
Proletari din toate țările unifi-văl
La luptă pentru -cauza Partidului Muncitoresc Romln, fii gataț.

Cuvînt de
Nu voi uita niciodată, imaginea învăță

torului care mi-a călăuzit pașii spre lu
mina învățăturii. Era înalt, cu părul a- 
proape cărunt, avea o voce tunătoare dar 
bună și ochi scînteietori. Pentru noi, era 
o făptură de basm, un viteaz, credeam că 
nu există învățat care să-l întreacă în 
șt ință și nu ne puteam deprinde cu gîndul 
că, odinioară, a stat și el în băncile mici, 
ale școlii. Dar, într-o zi, ușa clasei s-a 
deschis și în încăpere a pătruns o bătrî- 
nică, împovărată de desagi, cu pași sfioși, 
privind speriată în jur. Invă ătorul s-a 
întors brusc către ușă, dar într-o clipă, 
mîinile lui s-au întins spre bătrînă și cu 
o voce înceată, nefirească, a rostit: 
„Mamă..." Se făcuse mai mic aplecindu-se 
să-i sărute mina uscată ca o frunză, era 
și el... copil și cred că în clipa aceea pro
fesorul ne învățase cea mai frumoasă lec
ție despre dragostea de mamă.

Dragoste pentru mamele lumii, care, se 
apleacă noaptea asupra leagănelor, ilumi- 
nînd visele pruncilor, pentru mîinile lor 
aspre, pentru ochii lor ușor osteniți, pen
tru glasul lor ce nu poate fi uitat.

8 Martie... E Ziua Internațională a Fe
meii. Gîndurile noastre se îndreaptă cu 
nespusă recunoștință către toate femeile 
lum.i care muncesc in fabrici, laboratoare 
și uzine, pentru ca fiii lor să trăiască în 
pace, pentru ca niciodată războiul să nu 
mai sape în lut morminte proaspete. E 
ziua în care femeile din țările socialiste 
primesc cuvintele de laudă ale poporului 
întreg. E ziua in care, cu bra.ele încărcate 
de tinere ramuri și primăvăratice flori, 
tinerii urcă treptele casei lui Ljabov 
Kosmodemianskaia, mama neînfricatei 
Zoia.

3 Martie e ziua în care femeile din ță-

m uit urnire
rile unde domnesc încă moșierii și fabri
canții, tși sporesc eforturile pentru a 
lupta, alături de toți oamenii muncii Îm
potriva orînduirii capitaliste. Acolo, In 
dimineața acestei zile, copii flămînzl și 
palizi apar în fața uzinelor și fabricilor 
cu piacarde pe care scrie, simplu și sfî- 
șietor: „N-o concedia}! pe mama**.

In țara noastră, copiii culeg florile 
proaspete pentru a le oferi mamelor și 
surorilor lor care muncesc neobosit pen
tru Împlinirea mărețelor noastre visuri.

GHEORGHE TOMOZEI

Propun să începem scrisoarea 
așa; „Draga noastră Liubov Kos
modemianskaia. A trecut multă 
vreme de cînd ai fost la școală la 
noi, dar nu te-am uitat. In aceas
tă zi, de 8 Martie, primul gînd al 
nostru, al pionierilor de la Școala 
medie „Zoia Kosmodemianskaia" 
s-a îndreptat către tine, buna noîSa 
tră prietenă**...

TELEGRAME
Tovarășei GEORGETA MIRON, muncitoare fruntașă ia 

întreprinderea ,,Prodcoop,'-Focșani.
Micii dumneavoastră prieteni, vă transmit multe felicitări 

și urări de bine cu prilejul zilei de 8 Martie. Sîntem mîndri 
câ ați învățat în aceeași școală în care învățăm noi azi și că 
ați purtat cravata roșie în unitatea noastră de pionieri. Vă 
promitem că vom învăța în așa fel încît cei ce ne vor urma 
să poată spune același lucru și despre noi.

Detașamentul de pionieri din cl. a Vll-a 
Școala de 7 ani nr. 6 Focșani

★

IUBITA TOVARAȘA INSTRUCTOARE,
Primiți din partea noastră, a pionierilor din unitate, un 

fierbinte salut. Cu prilejul zilei de 8 Martie, Ziua Inter
națională a Femeii, vă felicităm din toată inima și vă do
rim să rămineți mereu tînără și plină de voie bună în 
mijlocul nostru. Fiți sigură, tovarășă instructoare, că nici
odată nu vom uita sfaturile calde cit și îndrumările bune 
pe care dumneavoastră ni le-ați dat și care ne vor călăuzi 
pașii în viață.

Colectivul unității de pionieri de la 
Școala de 7 ani nr. 15 Orașul Stalin

Tovarășei ALICE SAVULESCU, doctor în științe naturale, 
director adjunct a! Centrului de cercetări biologice al Aca
demiei R.P.R., membru corespondent al Academiei R.P.R.

Vă felicităm călduros cu prilejul zilei de 8 Martie. Suc
ces I Mult succes în muncă! Cunoaștem străduințele dum
neavoastră, vă admirăm și vă iubim. Am vrea să vă 
semănăm ctt mai mult cînd vom fi mari, să dăm dovadă 
de tot aiita pasiune in munca științifică, pe cit dovediți 
dumneavoastră azi.

Micii naturaliști de la Palatul pionierilor din București
★

Tovarășei ANICA DINU — Gospodăria Agricolă Colectivă 
„Gh. Doja“, corn. Buzescu, raionul Alexandria București.

Dragă tovarășă Dinu,
De Ziua Internațională a Femeii, primiți din partea noas

tră, a pionierilor de la Școala de 7 ani, urări de sănătate și 
belșug. N-am uitat încă frumoasele zile petrecute in gos- 

i podărie, tind am fost să dăm ajutor la culesul porumbu
lui. Atunci am aflat că sinteți printre colectiviștii
fruntași. Dorința noastră e să învățăm bine, pentru a de
veni și noi gospodari de nădejde ai colectivei noastre, să 
contribuim din plin la înflorirea ei.

Unitatea de pionieri de la Școala de 7 ani 
corn. Buzescu, raionul Alexandria

La noi în uniiaie de 8 Martie
Pregătirile pentru această însemnată zi au 

început în unitatea noastră cu mult timp 
înainte. încă la începutul lui februarie ara 
pornit noi pionierii din unitate să lucrăm, 
cu însuflețire diferite obiecte pe care să Io 
dăruim mamelor, profesoarelor și tovarășei 
noastre instructoare : batiste brodate, semne 
de carte pictate, flori artificiale din pînză 
apretată, catifea sau postav, coșulețe îm
pletite.. Băieții au tăiat la traforaj rame pen
tru tablouri si fotografii, casete. Pionierele 
Voinea Cornelia, Simion Adina și Băjenaru 
Miruna și-au luat sarcina de a prepara trei 
torturi de șocolată pe care Ie vor dărui ma
melor lor.

După ce vom împărți micile noastre ca
douri, un grup de pionieri din unitate va 
prezenta un frumos program artistic compus 
din recitări, lecturi literare, dialoguri, toate 
avînd ca temă viața nouă pe care o trăiesc 
femeile din țara noastră.

Colectivul de conducere al unității 
de pionieri de la Școala de 7 ani 

nr. 6 Tecuci

Flutură cravatele roșii 1 Pe malul 
mării sau printre brazi, pe vîrful 
muntelui, pe străz'le orașelor ca și 
în cel mai îndepărtat sătuc din Bă
răgan... Flutură crava ele roșii pre
tutindeni unde cresc veseli și lără 
grijă, copiii pair ei noastre.

A sosit poșta I Zeci de plicuri al
bastre, albe, galbene s-au îngră
mădit în fața mea îmbiîndu-mă să 
le citesc mai iute. Plicuri albastre, 
albe, galbene, cu zeci de vești d n 
toate colțuri'e larii cu zeci de vești 
de la fericiți! copii ai pa riei noas
tre... Iată un plic albastru din Bre- 
huești, comuna Vlăden'-Botoșani. O 
scrisorică semr.ată de Leonte Elena 
școlăriță în clasa a Il-a. Una din
tre miile de școlărite care abia aș
teaptă să intre in rindur le organi
zației de pionieri: „Sinqura dorință 
a mea este să devin pionieră, spu
ne ea. De multe ori tovarășa învă
țătoare ne vorbește despre cins'ea 
de a ti pionier. Eu am două surori 
mai mari și amindouă slat pon'era. 
Citeodată iau cravata uneia dintre 

ele și mi-o pun la gît. Cit de fru
mos îmi stă 1 Mai am o lună și îm
plinesc 9 ani și dacă voi merita am 
să primesc și eu cravata de pio
nier. Nimeni nu știe cit a.tept 
această zi 1“

Cum să nu știe nimeni ? Ia s r-I 
întrebăm numai pe toți școlarii de 
virsta Elenei și ch ar și pe cei mai 
mari care nu sînt încă p onieri cum 
așteaptă clipa cînd var primi cra
vata? Cum cșteartă :iua cal trîn- 
dri vor ieși pe stradă și li g't vor 
simți fluturarea cravatei roșii? Sînt 
convinsă că dorința lor da a ds- 
veni pionieri este toi a îi da fier
binte ca a m'cuțel Elena leon’e. 
Mărturii, iată, aici în îrzța mea ze
cile de plicuri a bastre, galbene, 
albe... Iată o scrisoare din Drăgă- 
șanl, regiunea P teșii, o scrisoare 
cere povestește cit de minunată a 
fost ziua de 14 februarie, zi în care 
mulți din’re copiii care învață la 
Școala de 7 ani au primit crava a 
dragă de pionier 1 Iată a'ta tocmai 
din Cătun, raionul Tq. Lăpuș, re
giunea Baia Mare, Intitula'ă: .O zi 

de neuitat”. „Tovarășa instruc
toare ne a expl cat ca înseamnă să 
fii pion Ier, c ne poate deveni pio
nier, care sînt da oriile și dreptu
rile unui pionier, ce simbolizează 
cravata roșie și ins gna. Ne-a vor
bit și despre drapel și angajament. 
Noi, școlarii, eram numai ochi și 
urechi, fiecare visîndu-ne cu cra
vata roșie la gît Dar n a trecut 
prea mult timp. Ziua mult aștep
tată a sosit. A fost o zi de neuitat, 
o sărbătoare deosebită de toate 
sărbătorile... Acum na putem socoti 
și noi o părticică din marele număr 
al pionierilor d n întreaga țară". 
Semnează. Nichita Mar a clasa a 
Ill-a.

...Pîon’erii din Cătun, o parte din 
munărr.l mare a! tuturor pionierilor 
din țară număr care cr:ște în fie
care zi. Trec la rind alte scrisori din 
Suceava, din Tim șoara, de la Ga
lați, din Ța i a Moților, din Vatra Dor- 
nei, din toată țara...

Pe tot întinsul patriei, flutură cra
vatele roșii 1

IOANA ZAMFIR
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Condiții pentru participanții la concurs: |

LUCRĂRI DIN SECTORUL CREȘTERII ♦
ANIMALELOR |

I — La concurs se participă în colectiv și indi- 
4 vidua'
• — Numărul minim al pionierilor și școlarilor

participant) la concurs în colectiv este de 15.
— La concurs pot participa pionierii și școlarii 

din toate Școlile de 4 și 7 ani. Casele de copii, 
Casele si Palatele de pionieri. De asemenea. Ia 
concurs participă cercurile micilor naturaliști.

— Fiecare colectiv și participant individual la 
concurs îșj va desiășura activitatea pe baza unui 
program de lucru

— Activitatea tn cadrul concursului se destă- 
soară pe loturile școlare. în gospodăriile de pe 
lîngă școlile de aqricultură sau pe parcele ale 
G.A.S.. G.A.C.. în qospodăriilc anexe ale inter
natelor precum si pe terenurile virane șj înțe- 
lenite care pot fi amenajate pentru aceasta etc. 

Participanlii individuali vor folosi pentru con
curs parcele de nămînt din proprietatea părinți
lor. teren din cadrul loturilor școlare.

male din următoarele :

Participant» la concurs sînt obligati să creaacă 
și să îngrijească cel puțin două specii de ani-

participanți 
în colectiv

participanți 
individuali

Iepuri de casă 30 6
Viermi de mătase 10 g 2 o
Porumbei 30 4
Să aiute la îngrijirea 
stupilor de albine 5 1
Păsări de curte 20 4

Cum să traducem 
în viață Hotăririle 
Plenarei a Vl-a a 
C. C. aHl T. M.

Pionierii 
au urmat 
exemplul 
utemiștilor

Dînd viața indicațiilor 
Plenarei a Vl-a a C C. al 
U.T.M., organizația de 
baza U.T.M. din comuna 
Ubrțja. raionul Caransebeș, 
regiunea Timișoara a luat 
botărîrea de a crea o fer
mă de iepuri de ca*ă. 
Această hotârîre a fost 
luata în adunarea genera
la a utemiștilor. La nu
mai cîteva zile hotărîrea 
« și fost pusă in practică 
reușind să se înjghebeze, 
pentru început, o fermă 
de iepuri de casă cu 24 
de familii.

La această inițiativă 
frumoasă. organizația de 
pionieri nu a rămas ne- 
păsatoare. Pionierii au 
ținut o adunare de unita
te în care au discutat pc 
larg, cum trebuie sa pro
cedeze pentru crearea 
unei mici ferme. Toți 
pionierii au fost de acord 
cu propunerea făcută de 
Cioarcă Simion, ca acei 
pionieri care au acasă ie
puri să aducă fiecare cite 
un iepure la ferma lor. 
înainte de a se aduce ie
purii, la îndemnul tova

rășei Arosan Maria. in- 
structoarea superioară, pi
onierii au început munca 
pentru amenajarea și 
curățirea adăpostului în 
care urma să instaleze 
prima lor fermă de ie
puri. Pionierii ajutați de 
utemiști. au construit 
cuștile necesare pentru 
primii 10 iepuri. O «lata 
ce adăpostul a fost ame
najat §i cuștile construi
te. pionierii au adus iepu
rii făgăduiți. pe care i-au 
instalat în noile „locuin
țe”. construite din resurse 
locale In felul acesta a 
luat ființă „ferma de ie
puri” a pionierilor. Pio
nierii s-au angajat să a- 
ducă hrana necesară pen
tru iepuri. întreținerea o 
vor face prin rotație și 
în timpul recreațiilor.

Încă înainte de a trece la 
înjghebarea micuței lor 
ferme, pionierii au făcut 
și cîteva ,,calcule econo- 
mice“ Adică și-au făcut 
socoteala, ca niște gospo
dari ce contribuție vor a- 
duce ei la această acțiune 
importantă a tineretului 
pentru îndeplinirea sarci
nilor reeșite din Plenara 
a Vl-a a C C. al U.T.M.

Astfel calculele au a- 
ratat că ei vor avea încă 
în acest an peste 300 de 
iepuri Marea majoritate 
vor fi crescuți pînă la 
greutatea de 3—4 kg. Vor 
fi valorificați prin comer
țul de stat peste 250 de 
iepuri.

Din fondurile obținute 
își vor mări ferma și vor 
cumpăra materiale cultu
ral sportive pentru școală.

L. MOLDOVAN

Muzica: ELLY ROMAN
Versuri: RUSALIN MUREȘANU
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II
Păduri vor crește din puieți 
Și noi la iei vom crește 
Iar patriei, noi frumuseți. 
Vom anina pe creste.
Beiren:

III
Cînd peste ani vom crește mari. 
Fii de nădejde ai țării.
Păduri și lanuri ne-or cînta 
In pragul primăverii.

DE CE 2
creștem iepuri ♦

PENTRU CARNE
• Carnea iepurelui e foarte hrănitoare.
• Carnea iepurelui este ușor digestibilă. De 

aceea se recomandă copiilor și bolnavilor.
• Carnea iepurelui se conservă ușor. Din ea se 

tac și mezeluri.

PENTRU BLANA
• Din bl ăn ițele de iepure se pot confecționa me. 

sade, gulere, plăpumioare pentru copii.
• Din lina iepurelui Angora amestecată cu fire 

de tină și alte fibre textile se pot face diverse țesături.

• IEPURII SE ÎNMULȚESC INTț-UN TIMP 
SCURT Șl CRESC REPEDE IN GREUTATE. Nu
mai de la o singură iepuroaică se pot obține anual 
20—25 de iepuri c^re pot da 60—70 kg de carne.

CÎTEVA îndrumări

CUȘCA
Iepurii se cresc in cuști 

de lemn și cu grătare de 
sîrmă în față, suprapuse, 
pe două-trei rînduri, fie
care cușcă avînd urmă
toarele dimensiuni: lun
gimea 0,80—0,90 m, lăți
mea 0,60 m, înălțimea 
0.50 m. Podeaua trebuie 
să fie ușor înclinată și 
făcută impermeabilă cu 
ajutorul unei bucăți de 
tablă de zinc așternută 
pe ea La cca. 10 cm. 
deasupra podelei, se a- 
șează un grătar mobil din 
lemn.

HRANA
Fin, Iarbă verde, frunze 

de la diferiți arbuști, 
morcovi, cartofi. PEN

N, grătar mobil

TRU INGRAȘARE MM 
IEPURILOR ORZ, OVĂZ 
Șl PORUMB IN CANTI
TĂȚI DE CIRCA 100—120 
GRAME PE ZI PENTRU 
FIECARE IEPURE. Pen
tru animalele tinere sini 
necesare cantități mici 
(cîteva grame zilnic) de 
substanțe minerale cum 
ar fi făina de oase sau 
fosfatul de calciu, ames
tecate cu hrană.

SELECȚIA
Trebuiesc reținuți, pen

tru prăsită, iepuri din ra
sele cele mai valoroase, 
îndepărtîndu-se animatele 
slab productive, adică a- 
celea care dau carne puți
nă și blană de calitate in
ferioară

CELE MAI VALOROASE RASE DE IEPURI
RASA ANGORA — Un

singur iepure dă 300—500 
grame de lină pe an, de 
culoare albă, neagră, gri 
sau galben-aurie. Dintr un 
kilogram de lină de angora, 
se obțin circa 900 grame de 
fir tors, din care se pot țese 
aproximativ 2,5 m.p. de 
postav.
RASA URIAȘA BELGIANA 
— Greutate între 5,5—8 kg.

Lungimea corpului 64—75 
cm. Cresc repede în greuia- 
te, se îngrașă ușor și dau 
carne gustoasă. Blană dea 
să, de culoare albă, cenușie 
sau bălțată, mătăsoasă, cu 
luciu frumos.

RASA CHINCHILA — 
Greutate 4—5 kg. Blană 
frumoasă, cenușie-argintată.

Participînd la Concursul micilor naturaliști ajutăm la 
traducerea în viață a Hotărîrilor Plenarei aVI-a a C.C.al U.T.M.



MOI 
uremfisti

O mare dorință împlinită
Nu-i prima oară că scriu redacției despre dorința mea de a 

fi utemist Numai că de data asta scriu despre faptul că dorința 
mi s-a împlinit. M-au ajutat să nu-o împlinesc utemiștii din or
ganizația de bază a întreprinderii care se îngrijește de unitatea 
noastră.

De multe ori secretarul comitetului U.T.M. și alfi utemiști au 
venit pe la noi prin școală Au stat de vorbă cu noi, pionierii 
care ajunsesem la hotarul vîrstei de 14 ani. Ne-au povestit despre 
munca lor, despre organizația lor La rindul nostru l-am vizitat 
în fabrică, la locul lor de muncă. Așa ne am împrietenit. In vor
bele lor ca și în munca lor, se putea desluși mindria că sint 
utemiști. Apoi într-o zi ne-au adus. Statutul U.T.M. și ne-au 
ajutat să i pătrundem înțelesul.

Cu toate acestea, o bună bucată de vreme m-am sfiit totuși 
Să le cer să mă primească In rindurile lor Mi se părea că față 
de ei, utemiștii, făcusem atît de puțin ! Dar ei mi-au spus: „Și tu 
poți deveni un bun utemist dacă te vei strădui, zi de zi, să-ți faci 
datoria față de patrie, față de partid, la locul tău de muncă in- 
pățind cu sîrguință, Indeplinindu ți sarcinile..."

Acum sint utemist t Și voi lupta din toate puterile să cinstesc 
cum se cuvine carnetul roșu.

ICHIM MIRCEA
Buzău

ZIUA AȘTEPTATĂ
Dragă redacție,
Cum să-ți scriu ca să înțelegi 

mai bine bucuria mea ? Am fost 
primit în rîndurile utemiștilor I

Ieri am fost la Comitetul Raio
nal U.T.M Erau adunați acolo 
multi tineri. Printre ei erau și cîți- 
va pionieri... Urmau să fie confir
mați și să primească carnetul roșu 
de utemist. Zi mare, însemnată 
pentru fiecare dintre ei! Pe fetele 
tuturor citeam și bucurie dar și un 
fel de neliniște — așa ca la un 
examen greu ..

Mi a venit și mie rîndul. Am 
intrat. M-a întîmpinat zîmbind to
varășul prim secretar, pe care-1 
cunoșteam. Erau și alți tovarăși 
acolo membri ai biroului raional. 
Mi-au pus întrebări Am răspuns 
cu emoție, pe nerăsuflate. Doar nu 
de-o zi sau două m-am pregătit eu 
pentru a intra în rîndurile utemiș
tilor !... Și tovarășii s-au arătat 
mulțumiți, lată, mi au înmînat 
carnetul roșu I Primul secretar 
mî-a spus în clipa aceea „Să-l 
porti cu cinste !“

Chiar așa îl voi purta, dragă re
dacție. prietena mea. Făgăduiesc I 
Voi păstra carnetul ca pe bunul 
meu cel mai de preț- Chiar și cu 
prețul vieții, de va fi nevoie 1

EMIL TOPAN
emnuna Florești, regiunea Cluj

„Virsta crește zi cu zi 
șapt’sprezece împlinesc: 
unde oare voi munci, 
cu ce mă-ndeletnicesc?*

V. Maiakovski
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Dar nici nu-i nevoie să ajungi la 17 ani pentru a-țl pune marea întrebare : ce să fiu ? Pe mulți din
tre pionierii de clasa a Vil-a, ața cum ne-o arata scrisorile p-e care ei le-au trimis redacției, ii frămin- 
tă încă de pe acum ce drum să aleagă. Pentru a le veni jn ajutor, iată, am ales citeva scrisori ale unor 
foști pionieri care au găsit de-acum răspunsul la întrebarea „Ce să fiu -

ZOOTEHNIST
Ce m-a îndemnat să mă înscriu la această școală ? E simplu : dra

gostea pentru animate. Încă din primii ani de școală imi ptacea să 
mă ocup de miei.de viței și dece'.ela'te animale mici. Țin minte că acum 
cîtiva ani — eram prin clasa a V a — imi făcusem împreună au 
tata și o măsurătoare. In fiecare săptămînă măsurăm vițelul nostru să 
vedem cît a mai crescut. Eu îl hrăneam, eu îi dădeam apă. .

Dar nu-i de-ajuns doar să îndrăgești animalele Trebuie să le și 
îngrijești în mod rational. Tocmai acest lucru îl învăț acum la școală. 
Învăț anatomia animalelor, despre modul științific de îngrijire a lor. 
Sint abia în anul I dar abia aștept să vină vacanta pentru ca întorcîn- 
du-mă acasă să nun în practică cele învățate în școală.

MIRCEA ISPAS
Centrul școlar agricol, Secția zootehnici 

Poarta Albă, regiunea Constanța

„Mîinl de aur“
Aveam un consătean. De multe ori venea și pe la noi. Toată lumea 

îl privea cu respect, cu admirație. Se spunea despre el că e fruntaș îri 
producție, că e lacătuș-mecanic și că are „miini de aur'. Pe atunci nu 
știam ce e aceasta. Am crescut mare și am prins și eu dragul de a meș
teri. Acum învăț. Să fii lăcătuș-mecanic e o meserie frumoasă și folosi
toare. Aș vrea să devin muncitor cu o înaltă calificare, să am și eu 
.rnunt de aur". Lucrul acesta nu-i chiar atit de ușor. Un pionier Insă, tre
buie să izbutească. Șt voi face totul pentru aceasta.

CONSTANTIN SIDOREAC
anul I, Școala de meserii-Suceava
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Dragă redacție,
Noi avem o gazetă satirică care poartă 

numele „Cu sare și piper" Act publicăm 
materiale diferite. Iți trimitem citeva cari
caturi șt am fi bucuroși dacă s-ar tipări 
citeva din ele. Te rugăm să ni le înapoiezi 
deoarece ele fac parte din arhiva unității.

Cu drag
Colectivul de conducere al unității 

de pionieri Sc medie ..Frații
Buzești" Craiova

PRIMELE RĂSPUNSURI LACHEMAREi
Chemarea adresată de pionierii din comuna Boi», 

țida, regiunea Cluj, cu privire la plantarea de pus 
ieri, văruirea copacilor și curățirea șanțurilor, g 
stîmit un viu interes în rindurile pionierilor dat 
comunele ce se află pe șoseaua Cluj-Gheria.

Publicăm, mai jos, două din răspunsurile aces» 
toni :

In vacanța de primăvară
Noi, pionierii din comuna [ucul de Jos, râomrf 

Cluj, răspundem cu bucurie la chemarea adresată 
de voi, dragi prieteni din comuna Bonțida, ți nA 
angajăm să plantăm puieți și să curățăm șanțurile, 
pe întreaga porțiune a șoselei care străbate comu
na noastră 13 km) încă in perioada vacanț i de 
primăvară.

Colectivul de conducere a.l unității 
Școala de 7 ani, Jucul de jos 

raionul Cluj

Așa am hotărît!
Nu știu de ce, dar atunci cina am anunțat peo* 

oierii romi ni și maghiari din unitatea noastră să 
vină la o scurtă adunare, in care aveam de disco, 
tat un lucru foarte important, am simțit o nespusă 
bucurie, și, in același timp, părere de rău pentru 
că nu am fost noi aceia care să inițiem chemarea 
cu privire la plantarea de puieți, văruirea copacilor 
și curățirea șanțurilor. Ne-au luat-o înainte cei dia 
Bonțida.

Dar. după adunarea în care s-a citit chemarea 
in fața întregii unități, eram mîndră acum, că ne 
numărăm și noi printre aceia care vor lua parte 
la această acțiune importantă. De altfel, același 
lucru se poate spune și despre ceilalți pionieri, 
căci și ei au primit vestea cu entuziasm. Mulți și-au 
luat angajamente... Iar hotărîrea luată în adunare 
o vom îndeplini cu siguranță : porțiunea ce revine 
satului nostru din șoseaua Cluj-Gheria, vrem să fie 
cea mai frumoasă. Vom planta peste trei sute de 
puieți.

Baciu Ana președinta unității 
Școala de 7 ani. Răscruci, 

raionul Gherla

VEȘTI
• „Patria mea în poezie, cîntec, joc*, aceasta S 

fost tema adunării de detașament a pionierilor din 
clasa a III a B de la Școala medie mixtă Adjud, 
ne scrie Calalb Mioara. S-au recitat versuri din 
„Scrisoarea a lila" de .Mihail Eminescu și ,.Tu
dor din Vladimiri" de M'hu Dragomir, s-au cîn- 
tat apoi cîntecele „Doftana" și ..Sub steagul 
partidului". La sfîrșitui adunării, pionierii au prea 
zentat o dramatizare a ooemului „Minerii din 
Maramureș" al lui Dan Deșliu

• ..Să facem din comuna noastră o adevărafă 
grădină", aceasta este hotărîrea colectivului do 
conducere a unității noastre Și pînă în prezent, 
ne scrie Mirea Constantin din comuna Crîmpoaia, 
regiunea Pitești. &m făcut 100 gropi pentru plan
tarea pomilor fructiferi
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Chipuri <fe 

eroi ai clasei

muncîloaro

B EL A 
BRAIAER

6 MARTIE
«■snsaBammumn

19 4 5
. ț>rumul străbătut de poporul nostru muncitor după 23 August 1944 către luminoase'e înfăptuiri de azi 

cuprinde pe fagașul sau zne și fapte de seamă, care s-au înscris glorios in istoria patriei. O astfel de zi e si 
cea de 6 Martie 1945. Ea a adus poporului nostru primul guvern de largă concentrare democratică cerut cu 
dirzenie de către masele populare conduse de Partidul Comunist, guvern in care clasa muncitoare a’vea un rol 
precumpănitor.

Lupta curajoasă a poporului, țn frunte cu comuniștii, a învins. Guvernul reacționar al călăului Rădes- 
cu ale cărui interese erau potrivnice clasei muncitoare și în spatele căruia se aflau imperialiștii americani și 
eng.ezi, a fost răsturnat.

O mulțime uriașă — peste 800.000 de oameni — alcătuită din muncitori din fabricile Capitalei p ugarj 
din satele învecinate, intelectuali, oii feri și soldați, s-a adunat în Piața Națiunii (astăzi Piața Unirii) într o 
manifestare entuziastă pentru b.rumța democrației. Marea adunare cetățenească a salutat cu urale puternice, 
fie binți, instaurarea guvernu ui Petru Groza, guvern democratic. Evenimentul acesta a făcut posibilă înfăptui
rea unui mtreg ș r de reforme democratice, împlinirea unor năzuințe scumpe ale poporului nostru.

Cei 14 ani ca"e sau scurs de atunci. au adus fiecare noi și însemnate victorii pe drumul măreț al soc'a- 
lismu ui spre făurirea căruia poporul nostru, sub conducerea înțeleaptă a partidului și guvernului nostru pă
șește neabătut

1226.„ Prin zidurile 
unei clădiri cenușă d_n 
Oradea, răzbateau cum
plite ștrigâtele de furie 
ale călăului Esztega , 
conducătorul siguranței 
locale, ves it in in rea- 
ga țară pentru cruzi
mea cu care scbingiuia 
pe cei arestați.

In biroul său se a£a 
un mrmc.tor cu chipul 
palid, dar oțeti*. dirz. 
.Spune ne nume e iova, 
roșilor tăi și vei ti li
ber', îi propuse, mieros, 
comisarul. Da: in ljcde 
orice alt răspuns, o 
palmă zdravănă dată 
pesie față l-a făc t să 
urle scos din m.nți—

Cel care „îndrăznise” 
să-l lovească, nu era 
altul dec.t neînfricatul 
luptător comunist Bela 
Brainer care, în anii a- 
ceia de adincă ilegali- 
tate, conducea organi
zația regiona ă a Par
tidului Comunist Ramin 
din Oradea.

Fiu al unul muncitor 
din Oradea, Bela Brai- 
ner a cunoscut incă de 
timpuriu foamea si mi
zeria. O dată cu trece
rea anilor, invață me
seria de strungar și se 
alătură cu pasiune lup
tei revoluționare pri
mind insărc nări d!n cî 
fu ce mai importante. 
Astfel, in anul 1924. 
Băla Brainer conducea 
cu pricepere și iseus n- 
ță lup'a ileqală a par
tidului, in Oradea, sco
tea manifeste organiza 
greve in int aprinderi, 
dind astfel mult .de lu
cru" călăului Esztegar.

După nenumâ-a e ur
măriri copoii Siguranței 
il arestează. Es:e con
damnat la 5 ani inchi- 
soare și intimntat la 
Doftana. Dot neobositul 
luptător nu-și încetează 
o clipă ac'.iv ta ea. titre 
zidurile reci a'e Dofta- 
nei el se ocupă cj dra
goste de educarea tine
rilor n'eclști și pârtie'pă 
la organizarea de ac

țiuni de protest împo
triva sălbăbclilor să- 
virșiie de d.recțâa in- 
chlsvriî.

Cei cinci ani ai prim i 
condsrrnări s ai sears 
în lupte. După ce iese 
din inchisca e. Be;C Bi i- 
ner primește noi sarcini 
de mare răspundere. 
La Congresul al V-lea 
ai P C R. es e ales mem
bru al Comitetului Cen
tral al P.C R. In această 
muncă de răspundere 
part’cipă d iect la or
ganizare; și conducerea 
grevelor si întrunirilor 
muncitorești care au 
avu’ loc la începutul 
anulu' 1952.

Munca tui neobos tă 
nu e te re placul Sigu
ranței. Este arestat din 
nou și trimis la Dottana. 
După alți trei ani pe- 
trecuți în ce’u'e'e Dof- 
tanei B6'a Brainer iese 
is'ov’.t si cj rupul ros 
de boală. Cu tca'.e a- 
cestea, cere partidului 
not sarcin". I se încre
dințează sarcina scoa
terii ziaruFii .Sclntela*, 
organ al C.C. al P C R„ 
apoi aceea de organi
zare a po-tu'ui de ia
ci O emisiune „Romlnia 
liberă*.

Anii petrecuți în în
chisoare au lăsat însă 
urme adinei. Fonia îl 
tnac’nă sănătatea și în
tr-o d minecță de mar
ie a lui 1249 inima 
luptă orului încetează 
să mai ba ă.

Ei a murit, dar idea
luri e pentru care a lup
tat și s-a jertlil au lost 
duse mai departe, au 
triumfat V ața celor 
multi și asupriți s-a 
rebimba’. Copiii pe care 
Be'a Brainer i-a iubit 
alit de mult, nu mai tlă- 
mrnzesc ca odinioară, 
duc o viață luminoasă, 
fericită, în r-o țară li
beră.

P. MUNTEANU

«1 «I MUU K B1H
.O detă laminorițti!“
O cetate ? Da. Dar nu una me

dievală, cu ziduri învechite, ci o 
foarte tînără și puternică cetate, 
cu bolțile de otel. Mă apropii, cu 
uimire, de unul dintre cuptoarele 
enorme, circulare, din ca.-e se aude 
duduitul flăcărilor. Dar... ce se în- 
timplă ? Cuptorul se mișcă ! Se 
roiește asemenea unui divan fer
mecat 1 Și o dată cu el. se rotește 
și tag'a — pilonul de metal brut 
— af.ată în interior, care, într-un 
minut (cit durează o rotire) devi
ne incandescentă.

Niște agregate cu gheare de fier, 
ca niște făpturi bizare de basm, 
rostogolesc sulur.le incandescente, 
scoase din cuptor, tntr-o parte. De
venite maleabile ca o plastilină de 
foc, țaglele sînt numai bune acum 

de prelucrat Laminoriști iscusiți 
ca Neacșu Nicolae, Aivănoaie 
Gheorghe. Ițu Gheorghe, Apărece 
Marcel și ajții, le împing, cu a-. 
jutorul unor mecanisme ciudate, 
în așa numitele dopuri de perfora
re. Inșurubîndu-se în dopurile de 
oței, țaglele se modelează, se pre
fac în țevi — viitoare conducte 
prin care va gîlgîi apa curată ca 
cristalul sau bogăția petrolului, 
țîșnind din adincul pămîntului.

— Cei din brigada fui Neacșu, 
o dată lamlnorlști! ne spune însu
flețit lăcătușul Gheorghe Vasila- 
che. 640 de țevi au dat dăunăzi ! 
Cd mai înalt record atins de o bri
gadă, de cînd există fabrica de 
țevi din Roman 1

Grija „pernei" de aer
De inginerul mecanic Cozma 

Dumitru, aflasem încă de la intra-; 

rea în fabrică. L-am găsit la sta
țiile de ungere, de la subsol, unde 
plutea o lumină veselă, ca de soa
re.

Modest, cu fața de adolescent — 
abia a terminat facultatea — ute- 
mistul Cozma Dumitru discuta a- 
prins cu maistrul Cojită Mihai: 
„Da, o propunem !“ se entuzias
mează el, ciocnind cu degetul în- 
tr-o bucată de hîrtie pe care o flu
tura în mină. Schițase o nouă ino
vație. Prima fusese acceptată și 
extinsă în toate stafiile de ungere. 
Dar ce rol are o stație de ungere ? 
Pompează, clipă de clipă, ca o ini
mă, ulei în „vinele” complicatelor 
agregate din fabrică. Pulsațiile li
chidului fluid zguduiau puternic 
manomelrele. Era pericol să se 
desfacă sudurile Instalațiilor. „Tre
buie făcut neapărat ceva! ș:-<a spus 
tînărul absolvent al Facultății de 
Mecanică... O cameră pneumatică!* 
Ideea a fost minunată. Uleiul, pa- 
trunzînd în camera pneumatica (și 
de acolo mai departe, în conducte) 
întîinește o......pernă* de aer. Elas
tică „pernița” se comprimă sau 6e 
dilată, în funcție de presiune, a- 
mortizînd cu 95% zguduiturile 
provocate de impulsurile uieiului. 
Se asigură astfel buna funcționare 
a instalațiilor și a aparatelor de 
control.

Sudorita își așteaptă 
mama

Tinăra cu cozile legate școlăreș
te, despre oare e vorba aici, n-a 
împlinit încă 18 ani. E sudorita 
Elisabeta Bordeianu, absolventă a 
Școlii profesionale metalurgice. 
Voinică, cu niște ochelari fumurii, 
tăia cu grijă un capăt de țeava. 
Scotea dopul de perforare. Lama 
violetă de flacără a cuțitului auto- 
gen se împlînta sfîrîind în meta
lul rece ca gheața.

Arătîndu-ne cu mina mașinile u- 
riașe dimprejur, fata ne-a făcut o 1 
confidentă: „Săptămîna aceasta v - 
ne mama ! Mi-a scris. De-abia aș
tept să vină, s-o invit la mine la 
fabrică. Așa ceva n-a văzut vreo
dată!"

Cit de firesc vorbea tinăra bu- 
doriță ce-și aștepta fericită mama !

Și cît de firesc avea ea s-o ia 
de braț și să-i spună : „Vino a 
mine la fabrică. Uite-o, aici lucrez 
eu !“

AL. DINU IFR1M

LUPTĂTOARELOR 
LUMII

Nesfîrșit e numărul femei
lor din lumea întreagă care 
și-au închinat activitatea lor. 
lupta lor, pentru apărarea 
bunului cel mai de preț al 
omenirii: pacea, viitorul se
nin al copiilor.

„.Către aceste minunate 
luptătoare, acum de 8 Martie 
— Ziua Internațională a Fe
meii — se îndreaptă gîndul 
plin de recunoștință și admi
rație al tuturor oamenilor 
muncii.

Pentru vsul de aur
Comsomolista Zulelka Narkn- 

lova, n-are decît 19 ani. Dar 
faima numelui ei a trecut de 
mult dincolo de colhozul A* 
hunbabaev, dincolo de păminturi- 
le Samarcandului. Nenumărat! 
oameni sovietici pomenesc des
pre ea cu dragoste, cu admirație 
Si respect. Fiindcă pe pieptul 
tinerei colhoznice strălucește ste
luța aurie de Erou al Muncii 
Socialiste. Iar steluța aceasta e 
simbolul muncii ei eroice, neo
bosite, pusă în slujba patriei, în 
slujba construirii comunismului.

Numai în vara trecută, Zuleika 
a recoltat de pe parcela el 27 
tone de bumbac. Iar din bogăția 
albă culeasă de brațele ei, vor 
ieși sute de metri de țesături pen
tru fetele sovietice, pentru copiii 
sovietici. Bogăția aceasta va con
tribui ca omul sovietic să trăias
că nai bine, să făurească cu un 
ceas mai devreme comunismul, 
visul de aur al omenirii.

Glasul Africii
S-a scurs de-abia un an de 

cînd fosta colonie Ghana, din 
Africa, sl-a dobindit indepen
dența. Și_a dobîndit-o prin lupta 
eroică, necurmată, a poporului 
său negru, împotriva cruzilor co
lonialiști albi. In rîndurile acestor 
luptători, care au înfruntat gloan
țele și închisorile, s-au aflat 
multe femei, printre care șl scrii
toarea Efua Theodora Sutherland. 
In patria sa eliberată, ea luptă 
azi cu aceeași rîvnă pentru înlă
turarea grelei moșteniri lăsate 
de colonialiști : sărăcia, bolile,
înapoierea economică și cultu
rală.

Iar în cîntecele sale răsună 
fierbinte glasul poporului greu 
încercat al Ghanei, care e ho- 
tărît să-și clădească o țară înflo
ritoare și să.l apere cu sîngele 
său împotriva oricărui dușman.



DORINȚA POPOARELOR

CQMERUN

Zra de-a riadul, curajoșii exploratori polari sovietici iși continuă 
cercetările pe insule acoperite de ghețari sau pe banchize pluti
toare. In munca lor vin să-i ajute vapoare uriașe, ca acel din 
fotografie: spărgătorul de gheată „Errrak". mindrie a flotei 
sovietice.

Popoarele lumii, iubitoare de pace, au 
urmărit cu interes vizita pe care Harold 
Macmillan, primul minist.u englez, îm
preună cu Selwyn Lloyd, ministrul afa
cerilor externe al Angliei, au întreprins-o 
timp de zece zile în Uniunea Sovietică.

Oamenii sovietici, luptători neobosiți 
pentru cauza păcii și a prieteniei intre 
popoare i-au întîmpinat cu sinceritate și 
căldură pe oaspeții englezi. Fiindcă gu
vernul sovietic, în cadrul politicii sale 
ferme de apărare a păcii, s-a pronunțat 
și se pronunță necontenit în favoarea 
intilnirilor dintre oamenii de stat, intil- 
niri pe care le socotește un bun mijloc 
de înlăturare a neînțelegerilor, de slă
bire a încordării internaționale.

In decursul vizitei, în care au făcut 
popasuri la Moscova. Kiev și Leningrad, 
primul ministru englez și persoanele 
care-1 însoțesc, au avut prilejul să vadă 
și să cunoască îndeaproape minunatele 
înfăptuiri ale oamenilor sovietici pe tă- 
rimul industriei, agriculturii, științei, 
dragostea lor înflăcărată de pace și pro
gres. „Ritmul și calitatea progresului 
dv. sint cu adevărat uimitoare și, după 
cite știu, nu iși au egal in istorie" a 
spus printre altele Harold Macmillan, 
exprimindu-și admirația față de realiză
rile poporului sovietic.

Intre tovarășul N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și primul ministru englez, au 
avut loc convorbiri, schimburi de păreri 
în probleme de mare însemnătate pentru 
relațiile dintre cele două țări cit și pen
tru întreaga omenire. Așa, de pildă, s-a 
discutat despre rezolvarea problemei ger
mane, lucru pe care guvernul sovietic il 
vede posibil prin încheierea unui tratat 
de pace cu cele două state germane, prin

întărirea colaboram intre state pe teme
iul coexistenței pașnice și al neameste
cului in treburile interne. In decursul in
tilnirilor, guvernul sovietic a propus în
cheierea unui tratat de neagresiune intre 
U.R.S.S. și Marea Britanie, tratat care 
ar contribui mult la consolidarea păcii 
in lume. A avut loc de asemenea un 
schimb de păreri asupra problemelor co
merțului și s-a ajuns la o înțelegere cu 
privire la lărgirea schimburilor tehnico- 
științifice și culturale dintre cele două 
țări.

Convorbirile acestea au vădit o dată 
mai mult dorința vie, eforturile guvernu
lui sovietic de a îmbunătăți legăturile 
dintre U.R.S.S. și Anglia, care au fost 
aliate in războiul antihitlerist, de a în
temeia legături pașnice între toate statele, 
de a înlătura primejdia unui nou război. 
Politica pe care Uniunea Sovietică o 
duce in sprijinul intilnirilor intre oame
nii de stat din diferite țări, e salutată 
de toți oamenii cinstiți de pe glob. Ea 
deschide calea spre împlinirea în viitordeschide calea spre 
a unor năzuințe 
scumpe ale popoa
relor. Șj popoare
le, așa cum a ară
tat tovarășul N. S. 
Hrușciov, „... aș
teaptă soluții care 
să împrăștie norii 
ce împiedică razele 
soarelui să încăl
zească minunata 
noastră planetă și 
să creeze condiții 
pe pămint în care 
florile păcii să în
florească din plin, 
spre bucuria po
poarelor din toate 
țările'*.

lecțiile din 
pe 

nouă

e

Cel de al treilea satelit artificial sovietic a efectuai 
pină la 27 februarie 4000 de rotatii in jurul pămintu- 
lui. In drumul său, satelitul a furnizat un material 
științific excepțional de interesant despre ionosferă. 
Deosebit de importante sint: descoperirea așa-numi- 
ților „ghizi de unde“ care deschid perspective nebă
nuite radio-difuziunii și televiziunii și descoperirea cu 
totul nouă pentru știință, a zonei de electroni d’n ju
rul pămintului. S au furnizat de asemenea date despre 
mișcarea sateliților, date de o mare însemnătate pen
tru construcția viitoarelor nave interplanetare.

1.200.000 de tineri brazilieni, reprezentați prin 24 de 
asociații de studenți și elevi, au hotărit la 2 martie 
să declare grevă și să nu se prezinte la cursuri, pro- 
testind împotriva sporirii taxelor școlare.

In perioada 1959-1965 vor fi deschise în U.P.SS. 
64.300 de noi cantine-restaurant și bufete, care vor 
deservi 3.100.000 de consumatori. Producția între
prinderilor alimentației publice va crește pină în 1965 
de peste două ori in comparație cu anul trecut.

In luna ianuarie, numărul șomerilor din S.U.A. 
ridicai la 4.724.000, cea mai ridicată cifră pentru a- 
ceastă lună, din 1942 încoace. Această cifră totuși nu 
l a oprit pe președintele Eisenhower să declare că „nu 
va lua măsuri excepționale pentru combaterea șoma
jului".

De obicei, 
cartea de geografie, 
care, dorința mereu 
de a «ti și — poate — vi
sul cutezător al călătoriilor 
îndepărtate, te face să le 
citești pe nerăsuflate, încep 
cu citeva cifre : atiția ki
lometri patrați, atiția locui
tori...

Din Camerun, din acest 
arzător pămint african, se 
înaltă insă ca un strigăt — 
pe deasupra amănuntelor 
geografice — alte „date“, 
cutremurătoare, sumbre 
din o mie de copii. 650 mor 
în primul an de viată. Pes
te 70% din populație su
feră de malarie. Lepra și 
alte boli tropicale cumpli
te seceră mii de 
fiindcă la un milion 
cuitori există doar 
medici...

Toate aceste răni 
zitoare sînt „darul 
zator“ pe care colonialiștii 
britanici și francezi l-au fă
cut băștinașilor negri după 
ce, în 1919, și-a împărțit 
..frățește” uriașul teritoriu, 
de 500.000 km. p., al Came
runului. In schimb, vapoa
rele companiilor engleze și 
franceze cară de acolo, an 
de an, mii de tone de cau
ciuc. cafea, cacao și bana
ne pe care brațele vlăguite

vieți, 
de lo- 

cind

îngro- 
civili-

ale negrilor le-au 
sub soarele fierbinte, 
mănoasele plantații.

Desigur, suferințele 
porului din Camerun 
început in 1919, ci 
veacuri in urmă, 
ghezii au descoperit 
mul Camerunului 
sfirșitul secolului 
aflind o populație 
roasă, cu o cultură 
toare. Mai tirziu, ei 
temeiat acolo 
cele mai mari 
sclavi din Africa, 
erau vînați cu 
Si, înlănțuiți, 
portați cu miile în America, 
unde erau vîrvduti plantato
rilor, cu aur greu. Prin 
1884, Camerunul a fost co
tropit de germani și, în 
sfîrșit, de englezi Si fran
cezi.

De-a lungul vremii, po
porul Camerunului s-a răs
culat de nenumărate ori 
împotriva acestor silnicii. 
Răscoalele au fost însă 
înăbușite în singe de tu
nurile colonialiștilor.

După cel de al doilea 
război mondial, lupta pen
tru libertate a camerune- 
zilor a căpătat o forță ne
maiîntâlnită. Suferințele ne
grilor din Camerun, lupta 
lor eroică, au atras simpa-

cules, 
de pe

po
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cu 
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tia tuturor oamenilor cins
tiți de pe glob, protestul lor 
energic împotriva 
ciei colonialiștilor, 
zația Națiunilor 
fost nevoită să ia
runul sub tutela sa, 
gînd Anglia și Franța să 
pregătească acordarea, în 
1960, a independenței aces
tui teritoriu. „Tutela” in
ternațională n-a schimbat 
mare lucru. Jaful, asupri
rea colonialistă, au rămas 
aceleași. Din noiembrie 
1957 pină în ianuarie 1959, 
autoritățile colonialiste au 
împușcat cinci mii de 
neqri și au întemnițat alți 
50 de mii. Dar mișcarea de 
protest, lupta necurmată 
a negrilor a continuat 
să crească, luînd în nu
meroase locuri forma răs
coalelor armate, înspăi- 
mîntindu i pe colonialiști.

•..Pe pămîntul Camerunu
lui se înalță, la peste patru 
mis de metri, vulcanul Fa- 
ko, cel mai înalt vîrf din 
Africa apuseană. Vulcanul 
acesta e ca un simbol al 
mîniei poporului cameru- 
nez, care se va revărsa 
fierbinte, uriașă, peste ca
petele colonialiștilor. Și 
într-o zi, aceștia vor fi si
liți să-și ia tălpășița.

VASILE MANUCEANU

Măicuța Hao
„...Șl de vei fi obosită, buna 

mea măicuță, vino să te odih
nești tn casa mea, care te 
așteaptă cu bucurie**. Așa încep 
zeci șl zeci de scrisori pe care 
măicuța Hao le primește din 
toate colțurile Vietnamului liber. 
Dar cine e măicuța Hao ? Nume
le acesta i l-au dat foștii luptă
tori vietnamezi răniți, pe care 
ea i-a smuls din ghearele mor. 
ții, pe cimpurile de luptă. Și 
tot el fi scriu, In semn de re
cunoștință, scrisorile despre care 
vorbeam.

Măicuța Hao are acum 70 de 
ani. Cu toată vtrsta înaintată, 
ea a făcut războiul fn linia I-a, 
ca infirmieră. In timp ce purta 
In spate un rănit, o schijă t_a 
retezat mîna dreaptă. Deși muti
lată, ea a revenit din nou pe 
front, contlnuind să salveze sute 
de vieți. Măicuța Hao e iubită 
și prețuită azi de întregul po
por.

"53 Frietenie fără hotare
Bojena Smetiprahova lucrează 

la Ministerul Cultnrii și Tnvăță- 
mîntului din B. Cehoslovacă. 
Mai precis, se ocupă de taberele 
internaționale ale copiilor. „Cit 
de fericită sînt — spune ea — 
ctnd văd cum se naște prietenia 
tntre micul albanez și un copil 
suedez, cum un băiat din Bor
deaux devine nedespărțit de un 
pionier din Harkov. Chiar după 
citeva zile, copiii care vorbesc 
limbi diferite dansează și cîntă 
laolaltă. Asta te face să înțelegi 
că oamenii se nasc pentru priete
nie, pentru pace**.

Și la plecare, sute de copil 
din atitea colțuri de lume duc 
cu el In Inimă chipul Bojenel, 
care l-a Îngrijit ca o mamă. Și 
mai duc — neuitată solie — sim. 
țămîntul sădit de ea : al priete
niei pașnice dintre popoare.

„Cu trupul meu 
te voi ocroti**

Te voi apăra de necazuri, 
drag copil. 

Cu trupul meu te voi ocroti. 
Versul meu va fi mai dîrz 
Decît o stincă lovită de ape. 
Iar glasul meu se va schimba 

în lance 
Ca sâ te apere*.

Versurile acestea, cuprinse tn 
poemul „Cîntec despre copii*» 
răsîrlng ca o flacără inima plină 
de dragoste șl dîrzenie a poetei 
Lilian Hlmenes, din republica 
sud-amerlcană Sa2 Salvador. Nu
mele el e cunoscut Je multi ani 
în întreaga Americă Latină. E 
cunoscut și iubit mal cu seamă 
de oamenii simpli, fericirii că
rora ea și-a Închinat lupta. Iar 
fericirea oamenilor simpli, a ce
lor multi, înseamnă libertate, 
soare, pace...
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Ecranul „răcoritor''

Acesta este „ecranul umed"

ți auzit vorbindu-se des
pre numeroasele realizări 
care vin să ușureze munca 
și să apere sănătatea mun
citorilor in uzinele și fabri
cile din țara noastră. Des
pre cîteva dintre ele vrem 
sâ vă povestim și noi. 
Să mergem împreună în cî

teva locuri unde munca-i mai grea.

Este știut că la cuptoarele de forje, 
«au cele de topit sticla, temperatura urcă 
foarte mult. Muncitorii echipați in cos
tume speciale de protecție lucrează cu 
mișcări repezi șî sigure. Aerul este fier
binte. Cu cit te apropii mai mult 
de cuptor cu atît căldura dogorește mai 
puternic. Totuși muncitorii trebuie să-și 
continue lucrul. Ce poate să-i apere de 
radiațiile fierbinți ? Instalația din fața 
cuptorului care nu-i altceva decît o pînză 
mare, întinsă asemenea unui ecran de 
cinematograf. De altfel așa se și nume
ște: „Ecranul umed". Sprijinită de-a lun
gul marginei de sus, o țeava cu nenu
mărate orificii lasă să se scurgă încon
tinuu o fîșie subțire de apă. Sistemul e 
simplu dar el oprește oomplet radiațiile 
S muncitorii pot să lucreze mai departe

ră să aibă de suferit

$i crici s-a găsit o soluție...
Intr-un spațiu închis, ca de pildă la 

■udarea capacelor la diverse recipiente 
fi rezervoare, aerul devine uneori toxic, 
in timpul sudurii electrice, prin topirea 
electrozilor, se produc degajări de praf 
|> gaze toxice. Muncitorul trebuie să pă

De curind, la uzinele .1 
Mal" Ploești, »-a înregistrai 
un nou succes in construcția 
de utilaje pentru industria 
noastră petroliferă : instalația 
de foraj 4 L.D„ de 209 lene, 
modificată Cu instalații de 
acest fel se pot iora sonde 
pină la adîncimi de peste 
4000 metri. In fotografie: insta
lației 4 LD. I se tace ver-fi- 
carea.

F.t’i C»; s >C'-

răsească lucrul după 15 minute ca să 
iasă la aer și după aceea își poate re
lua lucrul. Dar și aici iscusința tehnicie
nilor a venit în ajutorul lui creînd in
stalația de ventilare pentru spații închi
se. Este vorba de un agregat compus 
dintr-un tub flexibil, racordat la un 
ventilator care este montat pe un căru
cior. El asigură evacuarea acestor gaze 
și aduce aer proaspăt de afară, lucrul 
puțind continua tot timpul cît e necesar.

Perdeaua invizibilă

aer rece de 
unor porți, 

acest tacru? 
condus prin 
porții. Apoi, 

Și

In unele din halele industriale proce
sul tehnologic cere ca porțile să fie 
deschise în permanență. Și bineînțeles 
că în anotimpul cald, lucrul acesta nu 
pricinuiește nimănui nici un necaz. Dar 
iarna curenții de aer rece ar primejdui 
sănătatea muncitorilor. Și în trecut, nu 
puține au fost cazurile de îmbolnăviri 
grave.

Acum însă o perdea de aer cald vine 
să stăvilească avalanșa de 
afară și închide, asemenea 
uriașele hale. Cum e posibil 
Aerul cald din încăpere este 
două conducte pînă la locul 
trimis din ambele părți ou viteza 
volumul necesar, el închide perfect toată 
suprafața porții, oprind curenții reci să 
mai pătrundă în interior. Harnicii mun
citori lucrează astfel fără grijă.

Pentru ca zgomotul 
să nu dăuneze

Cine intră măcar o dată într-o cazae- 
gerie, este uimit de zgomotul asurzitor, 
care-i întîmpină. Dar muncitorii de a- 
cok» cum pot lucra zile, ani de a rîndul 

în asemenea condiții ? De altfel puțini 
cazangii, care au muncit o viață în
treagă mai aud bine acum. Nu aceiași 
soartă îi așteaptă însă pe muncitorii de 
azi. In oazangerii, în fabricile de cuie, 
ei au la îndemînă antifonul, dispozitiv 
care îi apără împotriva zgomotelor. E 
de-ajuns să-și așeze pe cap aparatul a- 
semănător căștilor de radio sau de te
lefon : scoicile acestuia au în interior un 
material absorbant datorită căruia zgo
motele sînt mult atenuate.

Asemenea realizări menite să-i ajute 
pe muncitori, să le apere sănătatea sînt 
multe în țara noastră- De unde vm toate 
acestea, cine lucrează la conceperea lor?

Intr-una din clădirile mari, impunătoa
re, cum se văd multe în Capitală, o ade; 
vărată „armată" de tehnicieni și ingineri 
lucrează neobosit: studiază, calculează 
cu multă precizie, experimentează. Sînt 

cercetătorii Institutului de cercetări știin
țifice pentru protecția muncii.

Realizările lor sînt încă o dovadă vie 
a grijii pe care regimul nostru de demo
crație populară o poartă pentru oame
nii muncii, pentru ușurarea muncii lor 
— azi prețuită cum se cuvine.

FLORICA BALAN

V-afi gindit vreodată că 
fi copiii pot fi desenatori 
de mărci?. Ministerul Poș
telor și Telecomunicațiilor 
din Republica Cehoslovacă 
ne-a oferit de curind ost
iei de mărci, ale căror de
sene au fost selecționate 
cu prilejul unui concurs in
ternational. Aceste mărci 
au drept scop întărirea pri
eteniei dintre copiii din în
treaga lume.

Desenatoarea primelor 
două mărci este Irena Pro- 
chazkova. o școlărită de 9 
ani. Cea de a treia marcă 
a fost imprimată după de
senul lui Vladimir Suma, 
tot un școlar de 9 ani. din 
R. Cehoslovacă.

lată subiectele mărcilor:
Cea de 30 helleri înfăți

șează doi copii care, înapo- 
jafi dintr-o călătorie cu co
rabia, sint întîmpinafi so
lemn de alti doi. Deasupra 
lor zboară porumbelul 
Cii. Legenda mărcii 
„Prietenia copiilor din 
mea întreagă". Marca de 
45 helleri reprezintă o ma
mă cu copilul său și un 
porumbel, simbolizînd, după 
cum arată legenda „Pace 
pentru copiii din lumea 
întreagă". Ultima, cea de 
60 helleri, are un desen ca
re simbolizează bucuria de 
viată a copiilor. Legenda 
ei este: „Vrem să trăim în 
pace și fericire'.

pă- 
este: 

lu-
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Copiii, fără să-și dea seama că 
s?nt urmăriți, își continuă drumul 
prin munți. Băluță, hotărit să-i 
facă să dispară cu orice preț, le 
pregătește o capcană într-un defi
leu îngust- O furtună care izbuc
nește pe neașteptate dejoacă planu
rile criminale ale lui .Băluță.



Coman Niculina (cla
sa a IV-a), Maria (cla
sa a VI-a), Elena (cla
sa a VII-a). Trei surori, 
trei pioniere, trei preșe
dinte de detașament, 
trei fruntașe. Chipul lor 
se află la panoul de o- 
noare al școlii și ne am 
bucura mult dacă le-am 
vedea și în ziar. De a- 
ceea, noi, cei din colec
tivul de conducere al 
unității ne-am gîndit să 
vă soriem despre ele. Și 
iată, acum, cînd am în
ceput scrisoarea ne dăm 
seama că e un lucru 
greu. Și cel mai greu 
este că nu știm cu ce să 
începem. Despre învă
țătură ce să vă spu
nem? Sînt primele în 
clasa lor. Și totdeauna 
gata să dea ajutor și 
kltora.

rîndul lor, detașa
mentele pe care le con
duc sînt fruntașe. E su
ficient să răsfoiești jur
nalele acestor detașa
mente ca să-ți dai sea
ma de asta. Voioșia e 
legea celor trei preșe
dinte. In jurnalul de zi

găsești astfel de însem
nări . „Azi am învățat 
un joc"; „Azi am învă
țat un cîntec nou"; „Azi 
am făcut o excursie"; 
„Azi am făcut o vizită 
la o sondă"; „Azi...“.

Pionierii la toate ac
țiunile participă cu en
tuziasm. De ce oare ? 
Nu e nici un secret: 
pentru că cele trei su
rori dau totdeauna ex
emplu. E vorba de mun
că patriotică ? Cele trei 
surori sînt primele. E 
vorba de distracție ? 
Tot ele sînt primele.

Poate că cineva ar fi 
curios să afle: „oare 
acasă cum se poartă ?“ 
Adeseori, pe înserat, le 
poți întîlni cu sapa sau

cu secera la spinare 
venind împreună cu pă
rinții lor. Înseamnă că 
în ziua aceea au dat 
o mină de ajutor la 
plivit sau la secerat. 
Părinții le iubesc. Le 
sînt dragi profesori
lor, pionierilor, priete
nilor... Și dacă cei 
ce citesc aceste rînduri 
le-ar cunoaște, le-ar în
drăgi numaidecît. Noi 
am hotărît să le foto
grafiem, conform Regu
lamentului, sub drape
lul unității. Și merită 1

In numele colectivului 
de conducere al unității 

Beldimănescu Elena 
cl. aVII-a B 

Președinta unității 
de la Școala de 7 ani 

Rosnădul de Jos-PIoești

VECHI PRIETENI Al GAZETEI
Mîrțu Cristina este acum în 

clasa a Vil a la Școala medie 
mixtă din Cîmpulung-Muscel. 
E prietena gazetei noastre încă 
de cînd era în clasa a IV-a. Și 
ca o adevărată prietenă, Cris
tina ne-a povestit adeseori 
despre ea, despre colegele ei. 
Cînd în detașament sau grupă 
era o „neînțelegere** ea cerea 
(totdeauna lămuriri redacției.

risoare Cristina ne întreabă dacă președinta de- 
șamentului trebuie să facă parte dintr-o grupă. 
" aceasta, ne scrie ea, pentru că fiecare grupă 

își are „secretul ei“- Președinta detașamentului 
este cea care le știe pe toate și atunci... atunci 
gata cu „secretul".

E adevărat, Cristina, președinta detașamentului 
trebuie să știe tot ce 6e întîmplă în detașament. Ea 
face parte, ca pionieră, dlntr-o singură grupă. In 
calitate de președintă, ea trebuie să participe și 
la celelate adunări de grupă. Președinta detașa- 
mentului trebuie să vă păstreze „secretul", căci 
altfel surpriza pe care o pregătiți voi întregului 
detașament, nu mai e surpriză.

Mi-a povestit bunica într-o zi că, pe locul unde se află azi, 
satul nostru a fost o vreme cind abia găseai vreo 16 bordeie, 
toate făcute din pămint și invelite cu stuf. Oamenii erau foarte 
săraci și fiindcă nu aveau 'pămint, lucrau pe moșia boierului Ne- 
cula — un om rău — despre care bunica își amintește cu groază.

Bunicul meu era văcarul satului, pe atunci. Odată s-a în- 
timplat că i au scăpat vitele pe țarina boierului- Argații atîta au 
așteptat. Au luat toate vitele și le-au închis în oborul moșiei. 
L-au luat pe bunicul și l-au bătut atît de mult pînă i-au înroșit 
tălpile picioarelor apoi l-au aruncat într-o băltoacă cu nămol unde 
se scăldau bivolii. De obicei oamenii pedepsiți astfel, erau ținuți 
în nămolul acela cite două ceasuri. Bunicul însă n-a mai putut 
suporta chinul și a încercat să iasă. Argații l-au trîntit din nou 
în nămol. Bunicul n-a niai avut putere să se împotrivească. In 
sufletul lui însă, a crescut și mai mult ura împotriva boierului. 
După ce și-a ispășit pedeapsa, primul lui gînd a fost să dea foc 
armanului boieresc. „Numai așa vom scăpa vitele din mina boie
rului — spunea bunicul oamenilor**. La îndemnul bunicului s-au 
dus să pună la cale cele gîndite. Boierul n-avea de unde să afle, 
deoarece oamenii țineau unul cu altul și nu se pîrau. Cînd focul 
începu să ia avînt cineva s-a dus fuga de-a dat drumul vitelor. Ast
fel au reușit oamenii să-și recapete vitele.

LEFTER A. HAN1BAL
Șc. de 7 ani corn. Casota, raionul Pogoanele, regiunea Ploeștt

...ȘI ACUM
Ca urmare a vieții noi pe care astăzi o trăiesc — în comuna 

noastră oamenii sini veseli și plini de voie bună. Cei mai mulți 
sînt înscriși în Gospodăria Agricolă Colectivă — mîndria noastră. 
Ei muncesc cu multă hărnicie și pentru asta în casele lor este 
mult belșug. Casele colectiviștilor le recunoști numaidecît. Cele 
mai multe sînt nou construite. Despre viața fericită pe care și-o 
făuresc țăranii în comuna noastră, discutăm de multe ori la școală. 
Zilele acestea am aflat, bunăoară, că la gospodărie colectiviștii 
și-au propus să scoată în anul acesta peste 30.000 kg sfeclă ia 
ha. Vestea aceasta ne-a însuflețit și pe noi și abia așteptăm să 
vină vremea semănatului. Atunci vom merge cu toții la gospodărie 
ea să ajutăm la muncile agricole de primăvară.

SIMION TUDOREL
comuna Petelea, Reghin Regiunea Autonomă Maghiară

Pîină acum Mîrțu Cristina ne-a trimis 
douăzeci de scrisori. „Cum mi-am petrecut 
canța**, „De ce nu învață Mircea", 
tașament", sînt doar cîteva din subiectele 
pre care ne-a scris ea. Dair am uitat să vă spun 
că prietena noastră, pe lingă alte preocupări, este 
și o pasionată cititoare: Caragiale și Coșbuc, 
Dikens și Gorki, sînt autorii celor mai îndrăgite 
cărți.

Un alt prieten vechi este și 
Cheța Dan. Cine a urmărit cu 
regularitate paginile gazetei 
„Scînteia pionierului", i-au gă
sit deseori numele. Pînă acum 
i-au apărut poezia „Baba Do- 
chia" și scrisorile „Niște băieți 
de treabă", „Prietenie** și... 
„In satul bunicilor**- In afara acestor scrisori 
primit de la el și altele. Din scrisorile sale 
reușit să-i cunoaștem năzuințele, să-i cunoaștem 
prietenii, bucuriile și necazurile.

De curînd Dan a devenit utemist. Cu toate aces
tea, pe adresa „Scînteii pionierului** sosesc încă de 
la
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In atenția colectivelor de conducere 
ale unităților de pionieri

In numărul nostru din 29 ianuarie 1959, a apărut o știre im-’ 
portantă. Vă mai amintiți ? Era vorba de corespondentul special 
al unității.

Pentru a face cunoscută activitatea pionierilor, metodele bune 
de muncă, faptele pionierești frumoase și acțiunile interesante, 
colectivele de conducere ale unităților trebuie să desemnez^ un 
pionier bun, priceput în ale scrisului, pentru a fi corespondentul 
special al unității.

Pînă acum ne-au sosit multe scrisori din diferite unități de 
pionieri prin care ni se fac cunoscuți corespondenții speciali. 
Zilele acestea vor primi carnetul special următorii pionieri: 
Moga Elena, comuna Dolhești, raionul Huși, regiunea lași; 
Mezaros Doina, comuna Romînași, raionul Zalău, regiunea 
Cluj; Otavă Florica și Durău Petru, comuna Gurahonț, regiunea 
Oradea ; Săvescu Minerva, comuna Valea Lungă Gorgota, regitH 
nea Ploești ; Manole I. Nicolae, comuna Prodănești, raionul Rin. 
Vîlcea, regiunea Pitești. Vor primi de asemenea carnet și cores
pondenții din toate unitățile din orașul Dorohoi, regiunea Sur 
ceava și alții.

Așteptăm ca și alte colective de conducere să ne trimită ntn 
Biele corespondentului lor special.el, mereu noi și noi vești.

AU FOST APOI 
LEGAȚI BURDUF
$ ARUNCAȚI 
ÎNTR-O IHCÂPERE 
A PATERII.
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De vorLă cu bunica

tabârâ

Bunicuța mea duioasă, 
Cînd în noua noastră casă 
Becurile s-au aprins 
Spune-mi, tu de ce ai plina ? 
Cînd Vasile, al meu trate 
A plecat la facullate 
Și-n prag l-ai îmbrățișat. 
Ochii tar ți-au lăcrimat— 
Cînd școala-n cat s-a-nâlțat 
Și cînd carte-ai învățat 
Te-am văzut cum pe ascabs 
Basmaua la ochi ți ai pus— 
Buno, nu mai lăcrima

Că ne faci inimă rea 1 
— Nepoțelul meu iubit 
Ce crești astăzi fericit. 
Nu sint lacrimi de-ntristare
Ci de bucurie mare 
Fiindcă simt că-ntineresc
Și mi e drag să tot trăiesc.-

POP NICOLAE
cl. a VII-a 

comuna Lăpușul Romînesc, 
raionul Lăpuș, regiunea 

Baia Mare
Hai copii, veniți In verdea lunca 
Să-njghebăm deseară-o șezătoare 
După o zi de ioacă și de muncă, 
in amurg, in seară, pe răcoare.

Foc de tabără să facem din găteje. 
Fumul să se nalțe către lună 
Și or porni.n văzduh, din fum virteje. 
Și-om petrece toți cu voie bună. 
Șerpi de flăcări poleiți cu aur 
Ne-or Încălzi obrajii și privirea.

S ă r b
Primăvara cind sosește 
Parcul nostru inverzește 
BiuJ iată se dezgbea â. 
Se trezește iar la viață.

Vezi, pîraiele umflate 
Curg la vale tulburate.

P r i
I auzi, s-au pornit să cinte 
Păsărelele ps-alară
Vintal s-a pornit să zburde
Și se sim.e a primăvară.

intr-un nuc cu crăci rotate 
La gospodărie n luncă.
S-au strins păsările toa'e 
Ca să și facă plan de muncă.

G h
Din zăpada grea și rece, 
Bupind lanfuri de Otel.
A răzbit, prin lupte grele. 
Să tăsarâ-un ghiocel.

El privește noul soare 
Și din trimbiță răsună.
Pe <oti ghioceii ndată
Ii trezește și-i adună. 
Cu lopeți și tirnăcoape.
Mici de tot. de nu se văd, 
Ei sparg gheața ce-i apasă 

orăpăd.

urv/.o/» i hl. ;

Vom lupta cu-n zmeu sau un balaur 
Urmărind cu gindul povestirea...

Și cînd obosiți de ascultare 
Vom ciuta incet, bătrinul fag 
Cu mireasma lui adorm.toare 
Către casă ne-o-mbia cu drag—

GHIȚA ANA MARIA 
cL s VH-a

Școala de 7 ani nr. 17 — Ploești

ă t o a r e
Iar grădina toată-n Doare 
S-a gătit de sărbătoare.

SUȘEREA NICOLAE 
cl. a IV-a, Școala de 7 acu 

comuna Jucul de Jos 
regiunea Cluj

m ă v a r ă
Din văzduh, gata să cadă 
Strigă-n triluri ciocirlia : 
— .Hai tovarășe-n livadă 
Să-nflorim gospodăria 1“ 

STRATULAT NICUȘOR 
cl. a VI-a

Școala de 7 ani ,Moș Ion Roată" 
comuna Cîmpuri, raionul Panciu 

regiunea Galați

i o c e i i
Apoi își clădesc căsuțe. 
Din petale și culori, 
Așteptînd să vină-alb’ne 
Cu parfum din alte flori.

far in zori, băieți și fete 
Vot veni să-i stringă-n poală 
Și in semn de biruință, 
ti vor duce-apoi la școală.

BALADA ANESIA 
cl. a VI-a B

Școala medie nr. 31 — București

/. Una din condițiile jocu
lui; 4. Hora soldaților; 7. 
Face parte din portul nostru 
nafional; ...Oarba dintr-un 
joc copilăresc-, 11. Diminutiv 
feminin ; 12. Silabă de trom
petă; 13. Hora (igănească; 15. 
Prin ele zburdă... suveica 
(sing ); 17. „Hai... joc",^'cîn- 
tec popular de Ion Hlrfan ; 18^ 
Unul din eroii lui Homer-, 
19. Responsabilii care se ocu
pă cu clntecele șl dansurile 
ansamblului de întreprtndere; 
21. Alt nume dat jocului „Pe
rmită"; 22. y Carte poștală 
scrisă telegrafic! 25. Anton 
Pann; 27. „Chiuituri" a 
dansatorilor spanioli; 30. 
Peștișori de mare; 32. Pof
tă de mîncare; 34. Luntre
turcească; 35. Joc romînesc, 
a cărui faimă a străbătut 
cinci continente; 37. Traian 
Zamfir; 38 Jocul national al 
romînilor (pl); 39. Unii ca
re joacă la... circ; 40. Tot 
joc dar.„ altfel; 42. Așa poa
te fi un anumit pas, la joc; 
43. Se execută finind seama 
de ritmul muzicii.

QhAeit&ti
Cine e nebunul satului 
îmbrăcat în cojoc de lemn ? (țoțnq 

uțp inu|A)

Mă dusei în pădurice
Luai ouă de vovice.
Luai nouă, pusei două
Că zicea că se mai ouă

(inpyec)
Am o bărbînță
Cu două feluri de brînză

(țno)

Am o vacă. Toată lumea o mulge 
Și laptele nu se mai isprăvește

(eutțuțj)

VERTICAL
2. „Banul...", unul din

jocurile noastre populare ol
tenești; 3... Tthomtrnova, o 
mindrie a baletului sovietic; 
5. Cunoscută horă olteneas
că; 6......vals", piesă de tea
tru de Tudor Mușatescu; 
9. Horă muntenească; 10. Ho
ră cu mișcări repezi și vioa
ie: 13. Acolo unde întîlnești 
îndeosebi horele și jocurile 
noastre populare; 14. Maria! 
16. Unul care joacă... turceș
te; 17. Sub picioare, în ve
chile case (ărănești; 20. Li
teră armenească: 21. Dansa
tor la operă; 23. Sînt în func
ție de jocul ce se execută; 24. 
E (inul și de dansator și de 
instrumentist; 26 Factor
principal la joc; 27. Acolo 
unde... jocul, e de o înaltă mă
iestrie artistică; 28 Literă ci- 
rilică; 29. Nu mai era nevoie 
să i se spună; 31. Dans na
tional polonez; 32 Unul care 
nu poate juca; 33. Pofta de 
foc; 36. Mirare; 41... de dans, 
de teatru, de lectură etc. Cu
vinte mai puțin cunoscute: 
TS. ETI, OLE.

Conserve din fructe î qemsuri, dulciuri sl 
sucuri naturale de fructe, bogate în «ha
ruri vitamine.

Produse zaharoase : dropsuri, drage uri etc.

Am zece oi
Cinci stau afară și nu le plouă 
Cinci sub șopron și le plouă

(sjoj e| apțaSap) 
Culese de Cojoc Ortansa cl. a Vf-a 
Șc. elem. de 7 ani com. Panaci, 

raionul Vatra Domei, regiunea Suceava
♦

Cine sapă cu capul 
Și duce cu coada ?

([nae) 
Cîrpitură n cîrpitură
Și nu-i nici-o-mpunsătură

(ezjea)
Culese de Tințu Dobrița Rm. Sărat

Ploești
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