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Școala noastră să fie tot mal frumoasă—iată o dorință pe care pionierii și-o dovedesc prin fapte

Intrînd pe ușa clasei, Petcu 
Lucian auzi un glas subțirel 
dîndu-i buna ziua. Se uita 
nedumerit în dreapta, în stin
gă, dar nu era nimeni I Cum 
acele ceasornicului se apro
piau de ora opt, în clasa mai 
intrară și Ulmeanu Nicolaie, 
și Dobre Victoria, în fine, mai 
mulți pionieri și școlari, care 
începură deîndata să schimbe 
impresii din excursii, sa po
vestească întîmplari din va
canța... Și timpul se scurse, 
începu prima ora. Era o ora de 
fizic3. Tovarășul profesor, 
care vorbea despre elementul 
Volta, le arăta un acumula
tor. Lucian își aduse aminte 
ca a uitat sania în curte, apoi 
gîndurile îi zburară la... der- 
deluș.

Și atunci auzi din nou gla
sul acela subțirel:

— Lașa astea, fii atent la 
explicațiile tovarășului profe
sor I

— Uf, iar începi ? 
sînt atent.

— Nu-i de 
să-ți și notezi 
pale.

Cînd ora se 
auzi din nou 
la poznaș ,• de
demna sa închidă caietul, sa-1 
pună în servieta și sa scoată 
în schimb cele necesare pen
tru ora ce urma. Lucian făcu 
întocmai. Destul de intrigat O 
întreba pe Iuliana, președinta 
detașamentului ;

— Ce sa fie ? Tot aud un 
glas care-mi șoptește ba sa fiu 
atent, ba sa-mi iau notițe...

— E Trimestrul doi I rîșe 
Iuliana. Știe că pe primul ai

Poftim,

ajuns; 
ideile

trebuie
princi-

Luciantermină, 
glăsciorul ace
asta data îl în-

rămas corigent și vrea să te a- 
jute.

— De ce numai pe mine ?
— Cine ți-a spus ? întreabă-1 

pe Petcu Florian, pe Dragnea 
Ion. A „vorbit“ și cu mine.

— Cu tine ?
— Da, cu mine, Trimestrul 

întîi i-a transmis și faptul că, 
Tănase Ion, Băluță Stanca, 
Tînțăreanu Iosefina, Militaru 
Florian au numai note de 9 și 
10, ei luptă pentru onoarea 
detașamentului. Aceasta însă

nu-i suficient. „Cu toții să în- 
vățați bine și foarte bine“, 
mi-a spus el. A aflat și despre 
rezultatele bune obținute 
Marincea Stela și Ulmeanu 
colaie. Ne-a recomandat 
împărtășim experiența lor 
celorlalte grupe. Și despre a- 
dunări mi-a vorbit, și despre 
cărțile de literatura citite, des
pre recenzii...

— Dar eu, eu...
— Știe, știe că ai refuzat să 

fii ajutat, că nu ai aplicat în 
practica cele discutate în adu
nări. Mai ții minte adunarea 
intitulata „Cum învăț" ? 
cea despre programul 
folosirea timpului liber ?

Lucian și le amintea 
pe toate. Dacă ar fi ținut sea
ma de cele discutate atunci nu 
mai era corigent la fizica, la 
matematică. Și gîndurile i se 
învîrteau toate în cap. Da. 
„Trimestrul doi" avea drepta
te. Și el, Petcu Lucian din cla
sa a Vil-a a Școlii de 7 ani 
nr. 3 din Alexandria știe asta. 
Iar glasul l-a recunoscut, e 
chiar glasul lui, al conștiinței 
sale. Acum știe că trebuie 
să-și vadă de treaba serios, sa 
fie sîrguincios asemenea ma
jorității 
șament.
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pionierilor din deta-

V

Freamătul 
deodată. Goarnele au 
solemn și trei pionieri 
drapelul unității 
tat spre careu.

— Unitatea noa
stră este gata 
pentru începerea 
adunării festive ' 
dă raportul Du- 
mitrăchescu A- 
drian, președin
tele unității.

Sala căminu
lui cultural din 
comuna Micești, 
regiunea Argeș 
este plină. Au 
venit părinți ai 
pionierilor, tova
răși profesori, u- 
temiști. Doar era 
vorba de o mare 
Sărbătoare. Azi 
mulți dintre cei 
mai buni pionieri 
ai unității ur
mează să pri
mească distinc
țiile pionierești, 
răsplată a sîrgu- 
inței la învățătu
ră, a comportă
rii demne, civili
zate, a hărniciei 
în acțiunile pa
triotice. Totul e- 
ra pregătit de 
sărbătoare, sala 
frumos pavoaza
tă, pionierii îm- 
brăcați cu grijă, 
echipa artistică 
cu programul în 
mod special al
cătuit... De la 
masa prezidiu
lui, unde fusese
ră invitați tovarășul secretar 
al organizației de partid, 
Evaru, directorul școlii 
cum 
parte 
rășul

Dumilrăchescu Adrian ci. a Vl-a

Tasevici S teii ana cl. a Vl-a

Lcmnaru Cornel ci. a Vl-a

Ion 
pre- 

și părinții care făceau 
din sfatul unității, tova- 
Aurel Apostolescu,

structorul superior a adresat* 
pionierilor cuvinte pline de> 
căldură și bucurie, a amintit 
despre cele mai frumoase acți* 

uni și activi* 
tați organizate 
și desfășurate d® 
către pionieri- 
Astfel, dînsul » 
povestit despra 
interesantele a« 
dunări și excursii 
pe care le-au or* 
ganizat, despre) 
plantarea celor 
1.000 de puieți șt 
200 de pomii 
fructiferi, despre 
programele artis
tice prezentate 
de pionieri, des-» 
pre succesele lor 
sportive.

...Chirița Ma-» 
rian din detașa* 
mentul clasei ai 
Vl-a fu chemat 
Ia prezidiu pen-1 
tru a i se în-< 
mîna distincția. 
Și, deși știa că> 
va primi steluța, 
băiețelul subți
rel, cu ochii că* 
prui și care tot
deauna era calm,, 
de data aceasta 
simți cum 1 se1 
roșesc obrajii de> 
emoție. Aceeași> 
emoție pe cărei 
au încercat o a- 
poi și pionierii 
Rîzea Ion, Rete- 
voiescu Ion, Lu
ca Cornel, Po
pescu Margărin* 
ta._ De altfel, 
au împărtășito> 
unității, atît cei

bucuria lor 
toți pionierii 
care au primit distincțiile 
anul trecut cît și cei care sa 
pregătesc să le primească ia 
viitor. ELENA TOFAbi

GETA COSTIN
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tru toți, mai sînt . tural, sa continuăm 
unii care se poarta întrecerile însă de 
necuviincios cu pa- Jdata aceasta la cîn- 

*-—, dansuri

Trimestrul
în detașamentul

Odată ajunsă a- 
casa, Elena scoase 
din servieta o mul
țime de bilețele, 
înainte de a le 
desface, le numără. 
59I Erau propune
rile pionierilor din 
detașament pentru 
programul de acti
vități din prima lu
na a trimestrului II.

Haideți sa răsfo
im, împreună cu 
Torni Elena, pre
ședinta detașamen
tului, cîteva bile
țele.

„în detașamentul 
nostru sînt mulți 
pionieri talentați. 
Ce-ar fi sa formăm 
o brigadă artistica a 
detașamentului nos
tru ? Soveja Mihai 
și cu prietenii 
ne pot ajuta 
texte".

„Eu propun 
organizăm un con
curs pentru „Cel 
mai frumos om de 
zapadă" și un joc 
cu bulgari de zapa-
«HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiM

da, de pilda „Apă
rarea cetății..."

„în fiecare sap- 
tămîna, fiecare din-

rinții, care-i bat pe^~ ■ tece, 
11V0UU gei ..iniei,';, care, se 
, ,, .. ;urît pe ,stras» 

dă sau la școală. 
Mai sînt unii le
neși sau dezordo- 
fiați. Ei bine, la 
adunare sa discu
tam despre faptul 
ca un adevărat pio
nier trebuie să faca 
cinste cravatei roșii 
în orice împreju
rare".

„M-am gîndit la 
o duminică distrac
tivă la care să-i in
vitam pe pionierii 
din clasele a V-a 
de la școala din 
Prejmer. Diminea
ța,sa organizăm în
treceri sportive la 
handbal, fotbal, vo
lei și atletism. La 
prînz, să-i invităm 
la noi la masă, iar 
după - amiază, îm
preuna cu tovarășul 
Ion Cîrceag, pre
ședintele gospodă
riei noastre agri
cole colective, să 
le arătăm gospodă
ria noastră. Mai tîr- 
ziu, la căminul cui-

tre noi să aducă la 
școala cîte 10 kg 
cenușa. în fiecare 
sîmbata, cel care a 
adus cea mai mare 
cantitate sa fie de
clarat fruntaș în 
acțiunea de spriji
nire a gospodăriei 
agricole colective. 
Fiecare vă dați sea
ma ce bun îngrășă- 
mînt este cenușa 
pentru ogoare".

„Sînt de părere 
sa formăm un colț 
viu al detașamentu
lui nostru. Avem 
posibilitatea sa adu
cem la școala pă
sări, pești, iepuri, 
diferite plante... Eu 
pot, de pildă, sa 
aduc un pițigoi".

„Aș dori mult sa 
organizăm o adu
nare cu tema „Sa 
fii pionier pretu
tindeni". Iată cum 
vad eu aceasta adu
nare. în detașamen
tul nostru, în afara 
pionierilor care pot 
fi un exemplu pen-

poezii. M-am gîndit 
sa încheiem aceas
tă duminica dis
tractiva cu o reuni
une pioniereasca**, 

„Trebuie neapă
rat sa formam în 
detașamentul nos
tru echipe de hand
bal, volei, și atle
tism. Avem o sala 
excelenta de gim
nastica deci antre
namentele să 
începem chiar 
pe acum“.

Acestea au fost 
doar cîteva din 
propunerile făcute 
de pionieri. Desi
gur, nu toate vor 
putea fi realizate 
într-o singura luna, 
dar nu-i nimic ; tri
mestrul are trei 
luni și nu vedem 
de ce pionierii din 
detașamentul 
selor a V-a 
la Școala de 
ani din 
Harman, 
Brașov, 
tea ține 
propunerile făcute 
acum în progra
mele de activități 
ale lunilor viitoare.

ROMEO DAN

da
de 

7 
comuna 

regiunea 
n-ar pu- 
seama de

a dansului

au

progra- 
din Ba- 
încîntat 
brigada

Sărbătoare a eîntecului
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Aplauzele nu mai conte
neau. Entuziasmați, chiar 
și cei de pe scena o a- 

plaudau pe fetița care-i privea 
cu ochi mirați pe spectatori. 
Era surprinsă de succes dar și 
tare bucuroasa. Bucuroasă, mai 
ales pentru că nu înșelase a- 
șteptarile pionierilor. Doar ei 
o învățaseră atîtea cîntece fru
moase, o încurajaseră și, așa 
cum îi promiseseră, o aduse
seră la faza intercomunală a 
tradiționalului concurs cultu
ral artistic al pionierilor și 
școlarilor. Bineînțeles, că sili- 
toarea școlăriță Roșu Florica 
din clasa a Il-a de la Școala 
d^ 7 ani din Bărăști de Cep
turi la început nici nu și-a în
chipuit că va putea cînta pe 
scena. îi era teamă, dar cum 
ea dorește mult sa poarte cra
vata roșie și cum pionierii i-au 
spus că pentru aceasta trebuie 
sa fie și curajoasă — a cîntat. 
Și, tare fericita de succesul a- 
vut, devine spectatoare, îi as
culta pe pionierii care recita 
poezii despre patrie și partid, 
se entuziasmează de minuna
tele cîntece pionierești, rîde 
cu poftă la glumele brigăzilor 
dj agitație. N-ai timp nici sa 
întorci capul, pentru

alte formații artistice pionie
rești se înfățișează pe scena. 
Sînt doar pionieri din patru 
comune ale raionului Vedea, 
regiunea Argeș. Și care mai de 
care s-au pregătit cu 
me artistice bune. Cei 
răști de Cepturi
spectatorii cu corul și 
lor de agitație, cei din Vlaici, 
cu echipa de dansuri, cei din 
Mircești, cu talentații lor reci
tatori, iar pionierii din Băraști 
de Vede, cu neîntrecuții so
liști de muzica populara 
mîneasca.

Concursul acesta a fost o 
adevărată sărbătoare a- 
tît pentru oaspeți, cît și 

pentru cei din comuna gazda 
— Bărăști de Cepturi. Sala că
minului cultural a fost în du
minica aceea neîncăpatoare. 
Cu toții, colectiviștii din co
muna au venit sa-i aplaude pe 
micii artiști, au venit la săr
bătoarea eîntecului, dansului 
și poeziei. Și-au fost răsplătiți 
cu frumoase programe. Aceas
ta, pentru că pionierii s-au 
pregătit cu însuflețire pentru 
tradiționalul lor concurs cul
tural artistic.

AL. MIHU

E ger, ninge, temperatura 
e sub zero grade! Cu toate 
acestea, în cercul micilor 
naturaliști de la Casa pio
nierilor din Ploiești plan
tele se dezvoltă 
Parcă ar fi vară, 
ta pentru că aici 
condițiile, pentru 
nierii Ie îngrijesc cu pri

cepere.

normal.
Și aceas- 
au toate 
că pio-

Sînt veselă și vreau să 
Înveselesc și pe voi. Poate că 
veți spune : „Mare lucru I Toc
mai de aceea ești gazetă de 
perete cu rubrică de satiră și 
umor; ca să creezi bună dis
poziție !". Ei bine, nu-i așa. 
Dați-mi voie să vă atrag aten
ția că o gazetă 
poate să fie 
interesantă.
lectivul de redacție... Nu vreau 
să vorbesc despre aJfif, dar să 
știți că la noi e o plăcere. Sâ 
vedeți cu ce articole pline de 
tîlc mă împodobesc copiii, cum 
se mai întrec pentru a găsi 
cele mai potrivite culori și ca
ractere de literă pentru titluri... 
Când apar, toată școala se 
strînge Ungă mine. Sînt, mi s-a 
spus, o gazetă de perele efi
cace 1 Vă rog să-mi scuzați 
lipsa de modestie, dar acesta e 
visul meu: să nu treacă nimeni 
indiferent pe Ungă mine, ci să 
mă citească cu atenție și să 
tragă învățăminte.

Intr-o zi, Șorodoc Vasile toc
mai intrase în școală. Dă să 
treacă pe lingă mine, bine dis
pus ca de-obicei, cînd își vede 
chipul pictat la loc vizibil, cu 
o explicație în versuri I A stat 
Șorodoc, s-a uitat lung, a citit 
și s-a întristat. Cred și eu, era 
criticat că nu-și poartă cravata 
roșie. Acum, Șorodoc nu mai 
vine niciodată la școală fără 
cravată. Altădată, am avut o- 
cazia să mă ocup de Boldeanu 
Ștefania. M-au ajutat chiar co
legii ei din clasa a Vll-a. Că 
Ștefania se piaptănă într-un 
chip cam neobișnuit, câ se îm
bracă extravagant... Și iată că 
Ștefania se poartă azi ca orice 
fetiță de vîrsta ei.

E bine să fii eficace ! Le urez 
acest lucru tuturor surorilor 
mele I

de perete 
cîteodată ne- 

Depinde de co-

Gazeta de perete a unită
ții de la Școala pedago

gică din Suceava.
Pt. cont.

SANDU ALEXANDRU

mwomwwnwytTww vTowmiiTmira

LITERA OPRITĂ
Numărul elevilor 

buie să fie mai mare 
care stă în mijloc, pune întrebări celorlalți 
jucători. De pildă: „Unde ai fost azi di
mineață „Ce ai în mînă „Ce zi este 
astăzi î“ etc. Elevul căruia i se pune în
trebarea trebuie să răspundă repede, oco
lind însă în răspunsul său „litera oprită**.

De pildă, litera oprită este „o“. „Unde ai fost azi dimi
neață întreabă jucătorul din mijloc. Nu se poate răspun
de „La școală**, ci trebuie să se aleagă un răspuns în care uu 
se află litera „o“. De pildă : „In clasă**.

Acela care nu răspunde de îndată sau întrebuințează litera 
oprită, iese din joc. Cîștigătorul va fi acela care rămîne ulti
mul în joc. Se pot 
și o consoană. Este 
cere o agerime mai 
de dat, dar jocul va

care joacă nu 
de zece. Unul din ei,

anunța și două litere oprite : o vocală 
limpede că în acest caz jucătorilor li se 
mare. Răspunsurile lor vor ft mai greu 
deveni mai vioi.
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NU LĂSA PE MÎINE...
„De ce azi, cînd și mîine 

e o zi, și poimîine șl, mă 
rog, oricînd ? De ce să mă 
omor învățînd de azi pen
tru teza care o voi da toc
mai la sfîrșitul trimestrului? 
Acasă am porumbei, care 

mai de care e mai frumușel, 
mai drăguț.

Să învăț de azi ? De ce î 
Las’ că-nvăț de mîine".

Și, totdeauna. Marc Mir
cea, pionier în clasa a Vil-a 
la Școala de 7 ani comuna 

Bâița, raionul Beiuș, lașa 
pe... mîine. întotdeauna pe 
mîine. Dar niciodată, azi. 
„Azi" nu exista pentru Mir
cea, decît... dimineața la 
școală cînd, fără să-și între
be colegii, le lua pur și sim
plu caietele și, fără pic de 
rușine, copia temele.

în aceste singure momen
te, „azi" devenea pentru 
Mircea o realitate îngrijo
rătoare.

Uneori, la oral, Mircea se 
„descurca". A, nu, n-a ră
mas corigent pe primul tri-

mestru, pentru că poate în
văța. Dar are medii numai 
de 5, 6 și uneori 7. Și Mir
cea vrea să se facă lăcătuș 
mecanic ca vărul său. Adică 
să meargă la Școala profe
sională din Oradea. In ace
eași zi, am cunoscut-o pe 
Peciu Viorica, colegă cu 
Mircea, președinta unității. 
Și Viorica are un vis, să de
vină chimistă. Dar ea se 
pregătește încă de azi pen
tru viitor.

Are un program zilnic pe 
care și-l respecta cu stricte

țe Și are, din aceasta cauză, 
numai medii foarte bune. 
„Dacă o zi nu învăț, rămîn 
în urmă cu învățătura. Și nu 
pot trece mai departe" — 
îmi povestea Viorica. Cîte 
goluri are Mircea în cunoș
tințele lui 1 Și le mai poate 
umple ? Da, sigur că da. Dar 
învățînd acum, Ia începutul 
trimestrului, mult, bine, te
meinic. Așa cum trebuie să 
facă fiecare copil care do
rește să devină un muncitor 
harnic, priceput, de nă
dejde. E. SKIBINSKI

m văzut, dragi co
pii, de multe ori, 
oameni care au tre
cut de mult de 
vîrsta pionierilor, 
eroi ai muncii so

cialiste, profesori, muncitori 
fruntași, luînd cuvîntul în ga
zeta voastră. Ei vorbeau des
pre cum e bine sa vă purtați 
și cum nu e bine să vă pur
tați. De data aceasta, vreau să 
cer permisiunea sa va spun și 
eu citeva cuvinte. N-aș fi fă
cut-o poate, daca, deunăzi, o 
ceata de voinici nu mi-ar fi 
sugerat ideea. Eram pe strada 
și mă îndreptam spre teatru, 
înaintea mea, un grup de co
pii discutau cu însuflețire. U- 
nul dintre ei, mai măricel, vor
bea mai mult decît toți. Vor
beau de-ale lor, de joacă. Dar 
un lucru mi-a atras luarea a- 
minte : băiatul cel guraliv a 
folosit pe parcursul a trei pro
poziții niște cuvinte foarte 
importante.

Pe cuvîntul meu, că soarele 
din filmul asta avea culoarea 
portocalei". Sau: „Pecuvîntul 
meu ca tovarășul profesor mi-a 
spus la sfîrșitul orei chiar așa : 
„Georgescule, ia tu mingea de 
volei acasă la tine și antrenea- 
za-te“. Și în sfîrșit: „Pe cuvîn
tul meu, dacă nu mă duc mîi
ne la Radu și poc-poc două pal
me. Ce, adică, mi-e frica de 
el?“

Grozav mare, Georgescu 
ăsta. Eu nu spun ca el n-ar a- 
vea de loc dreptate: soarele 
se poate sa fi fost portocaliu. 
Să,; întîmpla. Poate că, intr-ade
văr, tovarășul profesor i-a dat 
mjngea acasă să se antreneze 
(deși nu prea cred că i-o fi da
t-o numai lui sa se antreneze). 
Sînt convins că daca Radu e 
mai mic ca el, gata, poc-poc, 
doua palme. Dar pentru toate

Pe cuvîntul 
meu !

aceste lucruri sa-ți tot dai cu-" 
vîntul de onoare, asta-i altce
va. Asta înseamnă or că Geor
gescu nu cunoaște importanța 
cuvîntului dat, or că, pentru 
el, lucrul acesta, darea cuvîn
tului, nu reprezintă nimic. Și 
aceasta este foarte grav. în 
munca mea de actor, pe care-o 
fac de peste 40 de ani, am in
terpretat nu de puține ori, oa
meni minunați, cinstiți, cura
joși, perseverenți. în cuvîntul 
lor se puteau bizui cei din jur. 
Cu prețul vieții se străduiau 
sa si-1 respecte. Am avut feri
cirea sa trăiesc anii cînd în 
patria noastră oameni harnici 
își dau cuvîntul lor partidului, 
sa facă țara noastră mai fru
moasa, viața noastră senină.

Și cuvîntul lor devine fapta, 
în fiecare zi, în fiecare colț al 
țării, asemenea oameni minu

nați, raportează ca și-au ținut 
angajamentul, că și-au respec
tat cuvîntul. Gagarin și Titov 
și-au respectat și ei cuvîntul, 
realizînd cu succes zborurile 
lor istorice și transmițînd din 
nava cosmică impresii și con
statari din Cosmos. Respec
tarea cuvîntului dat desemnea
ză un om ferm, hotărît, cu
rajos. Cuvîntul nu trebuie să 
ți-1 dai și cînd e cazul și cînd 
nu e cazul. înainte de-a ți-1 da 
gîndește-te bine: pot eu, de
pinde de mine să fac acest lu
cru ? Merita să-mi dau cuvîn
tul pentru acest lucru ? Iar daca 
ți l-ai dat, sa nu uiți nici o 
clipă, că te-ai angajat, că cine
va așteaptă îndeplinirea cuvîn
tului dat. E bine să-ți dai cu
vîntul atunci cînd știi ca e vor
ba de îndeplinirea unui lucru 
folositor colectivității, poporu
lui, și trebuie să faci orice pen
tru a-1 respecta.

Luînd hotarîrea de a ma de
dica artei actoricești, pe care 
începusem s-o îndrăgesc de 
cînd eram copil de școala și 
activam într-o echipă de ama
tori, mi-am dat cuvîntul față de 
mine însumi sa muncesc cu 
abnegație pentru a-mi valori
fica capacitățile mele în mod 
cinstit. Apoi, mai tîrziu, ca rec
tor ui Institutului de Arta Tea
trală și Cinematografică „Ion 
Luca Caragiale", tot fața de 
mine m-am angajat ca împreu
nă cu ceilalți profesori, să e- 
ducăm pe viitorii artiști-cetă- 
țeni. Și aceasta-i o muncă de 
fiecare zi, pe care noi n-o ui
tam niciodată și pe care cu fie
care zi ne străduim s-o înde
plinim.

Pentru ca așa cere etica 
noastra comunista. Pentru că 
așa trebuie sa fie omul epocii 
noastre.

COSTACHE ANTONIU
Artist al poporului

în orele libere, cartea este un bun tovarăș. Astfel, 
la Biblioteca centrală de stat, zilnic vin numeroși 
pionieri și școlari cărora li se pun la dispoziție cele 
mai frumoase și interesante cărți, ziare și reviste.
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Drumeții, drumeții... Cîte 
locuri interesante nu vizitezi 
cu acest prilej, cîte învățămin
te prețioase nu aduni.

Pe șosea aleargă două ca
mioane. Sînt pionierii din Slo
bozia Mîndra, raionul Turnu 
Măgurele. Dornici de a cunoaș
te reședința raională, au sosit 
aici încă dis-de-diminea(ă. Fa
brica de mobilă „Oltul", Casa 
pionierilor, noul local de școa
lă medie încă în construcție, 
Orășelul copiilor, sînt doar cî- 
teva din locurile vizitate.

1.100 pionieri și școlari din 
raionul Curtea de Argeș au 
organizat în vacanța de iarnă 
o excursie. „Să cunoaștem cît 
mai mult despre lupta oameni
lor muncii sub conducerea par
tidului pentru o viață mai bu
nă, pentru viața noastră ferici
tă de astăzi" aceasta a fost ho- 
tărîrea copiilor. Ei au vizitat 
între altele Muzeul de istorie 
a partidului din București, di
ferite case memoriale, Muzeul 
„Doftana".

■ ♦
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Cunoașterea realiză
rilor puterii popu
lare, a activității și 
succeselor harnicilor 
noștri muncitori e o 
importantă sarcină 
pionierească. Vă pre
zentăm în fotografia
noastră, un grup de 
pionieri din Ploiești 
vizitînd Uzinele „1 
Mai" din localitate.

*

Tot la București au venit în 
excursie și școlarii din comuna 
Găneasa, raionul Slatina. Stră
lucirea Bucureștiului anului 
1962 i-a impresionat de cum au 
ieșit din gară. „Blocurile noi de 
pe Calea Griviței sînt tot ce 
poale fi mai frumos' își amin
tesc ei. Dar la fel le-au plăcut 
și cele de pe Magistrala Nord- 
Sud, și cele din Bucureștii Noi, 
cele din piața Palatului R.P.R.

★
întotdeauna i-a interesat pe 

pionierii din Străjnicu, regiu
nea Ploiești munca părinților 
lor. In vacanța de iarnă, au 
mers cu toții la Rafinăria nr. S 
și au văzut mașinile noi prin 
care se automatizează procese
le de producție, i-au văzut la 
lucru pe părinții și frații lor 
mal mari.



FRUMOASĂ EȘTI, FATWA MEA!

vîrstăsăli de clasă

sa devii un om lumi- 
constructor ai socia- 
n a fost zadarnică, 
am amintit lucrurile

zilelor de 
prin aceste 
mulțumirile

îndepăr
tatele, 

a cobo- 
Singurul

Ce fericit ești cînd primești 
o notă bună la școală! E vor
bi. în fond de rezultatul mun
cii tale, de însușirea temeini
că a cunoștințelor predate în 
clasă. Ești fericit că în catalog 
a mai înflorit un nouă sau un 
zece, dar nici nu te gîndești, 
poate, că de nota ta bună se 
bucură în aceeași măsură și 
profesorul, cel care ți-a pus o. 
Da, fiindcă străduința lui de 
a-ți transmite cunoștințe boga
te, ct tu 
nat, bun 
lismului,

De ce 
de mai sus ?

Eu sînt maistru laminorist. 
lucrez de peste douăzeci de 
ani în această meserie. De fe
lul cum se făcea ucenicia în 
trecut, cînd la cîrma țării erau 
moșierii și capitaliștii, ați a- 
flat de la părinții voștri sau 
din cărți. Acum nu vreau să 
vă întristez, nu vreau să-mi a- 
mintesc de acele vremuri în
tunecate. Dimpotrivă, aș vrea 
să vorbesc despre lucruri fru
moase, de bucuria 
azi. Să-mi exprim 
rînduri una din 
jnele.

Meseria laminorist
foarte frumoasă — n-ași schim
ba-o niciodată cu alta. Aceas
ta meserie au îmbrățișat-o 
mulți tineri, elevi ai școlii pro
fesionale. Lor, partidul, statul 
nostru democrat popular le-a 
creat condiții minunate, de la 
cărțile de școală pînă la hra
na consistenta și îmbrăcămin
tea călduroasa — totul gratuit. 
Pe unii dintre ei, care fac 
practică în secția noastră, îi 
învăț eu meseria de lamino
rist. Cu toții se străduiesc să 
învețe mînuirea complicatelor 
agregate care transformă bu
cățile de metal incandescent, 
în țevi pentru construcții și 
pentru industria noastră pe
troliferă.

Să ți se încredințeze mînui
rea unor astfel de agregate 
puternice, e lucru mare I A- 
ceastL înseamnă că te poți 
numi laminorist, că muncești 
cu pasiune !

Sînt mulți elevii — e vorba 
de cei care fac practică în 
secția noastră — care fac 
cinste meseriei îndrăgite. Din
tre ei, vreau să amintesc cîți- 
va utemiști — Crivăț Dan, Dinu 
Mjr.a, Flueraș Andronel și 
Ciobotaru Ion- Folosesc acest 
prilej pentru a-i felicita din 
inimă: anul care a început să 
vă aducă noi bucurii în acti
vitatea școlară și la practică, 
să deveniți laminoriști de nă
dejde !

TOM A MOLDOVEANU 
maistru laminorist 

Uzinele „Republica*1, 
București

r.
I.

I

VIDELE. In 
tense pregătiri 
obligatoriu de 8 ani. Lucrările de construcții de școli, 
care se execută din contribuția voluntară și fonduri 
acordate de stat, în bună parte s-au terminat. Nu de 
mult, au fost date în folosință încă 4 săli de clasă, 
laboratoare șl alte dependințe la școlile elementare 
din comunele Brătășani și Uiești. In curs de termi
nare sînt șl lucrările de construcție a noului local de 
școală din comuna Clejani, precum și lucrările de 
construcție a noii săli de laborator la școala din co
in una Babele.

cuprinsul raionului Videle se fac in- 
pentru generalizarea învățăniîntului

Era pe inserat. Printre 
metii îngrămădiți în Piața 
robanți o femeie în 
tea descumpănită.

Cite un trecător 
oprea încercînd să-i 
zul și s-o ajute.

— Ce să mă fac,

razie} 
afle neca-

maică. în
cotro s-o apuc, se văicărea bă- 
trîna.

Și-a făcut apariția un mili
țian. Cu atenție, cu răbdare, a 
ascultat-o, înțelegîndu-i păsul. 
Ce se întîmplase ?

Sevastița Ghițan, din comu
na Bolboși, raionul Strehaia, 
venise, împreună cu fratele ei, 
pentru prima oară în București 
la o rudă din cartierul Floreas- 
ca. Bătrîna, prinsă de aglome
rația din tramvaiul 5, a coborît 
cu cîteva stații mai înainte de
ci t trebuia. Rămasă singură în 
stradă, a început să fugă în ur

Bine pregătite, cabanele și casele de odihnă își primesc oaspe
ții. Numai în primele zile ale noului an, în stațiunile climate
rice de la Sinaia și Bușteni au sosit pentru a-și petrece conce
diul de odihnă peste 2.000 de oameni ai muncii — mineri din 
Valea Jiului, siderurgiști de la Hunedoara și Reșița, mecaniza
tori din gospodării agricole de stat și gospodării colective ele.

ma tramvaiului ce se 
ta. La cealaltă stație, 
nemaivăzîndu-și sora, 
rit și el din tramvai, 
lor însoțitor, care știa adresa 
rudei, un copil, rămăsese însă 
în vagon. Cînd acesta s-a tre
zit singur, a coborît și el. Și 
astfel, înșirați pe o distanță de 
cîteva stații, trei oameni se 
căutau unul pe altul în furni
carul Bucureștiului.

Dacă timpul ar fi fost mai 
bun, lucrurile s-ar fi rezolvat 
simplu. Dar era viscol.

Atunci a intervenit miliția
nul. A luat-o de braț pe bătrî- 
nă, și împreună au mers cîteva 
stații, găsindu-1 pe fratele ei. 
După alte căutări l-au găsit și 
pe copil. Milițianul a stat pînă 
a venit tramvaiul, i-a urcat în 
vagon și, grijuliu, Ie-a mai a- 
tras odată atenția unde să co-

boare și cum să dea de adresă 
căutată.

La care bătrîna i-a răspuns:
— Să ai parte numai de 

bine, maică! Să trăiești, că tare 
mult bine mi-ai făcut...

IOAN VLANGA
P.S. Am aflat ulterior că pe 

milițian îl chema Petre Viso- 
yan de la secția 1 Miliție.

Cînd te uiți des la ceas, 
parcă trece timpul mai repe
de. Eu cînd m-am uitat la 
ceas, m-am speriat. Trecuse 
o ora și nu reușisem încă sa 
discut cu mecanicul Gheor- 
ghe Gagea. Acesta, cînd 
era într-un colț al atelieru
lui, cînd în alt colț. Cînd a- 
răta ceva la o mașina unui 
tînăr, cînd verifica o piesa 
de la alt tînăr.

— Mata mai așteaptă pu
țin I

Asta îmi spunea mie. Mi-a 
spus-o într-o oră de 14 ori, 
Adică aproape din cinci în. 
cinci minute. Cînd se uita 
spre mine, îmi ziceam sin
gur „mai așteaptă puțin**. Și 
singur îmi răspundeam. „A- 
ștept, cum sa n-aștept, vrei 
să plec fără reportaj de-aici, 
de la I.RA.-4 Iași ?“

în sfîrșit, îl văd pe Gheor- 
ghe Gagea că vine zîmbind 
spre mine. Scot repede cre
ionul, carnetul. Dar el îmi 
spune :

— Nu tovarășe I Pune 
creionul în buzunar. Pune și 
carnetul I Nu discut I

— Bine dar...
— Știu, știu tot. De ce ve- 

niți numai la mine ?
: Sînteți la a treia inova

ție și...
— ...Și nu mai sînt și alți 

muncitori fruntași în între

W OM NU KFA SĂ DISCUTE.,.
prindere ? Pe Fieraru îl cu
noști ? Ion Fieraru, șeful e- 
chipei de strungari, munci
tor bun. El, împreună cu Mi
hai Tudora, alt comunist din 
secție, au cîștigat un set 
grozav.

— Set?
— Nu te gîndi la ping- 

pong, frate ! E vorba de un 
set de bride. O inovație pen

tru filetarea bridelor arc- 
spate, fără a mai fi dezdoite. 
Un set de bride costa 136 
lei. Acum scoate carnetul și 
fa o înmulțire : 120 bride re
condiționate într-o lună, a 
35 lei bucata și vezi cîtă e- 
conomie se realizează. Ai 
socotit ?... Vezi ? Acum e 
limpede, nu-i așa ?

— Limpede... dar dumnea
ta cu echipa dumitale...

—■ Iar începi ? Uite, dacă 
o iei prin sala asta și treci 
dincolo, în hala mare, o să 
vezi o noua inovație făcută 
de un colectiv de muncitori, 
înainte, 16—18 oameni ridi
cau un sașiu ca sa poată fi 
sudat pe toate părțile. A- 
cum, un singur om îl întoar
ce așa cum întorci dumnea

ta manivela la patefon. Rîzi? 
Vino cu mine, nu pe-acolo, 
pe-aici. Hai, privește ! La su
porți s-a aplicat un dispozi
tiv pe rulmenți care permite 
ușor întoarcerea sașiului. 
Aici nu-i vorba numai de u- 
șurarea muncii, e vorba și 
de calitatea sudurii. Sudura 
si nituitul la orizontal sînt 

mai bune decît la vertical. 
Acum ne luam la revedere, 
nu ?

— Nu, inovația dumitale 
despre...

— Știi care va fi a patra 
inovație — zîmbi el — un 
dispozitiv care sa mă fereas
că de gazetari I îți promit ca 
o să-l realizez I La revederel

— Așteptați pe cineva?

— L-am așteptat pe Ga
gea...

— E greu 1 Omul asta n-a
re timp decît după lăsarea 
lucrului. E un titirez cu su
flet. Eu mă numesc Ni- 
colae Aprodu. Vreți să 
știți ceva despre ultima ino
vație a lui Gagea ? I-am dat 
o mînă de ajutor. E vorba 
de recondiționarea volane
lor. Gagea a avut o idee ta
re bună : să turnam din a- 
luminiu porțiunea defectă. 
Aluminiul face legătură 
buna cu ebonită. Volanul 
devine foarte durabil și cos
tă cu o dată și ceva mai pu
țin decît unul nou. Vă în
chipuiți ce economie facem!

Eram salvat. Nicolae A- 
produ m-a invitat la secția 
fierărie — turnătorie, unde 
tocmai se punea în aplicare 
a treia inovație a comunis
tului Gheorghe Gagea...

TRAIAN CRAESCU
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Algeria nu va fi Infrinta

de la
laborator

Orchestra

Instantaneu
„Casa

Inserarea a cuprins în mre
jele ei satul. Becurile mari s-au 
aprins lurhinînd ulițele curate. 
Ion Miiu și-a pus caietul în 
buzunarul scurtei și, cu pași 
grăbiți a pornit pe ulița princi
pală. După puțin timp, s-a o- 
prit în fața unei porți.

— Hei, Petrea, nu mergi ?
a» îndată, se auzi din curte 

un glas.
...In fiecare săptămână, joi 

seara, colectivistul Ion Miiu 
trece pe la prietenul său, Pe
trea Plopeanu. împreună se 
îndreaptă spre o încăpere pu
țin obișnuită, de la sediul gos
podăriei colective, pe a cărei 
ușă se poate citi: „Casa labo
rator''. Pătrund înăuntru. Pe 
pereți se pot vedea tot felul 
de tablouri cuprinzînd diferite 
soiuri de cereale, legume Și 
alte plante. Pe rafturi îți in
cintă privirea fel de fel de 
mulaje expuse cu multă grijă. 
Iar dincolo, în colțul din stin
gă al încăperii se găsesc apara
tele : un microscop, un aparat 
pentru determinarea umidității 
solului și altele.

In sală se face liniște.
— Tovarăși cursanți, astăzi 

vom face lecția: „Soiurile de 
porumb și cultura lor pe pă- 
mînturile specifice Bărăganu
lui". Și inginerul agronom Ni- 
colae Munteanu începe să 
vorbească. In acest timp tabla, 
la fel ca și caietele celor pes
te 50 de cursanți se umple de 
notițe și desene. La sfîrșitul 
fiecărei lecții întrebările curg 
lanț:

s-*. „Care sînt condițiile cele 
mai bune pentru executarea 
prașilelor ?"

„Ce densitate de plante 
se seamănă la hectare Și 
încă multe altele. Pînă la urmă, 
nici o problemă nu rămîne ne
lămurită. De fapt, e și firesc să 
fie așa. Recoltele viitoare, co
lectiviștii din comuna Plopu, 
regiunea Galați le pregătesc 
încă de pe acum. O contribuție 
o va aduce și cursurile agro
zootehnice.

R. ADRIAN celor 
sărbă-

Gospodăria 
fericită. în 
colectivistului Constantin Nițu din comuna Cuza Vodă, 

giunea București.

agricolă colectivă asigură colectiviștilor o 
fotografie, aspect interior din nouă locuință a 

re-

piofiierilor
In regiunea Vidin din 

nordvestul Bulgariei cînle- 
cele populare sînt foarte în
drăgite. Cîntul viorii, sune
tele dulci ale mandolinei, 
ritmul tobei, pun în mișcare 
și băbuțe și moșnegi.

Intr-una din zile, zece co
pii din satul Sinagovți, re
giunea Vidin s-au adunat și 
au hotărît să alcătuiască o 
orchestră pionierească să 
învețe cîntece populare. 
După exemplul celor mari, 
unii au început să învețe să 
cîntc la vioară, alții la man
dolină, iar Iașo să bată la 
tobă.

La început le-a fost greu, 
degetele lunecau neîndemî- 
natice pe strune. Dar, do
rința de a avea o orchestră 
cu care să cînte frumoase 
cîntece populare i-a făcut să 
învețe mai departe cu sîr- 
guință.

Au trecut cîteva luni de 
muncă stăruitoare. Și, suc
cesele n-au întîrziat să se 
arate. Astfel, la Concursul 
cultural artistic al pionieri
lor și școlarilor de la Vidin, 
mica lor orchestră a cules 
multe aplauze, multe suc
cese.

Cu orchestra pionierilor 
se mîndresc și sătenii. De a- 
ceea, fără orchestra 
mici nu exista nici o 
toare, nu se ține nici 
bare.

toate ță- 
capitaliste, 

șomajul e în floa
re și in Franța. 
Muncitorii 

cu eroism pentru pline, 
tru drepturi împotriva 
volniciilor patronilor.

încă de la 19 decembrie 
1961, un număr de 2.000 
neri au ocupat mina din 
veyron, situată în bazinul car
bonifer Decazeville, în semn 
de protest împotriva guvernu
lui francez de a abandona ex
ploatarea acestui bazin carbo
nifer și a-i lăsa pradă șomaju
lui.

în
care 
S-au 

luptă 
pen- 

sama-

sprijinul luptei minerilor, 
s-au baricadat în mina, 
organizat numeroase ac

țiuni de solidaritate, la care
au participat zeci de mii de 
persoane, femei, copii, lucră
tori din întreprinderile bazi
nului carbonifer.

Fotografia înfățișează pe u-

Am fost împreună cu părin
ții în America. Pe mine m-a 
impresionat faptul că în a- 
ceastă țară bogată, negrii sînt 
Umiliți și batjocoriți. Mi-am 
dat seama din toate cîte le-am 
Văzut acolo.

O dată m-am dus cu mama 
In marele oraș Chicago. După 
ce-am ieșit din vagon, am vă
zut pe peron pompe de apă, de 
oare se apropiau oamenii ca 
să bea apă. Cum îmi era sete, 
m-am apropiat și eu de pom
pă cînd, deodată, veni în fugă 
spre mine un american și-mi 
strigă mânios:

'■ Astd-1 apă pentru negrii... 
Bea de alături, acolo-i pentru 
albi1

Fără să pricep ceva, mă ui
tam Ia șuvițele cristaline de 
apă și mă gândeam • „De ce 
bare în America și apa trebuie 
să fie diferită ?"

De la gară ne-am îndreptat 
spre oraș. In troleibuz era loc 
suficient. Dar o femeie nea
gră istovită, cu un copil în 
brațe, nu se încumeta să ia 
Ioc. M-am uitat în jur: cine stă 
oare pe locurile rezervate co
piilor ? De ce tinerii care le-au 
ocupat nu cedează locul femeii 
cu copil ?

La stația următoare a cobo
rî t un om. Mama s-a apropiat 
de femeia neagră și i-a arătat 
locurile eliberate. Dar ea se 
uită la mama cu ochi mirați.

Cînd am coborît din trolei- 

nul dintre mineri venit la su
prafața pentru a primi hrana 
necesară din partea familiilor 
de mineri.

buz, am întrebat de ce femeia 
aceea n-a luat loc. Mama mi-a 
explicat atunci că în S.U.A. 
este strict interzis oamenilor 
nefgri să stea alături de albi.

O dată am intrat într-un a- 
telier de cizmărie. Un negru 
ne-a rugat să mai așteptăm pu
țin, deoarece în acest timp el 
avea de curățat pantofii mur
dari ai unui tînăr american. 
După ce i-au fost curățați pan
tofii, americanul dădu un bo- 
bărnac puternic în capul ne
grului și-i azvîrli în față cinci 
cenți. M-am cutremurat de fu
rie, negrul însă a fost nevoit 
să tacă și să-i mai și mulțu
mească acestui huligan. Și asta 
se cheamă civi
lizație america
nă ! Micul hotel 
în care am locu
it în timpul con
cediului, se află 
așezat lingă un 
rîu. Am băgat 
de seamă că pe 
mal zăcea, de di
mineață și pînă 
seara, o bicicletă 
de care era legat 
un cărucior mare, 
făcut dintr-o ladă 
de lemn.. In căru
cior era culcat 
un băiat, iar lin
gă el ședea, sub 
umbrelă, un ame
rican slab, 
aflat că 
era șomer. îi mu
rise soția, iar el

acesta

Colonialiștii iran- 
cezl intensifică pe 
zi ce trece teroa
rea asupra popu
lației din Algeria. 
Sînt cunoscute a- 
trocitățile comise 
de O.A.S. — orga
nizație fascistă, că
reia ii cad victime 
sute de algerieni 
— printre care și 
multi copii.

Nici teroarea, nici 
gloanțele însă nu 
vor putea infringe 
voinfa de libertate 
a poporului alie
ri an 1

Fotografia înfă
țișează citevn sa
nitare din rindu- 
rite Armatei na
ționale de elibe
rare a Algeriei, 
acordind sprijin 
medical unor co
pii de țărani alge
rieni.

sanatoriu ?

rămăsese cinci
ani, bolnav tuberculo
ză osoasă. Am întrebat-o pe 
mama: De ce nu-1 trimite pe 
băiatul bolnav la 
Mama mi-a răspuns însă că în 
America, pentru oamenii să
raci nu sînt sanatorii. Copiii 
oamenilor nevoiași duc, ca și 
părinții lor, a viată de mize
rie, trăiesc în cocioabe. Aceas
ta în timp ce stăpînii se lăfă
iesc în palate.

IURA MAKEEV

(Din „Pionierskaia Pravda")



Nu de mult, la combinatul de industrializare a lemnului de la Blaj a intrat în funcțiune fa
brica de plăci fibrolemnoase. Această fabrică este prima de acest gen din țara noastră. în 

fotografie, un aspect exterior al noii fabrici de plăci fibrolemnoase.

La hidrocentrala de 
la Bratsk — care va 
fi cea mai mare hi
drocentrală din lume 
— a intrat în funcți
une cel de-al 4-lea 
agregat. In felul a- 
cesta capacitatea in
stalată a hidrocentra
lei depășește capaci
tatea hidrocentralelor 
Gorki, Kohorka și 
Timbeansk luate lao
laltă.

Aflat la o distanța 
de peste 300 km de 
Marea Baltică, orașul 
Vilnius va deveni, nu 
peste mult timp, port

25.000 km în zbor spre

într-o zi frumoasă, de iarnă, 
două avioane turbopropulsate 
sovietice „IL.-18“ și A.N.-10“ 
se pregăteau să decoleze. Un 
peisaj obișnuit, vor spune, de
sigur, unii dintre voi. Din Mos
cova doar decolează zilnic 
sute de avioane I E adevărat și 
totuși, plecarea acestor două a- 
vioane avea ceva cu totul neo
bișnuit. Itinerariul expediții 
aeriene, pe o distanța de 25.000 
km, trecînd pe deasupra ora
șelor Delhi (India), Djakarta 
(Indonezia), Darwin, Sydney

Legarea unei cărți începe cu... 
îndepărtarea vechilor coperți 
rupte și dezlipirea cărții în fas
cicole. Apoi se curăță bine 
marginele fascicolelor de ve
chiul clei. Dacă foile sînt rup
te. ele se lipesc cu ajutorul u- 
nor foițe subțiri. Fascicolele se 
așază una peste alta, apoi se 
întorc pe spate, ultima pagină 
a cărții devenind prima. De 
o parte și de alta a cotorului 
cărții se fixează 2—3 șireturi 
de care se coase fiecare fas
cicol în parte, unul după altul. 
După ce au fost suprapuse cu

Noutăți științifice și tehnice
maritim. Ideia unirii 
Marii Baltice cu Marea 
Neagră prin Nipru și 
Neman a fost aprobata 
la Congresul al XXII- 
lea al P.C.U.S.

O
Savanții sovietici 

au repurtat asupra po
liomielitei o victorie 
totala și definitivă. 
Vaccinul antipoliomie- 
litic sovietic este de 
100 de ori mai eficace 
decît cel american. 
Datorită rezultatelor 
obținute de savanții

sovietici în Uniunea 
Sovietică, spre deose
bire de S.U.A. sau An
glia, de exemplu, po
liomielita a încetat să 
mai constituie un pe
ricol de masă.

Floricultorii scoți
eni au început să folo
sească un nou proce
deu de păstrare și 
transportare a tran
dafirilor. El consta în 
înghețarea „fulgeră- 
toare“ și ambalarea 
în vid a florilor. Bo

(Australia), Christchurch (Noua 
Zeelandă) avea ca ținta fina
la... Observatorul sovietic 
„Mirnîi" de la Polul sud. Prin
cipalul scop al zborului inter
continental era studierea posi
bilităților de stabilire a comu
nicațiilor aeriene regulate cu 
Antarctida.

Doua zile mai tîrziu, la 17 
decembrie, cele doua avioane, 
purtînd ca emblemă un pinguin 
au aterizat la Delhi. Aici, echi
pajele au primit din partea 
Observatorului subpolar Mir-

ajutorul șireturilor, cotorul 
cărții se unge cu clei de tîm- 
plărie. Sub presă (între 2 scîn- 
durele legate strîns una de 
alta) cartea se lasă la uscat 
1—2 zile.

Coperțile se pot executa fie 
din carton simplu, fie din 
scoarțe tari cu pînză. în pri
mul caz, cartonul se taie după 
mărimea cărții, și se lipește de 
cotor cu clei. în cel de-al doi
lea caz, este nevoie de pînză 
și mucava (un carton mai 
gros) și de carton subțire. Pin
za se taie cu 2 cm mai mare 
decît coperta de carton, se 
unge cu clei și se aplică pe 
mucava. Cartonul subțire des
parte cele două coperți ale 
cărții. Marginile pînzei se în
doaie peste mucava. Apoi se 
trece la ansamblarea cărții. în 
fața primei și ultimei fascicole 
a cărții, se pune o coală de 
hîrtie aibă, îndoită în două. O 
față este lipită de copertă șl 

bocii unor trandafiri 
de gradina de prima 
calitate s-au păstrat 
în felul acesta în 
decurs de aproape un 
an. Scoși din depozi
tul cu temperatura 
joasa, în răstimp de 
trei zile bobocii au 
înflorit în mod nor
mal. e

La concursul inter* 
național de elicoptere 
care a avut loc în 
India, elicopterul so
vietic ,,M. 1.-4“ a fost 
recunoscut ca fiind 
cel mai bun din 
lume.

nîi o radiogramă prin care se 
anunța că cercetătorii sovietici 
ai Antarcticei se pregătesc în 
vederea primirii celor doua a- 
vioane. Ținta călătoriei se a- 
propie tot mai mult. lata ca au 
rămas în urma Indonezia, ocea
nul Indian, Australia...

La 27 decembrie cel de-al 
doilea avion, „I.L.-18", a ateri
zat cu bine pe aeroportul de 
gheața din apropierea obser
vatorului „Mirnîi",

a doua de marginea interioară 
a primei foi a cărții (vezi și de
senul). Fixarea cartonului sub
țire în mijlocul coper ții și 
prinderea suprafețelor de hîr
tie de scoarță se face cu ajuto
rul unui lipici de făină fiartă. 
După lipire se lasă la uscat 
cca 24 ore.

Și acum succes...

Aparatul respira
tor. Aerul pătrunde 
în organele și celu
lele corpului prin 
niște orificii (stig
mate) aflate pe păr
țile laterale ale 
corpului. Acestea 
au un dispozitiv 
special de închide
re care reglează 
pătrunderea aeru
lui. In continuare 
se deschid trahei 
care pătrund în sa
cii aerieni ai albinei și ser
vesc ca rezervor de aer în 
timpul zborului.

Aparatul circulator. EȘte 
deschis și bine dezvoltat. Sln- 
gele la albină se numește he- 
molimfa.

Inima este formata din 5 că
măruțe despărțite între ele 
prin supape și aorta.

Sîngele este alcătuit din- 
tr-un lichid în care plutesc 
corpusculi sanguini incolori.

Sistemul nervos — are rol 
de coordonare a legăturii din
tre diferite organe cu mediul 
exterior. El este format din: 
sistemul nervos central, simpa
tic și periferic.

Organele de simț. Organele 
tactile sînt reprezentate prin 
perișorii de pe suprafața 
corpului, în special pe antene, 
aparat bucal și piciorușe. Or
ganele de miros (olfactive) ser
vesc la culegerea nectarului 
și polenului din flori ; Orga
nele de gust sînt situate pe 
maxile și limba. Organele de 
văz sînt foarte dezvoltate — 2 
ochi compuși, situați pe părți
le laterale ale capului alcă- 
tuiți dintr-un număr mare de

Strabatînd cei 25.300 km (a- 
vionul „A.N.-10" în 48 ore 07 
minute iar „I.L.-18" în 44 ore 
și 36 minute) aviatorii sovietici 
au deschis astfel o nouă cale 
aeriană Moscova—Mirnîi care 
trece peste 4 continente — Eu-* 
ropa, Asia, Australia și An
tarctica și deasupra a două 
oceane — Indian și Pacific.

Piloții sovietici au obținut un 
nou succes prin efectuarea a- 
cestui zbor, ca și al celui efec
tuat zilele trecute de avionul 
bimotor „Li-2“. Acesta, por
nind de la stațiunea Mirnîi 
de-a lungul țărmului estic al 
Antarcticei a zburat pîna la 
stațiunea sovietica Lazarov, 
parcurgînd 3.500 km.

Pe bordul avionului „Lj-2" a 
sosit în stațiunea Lazarov un 
grup de cercetători polari, zia
riști și operatori de cinemato
graf.

Cu fiecare zi, ținutul nepri
mitor al Antarcticei este tot 
mai mult cucerit

Lecția 6-a — partea a II-a 
Să cunoaștem albinele și Yiața lor

ochi simpli (omatidii) și cile 3 
ochi simpli, organe slabe ala 
vederii cu o mare importanță 
în activitatea albinelor deoa
rece deosebesc lumina, culori
le Și forma obiectelor.

Simțul timpului, are o mare 
importanță, deoarece albina 
zburînd în cele mai favorabile 
momente din zi pentru a găsi 
nectar și polen, apicultorul 
poate sa dreseze albinele spre 
anumite culturi, administrînr 
du-le sirop înaintea secreției 
nectarului. Acest lucru îl ob
servăm cînd albinelor li se 
da hrana stimulenta. Ele fiind 
obișnuite sa primească hrana 
la anumite ore, stau îngrămă
dite pe hrănitor în așteptarea 
ei. Aparatul de apărare — A- 
cul, îl găsim la albinele lucra
toare și la matcă situat în ul
timul inel abdominal. El ser
vește la apărarea împotriva 
dușmanilor sau în lupta cu 
alte matei. Este alcătuit din- 
tr-o parte mobila pusa în le
gătura cu glandele veninoase. 
Odată acul pierdut (folosit) 
albina moare.

Glandele cerifere. Ceara 
este produsă de glandele ceri-1 
fere situate pe 2 rînduri ale 
abdomenului, pe ultimele 4 
stermite ale lui. Partea exteri
oara a acestor glande formea- 
za un înveliș tare și transpa
rent cu numele de oglinzi ce
rifere, de forma pentagonală, 
asemenea solzișorilor de ceară.

învelișul tare al acestor o- 
glinzi, prezintă pori fini prin 
care ceara lichidă formata 
este eliminata la exterior unde 
în contact cu aerul se întă
rește.

Secreția cerii are Ioc în spe
cial în primăvara și vară cînd 
înfloresc pornit Plăcuțele da 
ceară sînt desprinse de albina 
ce cleștii perechii a 2-a da 
piciorușe și îndreptate spre 
fălci, cu ajutorul cărora ceara 
este mestecată. Devenind moa
le și elastică ea este folosita 
ia clădirea fagurilor.

Prof. MARIA MACARBH

PRODUSE ZAHAROASE 
OE BUH* CALITATE
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A sosit poștașul
In curte, bătaia cu zăpadă 

este în toi. Copiii din cele 
două grupuri se întrec care 
mai de care să facă bul
gări, să-și țintească din plin 
adversarul.

— Hai Ionica, mai repede, 
da-mi bulgari I...

— Uite-i, s-au ascuns 1
— Bravo, bravo, i-am ochit 

din plin I Ura... Ura... a cîști- 
gat grupa întîia...

Cu obrajii îmbujorați și o- 
chii strălucitori, prinși în hora 
rîsului și voioșiei, copiii par
că au uitat de totul din jur.

Dar, iata, vine cineva.
— E moș poștașul I A sosit 

poștașul, a sosit poștașul 1...
Dintre copii Se desprinde o 

fetița. E Rodica, prietena voas
tră, îmbujorata, cu fire de ză

padă în par, pe haine, îl în- 
tîmpina veselă.

— Bine ai venit, de cînd 
așteptam" scrisorile de la prie
tenii mei, corespondenții ga
zetei 1

Cu brațele încărcate de scri
sori Rodica se așază la masa 
de scris. Nerăbdătoare să afle 
ce-i scriu prietenii gazetei 
desfăcu primul plic. ...este de 
la pioniera Andrei Emilia, de 
la Școala de 7 ani nr. 18 din 
Craiova. Emilia povestește 
despre filmele pe care le-a 
văzut în vacanța, despre pie
sa „înșir-te mărgărite" Ce fnn 
moș a fost spectacolulCu 
chipul plin de zîmbet, Rodica 
citește și rîndurile scrise de 
Ioniță Sineta de la Școala de 
7 ani din comuna Pușcari, ra
ionul Vaslui, și scrisoarea lui 
Rusu Vasile din comuna So- 
porul de Cîmpie, raionul Tur
da, și veștile trimise de Con
ta Doru din comuna Bîrzava, 
raionul Lipova. Din rîndurile 
lor a aflat multe despre felul 
în care și-au petrecut vacanța, 
despre jocurile noi învățate, 
despre cărțile citite.

Printre scrisori, sînt și veș
tile pionierului Biriș Ion, din 
comuna Iernut, raionul Luduș 
și scrisoarea lui Roșu Nicolae 
de la Școala de 7 ani, din La
cul, raionul Caransebeș. Ei, ca

și mulți alți corespondenți scriu 
despre veselele serbări și car
navaluri pionierești; Iata și un 
nume nou, Dumitru Mărgică 
din comună Drajna de Sus, ra
ionul Teleajen, o noua priete
na a gazetei. Ca și Mărgică, 
trimite prima scrisoare pio
niera Șerban Mariana din co
muna Comani, raionul Drăgă- 
nești-Olt, Coșoreanu Niculina 
din comuna Răchiți, raionul 
Botoșani și mulți alții. Pentru 
ei Rodica a așternut cîteva 
rînduri:

Dragi prieteni,
Ma bucur nespus că prima 

voastră scrisoare a sosit la 
redacție. De acum, cu voi, nu
mărul prietenilor mei a cres
cut. Pentru ca sînteți la înce
putul activității voastre de co
respondenți va voi ajuta în 
alcătuirea scrisorilor.

Iată, ar fi bine ca pe viitor 
să-mi povestiți despre adună
rile voastre pionierești pe 
care le dedicați eroilor ute- 
ciști. Este bine să ne scrieți, 
cum v-ați pregătit, cum ați or
ganizat adunarea. Apoi să po
vestiți cum a fost, despre ce 
erou utecist ați vorbit, cu ce 
cîntece și poezii ați încheiat.

Aștept cu nerăbdare veștile 
voastre.

Pe curînd
RODICA

w

„O zi de iarnă" NIȚESCU DRAGOȘ, cl. a V-a 
de la cercul de pictură și desen 
Palatul pionierilor, București.

SZOMBATHELYI L. cl. a V-a, Tg. Mureș

Și în sport măie
stria se dobînde- 
ște prin muncă și 
perseverență. De 
aceea, elevii Școlii 
sportive nr. 2 
din București dau 
multă importanță 
orelor de antre
nament.

Fotografia îi în
fățișează pe unii 
dintre ei antre- 
nîndu-se la hochei 
pe patinoarul „23 
August".

Hidrocentrală

Hochei pe gheață

Dc vorbă cu maestrul sportului ZOLTAN CZAKA
- --------------------- 0*0----------------------

Io zile de iarnă
Mai întîi au început să cadă 

fulgi mari, unul cîte unul au 
acoperit totul cu o pătură pu
foasă, albă. Spre seară, nin
soarea s-a întețit. Vîntul fu
rios o spulbera de ici, colo în 
vîrtejuri mari...

De după geamuri copiii pri
veau cu bucurie afară • „Tiii 
ce-o să ne mai dăm pe derde- 
luș, ce concurs de săniuțe o 
să facem!..." gîndeau aproape 
toți. Dar, dimineața pe șo
seaua care trece prin comuna 
Carlătești-Colț, raionul Plo 
iești abia se putea trece. Din 
loc în loc, în fața caselor, gos
podarii ieșiseră la porți să dea 
zăpada.

îndată, pe șosea au apărut 
și pionierii. Alături de frații și 
părinții lor au ajutat cu hăr
nicie la curățirea zăpezii. Pio
nierul Brotăcel Gh. Nicolae, 
președintele detașamentului 
nr. 2, și mulți alți pionieri din 
dett samentul claselor a VI-a 
s-au evidențiat în această ac
țiune. Apoi s-au întrecut pe 
derdeluș, la bătaia cu zăpadă 
în cîntec și voioșie...

In zilele frumoase de iarnă 
pionierii și școlarii participă 
cu multă tragere de inimă la 
activitățile de muncă patrioti
că. Astfel, pionierii din comu 
na Jiana-Mare, raionul Vînju- 
Mare, mîndri de frumoasa i

construcție care se înalță în 
comuna lor — căminul cultu
ral — au ajutat cu mult drag 
Ia stivuirea cărămizilor. Pio
nierii Ghinea Alexandru, Po
pescu Maria, Anghel Ion și 
mulți alții au fost fruntași.

Acum, ca și în alte dăți ac
țiunea patriotică de strîngere 
a fierului vechi a fost conti
nuată cu succes. Pionierii și 
școlarii de la Școala de 7 ani 
nr. 13 din Sibiu, sub lozinca 
„din fier vechi, oțel nou" au 
pornit la strîngerea fierului 
vechi. Pe străzile din cartierul 
școlii vedeai pionieri cu roa
be, cu coșuri încărcate cu de
șeuri, cu obiecte de metal 
vechi. Harnicii pionieri Arcaș 
Dan, Nistor Cornelia, Axente 
Gabriela, Zamfirescu Dan și 
toți ceilalți au reușit să adune 
Ia școală aproape 4.000 kg de 
fier vechi.

Fruntași în această acțiune 
sînt și pionierii din comuna 
BecichereculMic, raionul Ti
mișoara, care au predat de 
curînd 2.000 kg. fier vechi, 
cei de la Școala medie nr. 1 
din Beiuș, și cei de la Școala 
de 7 ani din comuna Cotu Văii, 
raionul Negru-Vodă.

Hărnicia este tovarăș bun 
pionierilor de pe întreg cu
prinsul patriei.

L. VIȘAN

Care din iubitorii ho
cheiului pe gheață, 
printre care vă numă
rați și mulți dintre voi, 
dragi cititori, nu-1 cu
noaște pe maestrul 
sportului Zoltan Cza- 
ka, căpitanul echipei 
R. P. R. și al echipei 
„Steaua" ? Pentru a- 
ceștia și pentru cei
lalți cititori i-am soli
citat zilele trecute, în 
pauza unui antrena
ment, un interviu.

— Cînd ați început 
să jucați hochei ?

—Cînd eram în cla- 
\sa a VI-a, învățasem 
să patinez destul de 
bine. Odată, mă aflam 
la patinoar tocmai cînd 
se antrenau jucătorii 
de la „Avîntul". M-au 
văzut cum patinez și 
mi-au dat o crosă în 
mină... Trei ani maii 
tîrziu mă număram 
printre jucătorii echi
pei „Steaua", unde mă 
găsesc și în prezent.

— Care este bilan
țul deceniului de acti
vitate în echipa „Stea
ua", pe care l-ați săr
bătorit anul trecut ?

- Este un bilanț 
rodnic. Iată numai cî
teva exemple: cîștiga- 
rea campionatului re

publican de 5 ori, din
tre care de 4 ori con
secutiv, titlul de maes
tru al sportului obți
nut în 1959 și nenumă
rate victorii repurtate 
de echipa națională, pe 
care am condus-o în 
toți acești ani. Dintre 
acestea din urmă men
ționez în special: cîș- 
tigarea criteriului eu
ropean de la Pilzen și 
a seriei C din campio
natul mondial desfășu
rat în Elveția.

— în încheiere : ce 
aveți de spus cititori
lor noștri ?

— Schimbului nos
tru de mîine vreau să-i 
spun că hocheiul e un 
joc frumos care dez
voltă curajul, ageri

mea, spiritul colectiv. 
Pentru a deveni un 
bun hocheist este însă 
necesar să stăpînești 
bine patinajul. Iată 
deci de unde trebuie 
început. In fiecare 
curte de școală se poa
te amenaja un pati
noar. Pentru a vă ini
ția în tainele patina- 
iului vom veni cu mult 
drag în mijlocul vos
tru. Așteptăm doar 
invitația voastră.

RADU BOGDAN

Tenis de masă
— Insista pe „rever*1, Vio

rica 1
— Adriana, da „baloane** 

înalte.
Sfaturile și încurajările nu 

mai contenesc. Ele vin de la 
numeroșii spectatori prezenți 
Ia concursul de tenis de masa 
rezervat pionierilor și școla
rilor din Capitală. Ivan Viorica 
are doar 11 ani. A început sa 
joace tenis de masa din va
canța clasei a IV-a. Adversa
ra ei, Adriana Pascu a împli
nit nu de mult 5 ani de cînd 
practică acest sport. La masa 
de tenis însă, diferența nu se 
vede. Fetița de-o șchioapa, cu 
codițe negre, Viorica, face fața 
cu tenacitate „impunătoarei** 
Adriana. Atenta, ea mînuiește 
cu precizie paleta, dînd o ri
posta hotarîta puternicelor a- 
tacuri ale adversarei. Astfel, 
deși condusa cu 10—2, ea reu
șește să egaleze și sa cîștige 
detașat primul set în cel de-al 
doilea set, ea se impune încă 
de la început și cîștiga astfel 
fără emoții finala grupei a 
Il-a (de la 13 ani în sus).

Ce s-a întîmplat însă la gru
pa sub 13 ani, unde Viorica, de 
asemenea, a participat ? Pîna 
în finala, a cîștigat toate în- 
tîlnirile. în finala, s-a întîlnit, 
în cadrul unui meci de-a drep
tul pasionant, cu Țarălungă 
Liliana. Liliana este numai cu 
un an mai mare decît Viorica, 
dar nu de aceea a învins. Ea 
a lost mai stapîna pe sine, mai 
calma în momentele decisive...

Nici băieții nu s-au lasat 
mai prejos. Unii, începătorii, 
au luat paleta în mîna, timid. 
Alții, cei „conșacrați**. au la
sat timiditatea de-o parte și 
s-au lasat antrenați în focul 
concursului. La grupa peste 13 
ani, finala a cîștigat-o Păun 
Gelu, iar la cea sub 13 ani, 
Eduard Zefir. Ambii au fost 
răsplătiți cu aplauze furtunoa
se din partea numeroșilor 
spectatori.

TEODOR CRISTIAN



de VIKTOR KRIUCiKOV
— Redactor al emisiunii de radio pentru pionierii sovietici „Pionierskaia Zorka" —

Va place să visați, dragi 
prieteni romîni ? Mie, de pil’ 
d* im place foarte mult în 
primul rînd, fiindcă m-am năs
cut și am crescut în țara pe 
care toți în cîntec o denu’ 
mese :

„Sa trăiești țara a eroilor
Țara a visătorilor, țară a 

savanților“s

în al doilea rînd, ca redac
tor al emisiunii radio pentru 
c' pii, sînt obligat să visez de
oarece tinerii noștri ascultă
tori ai radiou-lui asculta cu 
placere povestiri despre vii’ 
tor, despre comunism.

în orice școala sovietica, 
pretutindeni, veți vedea afișul 
multicolor : „Partidul proclamă 
solemn": actuala generație a 
oamenilor sovietici, va trăi în 
comunism". Actuala generație 
— înseamnă și tații și mamele 
și firește pionierii de astăzi, 
care acum sînt în vîrsta de 
10—15 ani.

Oamenii sovietici constru
iesc comunismul. Ei se strădu
iesc sa muncească într-un chip 
nou, mai bine, pentru ca în U- 
niunea Sovietica să apară mai 
multe mașini noi și puternice, 
mai multe mărfuri de și mai 
buna calitate, case frumoase și 
școli cu totul noi.

„Viitorul începe astăzi" — 
aceasta o știu foarte bine tine
rii leniniști. Ei se străduiesc 
să învețe mai bine, mai cu 
spor, deoarece comunismul are 
nevoie de oameni culți. Ei 
muncesc cu placere, string fier 
vechi, ajuta colhoznicii pe 
cîmp, plantează vii, grădini 
de-& lungul șoselelor. Tinerii 
leniniști știu ca comunismul 
poate fi construit numai prin 
muncă și ei cresc ca ajutori 
harnici ai celor vîrstnici. Co
munismul înseamnă bucurie, 
sanatate, frumusețe. Și pionie
rii tind ca în fiecare școala să 
existe un teatru al școlii, un 
cor, un ansamblu de dansuri, 
un stadion al școlii, un muzeu, 
o galerie de pictură și propriul 
studiou de filme. Numărul unor 
astfel de școli unde toate a- 
cestea exista de acum, crește 
luna de lună.

Dar principala datorie de 
care se îngrijesc copiii sovie
tici este de a învăța să trăias
că în chip leninist, în chip co
munist, de a se pregăti pentru 
a trai într-o societate unde țoți 
vor fi oameni cu un înalt nivel 
de conștiința, unde „Omul îi 
este omului prieten, tovarăș, 
frate". De aceea pionierii noș
tri fac adunări pe teme ca: 
„Cei care construiesc comu
nismul", „Ia exemplu de la co
muniști", „Cum trebuie să fie 
un constructor al comunismu
lui", „Cum te pregătești sa tră
iești în comunism", „Comunis
mul este tinerețea lumii și ti
neretul trebuie sa-1 con
struiască".

Nu de mult emisiunea noas
tră „Pionierskaia Zorka" s-a 
adresat tinerilor radio-ascultă- 
tori cu întrebarea: „Cum va fi 
peste 20 de ani ?“ adică atunci 
cînd în țara noastră, în linii 
ma.i va fi construită societa
tea comunista. lata ce ne-au 
răspuns radio-ascultătorii noș
tri : Iura Mitrofanov în vîrsta 
de 15 ani, din orașul Saransk, 
(Republica Autonoma Mordvi- 
na) ne-a scris :

„Este anul 1981, Lucrez ca 
inginer în orașu'- meu natal 
Saransk ; orașul este foarte cu
rat, nu întîlnești un om care 
sa arunce un muc de țigară, o 
hîrtie pe trotuar. Fiecare are 
grija curățeniei I Orașul este 
înecat în verdeața și, el este 
frumos și curat nu numai pe 
dinafară. Daca vom arunca o 
privire în oricare locuința,
vom vedea ca are gaz metan, 
baie, mult confort. Firește, toa
te acestea, sînt primite gra
tuit l

Cum va arata Uzina „Elec- 
tro-redresorul“ care astăzi se 
ocupa de școala noastră ? în 
fața intrării principale în uzi’ 
na, pionierii, au plantat o liva
dă, iar tot teritoriul uzinei este 
un „covor verde". Să intrăm 
într-una din secțiile sale. Aici 
sînt foarte puțini muncitori, 
principala munca o fac auto
matele.

Școala în care am învățat, de 
asemenea, s-a schimbat: în cla
se sînt bănci de masa plastica.: 
Dușumeaua este ca oglinda, iar 
Pe lîngă școală exista și o can
tină unde elevii dejunează și 
mănîncă la prînz și toate aces
tea — gratuit.

Calificativele foarte bune, fi
rește nu se pun gratuit. Pen
tru ele trebuie sa plătești cu 
cunoștințe serioase. Și așa se 
și întîmpla : în clase nu veți 
găsi nici un elev care să înve
țe prost. Peste 20 de ani întrea’ 
ga noastră țară mare, de la 
ocean și pîna la ocean, de la 
o margine și pîna la cealaltă, 
va trai în epoca minunata a 
comunismului. Și în această e’ 
pocă oamenii vor uita de cu- 
vîntul: război".

Revista noastră radio pri
mește deseori scrisori de la ti
nerii noștri corespondenți.

Ania Birina, din orașul Gor
ki, ne-a trimis compoziția ei 
„Noi — peste 20 de ani".

„„•Anul 1981. Merg pe Aleea 
prieteniei. Mesteceni, plopi și 
arțari formează un șir nesfîr’ 
șit. Ei înverzesc la fel ca și a- 
cum 20 de ani. Dar să-i privim 
mai atenți. Vom vedea lîngă 
fiecare copac o mică seînduri’ 
că pe care scrie cînd și cine 
l-a plantat. Pe una din crengi
le de jos ale copacului se ve
de o bentița roșie. Aceasta în
seamnă că mîinile grijulii ale 
cuiva se îngrijesc de copac. 
Mă apropii de școală. Din cla’ 
dire ies copiii și se așază în 
rînd. Președintele detașamen
tului raportează instructoarei 
de pionieri: „Tovarășă instruc’ 
toare de pioni _ri I Detașamen
tul „Satelitul comunismului" 
este gata să pornească în 
excursie la fabrica de confec
ții „Klara Zetkin". Și eu mă 
duc într-acolo. Marele atelier 
este viu luminat. Dar ce ve
dem ? în locul muncitoarelor 
aici sînt numai mașini automa
te. Ele au fost așezate la rînd, 
nu se vede nici un om. Nu, 
este o greșeală. Iată că se 
vede o basma, a doua, a treia. 
Trei muncitoare într-o secție 
întreagă 1? Fetele poarta hala
te și basmale albe ca zăpada. 
Muncitoarele se apropie de 
mașiniie automate. Le pun în 
funcțiune. Automatele lucrea
ză precis, repede și liniștit.

Ieșim în Strada. Ne suim în 
tramvai. In tramvai scaunele 
sînt moi, comode- Vîntul mișca 
perdelele ce atîrnă la ferestre
le tramvaiului, Tramvaiul îna- 

inteaza lin, dar locul vatmanu
lui e gol. Vagonul este condus 
de un automat. Adevărate mi
nunății peste tot I Coborîm la 
stația necesara fara sa plătim 
nici o copeica pentru calato’ 
ri. Călătoria este doar gra
tuita. Intrăm într-un magazin.: 
Ce minune ? în locul vînzăto- 
rilor și al casierilor, aici măr-

furile sînt eliberate de automa
te. De cum intri apeși pe buto
nul necesar și primești ce-ți 
trebuie.

Ziua următoare ne hotarîm 
sa mergem la cinematograf. 
Mergem cu troleibuzul. El a 
luat-o din loc, lin ca o pisică. 
„Interesant, cît o fi ceasul a- 
cum_ ?“ — mă gîndesc eu, și 
deodată se aude vocea craini
cului la difuzor : „Ora exacta : 
zece și treizeci de minute". A- 
poi, din difuzor răsuna cînte- 
cul „întinsa ești patria mea".

Am ajuns pe bulevardul Ga
garin. Ce frumos e aici I Or, pe 
vremuri, aici a fost satul Via- 
zovka, dar acum nici că mai 
poți recunoaște fostul sat, S-au 

construit multe case de locuit 
frumoase, spitale, școli, cîteva 
scuaruri și grădini, toate aces
te schimbări mari au avut loc 
într-un timp scurt Un prezent 
luminos, un viitor și mai bun, 
iată ce înseamnă comunis
mul".

Este interesant că multe des
pre cele ce scrie Ania Birina, 
exista de pe acum în școlile 
sovietice. în multe orașe „gru
pele pionierești ale planta
țiilor verzi" au luat în grija 
lor tinerii copaci, se duc de
seori sa facă vizite muncitori’ 
lor. Și compunerea Aniei vor
bește de faptul ca viitorul în
cepe astăzi î în viața oameni
lor sovietici se vad de pe acum 
mugurii comunismului.

Pe Natașa Olhovatskaia, din 
orașul Cerepoveț (regiunea 
Vologda) o frămîntă altceva. 
Ea se gîndește la felul în care 
oamenii își vor îndrepta unele 
trăsături negative ale caracte
relor lor.

— „Doua zeci de ani vor 
trece pe neobservate, Vom fi 

deja maturi, și vom construi 
comunismul. Toți oamenii vor 
fi politicoși și cu un înalt 
nivel de conștiința.

Acum, unii oameni maturi 
se Opresc uneori pe strada, 
pentru a spune băieților sa 
nu tragă fetițele de codițe. Eu 
nu voi trebui să mai fac a- 
ceasta, băiețașii care vor trai 
peste doua zeci de ani, ei sin
guri nu vor mai jigni fetițele, 
nu vor mai fi grosolani cu ele.

Toți oamenii vor munci cîte 
cinci ore. Iar pe săptămână 
vor avea 2 zile libere. Voi 
lucra după capacitățile mele, 
atît de bine cît voi fi în stare. 
Iar de primit, voi primi după 

n„voi — Din toate atît cît am 
să vreau, atît cît îmi va fi 
necesar. Pentru ce să iau mai 
mult? Cîte unul poate se gin- 
dește acum cam așa: „să 
ajungem numai să trăim în 
comunism, iar acolo n-o sa 
mai muncesc o data ce oricum 
o sa mi se dea tot ce-mi este 
necesar“s — Așa s-o fi gîndit 
vreunul, dar și la el se va ivi 
necesitatea de a munci. Va 
uita chiar ca a avut cîndva 
asemenea gînduri necinstite.

Da, de pe acum majoritatea 
oamenilor simt puternic nece
sitatea de a munci. Acesta 
este un fapt foarte intere
sant ’ Eu, de pilda, vreau să 
devin constructor, Singura sa 
construiesc case, spitale, școli. 
Școli numai din sticla. Sa fie 
luminoase și plăcute.

Invidiez pe aceia care vor 
învăța atunci. Eu, pe atunci, 
n-o sa mai am ocazia să 
învăț într-o școală din sti’ 
cla. Dar poate ca ar fi 
totuși mai bine ca sticla a- 
ceasta sa fie incasabilă ? Bă’ 

iețașii, intr-adevăr, or S3 fie 
toți cu un înalt nivel de con
știință, dar vor fi și unii 
neîndemînatici. Vor lovi cu 
cotul și se va sparge. Sau 
poate datorita culturii fizice 
toți vor deveni îndemîna’ 
tici ?"

E firesc ca mulți copii sovie
tici visează să devină cosmO- 
nauți.

„Visul meu este sa devin 
medic. Iată, cum mă văd eu 
peste douăzeci de ani. Sună 
telefonul. Ridic receptorul. 
Ascult. Este nevoie urgenta 
de un medic pe planeta 
Venus. Repede string medi
camentele și fug spre cosmo- 
drom. Acolo m3 așteaptă 
racheta pentru planeta Venus. 
După cîtva timp m-am întors 
pe pămîntul sovietic cu omul 
pe care l-am însănătoșit.

Iată cum îmi reprezint eu 
viitorul meu. Scriu aceste 
rînduri seara. Pe cer se vede 
discul mare al lunii. Cînd o 
privești, devii mai vesel. Cîți 
copii asemenea mie privesc 
acum la lună și visează 1“ — 
Aceasta scrisoare noi am pri’ 
mit-o de la Tania Specht, 
elevă în clasa a Vl-a din 
satul Ghiorghievka, regiunea 
Giambul.

Da, luminoase și frumoase 
sînt visele copiilor sovietici- 
Ei visează să muncească bine, 
sa învețe foarte bine, și toți 
sînt dornici de pace, de priete
nie. De prietenie cu pionierii 
din toate țările și firește și cu 
voi, dragi prieteni romîni.

Și dacă vreți sa povestiți 
copiilor sovietici de aceeași 
vîrstă cu. voi, despre viața 
voastră fericita și despre 
visurile voastre minunate, 
apoi puteți sa le scrieți o 
scrisoare: copiii sovietici se 
vor bucura mult. Unde sa 
scrieți ? în orice oraș, în orice 
școală și puteți sa ne scrieți 
și noua la redacție. Ajung 
patru cuvinte: „Moscova, Ra
dio, Pionierskaia Zorka" și 
veți primi de Ia prietenii 
voștri multe scrisori de răs
puns.
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