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O nouă victorie
Paginile cu miros proaspăt de cerneală ale gazete

lor aduc în fiecare zi, de pe întreg cuprinsul țării, vești 
despre noi și importante succese ale oamenilor muncii 
din fabrici și de pe ogoare.

Deunăzi, am aflat cu bucurie despre o nouă victo
rie pe frontul socialismului.

Comitetele regionale Banat și Cluj ale P.M.R. au 
raportat cu legitimă mîndrie conducerii partidului, to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej încheierea colec
tivizării agriculturii în regiunile Banat și Cluj.

Aceasta constituie o victorie importantă, care apro 
pie și mai mult clipa cînd procesul de colectivizare se 
va încheia în întreaga țară, îndeplinindu-se astfel 
înainte de termen sarcina trasată de cel de-al Ill-lea 
Congres al Partidului, în ce privește dezvoltarea agri
culturii socialiste.
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Pionieri și școlari, învățați acest cintec 
pentru serbările voastre
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intern cu două* 
zecișicinci - trei
zeci de ani în 
urmă, pe o stra
dă de la perife
ria orașului. E 

noapte. In colț apare o fată, 
îmbrăcată sărăcăcios dar cu o 
ținută dreaptă, ferma. Nu are 

mult de două zeci de ani. 
Privește cu fereală în jur. Din 
întuneric se desprinde un tînăr 
de aceeași vîrstă. Poartă o blu
ză albastră, pătată de ulei. 
Fără vorbe de prisos, fata îi 
întinde cîteva foi de mărimea 
unui caiet obișnuit. Pe fiecare 
stă scris, mare, sub text: „Ci
tește și dă-1 mai departe I" Pe 
neașteptate, răsună țignalul 
unui polițist. Se aud pași care 
se apropie în fugă. Cei doi 
schimbă o privire de rămas 
bun și se fac nevăzuți, în di
recții opuse.

...Pionierii din Tulucești as
cultă cu răsuflarea tăiată. To
varășul Avram Lăptoiu, prim- 
S^cretar al Comitetului regio- 
na U.T.M. Galați, le povesteș
te, în cuvinte simple, emoțio
nante, despre glorioasele tradi
ții de luptă ale uteciștilor. El 
arata că încă de la înființarea 
sa, Partidul Comunist din 
Romînia s-a preocupat de or
ganizarea tineretului, de atra
gerea lui în lupta împotriva 
exploatării 
trăiau

muncitori ? Intr-un ziar 
1930 se arăta situația grea a u- 
cenicilor: „Sîntem 16 ucenici 
interni la Fabrica „Țăranca* 
din București, muncim de la 6 
dimineața pînă la 11—12 noap
tea. cîte o data și mai tîrziu, 
iar în schimbul muncii noastre 
primim bătaie. De mîncare ni 
șe dă niște lături pe care dese
ori nu le putem mînca, deși 
sîntem flămînzi*. Sau, într-o 
plingere a unor tineri din Ga
lați, datînd din aceiași ani în
tunecați : „Sîntem lucrători mi
nori între 14—16 ani și nu a- 
vem nici un sprijin din nici o 
parte, părinții noștri sînt șo
meri, parte din ei muncitori în* 
port și iarna nu au de lucru iar 
noi dacă vom fi concediați în
seamnă să' rămînem muritori de 
foame. Am lucrat toată vara 
cîte 12 ore pe noapte în cea mai 
neagra mizerie. Acum, în toiul 
iernii, patronii vor să ne dea 
afară, să rămînem muritori de 
foame după ce s-au servit toa
ta vara de noi ca de niște vite 
de munca”.

Cum se putea pune capăt a- 
cestor îngrozitoare stări de lu
cruri ? Răspunsul se afla scris 
cu claritate marxistleninistă 
pe foile luminoase care îndem
nau : „Citește și dă-1 mai de
parte". Uteciștii au înțeles că 
drumul spre o viață mai bună 
este acela al luptei sub condu
cerea comuniștilor, o lupta cu
rajoasă, neîmpăcată împotriva 
patronilor și moșierilor, exploa
tatori sîngeroși.

Tovarășul Avram Lăptoiu e- 
vocă episoade din activitatea 
uteciștilor, amintește numele 
unor tineri luptători neînfri- 
cați, devotați pînă la sacrificiu 
partidului, cum au fost Filimon 
Sîrbu, Vasile Roaită, Constan
tin Godeanu și atîția alții. El 
evocă apoi fapte din ce în ce
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Versuri: MIHAI BENIUC
Gata mereu, Iii brațul tare, 
Fii glndul treaz pentru popor, 
Al clasei tale muncitoare 
Vrednic școlar și-nvăfător. 
Refren :
Să fii partidului oștean I
Gata mereu în gînd și-n faptă. 
Să dai o judecată dreaptă 
Și să nu tremuri de dușman!

în gîndsin

<55 dai o ju-de-ca-ta

fi - du •fui oș-tean!

în prima linie te-arun.că, 
Nu pregeta, nu lîncezi, 
Spor socialist de ore-muncă 
Dăruie tării, zi de zi-
Refren
Iar clnd se cere bărbăție, 
Te-nscrie primul voluntar.

Muzica: MATEI SOCOR
Si biruința ta să fie
Steag pus pe zidul adversar. 
Refren
Tu ești chezașul fericirii 
Veacului glorios și nou.
Răspunzi de pacea omenirii —« 
Ești comunist, fii deci erou I 
Refren

(continuare în pag. 2-a)
capitaliste. Cum 

pe vremea aceea tinerii

OVIDIU ZOTTA

Goarnele au vestit marea sărbătoare! In uni-: 
tatea Școlii de 4 ani din comuna Grădiștea, re
giunea București, cei mai merituoși școlari vor 
intra în rîndul organizației de pionieri.

Fotografia noastră i-a surprins în momentul 
cel mai emoționant — al primirii cravatelor 
roșii.



Pag 2

Dragi pionieri, pagina „Din 
viața pioniereasca* va publica 
dc acum, la începutul flecarei 
luni, o rubrica conținînd reco
mandări care sa va ajute la în
tocmirea programelor de acti
vități ale detașamentelor voas
tre. Ele vă vor orienta asupra 
principalelor activități pe care 
urmează să Ie organizați ținînd 
seama de evenimentele care 
au loc, de aniversările scumpe 
nouă, tuturor, de anotimpul în 
care ne aflăm etc.

începem cu luna FEBRUA
RIE.

• ÎN ACEASTĂ LUNA se 
împlinesc, după cum știți, 29 
de ani de la eroicele lupte ale 
muncitorilor de la Atelierele 
Q.F.R. „Grivița", din 15—16 fe
bruarie 1933. Cinstind amin
tirea ceferiștilor care, conduși 
de partid, au dat în acel an o 
ripostă puternică ofensivei pa
tronale și fascismului, puteți 
invita activiști de partid care 
să vă povestească despre 
luptele de la Grivița. E bine 
ca în adunările voastre, în 
care veți evoca acele istori
ce evenimente, sa vorbiți des
pre realizările înfăptuite de oa
menii muncii, conduși de 
partid, în anii puterii populare, 
realizări care au făcut ca viața 
voastră sa fie așa cum au vi
sat-o și cei car 6 au luptat în 
februarie 1933. Cei care aveți 
posibilitatea puteți organiza o 
vizita la Muzeul de Istorie a 
Partidului din București, unde 
se găsesc emoționante mărturii 
ale luptei eroice a ceferiștilor 
și petroliștilor din 1933. în pa
gina a 8-a din acest număr, 
apare cîntecul revoluționar 
„Sirena lui Roaită" precum șl 
cîteva poezii. învățați și in
terpretați acest cîntec și 
poeziile la adunările, vizitele 
și întîlnirile pe care le veți or
ganiza cu prilejul împlinirii a 
29 de ani de la luptele ceferiș
tilor de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița".

♦ O ALTA SĂRBĂTORIRE E- 
MOȚIONANTĂ: 23 Februarie, 
Ziua Armatei Sovietice. Arma- 

„Iar ai întîrziat!“ spun privi rile mustrătoare ale colegilor. „Este 
ultima oară lu Ie răspunde Dimitriu Constantin din clasa a Vl-a E de 
la Școala de 8 ani nr. 5 din București. Negreșit, Constantin trebuie c-î roonorfo nrnmisinnea!

V-aii alcăfuit 
programele de activități ?

Cîteva 
recomandări
ta sovietica este cea care a ni
micii hitlerismul, zdrobindu-1 
în însuși bîrlogul lui și elibe- 
rînd popoarele de teroarea fas
cistă. Armata sovietică este cel 
mai puternic scut al păcii și fe
ricirii oamenilor. Alexandr 
Matrosov, căpitanul Gastello 
au fost militari sovietici, cos- 
monauții Iuri Gagarin și Gher
man Titov poartă, de aseme
nea, cu mîndrie, uniforma de 
ofițeri ai armatei celui mai pu
ternic și mai uman stat din 
lume, U.R.S.S., țara constructo
rilor comunismului. E bine ca, 
la sărbătorirea Zilei armatei 
sovietice, să invitați ofițeri ai 
armatei noastre populare care 
să vă vorbească despre frăția 
de arme romîno-sovietică, des
pre glorioasele bătălii purtate 
de ostașii sovietici în Marele 
Război pentru Apărarea Pa
triei

• La 1 martie se împlinesc 
125 de ani de la nașterea ma
relui povestitor Ion Creanga. 
Printre acțiunile pe care le pu
teți organiza cu acest prilej, vă 
recomandam să le citiți școla
rilor și pionierilor din clasele 
mici pagini din opera lui 
Creangă, să le povestiți despre 
viața lui.

• ÎN LUNA FEBRUARIE tre
buie să continuați pregătirile 
pentru fazele următoare ale 
Concursului cultural-artistic. 
Includeți în programul forma
țiilor voastre noi poezii și cîn- 
tece dedicate partidului și pa- 
tr' i, scenete cu subiecte din 
viața pioniereasca. Pentru a le 
reprezenta, nu așteptați între
cerile ; pînă atunci, prezentați 

spectacole la căminele cultura
le și la serbările școlare.

• MICII NATURALIȘTI au 
și ei o luna bogata, în care se 
vor efectua lucrări specifice a- 
notimpului în pepiniera de 
pomi și în livadă, precum și 
lucrările privind cultura legu
melor, floricultura. în legătu
ra cu toate acestea, puteți afla 
amănunte în articolul „Ce lu
crări trebuie să execute micii 
naturaliști în luna februarie pe 
loturile experimentale, în ră
sadnițe și sere ?" care apare în 
pagina a 6-a din acest număr.

• ÎN ACEASTA LUNA, de
tașamentul poate organiza o 
excursie. Includeți neapărat 
în programul ei vizitarea 
unei gospodarii agricole colec
tive sau a unei întreprinderi. E 
bine ca, în funcție de împreju
rări, să aplicați pe drum orien
tarea cu busola, sa faceți schi
ța traseului parcurs, să experi
mentați semnalizarea cu fani
oane.

• LUNA ACEASTA E A 
DOUA DIN TRIMESTRUL II, 
deci marchează jumătatea a- 
nului școlar. Unitățile, detașa
mentele și grupele sînt datoa
re sa inițieze și sa desfășoare 
cele mai potrivite și mai folo
sitoare acțiuni menite să vină 
în sprijinul muncii de învăță
tura. Este recomandabil sa or
ganizați adunări dedicate unor 
materii, discuții despre progra
mul zilei, despre „Cum învăț", 
„Cum recapitulez ?" etc. Va 
propunem următoarea acțiune, 
care ar putea fi denumita „Ba
rometrul clasei". Pe un carton 
rotund, cu diametrul de cca. 50 
cm., desenam cadranul unui 
barometru. De la caz la caz, 
notăm în dreptul indicațiilor 
de „timp frumos" numele pio
nierilor fruntași sau grupele 
fruntașe la învățătură, iar la 
„precipitații", „timp friguros", 
etc., pe cei care iau note sla
be, grupele care nu organizea
ză activități în sprijinul mun
cii de învățătura etc. Cîteva 
caricaturi și scurte epigrame 
vor spori eficacitatea „Barome
trului clasei".

• ÎN MULTE LOCURI, ghea
ța patinoarelor naturale e încă 
bună. Organizați mici cursuri 
de patinaj, competiții, ștafete 
pe gheață etc. Ele vă vor aju
ta în a vă pregăti să îndepli
niți condiția ceruta de distinc
țiile pionierești cu privire la 
patinaj.

★
în afară de acțiunile reco

mandate aici puteți organiza 
și alte activități interesante, 
în funcție de condițiile pe 
care le aveți în școala, co
muna, orașul vostru, în func
ție de programul de activități 
al unității.

Scrieți-ne cum ați folosit a- 
ceste recomandări, ce acțiuni 
ați organizat, ce aspecte din 
experiența voastră doriți să 
împărtășiți celorlalți pionieri.

O întîlnire de neuitat
(urmare din pag. l-a)

mai apropiate de anii noștri. 
Astăzi, în patria noastră socia
listă, utemiștii, continuînd glo
rioasele tradiții ale U.T.C., par
ticipă cu entuziasm, alături de 
întregul popor muncitor, la în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid pentru înflorirea necon
tenita a patriei socialiste. 
Tovarășul Lăptoiu povesteș
te despre succ. rele tinerilor 
muncitori și colectiviști din re
giunea Galați, arată cum con
tribuie el la îmbunătățirea ca
lității produselor, cum își îm
bogățesc necontenit cunoștințe
le politice și profesionale.

Nu-i de Ioc un lucru neînsemnat să știi să mergi civilizat pe stra
dă, să traversezi cind trebuie, să eviți accidentele, să nu încurci cir
culația. De aceea, pionierii claselor a Vll-a de la Școala de 8 c ' 
nr. 76 din București au hotărît să explice școlarilor în amănunt regu
lile circulației. Iată-1 în fotografie pe pionierul Țurca Mihai din clasa 
a Vll-a A explicînd unui grup de școlari mici aceste reguli.

Un alt aspect al muncii pionierilor din această unitate în 
rîndurile școlarilor mici: Niculescu Eugenia îi învață pe viitorii 
pionieri cîntecul „Salutul cravatelor roșii",

pionierești
Una dintre cele mai intere

sante adunări pe care le-au or
ganizat în ultirrtul trimestru 
pionierii detașamentului nostru 
a fost aceea dedicată semnifi
cației simbolurilor pionierești. 
Am ținut această adunare în- 
tr-o sală unde am aprins... „fo
cul de tabără". Nu era, firește, 
un foc adevărat ci un decor, 
cu beculețe roșii printre 
vreascuri. Dorina, o școlărită 
din clasa a Il-a A, care se pre
gătește să devină pionieră, a 
început prin a întreba despre 
simbolurile noastre pionierești. 
Adunarea s-a desfășurat deci 
sub forma unei șezători în ju
rul „focului de tabără". Pio
nierii au povestit în cuvinte 
calde, pline de poezie, despre 
semnificația cravatei roșii, des
pre drapelul nostru... Oprea 
Doina, Filip Mircea, Hermeliu 
Rozica, Penciu Iordan, Dinescu 
Viorica, Mănăstireanu Ecateri- 
na, Dimitrescu Georgeta, Nea-

— Dar noi știm că nici voi, 
pionierii, nu vă lăsați mai pre
jos I Pentru notele voastre 
bune, pentru felul în care par
ticipați la acțiunile patriotice, 
meritați felicitări. E bine că 
voi, cei din Tulucești, vă stră- 
duiți să contribuiți la înflorirea 
gospodăriei voastre colective, 
că vă pregătiți să deveniți buni 
colectiviști. Să vedem, ce ați 
mai putea face ?

Și pionierii s-au sfătuit înde
lung cu tovarășul prim-secre- 
tar. Astfel, au hotărît ca în 
primăvară să participe la plan
tările de puieți, să crească al

gu Jana și Cacenco Constan
tin au vorbit în... versuri! Am 
recitat și eu o poezie despre 
steagul roșu de luptă al clasei 
muncitoare-

A fost o adunare reușită, pe 
care n-o vom uita. Ne vom 
strădui ca și celelalte adunări 
pe care le vom organiza să fie 
la fel de bune.

POPOVICI DOINA
ci. a Vl-a A, Școala de 8 ani 

nr. 26, Galați

N. R. După părerea noastră, pio 
nierii din detașamentul Dorinei ai 
procedat bine organizînd o astfe 
de adunare. E bine ca și în deta 
șamentele voastre să vă gîndiți c 
adunări, discuții, șezători ați pt 
tea pregăti pe această temă. V 
recomandăm ca la aceste acțiui 
să-i invitați și pe școlarii di 
clasele mici, în felul acesta dîr 
du-le posibilitatea să afle noi li 
cruri despre organizația de pi< 
nieri.

bine și viermi de mătase, ! 
meargă la grădina gospodări 
colective unde să ajute la pl 
vit și la rărit, să se ocupe 
la sectorul zootehnic — de î 
n-ijirea vițeilor, să experime 
teze pe lotul școlar diferite s 
iuri de plante... într-un cuvîi 
o discuție rodnică, în urma c 
reia activitatea unității va i 
veni mai interesantă, nțai t 
gată.

Și voi puteți organiza, dr< 
cititori, asemenea întîlniri 
activiști de partid și de s< 
cu muncitori și colectiv 
fruntași.



Draga redacție
Sînt elevă în clasa a Il-a la 

Școala de 4 ani din comuna 
Șiria, raionul Arad. Nu de mult 
am avut o mare bucurie, cea 
mai mare bucurie din viata 
mea. Am fost primită în rîndu- 
rile organizației de pionieri. 
Nici nu vă pute(i închipui cît 
de mult am așteptat această zi, 
cînd tovarășa instructoare mi-a 
înnodat cravata roșie la gît. 
Acum sînt pionieră și prima 
mea sarcină — de a fi întot
deauna în frunte la toate acti

După primirea 
cravatelor roșii 
,—■ primul salut 
al pionierului 1 

âo

vitățile obștești, o voi îndepli
ni, căci așa trebuie să fie un 
adevărat pionier.

OLARIU MARIA
cl. a Il-a

Școala de 4 ani Șiria, 
regiunea Banat

Sarbatoare 
in unitate

Numărul pionierilor din uni
tatea noastră a crescut, i-am 
primit în rîndurile noastre pe 
cei mai buni școlari din clasa 

Lumea microorganismelor nu mai poate fi o taină. 
Cu ajutorul aparatelor, ea poate fi cunoscuta și studiata. 
Și, după cum se vede, ace: lucru poate deveni o pa
siune pentru micii cercetători...

a IH-a. Înainte de sărbătoarea 
primirii cravatei roșii, noi, pio
nierii din alte detașamente, 
i-am vizitat în clasă, le-am vor
bit despre angajamentul solemn 
al pionierului, despre cravata 
roșie și drapelul unității. Apoi 
i-am lnvăjat să rostească anga
jamentul solemn, le-am poves
tit despre faptele de eroism ale 
pionierilor sovietici din timpul 
Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei.

Dar iată că a sosit și ziua 
mult dorită de micii școlari- 
Printre cei ce așteaptă să pri
mească cravata se află Păpă- 
toiu Elena, Ursuleț Vasîle și 
Bucur Valeria care au obținut 
pînă acum numai note foarte 
bune.

Clipele se succed parcă mai 
încet ca de obicei. După ce au 
rostit emoționați angajamentul 
solemn, tovarășa instructoare 
superioară le-a prins la gît cra
vatele roșii. Iată-i acum pio
nieri. Ochii le sînt plini de 
bucurie căci dorința lor scum
pă s-a transformat în realitate.

PANA ANA 
președintă de unitate 
Școala de 8 ani Cislau 

regiunea Ploiești

S-A .INTiMPLAT
îutr-o zi, pe la începutul a- 

nului școlar, la gazeta de pere
te a unității a apărut un articol. 
„Cum îmi pregătesc temele” 
era intitulat. Și Drăgan Cecilia, 
autoarea, dădea acolo o mulți
me de sfaturi. „Mai întîi, învăț 
bine lecția și apoi îmi fac te
mele", scria ea. „Prima mate
rie cu care încep să învăț e 
matematica sau fizica, obiecte 
mai grele”, arăta ea mai de
parte în articol.

De la apariția articolului n-a 
trecut mult timp și Cecilia a 
fost ascultată chiar la matema
tica. Nu știu cum s-a făcut dar 
a Primit nota 5.

— S-a... întîmplat! a spus ea 
pionierilor. Mai vedem noi!

Și, într-adevăr, pionierii au 
avut ce vedea. Cînd a fost as
cultata din nou la matematică, 
Cecilia a primit nota 7.

— Ați văzut ? a sărit ea 
bucuroasă. V-am spus doar!

Se bucurase prea devreme, 
căci a doua zi a fost ascultată 
ta fizică.

— Puțin, i-a spus tovarășul 
orofesor. Ai numai nota 5.

Cecilia n a mai spus de data 

aceasta nimic. Au vorbit în 
schimb pionierii.

— Poți sa înveți bine, ba 
chiar foarte bine. Dar nu vrei! 
O zi înveți, alta nu. Un obiect 
îți place și îi dai importanță, la 
celelalte nici nu deschizi car
tea, îi spuse cu asprime Mure- 
șan Maria, președinta detașa
mentului.

—• învățătura este o îndato
rire importanta, permanentă, a- 
daugă și Sahiu Cristofor. Ce ai 
să te faci în viața dacă acum 
înveți numai cînd ai... chef ?

A vorbit și Cecilia. Greșise. 
Și-a dat seama de aceasta și nu 
mai avea nici un rost să nu re
cunoască. Recunoașterea de fapt 
s-a arătat în săptămînile urmă
toare. La fizică — 10, la natu
rale — 9, la teza de matemati
că, tot 9. Șl, pe trimestrul doi, 
Drăgan Cecilia, de la Școala 
medie Bolyai Farcaș din Tîrgu 
Mureș, se străduiește să învețe 
bine în fiecare zi, așa cum de 
fapt arătase cîndva în articolul 
de Ia gazeta de perete... Se 
poate spune că, în sfîrșit, a 
străbătut drumul de la vorbă 
la faptă.

GETA COSTIN

Pentru că sînt aviator 
comandant de aeronavă — 
vă așteptați, probabil, să vă 
povestesc despre zboruri, 
despre vreo întîmplare deo
sebită, despre curajul tova
rășilor mei de muncă. Desi
gur, aș putea să fac și lucrul 
acesta. însă altceva vreau 
să vă spun...

Ați auzit despre aitime
tru ? El este aparatul care 
îți indică altitudinea, înălți
mea la care te afli în orice 
moment, de aceea este ne
lipsit din orice avion. Ei 
bine, este nevoie ca, de fie
care dată cînd pilotul plea
că în cursă, pe lîngă celelal
te pregătiri, să aibă grijă să 
regleze și altimetrul. Este 
de Ia sine înțeles că în mun
ca noastră nici cea mai mică 
neglijență nu este permisă, 
că nu se poate face nimic cu 
superficialitate, de mîntuia- 
lă. Să ne gîndim numai la 
acest aparat. Un milimetru 
eroare la scara altimetrului 
dă 10 m eroare la înălțime. 
Și atunci toate comenzile se 
greșesc. Lucrul acesta însă 
nu se întîmplă. Și eu, și to
varășii mei trebuie să răs
pundem încrederii oameni
lor. Ori de cîte ori plec în 
cursă simt o mare bucurie, 
și, de ce să nu recunosc, 
chiar și... mîndrie- Doar atî- 
ția oameni au încredere 
mine și tovarășii mei, 
pregătirea noastră. îi pri
vesc cum se urcă liniștiți în 
avion, cum se așază în fo
tolii, își deschid o carte sau 
plivesc cu plăcere pe

de IOSIT MORARIU 
comandant de aeronavă

a cins- 
pentru 
pentru 
Și iu

reastră. Sînt tineri, vîrstnici, 
copii. De îndată ce avionul 
se desprinde de la pămînt. 
știu că ochii tuturor se în
dreaptă spre aitimetru. Ei 
văd cum îi ridic sus, tot mai 
sus, în înaltul cerului. Dar 
ei nu se tem, au încredere 
în mine. Aceasta, pentru că 
să știți, dragi prieteni, mai 
există un aitimetru. Este 
drept, unul nevăzut. Dar el 
indică la ce înălțime a cu

rajului, a pregătirii, 
tei, a respectului 
oameni, a dragostei 
muncă te-ai înălțat, 
dicatoarele sînt faptele de 
fiecare zi. Desigur, vi se în
credințează șl vouă adesea 
diferite sarcini. Și, fie că sînt 
mai grele, fie că sînt mai u- 
șoare, vă străduiți să le în
depliniți cum se poate mai 
bine. Numai așa vi se poate 
încredința îndeplinirea al
tei sarcini, apoi a alteia...

Și, în cele din urmă vi se 
încredințează volanul unei 
mașini, vi se încredințează 

tractorul, poate 
să me- 

încre- 
din

strungul, 
chiar avionul. Ca 
ritați însă această 
dere, trebuie ca încă
școală, de cînd începeți să 
cunoașteți atîtea lucruri des
pre lume, să vă formați ca 
oameni perseverenți, bine 
pregătiți, cu cunoștințe 
multe, curajoși și cinstiți. 
Numai așa puteți răspunde 
încrederii oamenilor, încre
derii acordate de poporul 
nostru muncitor.



— Bună dimineața, copii!
— Bună ziuua !... răspund 

poKtivoși copiii, ridicîndu se 
în picioare. Apoi, după-ce -■* 
salutat, se afaia pe scău
nelele'lor mititele. Și conti- 
nuînd un program dinainte 
început un baiăt, Tucudea- 
nu Mirceâ, în vîrsta de 5 
ani, recită de zor o poezie- 
Mă uit și eu la Mircea și 
constat că are ochi frumoși, 
mari,'rotunzi, dar că-i lip
sesc doi dinți de sus și unul 
de joș. Ce sări faci ? Vîrsta!...

De la tovarășa directoare, 
Maria Cismaș, aflu că gră
dinița a împlinit doisprezece ani de 
existență. Ca și gospodăria colectivă de 
aci, din Sintana, regiunea Crișana. Co
piii au tot ce le trebuie, hrană bună, 
jucării, iar tovarășul președinte Gheor- 
ghe Goina se ocupă foarte mult de 
grădiniță (livada gospodăriei este în 
primul rînd un bun al celor mai mici 
locuitori — copiii de la grădiniță.

Dar nu numai joaca și plimbarea este 
în atribuția lor. Există o adevărată tra

in grupa mare, în 
rrndul celor care urmea
ză să plece la școală, 
în acest sens, se fac vizite 
la orele clasei I-a, de către 
copii, ca să se constate... 
„cum e la școală". Și, bine
înțeles, chiar după prima zi 
de școala, micii elevi vin la 
grădiniță și povestesc cu 
foarte multe amănunte... 
cum e la școala.

★
— Sa veniți sa ne vizitați 

la vară, la Moneasa.
— Dar ce, va schimbați 

reședința ?
— Da. Copiii din grupa mare, care ne 

părăsesc, merg la munte, la Moneasa. 
La vila gospodăriei. Noi deschidem se
ria- în cele două etaje, terasă, parc ne- 
sfîrșit și alte lucruri minunate, micuții 
petrec 21 de zile, după care, vin la 
odihna părinții copiilor, colectiviștii...

„Să veniți la vară, la noi, la Monea
sa"... Și cu gîndul, pornisem nerăbdă
toare, de pe acum- îi vedeam pe cei mai 
mici cetățeni ai comunei, desfatîndu-se, 
petrecînd minunat zilele copilăriei lor 
fericite.

E. SKIBINSKY

a • • e ® • -•
— Acum am terminat 

de învățat, nu mergem? 
Și fiindcă i s-a părut că 
nu înțeleg despre ce e 
vorba, îmi arătă cănița 
albă pe care o aveam în 
mină : ni-ai promis doar, 
adăugă el, ridicîndu-se 
de pe scaun...

■Scrâasciobul

•— Așadar, caolinul 
■este materia de bază, se 
interesă Mihăiță. Și adău
gă în carnețel: un fel de 
praf de culoare cenușie. 
Mult s-a mirat Mihăiță 
cînd a văzut, în sala ală
turată, praful acesta pre
făcut de niște mașini spe
ciale într-o pastă lipi
cioasă, ca argila. Cum 
de-or fi ieșind farfurii 
albe ca omătul din lutul 
acesta ? s-a întrebat ne
dumerit. Cum, avea să 
afle mai tîrziu. Deocam
dată, se opri curios lin
gă un muncitor care lucra 
Ja un strung vertical, pe 
axul căruia se afla un 
mulaj din ipsos, de forma 
farfuriei, și care se rotea 
cu repeziciune. Cîteva 
clipe, și turta de caolin, 
aplicată pe mulaj, lua for
ma acestuia : farfurie ca 
formă, dar... cu înfățișare 
de lut!

— Mihăiță !
Băiatul tresări. Se a- 

propie de locul unde e- 
ram, zîmbind.

— Ce-i ăsta ? Parcă-i 
scrînciob, cu polițe !

Automat, uscătorul, u- 
tilaj modern cu care a 
fost înzestrată nu de 
mult fabrica de porțelan 
din Cluj, pare un adevă
rat scrînciob. Polițele pe 
care se odihnesc cîte 
douăsprezece farfurii 

urcă și coboară de cîteva 
ori distanța unui etaj și... 
vasele s-au uscat. Dar, 
mai au încă mult pîna sa 
capete strălucirea alba. 
N-au văzut încă focul !..•

— Ce aveți în vasul 
ăsta ?

— Căprioare ! rise fata. 
Să le vezi cum fug dacă 
răstorn vasul...

Mihăiță nu pricepu ni
mic la început. Cum pot 
să stea căprioarele în apa 
tulbure licărind în vas ?

Rise și el însă cînd 
văzu pe tînăra pe care o 
întrebase, desfăcînd un 
fel > de cutii de ipsos. 
Dinăuntru, ieșeau la ivea
lă căprioare suple, cu pi
cioare subțiratice. Și nu 
numai căprioare, ci și ur
suleți botoși, lei cu coa
ma zburlită, păsări de tot 
felul.

— Aci e secția bibe
louri, — spuse aceeași 
tinără muncitoare. Cutii
le pe care le vezi, au pe 
dinăuntru, scobită, forma 
bibelourilor. Pe orificiul 
aflat deasupra, se toarnă 
soluția fluidă de caolin. 
Și-

Căprioarele, ursuleții 
și păsările de tot felul îl 
priveau din toate părțile 
pe Mihăiță. Curioase, 
convingătoare...

Ne-am oprit în fața 
unui cuptor uriaș. Se aud 
din interior flăcările du
duind- Bat puternic cu a- 
ripile dogoritoare în piep
tul cărămizilor.

Să-și arate porțelanul 
fața! Flăcările îi dau 
strălucirea albă !...

— Dar cum de nu se 
sparg farfuriile, bibelou- 
rile ? Doar se ard la o 
temperatură de 800 de 
grade I Și nu odată, ci 
de două ori I

— Ba de trei ori, dacă 
avem în vedere vasele 
decorate. Numai astfel se 
pot imprima florile și de
senele colorate, aplicate 
cu migală de iscusitele 
decoratoare pe care le-ai 
cunoscut în secția de sus. 
Cum de nu le sparg flă
cările ? Fiecare din ze
cile și sutele de mii de 
vase de porțelan, e îm
brăcat într-o carcasă — 
așa-numita „cămașă re
fractară". Aceasta îl fe
rește de bătaia directă a 
flăcărilor...

Mihăiță a dat să în
chidă carnețelul. Multe 
își notase el, multe învă
țase din această vizită, — 
fusese o adevărată lec
ție. Și-a mai aruncat însă 
odată privirea pe ultima 
foaie. Reciti : Viorica Co- 
ciș, comunistă, studentă 
la cursurile serale ale po
litehnicii, Gheorghe Pura, 
utemist, Maria Mureșan, 
utemistă, Liliana Iobăgel, 
utemistă, Maria Șerban, 
utemistă, decoratoare, 
Magda Fodor și Incze 
Zolta, decoratori, elevi la 
școala populară de artă...

...Cîțiva dintre harnicii 
muncitori clujeni, care 
știu să facă porțelanul 
ce-și află firesc locul în 
casa oricărui om al mun
cii — frumosul porțelan 
romînesc cu strălucire 
albă ca zăpada.

AL. DINU IFR1M

Scrisoare din sat

Datorită faptului că 
părinții noștri și-au unit 
păminturile laolaltă, tor- 
mlnd o gospodărie co
lectivă. au obținut re
colte bogate. Mutți din
tre ei și-au ridicat astfel 
case noi, spațioase, iar 
lumina electrică arde 
peste tot.

Dar despre cîte lucruri 
nu se poate scrie I Avem 
în sat două magazine lu
minate cu neon. Există 
aci mobilă nouă — cu 
caro oamenii își înfru
musețează casele — mo
tociclete, televizoare. 
Numai în ultimul timp 
s-au instalat la noi 8 te
levizoare, cumpărate de 
Ia magazinele din sat.

Activitatea culturală, 
de asemenea, este foarte 
interesantă. Sala cămi
nului cultural s-a moder
nizat, avem aci o biblio
tecă cu peste 10.000 de 
volume, unde găsim cele 
mai felurite cărți, atît li-, 
terare cît și agrozooteh
nice. De multă prețuire 
se bucură echipa de 
teatru ce funcționează 
pe lingă cămin, precum 
și fanfara și orchestra.

La noi în școală sînt 
atît copii romîni cît și 
germani. Cu toții trăim 
în prietenie și ne însufle
țește aceeași dorință : 
să obținem rezultate cît 
mai frumoase la învăță
tură și în activitatea ob
ștească.

WONNER DIETHELM 
cl. a V-a B

Școala de 8 ani din 
comuna Șercaia, regiu

nea Brașov.

Cursurile agrozootehnice constituie o adevărată școală 
a recoltelor bogate. Fotografia înfățișează un cerc 
agrozootehnic de la Gospodăria agricola colectivă „6 
Martie" din comuna Stoicănești, regiunea Argeș. Dumi
tru Tudose, președintele G.A.C., le explică colectiviști
lor metodele ce trebuie folosite pentru a se obține can
tități mari de porumb la hectar.

O iată tinără, veselă. Muncește cu 
zîmbetul pe față. Aplecată ușor a- 
supra firelor ce fără oprire urzesc 
țesătura, ea le controlează mersul, 

■ își plimbă degetele la suveici, urmă- 
rindu-le vibrația, privește cu aten
ție, surîzînd țesăturii colorate ce se 
așterne netedă, luînd 
naștere centimetru cu 
centimetru sub ochii 

ț ei. La un moment dat, 
stînd cu spatele la 
unul din războaiele la 
care lucrează, utemistă Dumitra 
Chirivilă era cit pe ce să scape din 

, vedere: s-a rupt firul de la suveică.
Nedisciplinat, firul rupt e pornit pe 
rele; asta înseamnă defecte la țe
sătură .-dungi, rărituri. Dar vecina 
Dumitrei, Maria Mateaș, a observat 
la vreme. Nu pulaa să lase firul 
să-și facă de cap. O clipă, și Maria 

a fost lingă Dumitra, l-a strigat să 
oprească mașina. Apoi, firul a fost 
adus la ordine. Din nou, zîmbetul ve
sel înflorește pe chipul Dumitrei, al 
Măriei, al celorlalte țesătoare.

A fost vorba de o faptă obișnuită 
de la Uzinele textile ,,7 Noiembrie" 
din Capitală. Tuturor li se pare cît 
se poale de firesc să fii atent, griju
liu nu numai față de propria-(i mun

că, ci și față de mun
ca tovarășului tău.

Cîte nu se petrec 
chiar într-o zi obișnui
tă de muncă ! Mașinile 
au cîntecul lor masiv, 

neîntrerupt. Iar inima celui care 
muncește înalță și ea un cîntec nou, 
entuziast, nespus de frumos: cînte
cul muncii avîntate, cîntecul acelor 
fapte, care, deosebite sau cît se 
poate de firești, își au fiecare sensul 
lor grăitor.

M. DIACONU
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A XVI-a aniversare a proclamării R. P. Ungare
Presai
a întinerit

La clubul muncitoresc al Uzinei 'de locomotive și vagoane 
din Budapesta vin adesea foarte multi copii. Fii ai muncitorilor 
din uzină, copiii au Ia dispoziție tot ce le trebuie pentru a des
fășura o activitate plăcută, educativă.

Fotografia înfățișează un aspect de la cercul micilor elec
tricieni.

Ca toate orașele și satele din 
R.P. Ungara, în anii puterii 
populare a întinerit și Preșul 
— cunoscut centru cultural.

Orașul are o veche tradiție 
culturala. Exista aci o Faculta- 

; te de medicină și una de drept, 
școli superioare de pedagogie, 
un teatru, muzee importante.

Pe vremea capitaliștilor și 
moșierilor însă, fiilor de munci
tori nu le era permis sa se 
bucure de lumina cărților. Așa 
se face că în cartierul munci
toresc „Meszes Telev' — din 
orașul Păcs — format pe atunci 
din cocioabe și barăci, în care 
se aflau un mare număr de co
pii, nu exista nici o școală!

Anii puterii populare însă au 
adus schimbări profunde și' în 
domeniul învățamîntului — co
piilor de muncitori le-au fost 
deschise larg porțile tuturor 
școlilor. Aproape jumătate din 

I numărul școlilor elementare 
existente acum la P6cs au fost 
construite în ultimii ani și ele 
însumează 88 săli de clasă, la 
care se adaugă laboratoare 
înzestrate cu cele necesare, 
precum șl săli spațioase de 
festivități șl de sport. Exista 
în oraș și 10 școli medii, în 
care învață aproape 5.000 de I elevi.

Cît privește fostul „cartier al 
barăcilor" de altădată, a dis
părut. Locul cocioabelor l-au 
luat blocuri moderne, elegante, 
iar cei mici, la fel ca mulți co-

pii din oraș învață într-o școa
la nouă, de toata frumusețea.

★
Schimbări importante sau 

petrecut în anii puterii popu
lare în viața satului maghiar. 
Așa, de pildă, în regiunea Zala, 
una* dintre cele mai înapoiate în 

trecut, lampa lui llici a pătruns 
pîna în cele mai îndepărtate 
cătune. Din cele 262 de comu
ne existente aci, 239 au fost e- 
lectrificate în întregime.

Radioul, televizorul, ca și ci
nematograful de altfel, sînt lu
cruri firești în viața noului sat 
maghiar.

împotriva
Poate ați citit, copii, în 

ziare...
Sau poate ați aflat de la 

radio despre ceea ce se pe
trece în Algeria...

Satul de robia coloniala, 
viteazul popor algerian s-a 
ridicat cu arma în mîna, 
să-și elibereze patria de sub 
jugul colonialiștilor fran
cezi.

Războiul murdar, pe care 
armatele imperialiste fran
ceze îl poarta de ani și ani 
împotriva poporului alge
rian e înfierat și de poporul 
francez, e înfierat de toate 
popoarele lumii. lata de ce, 
în mai multe rînduri, guver
nanții francezi s-au văzut 
nevoiți să duca tratative cu 
reprezentanții eroicului po
por algerian. Aceste tratati
ve n-au fost pornite din do
rința sinceră a guvernului 
francez de a se pune ca
păt războiului din Algeria... 
Totuși, ultracolonialiștii ’) 
s-au speriat. Sprijiniți de 
marii proprietari de pămînt 
europeni din Algeria și de 
vîrfurile reacționare ale ar
matei, ei au hotărît să su
grume orice încercare, cît 
de palidă, care ar putea 
duce într-un fel sau altul la 
acordarea independenței Al
geriei. Ei s-au unit într-o or
ganizație fascistă secreta — 
„Organizația Armată Secre- 
U* (O.A.Ș.) și, constituiți în 
bande înarmate, ucid, tero
rizează, șantajează pe toți 
acei care nu le sînt pe plac.

Ziarele și știrile ce sosesc 
din Franța aduc zilnic noi 
date despre crimele celor 
din O.A.S. In Algeria sau în 
Franța, pe multe din cada
vrele celor uciși, bandiții

fascismului
fasciști prind un bilețel cu 
inițialele O.A.S. — adevăra
te însemne ale fascismului. 
Numai la 26 ianuarie, fas
ciștii din O.A.S. au ucis în 
Algeria 10 oameni și au ră
nit alți 26. In aceeași zi, la 
Kouba (o suburbie a orașu
lui Alger) o banda de fas
ciști din O.A.S. a pătruns 
în școală și a ucis cu 
bestialitate pe director și pe 
un școlar de 13 ani.

Și crimele O.A.S. se pot 
număra cu sutele. Ei atacă 
cu bombe sediile Partidului 
Comunist Francez, ucid ac
tiviști progresiști francezi, 
muncitori care se pronunța 
pentru încetarea războiului 
din Algeria.

Dar deși fasciștii se bucu
ră de îngăduința autorități
lor burgheze din Franța, 
mase largi de oameni ai 
muncii, intelectuali progre
siști, toți cei care doresc în
cetarea războiului din Alge
ria, înfierează, în uriașe mi
tinguri care au loc la Paris 
și în alte orașe ale Franței, 
acțiunile O.A.S.

în crimele bestiale ale 
O.A.S., ei văd fascismul, o- 
diosul fascism care a făcut 
omenirii atîta rău.

. Sub conducerea Partidu
lui Comunist Francez, po
porul francez spune un 
„Nu"! hotărît bandiților din 
O.A.S. și sprijinitorilor lor 
— mării rechini capitaliști. 
Fascismul nu va trece 1

Ultracolonialiștii — cele 
mal reac/ionare vîrfuri ale co
lonialiștilor care nu vor să 
pună capăt în nici un fel răz
boiului din Algeria decît dacă 
algerienii ar consimți să rămî- 
nă pe mai departe supuși ro
biei coloniale.

Șucurie
Cu cîtăva vreme în urmă, 

intr-o seară, pionierii din de
tașamentul nr. 5 al Școlii me
dii din Arkul — regiunea Ki
rov au trăit o mare bucurie : 
stația de radioficare le-a tran
smis felicitări și mulțumiri 
din partea Sovietului local. 
Pentru ce ? Pentru acțiunile 
lor frumoase. Ei au sădit în

(URS.S.) 
ționează 
cerc de 
ționare

La Casa pio
nierilor din Orhei 

func- 
și un 
confec- 
a fru

moaselor covoa
re cu motive na
ționale.

în fotografie : 
pionierele 
crînd 
vor.

fu
fa un co-

peste
iar în
pregătit un teren

300 de pomi 
pădurea apro-

toamnă 
fructiferi, 
piață au 
pentru plantarea pinilor. De 
asemenea, ei au hotărît să 
înființeze și o pepinieră pen
tru cultivarea cedrului. V. P. 
Masunov, pădurarul, mare 
iubitor al naturii ca și copiii, 
le-a promis tot ajutorul. Pio
nierii așteaptă cu nerăbdare 
vremea călduroasă să poată 
începe lucrul la pepinieră.
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Dmfr-nn ....
jurnal

pîdViieresc
Bogată este activitatea pio

nierilor de la Școala nr. 643 
din Moscova. Oricine ar răs
foi paginile jurnalului pionie
resc, ar găsi însemnări care 
vorbesc de hărnicia pionieri
lor de aci. Intr-adevăr, ei au 
cu ce se mîndri.

Să răsfoim împreună cîteva 
pagini... Iată, în primele pa
gini se vorbește despre un nou 
stadion al pionierilor. Ce-i 
drept, școala avea un stadion 
propriu. Dar, ce și-au spus 
copiii: ne trebuie unul mai 
mare ! Au chibzuit, au vorbit 
cu instructorul și cu ceilalți în 
drept și... au pornit la treabă. 
O curte alăturată, nefolosită, 
au transformat-o în stadion- 
Bineînțeles, primii la lucru au 
fost băieții mai mari, cei 
mai puternici, pasionați ama
tori de sport- Au nivelat curtea, 
au făcut două terenuri de vo
lei și, cu ajutorul comsomoliș- 
tilor. au instalat două mese de 
ping-pong. Așadar, gata noul 
stadion !

Să ne oprim acum la o altă 
pagină. Sus, într-un colț, e 
desenat un porumbel.

Ce simbolizează acest po
rumbel ? Povestea lui e sim
plă, dar semnificativă. „Nenea 
Senea”, un prieten al copiilor, 
lăcătuș la instalațiile frigorife- 
rice din raionul lor, le-a făcut 
nu de mult un dar : o hulubă- 
rie. Și pionierii au hotărît să 
crească în cinstea celei de a 
40-a aniversări a organizației 
de pionieri un stol de porum
bei ! Porumbei frumoși, cum nu 
există alții.-. Așa au hotărît 
pionierii I

Strungul pionierilor
Pionierii au pornit 

-După fierul risipit 
Pe maidane, prin ogrăzi, 
Prin hambare și pe străzi. 
Fier cu fier vom aduna 
Șl metalul va pleca 
La uzina cu coș lung 
Ca să se prefacă-n strung. 
Strungu-acesta de metal

Piese noi el ne va face, 
Pentru-al nostru septenal. 
Pentru țara, pentru pace...

TANIA PINEAIEVA 
eleva în cl. a V-a 

Kișinau,
R.S.S. Moldovenească, 

U.R.S.S.

Nenumărate sînt 
activităfile care 
se desfășoară la 
Palatul pionieri
lor din Minsk — 
R.S.S. Bielorusă. 
Copiii au la dis
poziție, în cadrul 
feluritelor cercuri 
care funcționea
ză aci, tot ce lo 
trebuie pentru a 
se dezvolta po
trivit înclinații
lor și preferințe
lor fiecăruia. De 
mare atenție din 
partea copiilor 
se bucură „Tre
nul pionierilor". 
Mulți dintre ei 
vor conduce mîi- 
ne trenuri ade

vărate 1
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Tot mai multe sini tractoarele care, ieșind pe porțile uzinei brașovene, iau drumul agri
culturii, drumul nesfîrșilelor ogoare ale gospodăriilor agricole colective.

Mașini fără oameni

Cc lucrări trebuie să execute micii naMiști 
în răsadnițe

Vom începe cu 
PEPINIERA DE 
POMI. Aci se 
va face contro
lul pomilor stra
tificați și al se
mințelor de măr, 
păr, gutui etc, 
puse la stratifi
cat în luna ia
nuarie ; se recol
tează altoi pen

tru altoirile din primăvară, în 
cazul în care lucrarea nu s-a 
făcut din toamnă; se face al
toirea la masă și se începe for
țarea puieților altoiți pentru a 
fi plantați în pepinieră. Acum 
se face controlul pepinierei 
și se bătătorește zăpada în ju
rul șanțurilor cu pomf și se
mințe stratificate; se cară gu
noiul în pepinieră.

In LIVADA DE POMI se 
continuă aceleași lucrări înce
pute în luna ianuarie; în zilele 
mai calde se fac tăierile de ră
rire, corecție Și rodire sau 
fructificare; se efectuează tra
tamentul de iarnă contra pădu

chilor țestoși, fo
losind diferite 
substanțe — cum 
ar fi uleiul hor
ticol 3—-5%, 
D.N.O.C. f-40’/») în 
doză de 0,75% 
sau Aspitox 1%, 
Se înlătură dra- 
jonii sau lăstarii 
dați în port-altoi 
pomilor și se 
transportă guno
iul în livadă.

In PLANTAȚI
ILE DE ARBUȘTI

in luna februarie 
și în sere

FRUCTIFERI se 
pregătesc butașii 
pentru plantare 
și se continuă lu
crările din luna 
precedentă. De 
asemenea, se a- 
plică tratamen
tul de iarnă con
tra bolilor și dă
unătorilor.

în LEGUMI
CULTURA se

continuă verificarea modului
de păstrare a legumelor, se 
încearcă puterea de încol- 
țire a semințelor ce urmează 
a fi însămînțate în răsadniță; 
se seamănă ridichile de lună 
și spanac în cultura forțată. Se 
plantează la locul definitiv, în 
răsadnițe, salate și gulioarele 
pentru cultura forțată și se în
cearcă puterea de încolțiră a 
semințelor ce se seamănă în 
epoca I în cîmp. încă de pe a- 
cum se pregătește amestecul

Sa prelucrezi pie
se de oțel grele 
de peste 200—300 
kg cu o precizie 
egala cu a mia 
parte dintr-un mi
limetru nu este o 
treaba tocmai u- 
șoara. Pentru rea
lizarea unei ase
menea precizii sînt 
necesare în mod 
obișnuit cîteva ma
șini, aparate de mă
sura și control, și, 
în mod special, per
sonal numeros și de 
înaltă calificare. Oa
menii sovietici au 
reușit însă să rea
lizeze o mașina- 
unealta cu comanda 
program care exe
cută toate aceste

operații, la precizii 
de miimi de mili
metru. Ea a fost 
construita de Uzina 
„Sverdlov" din Le
ningrad. Este o ma
șina de găurit co
mandată cu ajuto
rul unor dispozitive 
cibernetice care pro
gramează funcțio
narea și urmărește 
exactitatea execu
ției. Omul nu face 
altceva decît să ur
mărească ca piesa 
bruta să intre în 
mașină și, după ce 
este prelucrată, să 
fie dusa la destina
ție. Totul se petrece 
automat, atingîn- 
du-se precizii extra
ordinare.

PAMINTUR1LE RARE
Cunoașteți aluminiul și pro

prietățile lui ? Este de culoare 
argintie, are conductibilitate e- 
lectrică foarte mare și o duri
tate foarte mică. Duraluminiul 
este un aliaj cu rezistență ase
mănătoare oțelului. Ați auzit 
însă că azi se cunosc cîteva 
elemente chimice care combi
nate cu aluminiul, îl fac pe a- 
cesta mai rezistent decît cele 
mai bune oțeluri, dur și nede- 
formabil chiar și la tempera
turi de sute de grade ? Tot da
torită prezenței acestor ele- 

lolurile experimentale,

de pămînt necesar pentru ră
sadnițe, se procură cartofii pen
tru culturile timpurii, se insta
lează răsadnițele și se seamă
nă vărzoasele timpurii, salata 
și ardeii.

In FLORICULTURĂ se iac 
prispe de bălegar la răsadni
țele reci, dacă temperatura 
este prea scăzută; se face pro
ba de germinație a semințelor 
de proveniență necunoscută; 
se fac platforme de preîncălzi
ră a bălegarului conservat prin 
înghețare; se tac butași în seră 

și se stratifică 
în nisip pentru 
calusare. Unele 
specii floricole 
care urmează a ti 
folosite pentru 
decorul de vară 
în parcuri și gră
dini se seamănă 
în lădițe.

Ing. I. 
KOVENȚA

Aceasta nu este 
însă totul. în viitor, 
în Uniunea Sovie
tică se vor realiza 
mașini ce vor atin
ge precizii care pă
reau, pînă nu de 
mult, fantastice: a 
zece mia parte din
tr-un milimetru. Și 
acest viitor este 
foarte apropiat. Căci 
oamenii sovietici, 
însuflețiți de măre
țul Program adop
tat de cel de-al 
XXII-lea Congres al 
P.C.U.S., lupta sa 
dezvolte și să ridice 
pe o treaptă tot 
mai înaltă tehnica 
în țara comunismu
lui.

mente chimice, sticla capătă 
culori excepțional de frumoase 
și proprietăți noi: transparentă 
pentru razele infraroșii, absor
bantă de raze ultraviolete, re
zistentă la acizi și temperaturi 
înalte. Iar adăugate oțelului 
sau fontei, acestea devin de o 
rezistență și duritate excepțio
nale. Care sînt aceste elemente 
chimice noi care au proprietăți 
atît de miraculoase și o atît de 
largă întrebuințare ? Pentru că 
ceea ce ați citit pînă acum sînt 
doar cîteva moduri de folosire 
a lor. Noile elemente se între
buințează în medicină la diag
nosticarea și tratarea unor 
boli; în agricultură — ca în
grășăminte eKcelente; în in
dustria chimică <— în calitate 
de catalizatori, în procesele de 
cracare a petrolului, în produc
ția de mase plastice și fibre 
sintetice, în electrotehnică și 
radioelectronlcă, în aviație, în 
tehnica iluminatului etc.

Europiu, Lutețiu, Prometiu, 
Lantan, Erbiu, Tuliu... iată doar 
cîteva denumiri ale celor 17 e- 
lemente chimice care formează 
așa-numitele „pămînturi rare". 
Li s-au spus „rare”, deoarece 
în scoarța pămîntului ele se gă
sesc în cantități foarte mici, iar 
extracția unora dintre ele costă 
mai mult decît greutatea lor 
în aur. Așa cum ați văzut însă, 
ele oferă posibilități de utili
zare în cele mai diverse ramuri 
de activitate. De aceea, pen
tru rolul lor deosebit pe care-1 
ocupă în progresul tehnic, 
savanții se străduiesc să per
fecționeze tot mai mult tehno
logia de obținere a acestor „pă
mînturi rare".
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Să cunoaștem plantele
îndrăgite

&

i
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Pe lingă tehnica îngrijirii 
albinelor, apicultorul tre
buie să cunoască foarte 
bine și plantele îndrăgite 
de albine — așa-numitele 
plante melifere — cu calită
țile si caracteristicile lor.

Albinele caută în aceste

de albine
plante nectarul și polenul, 
doua produse folositoare lor.

Nectarul se formează pe 
organe speciale, așezate Ia 
baza florii, pe stipele sau pe
tici, la baza staminelor sau 
a petalelor, la baza ovarului 
florii de viță de vie sau a

dăpostite în pintenii petale
lor.

Polenul plantelor, cules și 
depus în celulele fagurilor, 
este conservat sub un strat 
de miere, unde datorită unui 
proces ’e fermentație își 
schimbă compoziția. Aceas
tă nouă formă a polenului 
este cunoscuta sub numele 
de pastură, folosită de albi
ne pentru hrana lor, a puie
tului și a mătcii.

Numărul plantelor meli- 
fere din țara noastră se ridi
că la peste 300 specii. Nu le 
vom descrie pe fiecare în 
parte, fiindcă multe din ele 
vă sînt cunoscute.

Plantele melifere le pu
tem împărți în plante spon
tane (lemnoase : arbori, ar
buști și ierboase), plante 
cultivate (agricole, pomi și 
arbuști fructiferi, plante de 
grădina) și plante acvatice.

1. PLANTE SPONTANE:

a) lemnoase : alunul, arța
rul, arinul negru, arinul alb, 
mesteacănul, călinul, cornul, 
castanul, plopul alb, plopul 

negru, salcia, tisa, teiul, ul
mul, stejarul, mălinul, salcî- 
mul alb, salcîmul japonez, 
zmeurul, nucul etc.

b) ierboase: știrul sălba
tic, podbalul, volbura, vin
ca, barba caprei, brusturul, 
ridichea sălbatică, vinetele, 
cicoarea, brîndușa, ghioce
lul, cimbișorul, troscotul, 
păpădia, spînzul, degețelul, 
lumînărica, nu-mă-uita, zbu
rătoarea, lucerna, ghizdeiul 
etc.

2. PLANTE CULTIVATE:

a) agricole : floarea-soa- 
relui, hrișcă, rapița, mușta- 
rul alb, coriandrul, varza, 
cimbrul, lintea, fasolea, bo
bul, măzărichea, sparanghe
lul, borceagul, ceapa, ustu
roiul, chimenul, lucerna, tri
foiul, plantele bostănoase 
(castravetele, dovleacul, pe
penele) etc.

b) plante de gradină : 
micsandră, mătăciunea, le- 
vănțica, busuiocul, salvia 
(miericica), sulfina albă și

galbena, nalba mare, nalba 
de grădină, macul, facilia, 
tutunul etc.

c) pomi și arbuști fructi
feri : mărul, părul, caisul, ci
reșul, vișinul, prunul, po
rumbarul, măceșul, migda
lul, păducelul, piersicul etc.

3. PLANTE ACVATICE: 
limbărlța, izmă broaștei, ro- 
șățiana etc.

Solul, clima și relieful pa
triei noastre permit crește
rea tuturor acestor plante și 
sporirea lor considerabilă. 
Ele trebuie însă cunoscu
te, studiate și ocrotite spre 
a le înmulți, semănîndu-le 
în jurul școlii, în grădinile 
locuințelor și în parcuri.

Primăvara, procedați așa 
cum fac membrii cercurilor 
de științele naturale de la 
Palatul pionierilor. Ei merg 
în pădurile din jurul Capi
talei și apară de paraziții 
vegetali plantele, venind în 
ajutorul albinelor, ca aces
tea să aibă hrană sănătoasă 
și cît mai bogată.



Viață nonfl $| belșug 
la tot pasul

ît de mult s-a schim
bat satul nostru! 
De multe ori, părin
ții ne povestesc cum 
arăta în trecut, dar 
noi nici nu ne putem 
imagina. Noi îl știm 
așa cum este acum 
și-l dorim mereu 
mai frumos, mai în
florit.

Satul nostru este 
complet electrificat și aproape 
toți (ăranii au aparate de radio. 
Ogoarele s-au înfrățit. Pă
rinții noștri — colectiviștii, 
se bucură de o viată nouă, 
fericită pe care și noi, copiii, o 
trăim din plin.

In comuna noastră, Arde- 
oani, s-au construit două cămi
ne culturale, înzestrate fiecare 
cu cîte un aparat de filmat, 
bibliotecă, iar pe șoseaua as
faltată autobuzele te duc unde 
dorești.

Pentru toate purtăm recunoș
tință fierbinte Partidului Mun
citoresc Romîn care ne 
călăuzește spre o viață tot mai 
luminoasă.

PETCU VIORICA 
cl- a VII-a 

Școala de 8 ani, comuna 
Ardeoani, regiunea Bacău.

Peisaj
Desen de Molnar Lâszlo, cl. a V-a, Școala de 8 ani nr. 15, Oradea 

se care își așteaptă oaspeții. 
Ne mîndrim cu construcții ca 
blocul „Iun Gagarin", Pala
tul telefoanelor, Teatrul de 
vară, cinematograful de pe fa
leză și toate casele de odihnă 
construite de curînd. La înce
putul anului școlar ne-am mu
tat într-un nou local de școa
lă mare și frumos.

Pe locurile unde creșteau 
bălării de nu se vedea omul, 
istăzi sînt pateuri și spații 
verzi care îneîntă ochii trecă
torilor. Ori unde îți arunci pri
virea vezi numai flori, copaci 
și iar flori. Cu adevărat l-au 
numit oaspeții ce vizitează o- 
rașul — orașul florilor.

BĂDESCU SILVIA
cl. a IH-a B

Școala medie, orașul Vasile 
Roaită, regiunea Dobrogea

orașul norilor
rumoase sînt o- 
rașele patriei, fru
mos e și orașul 
meu.

Așezat între Mare 
și lacul Techirghiol, 
orașul Vasile Roah 
tă e o perlă a lito
ralului.

Îmi spun părinții 
că înainte aici erau 
doar cîteva vile, 

unde bogătașii veneau vara 
să petreacă. Apa se aducea cu 
sacalele-

Acum, orașul e un furnicar 
de oameni. Toată toamna și 
iarna se lucrează de zor pen
tru ca în primăvară să fie gata 
noi construcții mari și frumoa-

PRODUSE ZAHAROASE 
DE BUBA CALITATE 

ofa,

Recoltă bogată în G.A.C.
Desen de pionierul Chelu Marin, clasa a V-a, de la Cercul de 

desen al Casei pionierilor din Oradea,

Cdîta firlvițci aslfizi

ă prezinți noua 
Cale a Griviței nu 
e ușor. Eu m-am 
născut și am copi
lărit aci, dar cită 
diferență este intre 
Grivița de ieri și 
cea pe care o cu
nosc astăzi. Totul 
s-a schimbat. Să 

pornim de la Gara de Nord 
spre podul Constanța. Știți 
cîte blocuri vom întîlni ? Le- 
am numărat eu mlndrie. 
Sînt 40 de blocuri cu cîte 7 
și 13 etaje iar în construcție 
se află alte 12.

Și în toate blocurile locu
iesc oameni ai muncii cu fa
miliile lor. Dimineața, cînd se 
duc la lucru, pe fețele lor ci
tești voioșie șl bucurie.

Fosta Piață Chibrit și-a 
schimbat și ea înfățișarea. 
Nici nu mai recunoști locu
rile de altădată. Vechilor 
străzi înguste și întortochiate, 
le-au luat locul 12 blocuri și 
un bloc-turn cu 14 etaje. Dar 
am uitat să vă povestesc des
pre școala cea nouă de pe 
Calea Griviței. E cea mai fru
moasă din raion — spunem 
noi. Are 25 de săli de ctasă, la
boratoare, bibliotecă, sală de 
sport șl cîte altele. Sînt tnîn- 
dru că învăț și eu aci.

Aceasta e Calea Griviței 
azi. E frumoasă, e tare fru
moasă și pentru toate mulțu
mim din inimă părintelui 
nostru — partidului.

CĂLIMAN CALIN
cl. a VII-a

Școala de 8 ani 175,
București
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Prietenii științei
în școala noastră, fizica și chimia sînt îndrăgite de 

piom.j-LMulte din cunoștințele căpătate la ore sînt a- 
plicate pLactic în laboratorul școlii. O bună parte din 
timpul nostru llbe.t j] petrecem în tovărășia eprubete- 
ior, a microscopului și a diferitelor aparate de fizică cu 
care facem experiențe. Macaraua electrică, discul cu 
care demonstrăm legile reflexiei și transformatorul de 
energie calorică în energie mecanica — sînt doar cîte- 
va din realizările cercului nostru. Cornea Valeria, 
Wfichter Mihai împreună cu alți cîțiva pionieri au în
vățat și să împăieze păsări.

Toate aceste realizări se datorează în mare parte dra
gostei noastre pentru aceste științe.

Interviul nostru 

Activități sportive 
în unitate

In legătura cu activitatea 
sportivă pe care o desfășoară 
pionierii de la Școala de 8 ani 
nr. 9 din orașul Craiova, am 
stat de vorbă' nu de mult cu 
tovarășul Voicu Valter, in
structorul superior al unității 
de pionieri. Iată răspunsurile 
primite la întrebările noastre.

— Ce acțiuni deosebite pe 
linie sportivă ați organizat în 
unitate ?

— în trimestrul ce a trecut 
și în vacanța de iarnă, noi am 
organizat din două în două 
saptamîni „Duminici sportive",. 
In cadrul acestor duminici, 
s-au desfășurat întreceri la a- 
tletism, handbal în șapte, oină 
și șah. La jocuri au fost antre
nați în special pionierii din de
tașamentele mari, iar la atle
tism și șah au participat pio
nieri din toata unitatea.

— Ce detașamente și ce pio
nieri s-au remarcat în aceste 
întreceri ?

— La șah; Scînteie Maria și 
Cioara Victor ; la atletism, Lă- 
zărescu Rodica și Carpiș Ion 
iar la jocuri, clasele a Vl-a B 
(handbal în 7) și a V-a C (oină).

BISCUIȚII
nrodusi de

MOLDOVAN MARIA
Școala de 8 ani, comuna 

Lechința, raionul Bistrița.

— Ce intenții aveți pentru 
viitor ?

— Intenționam sa organizăm 
un concurs de gimnastică la 
care echipe din fiecare detașa

ment se vor prezenta cu cîte 8 
exerciții. Mai avem în plan, un 
concurs de biciclete, ș.a.m.d.

R. B.

; Pe derdeluș
Ninge. Fulgii de zăpa

dă, albi, se leagănă în 
aer, se împletesc cu gla
surile vesele ale copiilor 
îmnrăștiați pe uliță. Dar 

: încotro se îndreaptă co
piii de la școala din co- 

; muna Tifești, regiunea 
Argeș, tragînd săniile 
după ei ? Astăzi se desfă
șoară concursul de săniu
țe pe unitate. Pentru acest 
concurs, toți participanții 
s-au pregătit din timp.

Dar iată, Concursul a 
! început. Numeroșii con- 

curenți alunecă cu vite- 
I ză pe pîrtie. E greu să știi 

■ cine va cîștiga. Deodată
> însă o sanie o ia vizibil 
j înaintea celorlalte. In ea 
5 se află Voicu Valeriu din
> clasa a V-a. După cîteva
< secunde, săniuța trece li-
> nia de sosire. Apoi ur- 
î mează Nicolae Constan- 
5 tin și Sima Ion, ambii 
/ din clasa a VII-a.
? ...Tot într-o astfel de
< după-amiază și-au datîn-
> tîlnire pe derdeluș și pio-
< nierii de la Școala medie 
$ Iernut regiunea Mureș — 
j Autonomă Maghiară. în 
i întrecerea lor, cei mai
> bine pregătiți s-au dove-
< dit a fi pînă la urmă 
s Neacșu Gheorghe și Sivu 
? Virgil, care au cîștigat,
< de altfel, și primele două
> locuri.



Partidul încredere

MIHAI NEGULESCU

Roaită
Tempo di marciaVersuri: V. PORUMBACU 

și D, DEȘLIU
Muzica: VASILE POPOVICI

Un cîntec de cinstire, un cîntec de salut
Cu dragoste țîșnește din tînăra mea liră 
Spre cei ce-au rupt cătușe, — și tronuri 

prăvăliră
Și lanul bucuriei in Iară l-au crescut.

E totul pentru oameni... Aproape, neîncetat. 
Aducem viitorul, cu visuri și prin fapte ; 
In tara-ntinerită livezile sînt coapte. 
Căci tu, partid, pe toate cu drag ni le-ai 

vegheat.

Ai făurit în fără și schele și destine 
Cu-aceeași simplitate știută din părinți;
Și, limpezind în inimi noi zariști, noi dorinii, 
Izbînzile de mîine ni se vestesc prin tine!

Cu brațele — călite de cînd tăiară cale 
Spre liniștea amiezii prin care treci visînd — 
Au ridicat recolte de aur din pămînt,
Si lacuri între creste, și — în azur —

cvartale...

Recent, scriitorii noștri, muncitori cu 
condeiul, făuritorii cărților de măiestrie, 
s-au întîlnit în cadrul Conferinței pe țară 
a scriitorilor, desfășurată între 22—24 ia
nuarie, în Sala mică a Palatului R.P. Ro
mine să discute despre munca lor, despre 
felul în care literatura noastră urmează să 
contribuie la măreața operă de desăvîrși- 
re a construcție’ socialismului. In darea 
de seamă prezentată de acad. Mihai Be- 
niuc s-a analizat pe larg creația literară 
din ultimii ani, precum și activitatea ob
ștească a scriitorilor. Discuțiile purtate — 
subliniind meritele literaturii noastre și 
arătînd ce trebuie realizat pentru a îm
plini și mai mult opera dăruită de scrii
tori poporului — au evidențiat hotărîrea 
scriitorilor noștri de a contribui cu și mai 
multă străduință la îmbogățirea tezau
rului culturii noastre socialiste. Ce 
înseamnă acest lucru ? înseamnă tot mai 
multe cărți — versuri, proză, piese de tea
tru, critică literară — care să oglindeas
că, din ce în ce mal cuprinzător, cu o 
înaltă măiestrie artistică, viața luminoasă 
a poporului nostru, avîntul industriei, a- 
griculturii socialiste; să cultive în ini
mile cititorilor sentimente înălțătoare, 
de-o mare frumusețe, caracteristice omu
lui nou, omului comunist; dragostea adîn- 
că de patrie și popor, dragostea de 
muncă, curajul, eroismul, îndemnuri pen
tru înfăptuirea năzuințelor luminoase ale 
poporului nostru, condus de partid.

Sînt nenumărate și deosebit de frumoa
se îndatoririle care se așteaptă să fie în
deplinite de viitoarele opere ale scriito
rilor noștri. Printre cărțile noi care vor a- 
pare vor fi și cele dedicate vouă, copii
lor, în care veți întîlni atîtea și atîtea as
pecte din viaU, din preocupările voas- 

- tre, din aspirațiile voastre. Iată de ce. 
Conferința pe țară a scriitorilor a avut o 
mare importanță atît pentru munca de 
creație în viitor a scriitorilor, cît și pen
tru milioanele de oameni ai muncii, citi
tori pasionați, care așteaptă 
și nerăbdare opere literare 
loroase, mai semnificative 
noastră nouă.

In ultima zl a Conferinței, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de 
Stat al R.P.R., a adus acestui for scriito
ricesc salutul cald al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat și al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Romîne. Scriitorii 
și numeroșii Invitați au primit cu deose
bită însuflețire salutul conducerii de 
partid și de stat, au ascultat cu mîndrie 
aprecierea făcută în salut: „Partidul Mun
citoresc Romîj dă o înaltă prețuire mun
cii creatoare și activității obștești a scrii
torilor patriei noastre, considerîndu-I 
drept ajutoare ale sale de nădejde în o- 
pera măreață pe care o durează po
porul nostru". Exprimînd sentimentele 
scriitorilor întruniți lă Conferință, acad. 
Mihai Beniuc a arătat bucuria scriitorilor 
pentru marea cinste că tovarășul Gh'. 
Gheorghiu-Dej personal a adus Conferin
ței cuvîntul partidului, a exprimat recu
noștința profundă pentru grija continuă a 
partidului față de creația literară.

Conferința a proclamat ca președinte 
de onoare al Uniunii Scriitorilor pe acad. 
Tudor Arghezi șt a ales noile organe de 
conducere ale Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R. Președinte al Uniunii Scriitorilor a 
fost ales acad. Mihai Beniuc, iar vicepre
ședinți — Demostene 
Galan.

Lucrările Conferinței 
rîrea scriitorilor de a
îndemnul partidului, de a se strădui să 
fie Ia înălțimea epocii pe care o trăim, 
epoca desăvîrșirii construcției socialiste.

de NICOLAE LABIȘ S 
Noi sîntern cei dinții care-am g 
Din rodu-mbelșugat al luptei ta 
Noi liberi am crescut și-am invă 
Cum liber suie fumul din furnafâ 
De mult, ostașii tăi în surd convt 
Inlănțuiți, stropeau cu singe gli< 
Nu-i vom uita pe cei ce pentru i 
Pe vremuri și-au jertfit copilăria.
Iar mai tirziu, cînd seceta trecea 
Deasupra țării cu aripi hapsine, 
Ostașii tăi răbdau de foame grea, 
Copiii tării să primească piine.
Stirpind dușmani, și mlaștini, și noroi 
Tu ai rămas de-a pururi fără pată. 
Primește-acest angajament: Și noi 
Vom crește ca o floare nepătată.
Noi sîntem cei dintîi care-am gustat 
Din rodu-mbelșugat al luptei tale; 
Noi liberi am crescut și-am învățat, 
Cum liber suie fumul din furnale.

■

Sirena lui Roaită e glasul 
Țîșnit din durere și ură, 
Prin neguri purtat și prin bezna, 
Prin viscol de singe și zgură.
Refren :
Mereu înainte cu frunțile sus, —« 
Ecoul sirenei și astăzi răsună 
Mereu înainte, noi liberi muncim 
Clădindu-ne-o viață mai bună.
Sirena lui Roaită aminte
Aduce de grevă și luptă; 

emarea sirenei lui Roaită
Din inima noastră e ruptă.

cu încredere 
tot mai va- 
despre viața
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Și deodală-n aer zboară 
mii de plini — pachete mici 
strînse bine de cu sară 
pentru-ai Gfiviței voinici.

Ca inim
Refren^
Sirena lui
E
Spre no
Spre zările păcii, albastre,
r» ■ ■ «■ ■ ■ an a s
Ger cumplit. Pe trotuare 
bate rar și cadențat 
pas cu ținte, pas ce doare, 
pas nevolnic de soldat.
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Baioneta — sus — pe armă 
a prins barbă și mustăți. 
Ochii-n „stare de alarmă" 
văd deodată-n patru părți.

Ca o umbră, sub uluce, 
se strecoară abia, abia, 
țîncul. Pentru tata duce 
pline, s-aibă ce mînca...

Și-a ajuns. Dar cum să strige î.
Zidu-i nalt, iar el e mic...
Geru-1 mușcă, gîndu-1 frige ; 
„Oare... n-am să fac nimic T

„Ia, tătucă !"
și-o aruncă
peste zid. „Să ne trăiești 1" 
Dup-o noapte grea și lungă 
bună-i plinea ce-o primești.

Pleacă fiul, prin zăpadă, 
Drum spre alte vremi bătîrid, 
Incrustînd ca- ntr-o baladă 
Chipul tatălui în gînd.
Nu l-a mai văzut... și ninge 
Fulgi de purpură și jar.
...Dragul tatii, Vom învinge I 
Mîine-alături vom fi iar 1

GHEORGHE SCRIPCĂ

Botez și V. Em.

au exprimat hotă- 
traduce în viață

de VICTOR TULBURE
Un cînt de slavă:

lămpii de miner 
Și celor care o coboară-n mine, 
Să nu înghețe iarna pruncii-n get 
Ci să le fie-n casă cald și bine.
...Și gurii uriașului cuptor — 
Din care rîuri de oțel curg

dense —* 
Să poată smulge omul sub tractor 
Belșugurile holdelor imense.
...Și vrednicului nopții semafor 
Ce liber drum dă trenurilor toate, 
Să ducă pîine-ntregului popor 
Și cărămizi, și lemne, și bucate.
...Și farului care trimite-n larg, 
Matrozilor, a patriei chemare.
Cu steaguri înălțate la catarg 
Să intre-n porturi grelele vapoare.

o p ții
...Și becului arzînd neobosit 
Peste proiecte și Urzii poeme, 
Care vorbesc de-o stea ce s-a ivit 
Pe fruntea minunatei noastre 

steme.

...Și-acestui șir de stîlpi de felinar 
Ca pîlpîirea stelelor mărunte, 
De la coliba simplă de pescar 
Pin' la cabana de pe vîrt de 

munte.

Se cade-un cînt de slavă tuturor I 
Un cîntec osebit li se cuvine, 
Căci sînt lumini aprinse de

popor
Și-i luminează drumu-nspre mai 

bine I
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