă, fetițele 
au rupt-o la fugă spre casele lor Dar Sofica .. O, 
cum mă usturau ochii. „Sofica, Sofica" strigam de 
credeam că o să-mi crape gitlejul Din nou femeia _ 
mi-a arătat acelaș vagon: „Sofica, Salica, tam Șofi- 
ca" M-am aruncat din nou. O parte a vagonului se 
prăbuși împroșcînd scîntei. Am găsit o ios. Nu mai 
mișca. Am luat-o în brațe șt am ieșit din nou. Era ea. 
Ținea păpușa strîns în mînuță: „Eh, Victore. Victore, 
prea devreme ai crezut că-j pace", gindeam. Cînd 
deschis ochit, ochișorii ei negri, vioi, am crezut că îne-M^ 
bunesc de tericire. Am luat-o striris în brațe și am 
pornit spre casă. Sofica a început din nau să-mi po
vestească cp va arătîndu-mi cu degețelul ei spre păpu
șă. Fața îmi ardea ca de jar, iar capul vîjîia de par
că ar fi vrut să-mi plesnească In fața mea ceața prin
dea să se îngroașe... Sofica îmi arăta o arsură la 
mînă șoptindu-mi ceva speriată, l-am privit m:na sub- 
țiratecă. Și deodată totul s-a făcut negru M-am ținut 
să nu cad. Nu. Nu leșinam. Orbisem

.„M-am trezit pe înserat legat la ochi. Efectul mor
finei trecea. Mai aveam oare față? Mai aveam miinr 
Nu știu. Eram tot numai o usturime Am simțit că 
cineva se apropie de mine. Mi s-a spus că e un om -u 
un copil. Am simțit cum mina ei micuță trece ușor 
peste bandajul de pe față. Mai departe nu mai știu. 
Cînd m-au trimis la spital, mi au dat păpușa asta.

— E de la fetița aceea, mi au spus.
Și iată, acum, o păstrez cu mine
Victor pipăie din nou păpușa cu degete tremurînde.
—Aș vrea s-o mai întîlnesc din nou pe Sofica Tre

buie să fie acum fată mare. S-o fi și măritat poale. 
Copiii ei or să aibă păpuși mai frumoase și n or să 
mănînce niciodată un sfert de pîine cu mălai pe zi. 
Dac-o s-o găsești, salut-o din partea mea".

„.Victor e acum profesor la o școală din Ural. Am „ 
căutat mult s-o găsesc pe Sofica- N-am izbutit Intr-o^® 
dimineață, în Cișmigiu am văzut un grup de pion eri.^» 
Se plimbau împreună cu educatoarea. Deodată o voce
■ strigat:

— Sofica să nu uiți mîine să aduci cartea de Puș- 
kin pentru cercul de limba rusă

Am tresărit. Dar nu. Nu se putea să fie Sofica cea 
care mînca un sfert de pîine cu mălai pe zi. Pioniera 
avea obrăjorii rotunzi și plini de sănătate. Ceila'ți 
copii la fel. I-am salutat totuși din partea lui Victor, 
profesorul din Ural.-.

A.

OBSKE

Am început din nou un an de școală 
Cu drag ne aplecăm peste caiete. 
Și descilcim probleme cu migală. 
Sorbind din carte slovele cu sete.
Sintem doar, matoloți pe ntinse ape; 
Spre luminoase țărmuri navigăm 
Vrem să cunoaștem totul de aproape 
Și ceea ce nu știm, să învățăm.
Să cucerim științei inc-o treaptă 
Azi învățăm din nou cu sirgulnță. 
Căci drumul care-n viață ne așteaptă 
Ne cheamă îndrăzneț spre biruință.
Elevii clasei noastre cu mindrie 
Dorința și o înalță ca pe-un steag 
In Irunte clasa noastră vrem să He; 
Lumina cărții o sorbim cu drag.

PETRU AGAPE 
cl 3 Vi-a A Școala

• elementară de 7 ani 
,.M Kogălniceanu" lași

Vie 1. ut COTUȚIU CORNELIUValSG someșului comuna Bectean — raionul Beclean

Lumina cărții 
o sorbim cu drag

Pasările au plecat: 
Berzele* s-au dus. 
Cocorii umplu norii 
Stol cu stol.
A plecat bătrînul graur. 
Cel cu penele de aur. 
l-am văzut eu cuibul gol. 
Frunze galbene. 
Cad pe plai.
Copacii stau sărac i 
Fără strai.
Toate viile-s culese 
Mustu-n prese curge lin. 
Din livezi le-mbie n ș șapte 
Fructe coapte, rod din plin.

NECULA M. RADA
cl. a IV-a — comuna Sohafu 
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