
Președintele Sukarno-
oaspete al țării noastre

începutul săptămânii ace
steia a găsit Capitala îm
brăcată sărbătorește. Pe 
străzi și în piețele princi
pale, pe clădirile instituții" 
lor, flutură în adierea ușoa
ră a vîntului de aprilie dra
pelele tricolore ale țarii 
noastre alături de drapelele 
alb-roșu ale țării prietene, 
Indonezia. E departe de noi 
această țară, tocmai în sud- 
estul Asiei, întinsă pe multe 
insule din arhipelagul ma- 
laez. Dar în aceste zile In" 
donezia e lingă noi. . Iată, 
cuvinte indoneziene putem 
vedea pe multe din panou
rile instalate în piețe, pe șo
seaua Kiseleff sau la aero
portul Băneasa. Au fost 
puse acolo de oamenii mun
cii din Capitală pentru a-și 
manifesta dragostea față de 
Indonezia prietenă, față de 
președintele acpStei repu" 
blici, dr. Sukarno.

Despre președintele Repu
blicii Indonezia dr. Sukarno 
știm că încă de cînd era elev 
și activa în cadrul organi
zației „Țigara Java" și mai 
apoi la Bandung ca student, 
a desfășurat o neobosită 
activitate politică. El s-a do
vedit un luptător consecvent 
și un conducător remarca
bil al luptei poporului indo," 
nezian pentru independența 
și progresul patriei sale, îm
potriva colonialismului des
pre care dr. Sukarno spu
nea la conferința de la Ban- 

rdung: „Oriunde, oricînd, 
oricum ar apărea, colonia
lismul este un rău care tre" 
buie șters de pe fața pă
mântului".

Poporul romîn l-a primit 
cu dragoste pe președintele 

Republicii Indonezia pentru 
că noi iubim pacea, luptăm 
pentru apărarea ei și-i pre
țuim pe cei care luptă pen
tru libertatea și binele po" 
poarelor lor.

Luni, 11 aprilie la ora 
15,06, cînd deasupra aero
portului a apărut avionul cu 
care călătorea președintele 
Sukarno, însoțit de formații 
de avioane romînești cu re
acție, soarele și-a făcut loc 
printre norii care au stat 
toată dimineața nemișcați. 
Parcă-ar fi vrut să vadă și 
el zecile de mii de oameni 
ai muncii care cu stegulețe 
și pancarte pe care puteai 
citi „Selamat datang", adică 
„Bine ați venit", ieșiseră să-l 
întîmpine pe înaltul oaspe" 
te. Pe aeroport se aflau to
varășii Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 
Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
membru al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, prim se
cretar al C.C. al P.M.R., An
ton Moisescu și Mihail Ra- 
lea, vicepreședinți ai Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale, numeroși miniștri, con
ducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor ob
ștești, șefii misiunilor diplo" 
matice acreditați la Bucu
rești. Președintele Sukarno 
este întîmpinat de conducă
torii statului nostru cu care 
se salută cordial. Se into
nează imnurile de stat ale 
Republicii Indonezia și R. P. 
Romîne iar în semn de sa
lut se trag 21 lovituri de 
tun.
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Pe aeroport, președintele Sukarno și tovarășii Ion Gheorghe Maurer, și Chiva Stoica

de Tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și de dr. Sukarno, 
zeci de pionieri l-au în" 
conjurat pe oaspetele țării 
noastre, încărcîndu-i brațele 
cu flori, Președintele Su
karno și tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer și Chivu Stoica 
s-au fotografiat apoi cu pio" 
nierii.

ut pionierii,

Apoi dr. Sukarno a luai 
loc într-o mașină deschisă 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Chivu 
Stoica^ Coloana de mașini, 
însoțită de motocicliști, s-a 
îndreptat spre reședința ofi
cială a înaltului oaspete, 
trecînd în aclamațiile mul
țimii, prin fața Casei Sein"

s-aa fotografiat

Foto: M. CIOC

teii, și apoi pe șoseua Kise
leff străjuită de castani în
muguriți și de drapelele ce
lor două țări prietene.

Așa a început vizita în 
țara noastră a președintelui 
Indoneziei, dr. Sukarno. Vi
zita președintelui Indoneziei 
în Republica Populară Ro- 
mînă servește cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

- î-amintește Cornel 
a fost frumos în va-

i

despre carnaval, o 
pe președinta deta-
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Vacanța a rămas undeva, în urmă. Dîn 
nou școala, clopoțelul, tovarășii profesori și 
învățători, colegii.

Mai aveam un trimestru pînă la sfîrșitul 
anului școlar... Și pînă atunci, grija pentru 
note, pentru învățarea lecțiilor predate, pen
tru ca și colegul tău mai slab să se ridice...

In această zi de primăvară am pornit prin 
Capitală cu gîndul să poposim cîteva mi
nute, în clase diferite, pentru a vedea ce 
se poate întîmpla într-o zi de școală, prima 
după vacanță.

lafă-ne așadar la Școala medie nr. 10 
„Zoia Kosmodemianskaia". Pretutindeni, pe 
culoare e liniște. Din clase, se aude vocea 
profesorilor. O tăbliță aninată pe o ușă ne 

previne : „Clasa a lll-a C“. Intrăm și vrem 
să ne cerem scuze că deranjăm dar... pe 
rîndul din mijloc, în banca a doua, o fată 
este înconjurată de un grup de pionieri. To
varășa învățătoare Sanda Buzeanu ne lămu
rește îndată :

— Rozalia Mathe este din Petroșani. Pă
rinții au fost mutați cu serviciul în Bucu
rești, iar ea este în prima zi de școală, din 
această primăvară, o colegă nouă. Așa că, 
„gazdele" o primesc cum se cuvine... (foto 1)

In anul acesta, în Capitala noastră, ca și 
tn întreaga țară, de altfel, s-au construit 
multe școli. Școala medie nr. 32 „Filimon 
Sirbu" este a doua școală în care poposim. 
Aici, primăvara s-a oprit în laboratorul de 
chimie.

Numai că Valentin Ceapoiu și Dana To- 
mescu din clasa a Vll-a C au uitat pentru 
cîteva zeci de minute de ea. Atîția acizi, 
baze, săruri, reacții care mai de care mai 
ciudate, te absorb Cu totul, (foto 2)

Și Școala de 7 ani nr. 183 este nouă. Aici, 
impresiile vacanței sînt încă atît de vii că cei 
cinci președinți de detașamente s-au adunat 
în liniștea camerei pionierilor, să noteze în 
voie toate amintirile lor dragi din vacanță.
- Scrie, Gabriela și 

roagă Mircea Ludoșan 
șamentului 4.

h Și despre excursie 
Purcaru, despre tot ce 
canța aceasta de primăvară I (foto 3)
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învățătoarea
E prima zi de școală cînd, cu drag, 
Elevii au pășit al școlii prag;
In clasa-ntîi sînt cei mai mici: 
De cei mari, ei sînt numiți pitici. 
Ei stau în băncile aliniate, 
Cuminți cu mîiniie la spate- 
E liniște. In clasa lor atît de mare, 
Doar cele spuse de învățătoare 
Răsună cald și dulce, nu prea tare- 
Ea le vorbește- ca o mamă, 
încet le spune să ia seamă 
Greșeli prea multe să nu iacă 
Și-n timpul orelor să tacă, 
Să-nvețe bine căci sînt mari, 
Și sînt ai țării tineri făurari!
— Astăzi, le spune ea mai tare- 
Vom învăța să-l facem pe „a" mare, 
iar mîine cu toții-mpreună
II vom desena pe ,»a“ de mînă.

Iar cînd copiii-acasă s-au întors 
Au sărutat părinții drăgăstos 
Și la urechea mamei au șoptit 
Cu-n glas subțire-ncet, abia simțit; 
„Mămico! Tovarășa învățătoare- 
E bună ca și tine, mi se pare1"

RUXANDRA BOȚEA
cl. a Vll-a, Șc. de 7 ani nr. 2- 

București

Școala noastrâ
Școala noastră e frumoasă, 
Nu-i bordeiul din trecut. 
'Are clase-ncăpătoare, 
Cu podele, nu cu lut.
Clasele sînt însorite 
De lumina lui llici. 
S-a uitat de lămpi și-opaiț 
Care au pierit de-aici.
'Azi ți-i drag.să înveți carte, 
Profesorul sâ-1 asculți. 
Mîine-or fi savanți și medici 
Fiii foștilor desculți!

VIORICA ANUTEI
cl. a Vl-a Tg. Ocna



Sărbătorim, la 22 aprilie, 
împlinirea a 90 de ani de cînd 
s-a născut Vladimir Ilici Lenin, 
luminat învățător și conducă
tor al omenirii muncitoare» în
temeietor al gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice 
și al celei dintîi țări socialiste 
din lume — Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste. Nu
mele lui Lenin e cunoscut și 
iubit pe tot cuprinsul globului 
pămîntesc. Oamenii simpli și 
cinstiți, fie ei tineri sau vîrst- 
nici, precum și copiii rostesc 
numele lui cu dragoste caldă 
și adîncă recunoștință ca și 
cînd toți la un loc ar fi hotărît 
ca» împreună, să-i întoarcă lui 
Bici toată dragostea pe care el 
le-a purtat-o.

★
V- I. Lenin s-a născut în li

niștitul orășel Simbirsk, (azi 
Ulianovsk) de pe Volga, în 
casa profesorului Ilia Nicola- 
evici Ulianov. Toți copiii Ulia- 
novilor au crescut în spiritul 
cinstei și adevărului, al dra
gostei de muncă și al modes
tiei. Cu toții au fost revoluțio
nari

încă de mic, Volodea Ulia
nov s-a dovedit a fi deosebit 
de înzestrat. La vîrsta de 5 ani 
a învățat să citească și din 
primele clase de școală a fost 
cel mai bun elev, luînd întot
deauna premiul I iar la absol
virea liceului a primit medalia 
de aur, ,.Fiind obișnuit să ia 
munca în serios — povestește 
Ana Ilinicina Ulianova, sora 
lui — Volodea urmărea cu a- 
tenție explicarea lecțiilor- Du
pă cum remarcau pe atunci 
profesorii săi, această putere 
de concentrare a atenției, îm
binată cu agerimea minții, îi 
dădeau posibilitatea să-și însu
șească bine orice lecție nouă 
încă din clasă, așa încît acasă 
aproape că nu mai trebuia să 
repete".

Pe la vîrsta de 15 ani Lenin 
a început să citească operele 
lui Marx și Engels, fapt care 
l-a ajutat să înțeleagă mai bine 
viața care-și deschidea drumu
rile în fața lui. Și iată că tînă- 

rul Vladimir Ulianov, fără a 
șovăi, a ales drumul greu al 
luptei revoluționare. Avea 
doar 17 ani cînd a avut de în
fruntat prima oară vrăjmășia 
autorităților țariste. Un comi
sar de poliție l-a întrebat a- 
tunci: ,.De ce te răzvrătești, 
tinere ? Nu vezi că ai în fața 
dumitale un zid ?“ Lenin i-a 
răspuns : „Da, un 
zid. Dar zidul e pu
tred, e destul să-l 
atingi ca să se pră
bușească", întreaga 
tinerețe și întreaga 
sa viață, Lenin a 
hotărît să și le dă
ruie luptei pentru 
dărîmarea acestui 
zid al exploatării 
și umilinții celor 
mulți, pentru zidi
rea unei alte vieți, 
fericite, pentru toți 
cei care muncesc.

In lupta revolu
ționară Lenin s-a 
dovedit un om de o 
voință excepțională, 
neobosit în mun
că, în stare să 
ducă pîna la ca
păt orice sarcină în condiții 
oricît de grele- Lipsit nu oda
tă de libertate, exilat în locuri 
îndepărtate, urmărit de cea 
mai aprigă prigoană a guver
nului țarist, Lenin nu și-a în
cetat nici, o clipă activitatea. 
In 1895 bunăoară, Lenin, că- 
zînd în mîinile autorităților 
țariste, a fost închis într-o 
temniță îngrozitoare. In celula 
rece și întunecoasă abia se 
putea mișca. Zbirii nu-i permi
teau nici să scrie. Rudele care 
veneau să-l vadă erau contro
late cu strășnicie ca nu cumva 
să strecoare în închisoare cer
neală sau hîrtie. Cărți însă, 
putea primi. Și iată că Lenin, 
cu voința lui de fier și cu do- 
rința-i fierbinte de luptă, găsi 
și în aceste condiții mijloacele 
de-a scrie, de-a lupta. Din miez 
de pîine el și-a făcut un fel de 
călimări în care, în loc de cer

neală, punea lapte- Pe margini
le cărților pe care le primea, 
printre rînduri, zile și nopți în 
șir Lenin scria fără odihnă, cu 
lapte, scrisori către tovarăși, 
manifeste, ba chiar și broșuri 
în care explica muncitorilor 
țelurile luptei. Laptele nu lăsa 
nici o urmă pe carte. Tovarășii 
săi de luptă însă, pentru a pu-

tea citi cele scrise, încălzeau 
foile la lampă.

Așa a fost Lenin — un revo
luționar înflăcărat, credincios 
fără margini poporului munci
tor, neobosit în munca și lupta 
lui puse în slujba cauzei revo
luției. ,.E greu să-i faci portre
tul — scria Maxim Gorki des
pre Vladimir Ilici- Cuvintele lui 
Lenin îl exprimau pe el în în
tregime- A fost simplu și drept, 
ca tot ce spunea. Eroismul său 
e aproape cu totul lipsit de 
strălucirea exterioară... e ero
ismul unui om care a renun
țat la toate bucuriile vieții 
pentru munca grea dusă în ve
derea fericirii oamenilor". A- 
șadar, nu întîmplător, dragi co
pii, istoria a încredințat aces
tui mare om sarcini atît de 
mărețe cum au fost crearea și 
conducerea Partidului Comu
nist, lupta necruțătoare împo- 

friva tuturor acelora care au 
încercat să lovească în unita
tea de fier a partidului, condu
cerea Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie și punerea 
temeliilor primului stat socia
list din lume De unde a găsit 
Lenin asemenea uriașă forță 
pentru a înfăptui această operă 
fără seamăn ? Izvorul acestei 
uriașe forțe Lenin 1-a găsit în
tocmai ca voinicul din poveste 
apa dătătoare de viață, în legă
turile sale cu poporul munci
tor, în încrederea lui neștirbi
tă în popor. Lenin era trup 
din trupul gloriosului său po
por- Opere întregi s-au scris 
și încă se vor mai scrie despre 
marea modestie și înțelegerea 
cu care știa Lenin, ca nimeni 
altul, să se apropie de oamenii 
simpli, de muncitori și țărani- 
Se povestește că, la un Con
gres al Sovietelor, a venit și 
un țăran din Turkmenia, pe nu
me Faireddin. Delegații luau 
pe rînd cuvîntul. povesteau 
despre regiunile lor bogate. 
Numai Faireddin tăcea. Lenin 
băgă de seamă și-i zise :

— Uite, toți oamenii aceștia 
s-au adunat aici, la Moscova, 
și fiecare povestește ceva des
pre ținutul său, numai tu taci. 
Ia cuvîntul, prietene, spune-ți 
păsul, nu te teme- Povestește 
cum trăiți voi în Turkmenia, 
ce așteptați să v-aducă vremu
rile.

Și Faireddin a luat cuvîntul. 
A povestit cum nisipurile și 
vînturile fierbinți, lipsa apei 
le fac turkmenilor traiul foarte 
greu.

— Ești un om de seamă, a 
mai spus el, adresîndu-se lui 
Vladimir Ilici, trează ți-e ure
chea și ageri îți sînt ochii, dar 
cu ce-ai putea să ne ajuți pe 
noi, turkmenii? Iaca, de aceea 
tac eu la acest mare Congres..- 

Lenin a ascultat cu mare 
luare aminte spusele lui Fai
reddin. El a înțeles că pentru 
turkmeni, cel mai de seamă 
lucru de înfăptuit, după elibe
rarea de sub exploatare, este 
eliberarea lor de sub „robia 
pustiului". Și, în aceeași toam
nă în Kara-Kum au sosit ingi
neri, muncitori, mașini. Oame
nii sovietici s-au gîndit să în
toarcă apele fluviului Amu Da
ria pe vechea lor albie. Și 
le-au întors! In pustiul lui Fai
reddin a sosit: apa cea dătătoa
re de viață...

Dar Lenin, copii, nu este nu
mai al poporului sovietic; oa
menii muncii din cele patru 
zări demult l-au recunoscut ca 
învățător luminat, ca îndru
mător și conducător- învățătu

ra lui luminează deopotrivă 
calea de luptă a docherului 
francez și a țăranului italian, 
a muncitorului de pe plantații
le de cauciuc, a pescarului ja
ponez, a negrului african a‘ 
păsat de jugul colonialismului. 
Intorcîndu-se istoviți de la 
muncă, nu odată ochii lor întîl- 
nesc, în bordeiul mizer, chipul 
lui Lenin tăiat poate dintr-un 
ziar și prins pe perete într-o 
ramă simplă. Inimile li se um
plu astfel de nădejde, de ho- 
tărîrea de-a lupta cu forțe spo
rite pentru a da vieții un alt 
rost, pentru a sfărîma pe veci 
orînduirea nedreaptă a bogă
tașilor.

învățătura lui Lenin lpminea- 
ză cu aceeași tărie calea de 
luptă și de muncă avîntată a 
oamenilor muncii din acele 
țări care cucerindu-și liberta
tea, au pășit pe drumul con
strucției socialismului- In spiri
tul învățăturilor lui trăiește 
azi, și luptă, și construiește po
porul nostru muncitor, sub fal
durile steagului roșu leninist 
al partidului nostru drag pen
tru înflorirea patriei. In spiri
tul învățăturilor lui vă pregă
tiți și voi, pionierii și școlarii, 
să deveniți schimbul de mîine 
al părinților voștri, construc
tori ai socialismului. Viața 
noastiă, lupta pentru construi
rea socialismului cere oameni 
căliți, care să înfrunte greută
țile și să le învingă, patrioți 
înflăcărați, cu dragoste de 
muncă, cinstiți și modești. Așa 
trebuie să deveniți și voi. așa 
a dorit Lenin să deveniți. „Și 
copiii, adică proletariatul în 
devenire trebuie să ajute re
voluția", a spus el. Năzuința 
voastră cea mai scumpă să fie 
aceea de a trăi, de-a învăța^ și 
munci așa cum Lenin a trăit, 
a învățat și a luptat.

Amintirea lui Vladimir Ilici 
Lenin este nemuritoare. El tră
iește și va trăi, veșnic în ini
mile, munca și lupta, în izbîn- 
zile milioanelor de oameni ai 
muncii din întreaga lume- A- 
mintiți-vă versurile lui Maia- 
kovski ;

Lenin —■ 
e viu 

Lenin — 
trăiește 

Lenin 
mereu va trăi I

ÎN ATENȚIA INSTRUCTO
RILOR DE PIONIERI

Acest articol va Ii lolosit 
în adunările pionierești în
chinate aniversării a 90 de 
ani de la nașterea Iui V. I. 
Lenin.

Internaționala Imnul de stat al R. P. R.

Sculați, voi oropsiți ai vieții, 
Voi osindiți la foame, sus !
Să fiarbă-n inimi răzvrătirea, 
Sâ-nceapă al vechii lumi-apus ! 
Sfirțți o dată cu trecutul negru, 
Sculați, popor de osindiți I 
Azi nu sînteți nimic in lume, 
Luptați ca totul voi să fiți I

Refren :

Hai la lupta cea mare, 
Rob cu rob să ne unim. 
Internaționala
Prin noi s-o făurim I

Sculați I Nu-i nici o mîntuire 
In regi, ciocoi sau dumnezei,

Solemn
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Și lumea va scăpa de ei I
Prea mult ne-au despuiat tilharii
Ce-n lene, lux, desfriu se scald ;
Să ne-unim toți proletarii, 
Să batem fierul cit e cald.

Refren : Hai la lupta cea mare...

țărani ți muncitori noi sintem 
Partidul mare muncitor ;
Pămintul este-al celor harnici.
Cei leneși plece unde vor I
Cind vulturi lacomi, corbi de pradă 
N-or mai pluti, nori negri-n vint, 
Pe cer luci-va-ntotdeauna. 
Ai înfrățirii soare sfînt.

Refren : Hai la lupta cea mare...

Te slăvim, Rominie, pămint părintesc, 
Mindre plaiuri sub cerul tău pașnic rodesc 
E zdrobit al trecutului jug blestemat, 
Nu zadarnic străbunii eroi au luptat 
Astăzi noi împlinim visul lor minunat.

Refren :
Puternică, liberă 
Pe soartă stăpină 
Trăiască Republica 
Populară Romină 

înfrățit fi-va veșnic al nostru popor 
Cu poporul sovietic eliberator 
Leninismul ni-e far ți tărie ți-avint 
Noi urmăm cu credință partidul ne-nfrînt. 
Făurim socialismul pe-al țării pămint.

Refren :
Puternică liberă 
Pe soartă stăpină 
Trăiască Republica 
Populară Romină 

Noi uzine clădim, rodul holdei sporim 
Vrem in pace cu orice popor să trăim, 
Dar dușmanii de-ar fi să ne calce în prag, 
li vom fringe in numele-a tot ce ni-e drag, 
Ină'ța-vom spre glorie-al Patriei steag.

Refren :
Puternică liberă 
Pe soartă stăpină 
Trăiască Republica 
Populară Romină



P?» SȚ. 3
Cetățenii Republicii Populare Romîne au 

dreptul la învățătura.
Acest drept este asigurat prin învățămîn

tul elementar general, obligatoriu și gratuit; 
prin sistemul burselor de stat acordate stu
denților și elevilor merituoși din școlile în- 
vățăinîntului superior, mediu și elementar; 
prin organizarea pe lîngă întreprinderi in
dustriale, gospodării agricole colective, a 
învățămîntului profesional gratuit pentru 
cei ce muncesc-

... i

i •

(Din Constituția R.P.R.)
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Numai in cursul anu

lui 1959, s-au construit, 
din fondurile statului, 
școli cuprinzind 33.000 
de locuri.

Școală medie
în sat

un 
vis 
ori

lucru 
sînt 
mo-

Pe timpuri, în regimul 
burghezo-moșieresc, a fi e- 
lev la liceu era pentru 
copil de țăran sărac un 
greu, de cele mai multe 
imposibil de îndeplinit.

In zilele noastre, majori
tatea elevilor de școală me
die sînt fii de muncitori și 
țărani, acesta e un 
bine cunoscut. Taxele 
inexistente, internate
derne stau la dispoziția e- 
levilor. Mai mult : în une
le cazuri, școala medie a 
venit la sat. In comuna Se- 
garcea, regiunea Craiova, 
s-a dat anul trecut în folo-

sință o școală medie. Fiii 
foștilor țărani exploatați pe 
domeniul viilor regale, as
tăzi colectiviști, întovără
șiți sau muncitori la G.A.S., 
își însușesc cultura chiar 
în comuna lor.

Mă gîndeam la toate a 
cestea în urmă cu cîteva 
săptămîni, în timp ce dis
cutam cu cîțiva copii de Ia 
Școala medie din Segarcea, 
care tocmai își amenajau 
camera pionierilor. Daniela, 
Popa, președinta detașa
mentului clasei a V-a 
mărturisea cu mîndrie 
în detașamentul lor nu 
află nici un corigent, 
Ștefania 
nității, 
luminat 
căperii 
lo un fotomontaj 
realizărilor 
partid pentru copiii oame
nilor muncii.

Un fotomontaj Ia care, 
des.gur, va trebui să figu
reze și fotografia propriei 
lor școli medii.

SANDU ALEXANDRU

A, 
că 
se 

iar 
Bîră, președinta u- 
alegea cel mai 

și vizibil loc al în- 
pentru a pune aco- 

dedicat 
înfăptuite de

FII DE CEFERIȘTI
Față de cei 1.797-186 de 

copii de grădiniță, elevi 
din învățămîntid elemen
tar, mediu, pedagogic și 
superior precum și ucenici, 
cîți erau în 1938, numărul 
acestora se ridică, în anul 
școlar 1958 — 1959, la 
2.636.692.

Pînă la începerea cursurilor 
mai era o oră. In clasa a Vl-a 
se strecurase un pionier și, ne
văzut de nimeni, citea. Ne-am 
împrietenit ușor-

—,,Mă cheamă Vasile Tecșa. 
Citesc aici pentru că în timpul 
prînzului la noi acasă nu prea 
e liniște- Se întorc de la facul
tate surorile mele, mama așa- 
ză masa, vorbesc, rîd, poves
tesc.•• Seara însă cînd tata se 
întoarce de la atelier citim 
amîndoi și e liniște. Tata lu-

crează la Atelierele C.F.R- 
Grivița Roșie, la hala de mon
taj. Am fost și eu acolo cînd 
s-au mărit halele de cazange- 
rie și montaj ca muncitorii sa 
aibă mai multă lumină. La noi 
în școală sînt mulți copii de 
ceferiști";

îmi plăcea să stau de vorbă 
cu Vasilică despre școala lor 
mare cu zeci de clase, cu sală 
de gimnastică și laborator 
uriaș, despre clubul C.FR. 
unde și ei alături de tinerii 
muncitori ceferiști pot merge 
la bibliotecă, la sala de sport, 
la cinematograf...

Am mai vorbit despre mize
ria pe care părinții lor au în
durat-o pe vremea cînd erau 
ucenici la ateliere. Ce n-ar fi 
dat atunci ucenicii să fi putut 
învăța la școală !

Dar ce repede aleargă minu
tele I In clasă au intrat ve
seli și alți pionieri, Ștefania 
Ținică, Tănase Mihai, Gheorghe

Aurel, Mihai Străinu, Irina Șoi- 
culescu, Monica Nedelcu Teo
dor Marinescu, Gheorghe Mur- 
gilaș, Aurica Lungu, toți fii de 
muncitori ceferiști. Ei stau aici 
în cartier în case noi, lumi
noase, curate. Le-am notat 
adresele. Poate că în curînd 
am să-i vizitez și acasă pe noii 
mei prieteni, pionierii Școlii 
medii nr- 4 „Aurel Vlaicu“, 
unde majoritatea sînt fii de ce
feriști.

IOANA ZAMFIR
-----aOa----- *

7n 1938, numărul profe
sorilor din școlile de cul
tură generală era de 
46.435. In anul școlar 1958 
—1959, numărul lor era 
de 95.394.

manuale
pentru voi

de practică in

prețioase eu-însușesc

unui uce- 
venit râu,

a continuat sa

Editura de Stat Didactică și 
Pedagogică are ca sarcină prin
cipală să asigure învâțămîn- 
tul de cultură generală, cel teh
nic și profesional cu manuale. 
Pentru anul școlar 1960—1961, 
Editura are în plan 373 titluri 
pentru învătămîntul de cultu
ră generală și 80 titluri pentru 
învățămîntul tehnic și profesio
nal, într-un tiraj de 14.600.000 
exemplare- Pînă la 1 aprilie 
1960, lucrătorii editurii au reu
șit să predea la tipar 269 de

titluri, dintre care o bună 
parte au și apărut, celelalte fi
ind în diferite faze de elabo
rare. Editura și'a concentrat 
toate forțele și a luat toate mă
surile cala 1 septembrie 1960, 
voi, elevii școlilor noastre, să 
aveți la îndemînă manualele 
necesare, cu un conținut cores
punzător și o prezentare gra
fică dintre cele mai bune.

C. MOSORA 
director adjunct 

al Editurii Didactice

Intr-o seară a anu
lui 1941, 
nic i-a 
a leșinat pe corido
rul umed al școlii de 
meserii unde, după o zi 
cu multe ore de muncă 
istovitoare, se adunau 
ucenici din diferite a- 
teliere și întreprinderi 
particulare să culeagă, 
în puterea nopții, o 
brumă de noțiuni teo
retice. Firește, nici di
rectorul școlii, nici pa
tronul atelierului în 
care lucra ucenicul 

, n-au fost alarmați. U- 
cenici cu plămînii slă
biți de foame și 
trudă, ca Petrică 
toiu, erau destui.-.

Riscîndwși sănăta
tea, feciorul de țăran

de 
Suf-

oltean 
muncească, dar nicio
dată n-ar fi ajuns în- 
tr-adevăr un muncitor 
creator, așa cum visa 
el, dacă n-ar fi venit 
zilele de răscruce ale 
lui august 1944.

. De toate acestea, 
tehnicianul Petre Săf- 
toiu, de la uzinele „E- 
lectroputere" -Craiova, 
și-a adus aminte în 
timp ce povestea des
pre micile peripeții pe 
care le are astăzi ca... 
elev de școală medie. 
E în clasa a XI-a a 
Scolii medii serale, iar 
una din „peripeții“ 
constă într-o qlumeață 
con troversă cu profe
sorul de fizică- Firește,

e riscant pentru un e' 
lev să se ia la întrece^ 
re în materie de fizică 
cu un profesor de spe
cialitate, dar atunci 
cînd elevul e... laureat 
al Premiului de Stat 
tocmai pentru succese 
în domeniul motoare
lor electrice, se schim
bă povestea!

Da, puterea
Iară a schimbat _ mult 
viața lui Petre Saftoiu.

In 1949, devenit lu
crător într-o coope
rativă de producție 
meșteșugărească, a fost 
trimis să învețe în U- 
niunea Sovietică. Cînd 
s-a întors de Ia spe
cializare, a fost an
gajat la „Electropu-

popir

tere“. a putut
cu ajutorul cunoștin
țelor căpătate și spri
jinul comuniștilor din 
fabrică, să-și între
buințeze pe deplin 
priceperea și talentul. 
Inovațiile realizate de 
el au început să se 
țină lanț. Realizînd 
împreună cu un colec
tiv de tovarăși primul 
motor electric romi- 
nesc de 1.000 kilovați, 
a fost distins cu pre
miul de Stat.

Aceasta este, pe 
scurt, biografia lui Pe
tre Saftoiu, muncitorul 
cu mîini de aur.

în fiecare zi își pre
gătește cu nespusă 
conștiinciozitate lec
țiile. Anul acesta își 
va da examenul de 
maturitate.

Are 36 de ani.

AL. OVIDIU ZOTTA

La Orele_ _____ > de practică în 8 
atelierul școlar, elevii își J 
însușesc prețioase cu- 8 
noștințe, fac primii pași J 
către viitoarea profesi' 8 

une. |
8 3

Profesorii 
noștri dragi
Domnii Vucea și Marius Chicoș 

Rostogan sînt niște persoane anti
patice bine cunoscute. Cu 15 ani 
în urmă, ei mai băgau încă în 
sperieți mii de elevi, copii de oa
meni săraci.

Să-i privim astăzi pe profesorii 
și învățătorii noștri. Primul cuvînt 
care îți vine pe buze atunci cînd 
te gîndești la dînșii este cuvîntul 
„prieten". Pentru dînșii fie
care notă bună obținută de un e- 
lev e o adevărată bucurie. Voi nu 
știți, dar adeseori, în cancelarie, 
după sfîrșitul orelor de curs, pro
fesorul întîrzie, gîndindu-se necă
jit de ce a făcut o teză slabă un 
elev, sau povestindu-le bucuros co
legilor de muncă despre cit de 
bine s-a prezentat clasa la ultima 
oră... Oameni ca profesoara frun
tașă Nana Felicia, de la Școala 
medie „Gheorghe Barițiu" din Cluj, 
sau învățătorul Adrian Butoi, de 
la Școala medie nr. 2 din Craio
va, unde e și instructor superior de 
pionieri, sînt pentru copiii pe ca- 
re-i educă adevărați prieteni.

Da, să-i respectăm și să-i 
pe profesorii și învățătorii 
Ei sădesc în inimile copiilor dra
gostea față de patrie și partid, Ie 
îmbogățesc mintea cu cunoștințe 
folositoare. Să-i mulțumim partidu
lui pentru acești minunați prie
teni;

In fiecare școală

iubim 
noștri.

Hărți și eprubete, aparate electrice și păsări împăiate, filme 
și mulaje anatomice, aparate de proiecție și spice de grîu, flori 
presate și bucăți de minereu... Ne aflăm într-un muzeu neobiș
nuit ? Intrun laborator special ? Intr-un institut de cercetări ?

Nu. Nici una, nici alta, ci." toate la un loc! In două încă
peri spațioase, special amenajate, Școala de 7 ani din comuna 
Podul Iloaiei, regiunea Iași, adăpostește un bogat material didac
tic, cu ajutorul căruia cunoștințele căpătate la ore sporesc, 
prind viață.

In ce sat s-a mai pomenit, cu 15 ani în urmă, ca toți feciorii 
țăranilor săraci nu numai să urmeze la școală, ci să și aibă la 
îndemînă asemenea ferestre deschise spre știință ? Astăzi, prin 
grija partidului, toate școlile din țară sînt prevăzute cu un ma
terial didactic deosebit de bogat și variat. De la manual, copiii 
merg în chip firesc la cunoașterea în practică a celor învă
țate. Viitorii fizicieni sau agronomi, medici sau geologi, n-au 
decît să deschidă o usă și urcă, în propria lor școală, primele 
trepte ale visurilor lor I

C.FR


ÎN FRUNTE COMUNIȘTII

al uzinelor , 23

l

Cînd se întorc acasă de la 
uzină, părinții vă vorbesc 
adesea de victoriile lor. De 
la ei aflațî, bunăoară, că au 
dat sute de produse peste 
plan sau că au economisit 
tone întregi de metal. E 
vorba în fond de lupta en
tuziastă pe care o duc ei 
pentru creșterea producției 
și a productivității muncii. 
Ca să înțelegeți mai clar tîl- 
cul acestei expresii, ne-atn 
adresat cu cîteva întrebări 
tovarășului Gheorghe Pan- 
țîru, secretar al comitetului 
de partid 
August".

— Multi 
noștri ne 
seamnâ 
vității 
prin ce 
ta. Am 
cu cîteva exemple, 
vorbiți de unele realizări ale 
tovarășilor de aici din u- 
zinu.

— Ca și toți ceilalți mun
citorii și noi sîntem că
lăuziți de dorința fierbinte 
de a munci în așa fel încît 
pe porțile uzinelor să iasă 
cît mai multe produse : va
goane de marfă, vagoane- 
cisternă, motoare pentru in
stalații petrolifere și altele. 
O sursă de creștere a pro
ductivității o constituie ino
vațiile- Ele contribuie ca, 

dintre cititorii 
întreabă ce în- 

creșterea products 
muncii, mai concret,, 
se realizează aceas' 
vrea să le explicăm 

să le

cu același număr de oameni 
și în aceeași perioadă de 
timp, să se realizeze pro
duse mai multe. Numeroase 
sînt inovațiile la noi în 
uzină. Și nu numai nume
roase, dar și de valoare. O 
să dau un singur exemplu : 
prin inovațiile realizate 
pînă acum de comunistul 
Antonache Cristache, mai
stru forjor, inovator cunos
cut în întreaga uzină, s-au 
realizat economii în valoare 
de aproape 2.000.000 lei1

— Dar în privința econo
miilor de metal, ce ne putefi 
spune?

— O să răspund tot prin- 
tr o cifră- Numai din meta
lul economisit anul trecut 
se pot fabrica încă 200 de 
vagoane de marfă... De cu- 
rînd, tineretul de la cazan- 
gerie a înscris o nouă vic
torie — realizarea peste 
plan al celui, de al zecelea 
vagon-cisternă. Acestea ne 
vorbesc tocmai despre creș
terea producției și a pro
ductivității muncii. Dar, să 
mai luăm încă un exemplu: 
la frîna de vagoane există o 
piesă din alamă, ca o că
ciulă. Pînă nu de mult, 
aceasta se făcea prin strun- 
jire- Se găurea gogeamite 
bară de metal. Acum, dato
rită inițiativei comunistului 

Vasile Jerca, inginer, s-a 
introdus o nouă metodă._ In- 
chipuiți-vă o cană plină cu 
apă, în care vîri pumnul. Li
chidul se urcă în sus, pe 
lîngă pumn, luînd forma câ
nii. Cam așa se întîmplă lu
crurile și cu noua metodă': 
presat, aluminiul maleabil 
ia forma necesară. Ce se 
realizează prin aceasta ? O 
producție dublă — dacă îna
inte se făceau, să zicem, 50 
de piese în opt ore, acum, 
în aceeași perioadă de timp 
se fac 100 I

Așadar, și la noi în uzi
nă, introducerea unor noi 
metode de muncă, a tehnicii 
înaintate, economiile de me
tal, buna organizare a locu
lui de muncă, se concreti
zează în tot mai multe pro
duse, făurite prin munca en
tuziastă a 
nătorilor, 
zangiilor, 
xemplul ;
muniștilor.

strungurilor, tur- 
forjorilor și ca- 
însuflețiți de e- 

permanent al co-

AL DINU IFRIM

Pe lîngă cele 29.260 kilograme 
fl.C Wer vech* 9* 27-600 kg de fontă,

muncitorii Depoului C.F.R.-Fetești 
I au colectat în ultimul timp și 

cantitatea de 1.500 kg bronz și 
330 ^9 aramă pe care au valori
ficat-o foIosind-Q în asamblarea 
locomotivelor.

Deosebit de frumoase sînt și realizările muncitorilor de la 
fabrica de confecții din orașul Curtea de Argeș, care au înche
iat primul trimestru din acest an cu o depășire de aproape 6.000 
confecții peste plan. Cele mai mari economii le-au realizat mun
citorii din secțiile de croit, conduse de comuniștii Ion Predescu 
și Ion Manea. Economiile făcute de ei în ultima perioadă se 
ridică la suma de 97 000 Iei-

s
Deunăzi, într-o adunare generala, comuniștii din organi

zația de bază a cartierului Galata-Iași au luat inițiativa de a 
se începe taluzarea malurilor rîului Nicolina. Cetățenii cartie
rului, în frunte cu Vasile Cosma, secretarul organizației de bază 
și Vasile Gavrilescu, deputat, au și început lucrul pe malul rîu
lui, înfrumusețîndu-și cartierul. Concomitent cu lucrările de ta- 
luzare, ei vor planta și 500 de arbori ornamentali-

Comunistul sondor Dumitru Ionlță a realizat o importantă 
inovație: dispozitivul de pompare a țițeiului din beciul sonde
lor, cu ajutorul presiunii gazelor din conductă. Datorită acestei 
inovații, care a început să fie extinsă la toate sondele, se înlă
tură complet pierderile de țiței rezultate din operațiile de inter
venție-

Eroi ai clasei 
muncitoare

Mugurii caisului stau gata 
să plesnească, oferind priviri
lor tabloul floral al primăverii. 
Natura nu primește numai da
rul florilor ce țes covor fer
mecat pămîntului cu miresme 
de prospețime, ci și larma gu
reșelor păsărele, amestecată 
cu zburdălnicia copiilor ce își 
petrec clipele libere adunînd 
ghiocei și viorele.

Lui Antal Tyukodi îi plă
ceau tare mult zilele de primă
vară. In mijlocul naturii tre
zite la viață desena — nu 
fără talent — copaci împodo

biți de floare, pajiști încărcate 
de podoabe, fluturași de-abia 
dezmeticiți din amorțeala ier
nii. Era o pasiune care îl cuce
rise. Aștepta primăvara cu 
mare plăcere și ore întregi nu 
îl despărțea nimeni de natură.

Dar zefirul de april nu i-a 
răvășit părul în prea mulți ani. 
S-a oprit din numărătoarea pri
măverilor la 14. Pe cea de a 
15-a primăvară nu a mai apu
cat s-o numere, firul vieții 
fiindu i întrerupt brutal, toc
mai cînd mai avea cîteva luni...

In zilele grele ale lui sep

tembrie 1936, în mîinile Sigu- 
ranței din Cluj căzuse o pradă 
socotită de mare preț- Copoii 
și-l imaginaseră pe „Blondei" 
un om voinic, un om în puterea 
vîrstei, dar au avut o cruntă 
deziluzie. Omul din fața lor, 
cel prins cu manifeste, un bă- 
iețandru firav însă ager la 
minte nu trecuse peste pragul 
celor 15 ani. Acești oameni 
răi îl smulseseră pe micuțul 
Antal, ce purta numele conspi
rativ „Blondei", de lîngă pă
rinții săi, de lîngă ucenicii fa
bricii „Iunasz", printre care se 
număra, de lîngă tovarășii care 
au aprins în inima lui. focul 
luptei împotriva nedreptății.

Muncitorii romîni și maghiari 
din Cluj, ca și cei din restul 
țării, duceau o viață grea, pli- 
nă de lipsuri. Partidul i-a che
mat la lupta pentru o viață mai 
omenească. Și în inimile oa
menilor chemările partidului 
au găsit ecou. Mai bine de O 
săptămînă au încetat să mai fu
mege coșurile uzinelor „Deri 
mata", strungurile de la „Iu
nasz" au amuțit, dînd halelor 
de lucru spectrul pustietății. 
Partidul îmbărbăta și înflăcăra 
pe cei mulți și asupriți, îi mo
biliza la luptă. Sub hăinuța 
subțire, „micul Blondei", tînă' 
rul luptător Antal Tyukodi, 
alături de mulți alți tineri, du
ceau oamenilor cuvîntul parti
dului dătător de speranțe-

— Spune, ticălosule, cine 
ți-a dat hîrtiile astea ? îl ches
tiona cu brutalitate comisarul 
șef, Leontin Pop. Dacă spui, 
nuți mai facem nimic.

Comisarul din fața copilului 
gîfîia, de-abia își mai trăgea 
sufletul. Obosise cu vîna de 
bou în mînă, iar Antal îl r pri- 
vea indiferent. Cîinele turbă, 
N-avea de unde să știe ce în
vățase Antal de la nenea Iosza 
Bela, de la nenea Ianoș Her- 
bak. Ar fi vrut comisarul să 
afle unde este „tehnica" (ma

șina de tipărit)- Comisarul.... 
„lucra", nu se înduioșa că cel 
pe căre i chinuia și pe care îl 
înviase de trei ori cu apă era 
un copil. II scotea din sărite 
tenacitatea copilului. Puterile 
începură să-l părăsească, dar 
n-a scos o vorbă. Comisarul a 
răsucit o codiță din părul lui 
negru și cînd a smuls-o cu pu_- 
tere, a țîșnit sîngele. Antal însă 
tot n-a trădat.

Iarna aspră venise prea de^ 
vreme. Gerul uscat mușca fără 
milă- Pe caldarîmul rece, un 
băiețaș subțirel mergea încă
tușat între două santinele cu 
baionetele la armă, de la închi
soarea militară la tribunalul 
militar. Pășea cu . picioarele 
goale, umflate, fără să-i poți 
citi însă pe față durerea ce îl 
chinuia. Fusese bătut crunt la 
tălpi ca_ să divulge un secret 
de luptă, dar nimic nu l-a în- 
frînt. Torturile au avut un ca

păt. La 11 ianuarie 1936, peste 
ochii luminoși ai copilului care 
nu împlinise încă cincisprezece 
primăveri pleoapele au căzut 
grele, de plumb.

Daj_ nici după ce părinții și 
tovarășii și-au luat adio de la 
fiul și prietenul iubit, nemer
nicii nu și-au încetat mîrșă- 
via. I-au strigat numele de la 
pupitrul tribunalului militar și 
l-au condamnat în numele ne
dreptății și al legilor inumane, 
la doi ani închisoare- Oamenii 
muncii din Cluj au sfidat toate 
aceste monstruozități. Partidul 
a fost mîndru de fiul pe care 
La crescut, iar locul eroului a 
fost luat de alți comuniști și 
uteciști la fel de devotați, 
care au continuat să lupte. Au 
luptat pentru ca toți copiii să 
poată să se bucure de frumu
sețea primăverii, să deseneze 
și să zburde fără să i cople
șească nevoile.

...Printre co
pacii înfrunziți și 
printre imense 
buchete de flori, 
în mijlocul na
turii pe care a 
îndrăgit-o, micu
țul Ântal Tyu
kodi întîmpină 
primăvara de pe 
un soclu de pia
tră. E dîrz, așa 
cum a stat în fa
ța călăilor de la 
Siguranță- Aici, 
pionierii Cluju
lui vin să-i îngri
jească monumen
tul ridicat în 
semn de profund 
respect, îi aștern 
la picioare jerbe 
de flori ale dra
gostei lor, vin să 
privească flori
le primăverii îm
preună cu Antal.

PETRE CRISTEA
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Stema din care

ca VolodeaSă învățăm

Lenin

școlar, Vladimir 
nu numai că în-

Cuvintele lui

La toate materiile Vo
lodea Ulianov invăța în
totdeauna mai mult de
cît se dădea, citea cărți, 
scria compuneri, poves
tea despre cele citite.

Intr-o zi, cel mai bun 
elev al clasei paralele îl 
rugă pe Volodea să-i 
dea să copieze cuvintele 
pentru o traducere din 
germană.

— Și ce ai făcut ? în- 
' . ............................Volo-trebă fratele lui 

dea. l-ai dat ?
— Desigur, i-am 

Dar m-am gîndit : 
de-o fi el cel mai bun 
din clasă ?
- Ei bine, oare nu ți 

s-a întîmplat ți ție o dată 
să nu pregătești o, lec
ție ?

- Nu mi s-a întimplat 
niciodată, și nici nu mi 
se va intîmpla I răspunse 
tăios Volodea.

Caietele lui erau întot
deauna curate. Intr-o zi 
el făcu niște pete de cer
neală pe caiet. Era foar
te emoționat. Scoase cu 
băgare de seamă 
murdară ți cusu o 
foaie de caiet...

lată cum îți scria el 
compunerile. Mai intii 
intocmea un plan scurt, 
scria introducerea ți în
cheierea. Apoi lua o 
foaie de hîrtie, o indoia 
ți pe jumătatea din stin
gă foii scria ciorna. 
Continuînd să lucreze, el 
scria pe jumătatea dreap
tă a foii completările ți 
rectificările. De abia 
după aceea, începea să 
scrie compunerea pro- 
priu-zisă, intii tot in cior
nă ți de abia apoi, după 
ce-o verifica, o transcria 
pe curat. 
Lenin-țcolarul. 
lui de muncă 
pe toți.

El nu avea, 
nimic comun 
larii". Era vioi, 
inventiv. Amintindu-ți 
primii ani de țcoală 
lui llici, sora sa povestea 
cum țtia el să se așeze 
la lecții ți sâ se concen
treze numai asupra celor 
ce învăța. Dar o dată 
terminate lecțiile, el în
cepea să se joace ți să 
zburde prin casă.

dat... 
cum

foaia 
altă

Așa a muncit 
Dragostea 
ii uimea

bineînțeles, 
cu „toci- 

vesel ți 
de 
ai

Fiind 
Ulianov 
văța. încă de atunci, din 
anii de școală, el a ales 
drumul revoluționar ți a 
ți început să se pregă
tească pentru acest drum. 
Citea mult, observa via
ța celor ce muncesc, 
căuta să-i ajute. Era în 
toate ocaziile cel mai 
săritor prieten. Unui co
leg de clasă al lui Volo
dea - pe nume Andreev
- ii murise tatăl. An
dreev țedea în bancă cu
prins de tristețe.

- Știu că ți-a murit 
tatăl - ii spuse Volodea. 
Știu că țî-e greu I Dar 
nu-ți pierde cumpătul. 
Și văzind că i se umplu 
ochii de lacrimi, adău
gă :

- Vrei să-ți ascut cre
ioanele ?

„Din cauza acestor cu
vinte simple cu care a 
vrut să mă aline, iți a- 
mintețte D. M. Andreev
- lacrimile m-au podi
dit ți mai tare. Imi era 
ruține să plîng, ți atunci 
mi-am ascuns capul în 
spatele capacului de 
la bancă. Volodea stă
tea in fața mea, ca să 
nu mă vadă ceilalți bă
ieți, vorbea ceva și tot 
ascuțea creioanele pre
gătite pentru desen, 
pină cind eu am incetat 
să plîng. Din ziua aceea 
am simțit față de Ulia
nov o mare simpatie și o 
prietenie caldă..."

Terminind liceul, Volo
dea a hotărî! să-l pregă
tească pentru a intra în 
universitate pe învățăto
rul Ohotnikov, de națio
nalitate ciuvață, care nu 
absolvise școala medie. 
Și cu toate că asupra fa
miliei Ulianovilor se abă
tuseră grele încercări - 
murise tatăl ți fusese e- 
xecutat fratele mai mare, 
Alexandr — Volodea a 
absolvit liceul cu meda
lia de aur ți, o dată cu 
„elevul" său, a intrat în 
universitate.

Așa a învățat, călin- 
du-se in muncă, Vladimir 
llici Lenin. Pilda lui 
trebuie să lumineze întot
deauna calea școlarilor.

stat, 
avut 
Pu

și ea 
în

Atunci _cind se puneau 
temeliile primului stat 
din lume al muncitorilor 
și țăranilor, acest 
ca oricare altul, a 
nevoie de o stemă- 
terea sovietică era 
în măsură să redea 
stema statului simboluri
le de forță și atotputer
nicie. Doar victoria nu 
căzuse din cer în mîinile 
poporului muncitor. Cu 
arma în mînă și prin 
lupte grele și-a cucerit 
el dreptul la libertate. 
Și cînd proiectul stemei 
statului sovietic i-a fost 
supus lui Lenin spre 
probare, în desen, dea
supra secerei și ciocanu
lui, era o spadă-

— îdeia e bună, dar 
de ce ați pus spada aici? 
— a 
nînd 

I

spus Lenin exami- 
cu atenție desenul' 

Nu avem nevoie 
de cuceriri. Spa-: 
da nu este em
blema noastră-,’ 

Și cu un ere-: 
ion bine ascuțit 
el a șters cu gri-i 
jă spada desena-: 
tă pe proiect. De 
atunci au rămaș 
pe Stema Uniu-i 
nii Sovietice nu-, 
mai simbolurile’ 
muncii — secera 
și ciocanul.

au devenit fapte
In anul 1920, tinăra republică sovietică a 

fost vizitată de scriitorul englez Herbert 
Wells. Văzînd foametea și distrugerile prici
nuite de război. Wells și-a manifestat neîn
crederea în prezicerile geniale ale lui V. I. 
Lenin cu care a discutat. Scriitorul nu ere-, 
dea că în acea Rusie, despre care i se pă
rea că zace în întuneric, în curînd se vor a- 
prinde mii și mii de „lămpi ale lui llici", că 
deșerturile întinse și dogoritoare vor fi trans
formate în ținuturi înfloritoare...

Herbert Wells n-a înțeles lucrul principal : 
că muncitorii și țăranii construiesc o lume 
nouă cu propriile lor mîini, fără moșieri și 
capitaliști și că acestei cauze mărețe ei îi 
consacră toate forțele, toată gîndirea lor.

Puterea sovietică a transformat o țară îna
poiată într-una din cele mai puternice si bo
gate țări din'lume. Azi, pe toate întinderile 
acestui pămînt crește grîu, bumbac, porumb, 
înfloresc peste tot livezile.

La 23 martie 1919, la Congresul al Vlll-lea 
al Partidului, V. I. Lenin a vorbit despre con
struirea a 100.000 de tractoare ca despre un 
vis îndrăzneț. Da, pe acea vreme părea o 
fantezie. Să se gîndească cineva la o sută 
de mii de tractoare într-o țară în care nu era 
cunoscută decit sapa și plugul de lemn !

Vorbele lui Lenin se bazau însă pe 0 cu
noaștere adîncă a țării sale și a poporului 
său. încă înainte de Marele Război pentru 
Apărarea Patriei, nu o sută, ci mai multe 
sute de mii de tractoare lucrau pe cîmpiile 
colhozurilor și ale sovhozurilor. Azi, pe ogoa
rele sovietice duduie motoarele a peste un 
milion și jumătate de tractoare - mașini ale 
păcii și belșugului. Numai în cursul anului 
1960, 152.000 de tractoare noi și 54.000 de 
combine automate vor ieși pe ogoare. Se vor 
fabrica 135.000 pluguri de tractor, 108.000 
semănători și alte multe mașini minunate. Și 
toate acestea într-un singur an I

Azi, poporul sovietic și-a luat angajamen
tul să dea patriei 180.000.000 tone de grîu 
anual I Vă închipuiți ce înseamnă 180.000.000 
tone de grîu ? Ca să încarci toate aceste 
grîne în mașini, ar trebui 60.000.000 de ca
mioane, adică mai multe camioane decît sînt 
în întreaga lume. Dacă aceste 60.000.000 de 
camioane s-ar așeza în rînd, unul după al
tul, s-ar face un șir cu un capăt pe pămînt 
și celălalt pe Lună I

încă în zorile puterii sovietice, Vladimir 
llici Lenin spunea că milioanele de oameni 
ai muncii vor face adevărate fapte de eroism 
în muncă. Vorbele lui Vladimir llici Lenin au 
devenit fapte ce se înscriu în istoria omenirii.

Jfe pamînturile desțelenite cresc azi holde bogate-

terea poporului sovietic 
se întemeiază pe munca 
liberă și unită a munci
torilor și țăranilor — iată 
despre ce ne vorbește 
Stema Uniunii Sovietice.: 

Multă vreme a trecut 
de la primele zile ale 
Revoluției. Puternice cio-: 
cane automate bat meta-: 
Iul încins în uzine. Cora-. 
biile cîmpurilor — corni 
binele autopropulsate —» 
string recoltele colhozu
rilor. Au ruginit de mult 
pe sub șoproane secere-’ 
le, arareori se mai văd 
ciocane de mînă. Dar pe 
stema țării strălucește 
ca și atunci secera 
ciocanul de aur-

Astăzi în Uniunea 

vietică se reducei durata 
zilei de muncă, se con
struiesc milioane de case 
și locuințe pentru oame
nii muncii, se constru
iesc școli și universități 
noi. stadioane și posturi 
de televiziune. Puterea 
Sovietică va continua și 
în viitor să ușureze mun
ca. să reducă durata zi
lei de muncă, va face 
totul pentru ca omul so
vietic să ducă o viață 
mai bună, mai liniștită, 
mai frumoasă

Apărătorul credincios 
61 păcii, Nikita Serghee- 
viei Hrușciov, a făcut să 
răsune de la tribuna Or
ganizației Națiunilor U- 
nite, în numele Uniunii 
Sovietice, curajosul a- 
pel: Să se termine pen
tru totdeauna cu războ
iul! Să fie nimicite toate 
tunurile, toate armele 
automate, toate bombe
le, toate rachetele de 
luptă, toate navele de 
război, maritime și aeri
ene, să fie desființate 
toate armatele, toate sta
tele majore. •

Acum patruzeci și ce
va de ani, Vladimir llici 
Lenin a șters spada din 
stema țării sovietelor, 
încă în zilele cînd pri
mele detașamente ale 
Armatei Roșii porneau 
la luptă, Lenin se gîndea 
la timpurile, care pe a- 
cea vreme păreau foarte 
depărtate, cînd toate ba
ionetele vor fi transfor
mate în secere și cio
cane.

Astăzi nu mai încape 
îndoială că în curînd va 
veni timpul cînd toate 
armele care există pe 
pămînt vor fi date la fier 
vechi-

Kej» u I î I e
sinea 
bill lini cei 
t reb n S e 
respectate

Povestește, I. KONDA
KOV directorul bibliote
cii de stat „V. I. Lenin".

y enfri a lost întotdea- 
B una un exemplu în 

ce privește folosi
rea cu grija a curiilor.

Războiul civil era în 
plină desfășurare. Dar ma
rele conducător, printre 
mii de treburi urgente, 
ținea minte și se îngrijea 
de bibliotecile țării și 
printre acestea de biblio
teca muzeului Rumearr 
țev, unde a petrecut și el 
multe ore de studiu. A- 
fiind cu unii cititori nu 
restituie cărțile, ba chiar 
le și pierd, Lenin, în nu
mele Sovnarkomului, a 
dat o dispoziție de~a sis
ta eliberarea de cărți de 
la biblioteci pentru acasă 
și a permite folosirea lor 
numai în săli de lectură

Nu poți nici azi să ci
tești fură emoție biletul 
trimis de Vladimir Hid, 
pe ziua de 1 septembrie 
1920, către administra
ția bibliotecii publice: 
„.„Dacă, potrivit reguli
lor, materialele destinate 
pentru consultare nu se 
eliberează pentru acasă, 
nu s-ar putea oare să mi 
le dați pentru o seară, o 
noapte, cînd biblioteca 
este închisă? Spre ziuă vi 
le voi restitui11!...

Lucrătorii bibliotecii, 
desigur, i-ar fi eliberat lui 
llici orice carte pentru 
oricît timp ar fi dorit el. 
Dar Lenin socotea că re
gulile unei biblioteci sînt 
obligatorii pentru toji ci
titorii și trebuie să fie 
respectate de toată lu
mea.
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la

politiei. 
și împăr-

de 
mitralieră cu rotile

„Scînteia" din anii negri ai 
ilegalității... Era doar cu puțin 
mai mare decît o foaie de ca
iet —■ ca să poată fi mai u- 
șor ferită
Comuniștii scoteau 
țeau această „foaie de luptă" 
în ciudă unor uriașe greutăți 
și primejdii. „Scînteia" a dus 
neobosită în rîndul muncito
rilor cuvîritul partidului, îm
bărbătarea în luptă.

Porțile Muzeului de istorie a partidului sînt larg 
deschise, de dimineață pînă-n seară, spre a primi 
șuvbiul de vizitatori. Ii calcă pragul, cu dorința fierbinte 
de a Cerceta mărturii ale luptei neînfricate a comuniștilor 
pentru fericirea poporului, oameni ai muncii, vîrstnlci și 
tineri, studenți și ostași, sute de purtători ai cravatelor 
roșii- Pare că însăși primăvara îi aduce aici. Poate și pen
tru că era tot primăvară cînd, în urmă cu aproape patru 
decenii, a luat ființă partidul comuniștilor.

Ii aștepta pe comuniști, din primele zile ale partidului 
lor, drumul greu al luptei, întocmai cum l-a zugrăvit Lenin 
la începutul acestui veac: ,,Noi mergem în grup compact 
pe un drum rîpos și anevoios, ținîndu-ne strîns de mînă. 
Sintem înconjurați de toate părțile de dușmani și sîntem 
nevoiți să mergem mai totdeauna sub focul lor. Ne-am unit 
de bunăvoie, tocmai ca să luptăm împotriva dușmanilor-..“

Dușmanul era aprig, în mîinile lui se aflau fabricile, 
pămîntul, bogățiile acestei țări, la dispoziția lui se aflau 
armata, poliția- Comuniștii erau puțini; lor însă, li s-a 
alăturat poporul.

In 1921, la 8 mai, partidul a avut primul său Congres. 
Macheta sălii aceleia modeste, cu cîteva rînduri de bănci 
simple, în care s-a ținut Congresul se păstrează aici, la 
Muzeu. Congresul a fost întrerupt cu brutalitate de autori
tățile fabricanților și moșierilor. Cei aproape 300 de dele
gați comuniști au fost arestați, schingiuți. Au fost apoi 
tîrîti într-un monstruos proces în Dealul Spirii.

șa și-a început partidul drumul greu al luptei pentru 
fericirea poporului, drum pe care 
pînă la victorie. Așa cum o arată 
adunate aici, în Muzeul de

a mers însă, neabătut, 
de altfel și mărturiile 
a partidului-

!!
StftHTEIAui

Aici, la muzeu, a fost recon
stituită una din îngrozitoarele 
celule H de la Doftana. Alături, 
într-o vitrină, au fost adunate 
citeva unelte de tortură—vine 
de bou, cătușe, lanțuri.-. Zbirii 
fabricanților și moșierilor n-au 
făcut economie de asemenea 
mijloace pentru a fringe hotă- 
rîrea de luptă a comuniștilor, 
încrederea lor în izbîndă.

închiși, chinuiți, cu trupul 
zdrobit, comuniștii continuau 
și-n închisori lupta, învățau, 
făureau planuri. La numai cîți- 
va pași de celula H și de vitri
na cu unelte de tortură, se află 
cîteva pagini dintr-o carte uni" 
că în felul ei. Mărimea pagini
lor — cît o foiță de țigară. 
Pe aceste file e însă așternută 
întreaga experiență de luptă 
revoluționară a marelui partid 
al lui Lenin. Pe această carte 
învățau, tăinuit, comuniștii-

Aceasta e legendara sirenă a 
lui Vasile Roaită. Ea a făcut 
sâ răsune în februarie 1933 
strigătul de luptă al Grivifei.

*

UTECIȘTII

Miini aspre de co
muniști au dăltuit in 
lemn, în zilele lunaț 
ale detențiunii la Dof- 
tana, acest glob. Un 
muncitor vînjos, zdro
bește cu barosul, în 
fața capitalismului în- 
spăimîntat, lanțul ro
biei. E un simbol al 
victoriei Marii Revo
luții Socialiste din Oc
tombrie, ale cărei raze 
au înflăcărat și lupta 
comuniștilor din 
noastră.

E anul în care clasa noas
tră muncitoare, avînd în frunte 
încercatul Partid Comunist, a 
opus o neînduplecată rezisten- 

■ ■ ță în fața oricărei încercări a 
burghezo moșierimii de-a des
chide drum fascismului-

O fotografie înfățișează mul
țimea ceferiștilor greviști de la 
Grivița—aproape 7.000 — ce- 
rîndu-și drepturile în curtea a- 
telierelor. La 16 februarie ei au 
transformat atelierele într-o a" 
devărată redută proletară. Ti
tluri culese cu litere groase în 
ziarele vremii anunță „Grave 
tulburări la Ploești“. S-au ridi
cat la luptă și petroliștii.

Înspăimîntați de moarte, fa
bricanții și moșierii au făcut să 
curgă sînge muncitoroesc. Sub 
o vitrină se păstrează un 
dosar. O mînă indiferentă i-a 
completat, grăbită, rubricile : 
Numele — Vasile Roaită; 
cauza morții — Rănirea stoma
cului prin armă de foc și he
moragie internă,- și-un adaos 
— Omor scuzabil. Așa își in
titulau guvernanții crimele îm
potriva muncitorilor I

Pășind în sala luminoasă în 
care sînt înmănunchiate mărtu
riile privind lupta partidului 
nostru pentru făurirea actului 
de la 23 August 1944, te simți 
cuprins de-o emoție deosebită- 
Pentru că aici, sub ochii tăi, 
par a se desfășura, în linie de 
atac, forțele cele mai bune ale 
poporului nostru, sub flamura 
roșie a partidului, spre făurirea 
uneia dintre cele mai însemna
te cotituri din istoria țării.

Coperta unei broșuri care 
vestește marea bucurie : „Ar
mata Roșie vine11..- Fotografia 
colibei din crengi a unui 
grup de partizani, unul din
tre cele care au făcut să 
sară în aer trenuri petrolifere 
destinate frontului hitlerist... Un 
manifest ce păstrează urmele 
trecerii sale din mînă în mînă, 
manifestul de 1 Mai 1944 al 
Frontului Unic Muncitoresc, 
menit așa cum îndeamnă — 
„Citește... și dă-1 mai departe!" 
—să ajungă în mîini cît mai 
multe și să ducă în inimile 
mulțimilor cuvîntul partidului, 
chemarea la luptă unită pentru 
eliberarea patriei de sub jugul 
hitlerist.

Imaginile par apoi să se pre
cipite ca și evenimentele. Iată 
fotografia casei din strada Ar
menească în care, în noaptea 
de 13—14 iulie, s-a adoptat pla
nul insurecției armate întocmit 
de P.C.R. și s-a format un comi
tet militar-.. Cîteva schițe 
luptă-.. O

și-o pușcă mitralieră, din cele 
purtate în luptele din august de 
formațiunile patriotice... Apoi, 
un comunicat simplu prin care 
se spune că criminalii antones" 
cieni sînt în mîinile patrioților, 
de unde nu vor mai scăpa !-..

Iar ca o încununare a tuturor

acestor mărturii, iată Proclama
ția către țară a Partidului Co
munist de la 24 august 1944! 
„Romînia a fost scoasă din 
războiul hitlerist. Astăzi po
porul romîn, unit, a început 
lupta pentru descătușarea țării 
de sub jugul și teroarea bestia
lă hitleristă.

In fruntea acestei lupte stă 
Partidul Comunist Romîn, a- 
yangarda muncitorimii de 
orașe și sate".

LIBER
„In dimineața de 17 decembrie 

1942 au fost executați la Ghencea 
20 de tineri „dezertori11. Studenții 
premilitari fiind și ei invitați să a- 
siste la sîngerosu! spectacol, au re
fuzat în unanimitate. „Dezertorii" -

ea tare 
a fi co- 

pentru 
pentru 
cauza

HAIA
- Ești comunistă ? au întrebat-o 

pe utecista Haia la procesul de la 
Cluj, în care fusese tîrîtă.

- Da 1 Sînt I a răspuns 
și răspicat. Sînt, pentru că 
munist înseamnă să lupți 
cauza clasei muncitoare, 
cauza celor mulți, pentru 
poporului I

In această luptă, căreia i s-a 
dăruit trup și suflet, Haia a pășit 
încă de pe băncile liceului. In 
1924, a gustat pentru prima oară 
amarul schingiuirilor la care zbirii 
Siguranței îi supuneau pe comu
niști. In 1928 Haia se afla la Ora
dea, în conducerea Uniunii Tine
retului Comunist, lucrînd neobosi
tă la tipărirea organului central de 
presă „Tînărul Leninist11. Căzînd 
din nou în ghearele Siguranței, a- 
poi judecată și condamnată la ani 
îndelungați de temniță grea, Haia 
rămîne aceeași luptătoare hotărî- 
tă. In închisoare comuniștii au or
ganizat o grevă a foamei pentru a 
forța autoritățile să le acorde li
bertatea. Haia Lifșiț participă

In zilele lui August 1944--

TA TE!
tineri patrioți cinstiți și conștienți, 
care au înțeles că nu au ce căuta 
în războiul lui Hitler - întrebați 
fiind de preot care le este ultima 
dorință, au răspuns în cor : „Vrem 
libertate !“

(Dintr-un manifest)

CREDINCIOȘI Al PARTIDULUI
LIFȘIT

alături de tovarăși la această gre
vă. 44 de zile a rezistat Haia, e- 
roic, în această luptă. S-a stins 
însă, la trei zile după eliberarea 
din închisoare.

FILIMON
S-a avîntat în viitoarea luptei 

revoluționare în anii cînd fabri
canții și moșierii pregăteau cu în
frigurare războiul criminal împotri
va țării sovietice. Partidul i-a în
credințat lui Filimon Sîrbu condu
cerea organizației U.T.C. din jude
țul Constanța. Tot acolo a muncit 
apoi ca activist de partid. La Con
stanța, în vremea aceea se petre
ceau lucruri care produceau mult 
sînge rău guvernanților reacționari. 
Pe pereții caselor, pe garduri și 
chiar pe clădirile ocupate de uni
tățile germane apăreau manifeste 
antifasciste. A fost aruncată în aer 
o magazie militară hitleristă, iar 
2.000 de paturi de pușcă lucrate 
la uzinele G.E.T.A., au fost în așa 
fel făcute că erau de nefolosit .De 
toate acestea comunistul Filimon 
Sîrbu nu era străin.

Trădat de-un nemernic, Filimon 
Sîrbu este prins de Siguranță și 
schingiuit îngrozitor. La 19 iulie 
1941, a fost executat. Nu s-a lăsat

I
legat la ochi primind moartea cu 
ochii deschiși.

— Trâiască Romînia liberă! Moar
te fasciștilor I acestea au fost ul
timele lui cuvinte.

BWifl 
taft*?

Mărturii 1 Ele arată o- 
dată mai mult, folo
sind cuvintele lui Maia- 
kovski, că
A fi comunist înseamnă 

a cuteza, 
a voi,

a îndrăzni I
Lupta pe care au dus-o 

comuniștii pentru ferici
rea poporului a fost 
grea. Mulți au trebuit 
să-și dea și viața pentru 
ca sămînța revoluției a- 
runcată de partid pe pla
iurile țării noastre să în
colțească, iar cînd a ve
nit timpul, să 
puternic și să 
în soare așa 
dește, azi, sub 
tri, în noile și uriașele 
construcții socialiste, în 
avîntul industriei și în 
înnoirea socialistă a satu 
lui nostru, în înflorirea 
culturii și în bunăstarea 
oamenilor muncii, în 
bucuriile copilăriei voas- 
tre fericite-

Se cuvine, exprimîn- 
du-ne recunoștința fier
binte față de părintele iu
bit — partidul, să facem 
totul pentru a fi demni de 
jertfa și lunta comuniști 
lor.

țîșnească 
rodească 

cum ro- 
ochii noș- I

♦
♦
♦ 
♦

f♦
♦
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Raoortăm partidului
Despre realizările lor pio

nierii raportează zilnic par
tidului în scrisorile lor către 
redacție- Să răsfoim îm
preună doar cîteva dintre 
ele .

Iată scrisoarea pionierei 
STELA PASCU din clasa a 
Vl-a de la Școala de 7 ani 
din Pecineaga, regiunea 
Constanța- „Cu drag ra
portăm partidului că noi, 
pionierii din comuna Peci
neaga, dorim _ să facem co
muna noastră cît mai fru
moasă- Pentru aceasta mun
cim cu multă dragoste. Toți 
pomii de pe străzile comu
nei i-am luat sub îngrijirea 
noastră. De curînd, am să
pat în jurul lor ronduri și 
i-am văruit. Tot în această 
perioadă am plantat în gră
dina școlii peste 160 de pu- 
ieți de duzi și pomi fructi
feri".

„Pentru pionierii Școlii de 
7 ani din comuna Nicorești, 
regiunea Galați, — ne scrie 
pioniera IULIA APOSTEA- 
NU din clasa a Vil a — 
cele 3.320 kg. de fier vechi 
colectat reprezintă o mîn- 
drie- După modestele noas
tre puteri am contribuit și 

noi la înfăptuirea lozincii : 
„Din fier vechi oțel nou". 
Aurel Trofin, Spiridon Ale
xandru. Nicolae Chirvasie, 
Laurențiu Ichim și Iulia 
Cristea au adus fiecare cîte 
o sută de kg de fier vechi".

„Și nouă ne este dragă 
munca în comun, scriu pio
nierii de la Școala de 7 ani 
din Călimănești. Cu mic, cu 
mare, am dat ajutor întovă
rășirii pomicole din comuna 
noastră pentru ca în viitor 
roadele să fie cît mai bo
gate. Unii au marcat tere
nul, alții au săpat gropile, 
și în curînd vom planta noi 
puieți. In curînd livada 
noastră va fi mai mare“-

Raportăm, raportăm, ra
portăm !... Pionierii din co
muna Vilcănești, raionul 
Teleajen, au plantat în pă
durea din apropierea co
munei, 4.000 puieți de ste
jar. Cei din Lespezi, raionul 
Pașcani, regiunea Iași, au 
adus zile, de a rîndul din pă
durea comunei puieți de tei 
și cireș pe care i-au plantat 
de-a lungul șoselei ce stră
bate satul. Din pepiniera 
școlii ei au mai plantat încă 
500 de nuci- Dar munca pio-

nierilor nu s-a oprit aici. Ei 
și-au luat angajamentul să 
poarte de grijă și pe mai 
departe puieților plantați.

„Ce frumoasă va fi șosea
ua noastră străjuită de sute 
de pomi în floare sau încăr- 
cați de fructe, scrie VASILE 
BUȘAGA. Ce mîndri vor fi 
pionierii care au plantat a- 
cești pomi. Și pe bună drep
tate. Au contribuit și ei 
doar la înfrumusețarea co
munei lor“.

„Sătenii din Casmicea —• 
raionul Hîrșova, regiunea 
Constanța au hotărît să re
pare drumurile comunei 
care pe ici, pe colo, erau 

desfundate' Cum au aflat de 
această hotărîre pionierii au 
și fost prezenți. Cu entu
ziasmul caracteristic lor, 
peste; o sută de piojnieri au 
muncit alături de sătenii ti
neri și vîrstnici la căratul 
pietrei din carieră și apoi 
la amenajarea drumului. 
Dar nu numai aici pionierii 
și-au dovedit hărnicia și 
dragostea lor de muncă — 
ne povestește FLORICA 
NAUM. Nu de mult pionie
rii au contribuit la curățirea 
a peste 30 ha. izlaz pe care în 
curînd va începe pășunatul 
oilor". Priviți fotografia de 
față : vreți să’i cunoașteți ?

Sînt pionierii de la Școala 
de 7 ani din comuna Merei, 
raionul Buzău, regiunea Plo- 
ești. Cercetînd prin toate 
cotloanele din curțile săte
nilor, și peste tot unde au 
putut găsi ceva fier vechi, 
ei au reușit să strîngă 
2.200 kg fier vechi pe care 
l-au și predat I.C.M.-ului- E 
vesel ȘTEFAN DEDU că și 
de data aceasta au umplut 
căruțul, sînt vesele și 
pionierele STELA GHERBO- 
LUȚA dintr a Vl-a, MARGA
RETA BUCIUMEANU și 
MARIA COMĂNEANU din- 
tr-a IV-a, că și-au îndeplinit 
cu cinste angajamentul.
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In Iu
ORIZONTAL. 2. Patria minuna

telor flori de toamnă, crizantemele. 
9. Frumoasă și cunoscută melodie 
cu caraoter popular, purtind nume 
de floare, al cărei autor este com
pozitorul Mălineanu (pi.). 13. în
floresc lingă „sfioasele campaniile" 
in poezia „Sfîrșit de vară" de To- 
pîrceanu (sing.). 17. Rudele pitice 
ale jalnicelor margarete- 19. Repu
blică populară, renumită pentru 
cultura trandafirilor și parfumuri- 
lor ce se extrag din ei. 21. Autorul 
romanului „Dama ou camelii" a 
cărui eroină. Margareta, a devenit 
Violeta în opera lui Verdi. 22. 
.....Florilor", ostrov bun de odihnă 
și pescuit in lucrarea cu același 
nume a maestrului Sadoveanu. 24. 
Nevinovat ca o floare. 25. „Floa
re de...“. roman de Victor Ion Popa 
In care sînt înfățișate suferințele 
războiului. 27. Soția arabului Ben- 
Ardun din poezia „El Zorab" de 
Coșbuc. 29. Cuvînt de respect cu 
care copiii sau cei tineri se adre
sează fraților sau bărbaților mai 
vîrstnici. 30. Pictor romîn, autor a 
nenumărate pînze ce înfățișează 
lumea florilor: „Ghiocei", „Liliac", 
„Trandafiri intr-un pahar" etc. 32. 
Pană. 34. Plante de apă dulce sau 
sărată a căror culori vii și variate 
sînt determinate de adîncirvea la 
care ele se găsesc în apă. 35- 
Puzderie de albine, de fluturi, sau 
petale ce. zboară din pomii înfloriți. 
37. Numărul 49 la Romani. 38. Du
mitru Emil 39. Se referă la nave. 
41. Pianist și compozitor spaniol. 
42 Specie de cline mare, cu botul 
gros și părul scurt. 43. înainte de 
a semăna.

VERTICAL. 1. Poetul care adre
sează primăverii versurile: „Sună,

mea florilor
ghiocel, sună clo
poțel" pentru care 
A. Mendelsohn a 
compus muzica. 2. 
Om, în limba chi- > 
neză. 3. A pindi 
trecerea cuiva. 4. 
In lumina, culoa
rea și parfumul lor 
stă toată frumuse
țea și gingășia flo
rilor (sing.). 5.
Nord-sud. 6. Iubire 
(olt.). 7. Arbuștii
veverițelor, cu flo
rile ca ciucurii. 8. 
Cucurbitacee cu flori 
mari și albe și cu 
fruct ce poate servi 
drept uas pentru 
lichide. 10. Ura... 
s-a-ntors. 11. „Ră
dăcinile sînt amare", lucrare a- 
parținînd scriitorului Zaharia Stan
ca. 12. Cuvînt împrumutat de la 
francezi care înseamnă la figurat 
„nazuri" (sing.). 14. Multicolore 
podoabe ale naturii pe care poetul 
Anghel, in poezia cu același nume, 
le înfățișează: „O fantezie uriașă 
le-a dat un strai la fiecare / Șl fete 
nu-s pe tot pămintul / Să-mbrace 
mai frumoase rochii". 15. . „Cîntă- 
reață dulce-n grai / Cea numită 
„perla cîntăreților din mai”, ț Dul
ce va doini din... / Midte doine, 
mierla", din „Concertul primăverii" 
de Cosbuc. 16. Arma legendarului 
Wilhelm Tell. 18. Editură. 20. Că- 
mașe cusută cu flori și fluturi. 23. 
Una din mările interne ale U.R.S.S.

26. Florile cele mai iubite și mai 
cîntate de Eminescu, luceafărul poe
ziei rominești. 28. Scriitor romîn, 
supranumit „poetul florilor" pentru 
dragostea cu care le-a tinted. 31. 
Luna poeților, cînd natura întreagă 
se. împodobește: cu flori in mii de 
culori. 33. Strălucitoare floare a 
primăverii, cu parfum puternic ș‘ 
flori albe, simbol al nevinovăției. 
36. Patria celor mai rare varie
tăți de lalele din lume. 38. Com
pozitor din R.P.R-, autor al piesei 
pentru cor „Floare roșie". 40. Ti
pare o dată cu dedițeii, brebeneii și 
ioporașii, primăvara și în poezia 
„Dimineața" de Alecsandri.

S BUCURESCU

Atletism
Dragi prieteni, ne găsim pe 

arena sportivă din Luduș. Este 
o zi minunată, o adevărată zi 
de primăvară- Peste 200 de 
pionieri de la Școala medie 
sînt prezenți în această dimi
neață de aprilie la marele 
concurs sportiv închinat zilei 
de 1 Mai. La concursul de as
tăzi participă pionieri care în 
decursul lunilor care au trecut 
au îndeplinit. cu cinste prima 
condiție pentru obținerea dis
tincțiilor pionierești — învăță
tura. Și numărul lor este im
presionant ; peste 80- Ei vor ca 
astăzi să dovedească tuturor 
că tot atît de silitori sînt și la 
sport. Rezultatele obținute la 
fiecare serie dovedesc cu pri
sosință acest lucru. Ovidiu 
Stoica, în afară de faptul că 
este unui dintre cei mai buni 
fotbaliști, a parcurs astăzi 40 
m în 7". Mai puțin cu 1'5/10 
decît prevede norma. Timpi la 

fel de buni au realizat și Ion 
Crețu, Iosif Boantă, Ion Stingă. 
La fete, surpriza zilei a consti
tuit-o Ana Crețu din clasa a 
V-a- Deși mică de statură, ea a 
parcurs cei 40 m în 7"9ri0, iar 
Maria Găbudeanu și Maria Ni- 
chită în 8'2'10.

La aruncarea la țintă cu 
mingea de oină, Ion Sofronie 
impresionează prin precizia cu 
care aruncă mingea- Din 3 a- 
runcări a realizat 3 puncte. A- 
ceeași dibăcie a arătat-o și 
Marin Ghenadi.-.

Aproape de amiază, după 
terminarea concursului, tova
rășul profesor de educație fizi
că și în acelaș timp antreno
rul lor a mărturisit că este 
foarte încîntat de rezultatele 
obținute astăzi de către micii 
concurenți. Toți participant» 
au trecut normele sportive cu 
timpi superiori, îndeplinind în 
felul acesta încă o condiție 
pentru obținerea steluțelor 
roșii.

AL MIHU
Luduș, 3 aprilie 1960

Câștigătorul 
concursului

Intro după-amiazu, în zilele 
acestei primăveri, la Școala de 
4 ani din comuna Hîrja, raio
nul Tg. Ocna, regiunea Bacău, 
a fost multă fierbere...

Cei 28 de pionieri aflaseră 
vestea. Pionierul Florin I. Co- 
tîrlici — va primi un... pre
miu. Ce se întîmplase ? In 
urmă cu cîtva timp, Florin 
participase la concursul nos
tru de cuvinte încrucișate or
ganizat împreună cu C.E.C.-ul. 
El a trimis redacției dezlegă
rile exacte, iar prin tragere la 
sorți a cîștigat premiul I o... 
bicicletă. Și. așa i s-a îndeplinit 
o veche dorință pentru care de 
altfel strîngea și bani la C.E.C.

UN MIE Cil
I După ore, iotă-ne în sfîrșit pe 
■ terenul de sport. Așteptam de mult 
• intilnirea dintre echipa de fotbal a 
| școlii noastre și cea de la Școala 
j de 7 ani nr. 1.

Meciul a început. Din primul 
i minut de joc s-a văzut că cei de 

la școala nr. 1 au un joc legat, 
j bine coordonat, condus de Gligor. 

căpitanul echipei lor. Și ai noștri 
au jucat bine, dar apărarea nu a 
putut face față atacurilor echipei 
adverse. Eu eram în poartă, și, cu 
toate că m-am străduit să apăr 

j bine, am reușit numai î-n parte.
lată I pe Gligor. Pasează centru- 

| lui atacant, Moldovan, care, cu o 
' repeziciune uimitoare, înscrie ire

parabil. Așa că intervenția mea a 
fost inutilă. După cîteva minute, e- 
chipa noastră egalează prin golul 

j marcat de Henegar. Peste puțin, 
tot el mai înscrie un gol dovedin-

du-se cel mai activ. Cei din echipa 
noastră erau încîntați. Erau siguri 
că victoria este a noastră și echipa 
a încetat să mai joace ca la în
ceput. Ni se părea că avem meciul 
„în mînă".

Dar, cînd nici nu mă așteptam, 
Gligor înscrie un gol în poarta pe 
care o apăram I Apoi, cu toată a- 
tențîa mea, Gligor mai marchează 
un gol, asigurînd victoria echipei 
sale. Toate atacurile noastre pen
tru egalare au fost zadarnice.

Cu toate că cei de la Școala de 
7 ani nr. 1 ne-au învins, nu sintem 
supărați pe ei- Au jucat mai bine 
decît noi. Ne vom antrena mai 
mult de acum înainte și vom fi 
mai puțin încîntați cînd nu trebuie!

pionier 
MIHAI ZGIIA 

cl. a Vil-a, 
Școala mede nr. 2, Alba Iulia



I
 Seara, în casa Ulianoviior e 

rgomot și veselie. Copiii s-au 
inters de mult de la școală, 
și-au pregătit lecțiile. Acum pot 
să se odihnească, să joace o 
partidă, două, de șah.

Șahui e jocul iubit în familie. 
Și cei mai pasionați jucători 
sînt Volodea, fratele lui mai 
mare, Sașa, și tatăl, îlia Nico- 
laevici.

Uneori, organizează campio
nate. Lui Ilia Nicolaevici ii vine 
cam greu. Trebuie să calculeze 
mult fiecare mișcare pentru că 
Volodea e un adversar foarte 
serios.

In casă, o distracție deosebi
tă au sîmbăta. In acea zi, copiii 
scot un juma! săptămînal. El 
apare sîmbăta de unde l-au și 
numit „Subotnic". Redactor prin- 
cipal al jurnalului e Sașa. El a 
desenat cu creioane colorate 
coperta și a scris titlu! cu litere

LENIN
Lenin s-a gindit la voi, 
La fiecare,
S-aveți ghiozdane și haine noi, 
Să vă fie privirile cutezătoare.

Pentru cînd veți fi mari
Lenin s-o gindit să aveți fiecare 

cite o casă, 
Să ajungeți muncitori fruntași, 

cărturari, 
Și viața să vă fie frumoasă.

Așa era Lenin : înțelept fără 
seamăn, și bun ;

Adeseori se juca ore-ntregi cu 
copiii

Dar tare nu-i plăceau, eu vă spun, 
Leneșii, mincinoșii, palavragiii.

Lenin la toate s-a gindit,
Pină și la cea mai mică tristețe 

ori bucurie...
iar traiul nostru este azi imbelșugat,

fericit... 
Dar cine dintre voi, lucrul acesta 

nu-l știe ?

PETRE GHELMEZ

Cînd ești pionier
Cînd ești pionier
Cinstește-ți, păstrează-ți cuvintul. 
Să-i dai greutatea, puterea, 
Ce-o are pămintul.
Cînd ești pionier
Să-ți dănțuie visu-ntre stele, 
Să nu te abată din drum 
încercările grele.
Cînd ești pionier
Și un om e lipsit de lumină.
Să lupți, să-l înalți, să-l ajuți,
Cu inima plină.

Cînd ești pionier 
învață, invață fierbinte.
Vei fi om întreg, comunist. 
Ține minte !

VIOLETA ZAMFIRESCU 

mari. Toți copiii erau colabora
tori ai ziarului. In fiecare sîm- 
bătă ei ii inminau redactorului 
șef povestiri ale lor, ghicitori, 
rebusuri. Fără nici o schimbare, 
Sașa ie introducea in numărul 
respectiv al ziarului. Ziarul era 
gata. Volodea era in clasa l-a 
dar nu se lăsa mai prejos de- 
cît frații mai mari. El, de aseme
nea, scria povestiri despre gim
naziu și tovarășii săi. Și iată 
că seara se adunau toți in su
fragerie. Ziarul se citea de la 
prima pină la ultima pagină.

El trecea din mînă-n mină. 
Glumele făcute de Sașa frați
lor și surorilor trezeau un ris 
prietenos.

Seara mama se așeza la 
pian. Toți cei din casa Uliano- 
vilor iubeau muzica. Maria A- 
lexandrovna a inceput foarte 
devreme să-i învețe pe copii 
muzica. Volodea nu putea su

PACE VREM!
Sputnicii ne taie drum spre Lună» 
creștem către soare și belșug. 
Pace vrem I Războiu-n veci 

s-apună» 
să prefacem sabia în plug I

Refren :
Primăvara țării sîntem noi, 
ne-așteaptă holde aurii, uzine, 

schele, 
sub soarele-nalt, cu pas cutezător, 
să ne-ndreptăm, prieteni, către ele.

I Azi partidul, patria ne cheamă. 
Am sfărmat pe veci și chin și jug, 
Nu-și va pierde fiul buna mamă, 
Să prefacem sabia în plug I

Refren :
Decît mare făurar de pace —

i nu-i sub cer mai mîndru meșteșug, 
Făurari de pace ne vom face,

' să prefacem sabia in plug 1

Versuri: E. BOKOR

soa - re-nalt cu oas cu* te -[ză • tor.,— Să nen-dreg-tăm gri^e • teri că-tre e 2./k/

feri melodiile triste, lacrimoge
ne, in schimb cinta cu plăcere 
cintecele in care răsună vitejia, 
bărbăția. Mai ales ii piăcea 
melodia „Marea noastră e mi
ntoasă" : . .

„Dar aici valurile ii aduc 
Numai pe cel cu suflet 

tare, 
Curaj, fraților,

Prinsă de furtună
Pinza mea e întinsă și pu

ternică".
Vara, familia Ulianoviior ple

ca la Cucușchin. Satul se întin
dea pe malul inalt al unui riu. 
Din toate părțile il înconjurau 
văi adinei și abrupte. In spatele 
văilor începea pădurea. Aici 
mergeau Ulianovii după ciu
perci și fructe.

In pădure era vesel. Copiii se 
jucau, alergau la întrecere, ci
teau versuri cu voce tare. A- 
prindeau focuri în poiană. Co
ceau mere sălbatice și cartofi. 
Merele erau acre, erau prea 
acre. Nimeni nu putea să mă- 
nince nici măcar unul intreg.

La Cucușchin, ziua incepea 
pentru Volodea dis-de-diminea- 
ță. El se scula repede, minca in 
fugă și alerga in uliță. Aici îl 
așteptau tovarășii.

începea alergarea. Aveau 
multe jocuri, dar mai ales le 
plăcea să se joace de-a caza
cii. Totdeauna il alegeau ata
man pe Volodea.

Odată, Volodea și tovarășii 
au hotârit să facă un zmeu. 
S-au străduit îndelung să-l li
pească. Zmeul intr-adevăr a 
ieșit mare și frumos. Toți copiii 
din sat au alergat să-l vadă. 
S-au indreptat spre luncă. Vin- 
tul a înșfăcat zmeul, și el s-a 
ridicat in zbor sus, sus de tot. 
Toți ar fi dorit să țină de sfoară. 
Au apucat toți de ea și au tras 
puternic.

Zmeul s-a rupt.
Acasă, după cină, Volodea 

povestea despre aventurile sale 
mamei și tatii. Atitea evenimen
te au fost in cursul zilei I Dacă 
nu s-ar fi intimplat să se rupă, 
zmeul ar fi zburat pină la nori. 
Avea despre ce să povesteas
că toată seara.

In romînește de 
V. MARIAN

Vioi

Sput-.m^ cit- ne faziîe drum spre filând creș-tem că * tre^foa-re șt^be! * șug..

P3 - ce vrem! Răz-bo-iu-n veci s-a-pu.**-nă, să pre-fa-cern sa- bi - 3 în plug! Prî-mă- plug!

Refren

- va - ra ță - fii sln-tem .noi, Ne aș teap-tă hol-de a — tr-zi-ne, sche**- le, sub

Fragment din poem
Un pămint ean.

dar nu din cei ce știu să vadă 
numai făina din ladăl
Privirea-i,

dintr-un singur zbor, 
pămint u-nlreg ințelegind cam geme, 
el a știut

să desluscască-n viitor 
tot 

ce-i
ascuns de vreme.

Era ca mine 
și ca voi, 

ca sute
de oameni din mulțime, 
doar pe la ochi

— de gloduri — 
avea mai multe cule, 

și-aoea 
o mai ironică, 
a buzelor, 

asprime.
Dar nu asprimea de satrap 

care-n triumf să vie, 
strivindu-te 

sub carul lai.
smucutdu-și hamul..,

Pentru tovarăși — 
pllpiia 

de omenie.
Mai aspra decil fierul — 

cu dușmanul.
Necazuri omenești 

l-au încercai.
O groază.

Ca boala 
lupta ca și noi, deseori.

Și-n el, 
și-n noi, 

ni-i scump 
și-același, glodul.

Cian deci, 
ații cit e, 

să nu-i fac dar
Intreaga-mi viață, 

și cu-ntreg avintul
Gti s-o lungesc 

pe-a lui 
c-o clipă doar t

Iti rotii ne ște dc
CICERONE TEODORESCU

Muzică: A. BIRCA

Maiakovski 
despre Lenin

Despre cel mai uman 
dintre oameni

de N. ASEEV

- întrebați cum a lucrat Vla
dimir Vladimirovici Maiakovski a- 
supra chipului lui Lenin ? Aceasta 
este o întrebare grea și com
plicată.

Maiakovski nu putea să nu se 
apropie de figura lui Lenin. Imi a- 
duc aminte de gerosul ianuarie 
1924, de steagurile de doliu, de 
lungile șiruri de oameni venite 
să-și ia adio de la iubitul condu
cător .Printre ei se afla și Maia
kovski. De patru ori a trecut in 
rindurile de doliu. Pe urmă Maia
kovski a spus :

- Nu știu ce și cum, dar l-am 
privit printre lacrimi.

Noi, prietenii lui, n-am știut 
multă vreme că Vladimir Vladimi 
rovici lucrează la un nou poem. De 
obicei ne citea destul de bucuros 
strofe și bucăți separate care se 
aflau în lucru, dar Maiakovski n-a 
vorbit multă vreme despre această 
operă, iar de arătat n-a arătat 
nimic pină n-a fost terminată 
toată.

Propriu-zis, Maiakovski a început 
să lucreze la poem încă în 1923_. 
Cele petrecute în zilele gerosului 
ianuarie 1924 a iuțit brusc munca. 
Și iată, în sfîrșit, prezentînd în pri
ma citire poemul la Casa tipăritu
rilor din Moscova. Asta s-a întîm- 
plat la 18 octombrie 1924. Iar în 
21 octombrie a citit poemul în Sala 
Roșie a Kremlinului în fața 
activului de partid. Maiakovski 
spunea că înainte de toate vrea 
să-și verifice poemul în fața po
porului. După primele citiri el a 
ieșit cu poemul în fața celor mai 
deosebiți auditori, și îi plăcea foar
te mult să-l citească în uzine. Le
nin era pentru poet un chip profund 
uman. Așa socotea Maiakovski că 
trebuie să fie oamenii viitorului - 
așa de înțelepți, de mari și așa de 
simpli, de accesibili, de umani ca 
Vladimir Ilici Lenin.

Lucrind la poem, Maiakovski in 
mod conștient a dat o lecție poli
tică, economică, de miting a ace
lor ani, socotind că ea trebuie să 
se păstreze în amintirea generații
lor ca o epocă specifică, in care 
a trăit Lenin și de care Maiakov
ski nu l-a rupt niciodată. Poemul 
„Vladimir Ilici Lenin", a fost trăit 
intens de Maiakovski. El îl socotea 
drept cea mai bună operă a lui și îl 
iubea foarte mult. Și intr-adevăr, 
nici pină la Maiakovski, nici după 
el niciunul dintre poeți n-a creat 
o operă egală cu această creație 
nemuritoare despre cel mai uman 
dintre oameni.
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