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Scrisoare către foji pionierii și școlarii din fără
Părinții și frații noștri întâmpină cu mari succese în muncă cel 

de-al ll-lea Congres al Partidului care se va tine în curând. Despre 
Proiectul de directive ale celui de al ll-lea Congres al Partidului, cu 
privire la dezvoltarea agriculturii, am aflat și noi. Deși suntem copii, 
insă cu puterile noastre mici, ne-am hotărit ca în cinstea Congresului, 
să ne împodobim comuna cu 500 pomi fructiferi Am vrea să-i plantăm 
pe toți în toamna asta. Insă dacă zăpada va cădea mai devreme ne vom 
continua munca, la primăvară. Și anul trecut am făcut acest lucru. Și 
acum cu câtă bucurie privim pomii care i-am sădit pe șoseaua dintre 
Cristian și comuna Vulcan I Oamenii din comună au numit-o „Aleea 
pionierilor'1. Nu-i ușor să plantezi un pom. Noi însă am învățat aceasta 
dela tovarășul Pavel Gheorghe învățător la școala noastră, care a 
primit „Medalia Muncii" pentru munca lui agrotehnică. Anul trecut 
înainte cu două săptămâni de a începe sădirea puieților am săpat gro
pile. Fiecare groapă avea 70 cm. adâncime iar distanța dintre ele era 
de 8—10 m. una de alta. Apoi am luat fiecare puiet, i-am tăiat rădăci
nile uscate sau rănite și le-am muiat într’un amestec de apă, pământ și 
balegă de vacă, pentruca rănile de pe rădăcini să se vindece mai lesne. 
Apoi puieții au fost buni de plantat... Vara aceasta in cadrul Con
cursului tinerilor grădinari și pomicultori, ne-am tăcut o pepinieră cu 
pomi fructiferi. La primăvară vom scoate puieții altoiți din pepinieră 
și-i vom <*ădi.

Dragi pionieri și școlari din întreaga țară, noi ne-am gândit că șf 
voi puteti să vă împodobiți școală, comuna, cu pomi fructiferi în cinstea 
Congresului. Deaceea, așteptăm cu multă nerăbdare 
la scrisoarea noastră.

Pionierii și școlarii romfâni și germani 
tian, raionul Stalin, regiunea Stalin.

să ne răspundefi

din comuna Crls-<

^Ajutăm la îngrijirea muzeului Doftana-
Cum urci drumul ce duce, printre dea

luri, dela Câmpina spre Telega, zărești 
încă de departe, pe un deal, zidurile Dof- 
tanei. Cu ani în urmă pe acest drum erau 
duși printre gardieni, cei mai buni fii al 
poporului — comuniștii, osândiți la ani 
mulți și grei de temniță. Acum la Dofta
na, se află un muzeu care cuprinde multe 
mărturii ale luptei neînfricate a comuni
știlor care au fost închiși aici.

Noi pionierii Unității Nr. 20 din comu
na Telega, am hotărît într’o adunare de 
unitate, ca în cinstea celui de-al ll-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Ro
mân, să ajutăm pe tovarășii îngrijitori 
dela Doftana, la îngrijirea cât mai bună 
a muzeului. Astfel vom lucra la îngriji
rea mormintelor eroilor clasei muncitoare 
căzuți la Doftana și înmormântați aici. 
Deasemenea vom lucra la amenajarea 
unui rond de flori în jurul bustului Iul Ilie 
Pintilie, neînfricatul luptător comunist 
care a murit aici, sub dărâmăturile Dof-

tanel. Vom ajuta și la alte acțiuni de ame
najare a muzeului in cinstea marelui eve
niment al Congresului. Ne vom organiza 
astfel munca, încât în fiecare zi să lucreze 
la Doftana pentru câteva ore, o grupă sau 
două de pionieri.

In preajma Congresului, vom organiza 
o adunare de unitate la muzeu, la care 
vom chema un tovarăș membru de partid 
din ilegalitate care a fost închis aici.

Aflând noi și noi lucruri despre lupta 
comuniștilor in ilegalitate, muncind pen
tru o cât mai bună îngrijire a muzeului 
Doftana, vom arăta prețuirea și cinstirea 
pe care o dăm noi, pionierii, eroilor că
zuți pentru măreața cauză a partidului 
clasei muncitoare.

Vrem să aflăm, dragi prieteni, felul în 
care îngrijiți și voi, pionierii din alte 
părți ale țării, muzeele, monumentele care 
amintesc de lupta partidului in ilegali
tate.

Pionierii Unității Nr. 20, 
din comuna Telega, raionul Câmpina

îngrijind mormintele eroilor clasei muncitoare

Sfatul profesorului

Lucruri mici-greșeli mari
mu amintesc de o oră de 

limba rusă, în care am fă
cut o scurtă recapitulare a 
cuvintelor învățate. Am pus 
întrebări copiilor în limba 
rusă. Ei deasemeni îmi răs
pundeau tot în această limbă.

— Din ce se face pâinea ? 
l-am întrebat pe elevul Bur- 
cea Ion. El se șcuiă liniștit și 
începu să spună :

— Pâinea se face din : apă, 
sare și chin I

La auzul ultimului cuvânt, 
cei din clasă izbucniră în 
râs. Ion însă privea nedumerit 
în jur, nepricepând ce se în
tâmplă și de ce râd colegii 
lui. Știa sigur, că la făină în 
limba rusă se spune „Myka‘‘. 
Dar el, punând accentul pe 
litera „y“ a transformat cu
vântul „făină" în cuvântul 
„chin". „Myka" înseamnă fă
ină numai atunci, când accen
tul se pune pe litera „a".

Trebuie să știți că în limba 
rusă dacă nu se pronunță co
rect cuvintele, prin schimba
rea unui accent se poate face 
o greșală destul de mare. 
In multe cazuri cuvântul își 
schimbă înțelesul. Așa se în- 
tâmlă de pildă și cu cuvântul 
„yace" care înseamnă „deja" 
când accentul cade pe „e" și 
„mai îngust" când accentul 
cade pe „y“.

Deaceea e bine ca atunci, 
când înveți cuvintele să fii a- 
tent la accentuare. Acasă, ci
tind textul cu voce tare și mai 
cu seamă făcând tot mai 
multe exerciții de scris vei pu
tea să-ți dai seama de îndată

uudc g;cșești și să te corec
tezi tu însuți.

Dar asemenea greșeli se 
potjace și atunci când nu 
scrii- literele corect. Dacă nu 
ești atent la litera ji ea poate 
fi ușor transformată în r.

Și asta din cauza unui mic 
cârligel din față...

Încă ceva vreau să vă mai 
spuri. Mi s’a întâmplat de 
multe ori să mă întrebe șco
larii, cum să facă să învețe 
mai multe cuvinte. Eu obser
vasem că tocmai acești băieți 
copiau întotdeauna traducerile 
când ele se făceau în clasă. 
Iar acasă nu mai învățau cu
vinte, nu le mai scoteau pe 
fiecare în carnețel. într’un 
cuvânt toceau traducerile. Lu
crând în felul acesta, bineîn
țeles nu vor știi niciodată 
multe cuvinte.

Deci, atunci când înveți 
limba rusă, nu trebuie să te 
mulțumești numai cu citirea 
corectă a cuvintelor, ci tre 
buie să le și înveți și să le 
scrii cât mai corect.

LIDIA CUDINA
Profesoară de limba rusă 
Școala de 7 ani — Nr. 5U 

băieți. București.



Proiect oprobat de Biroul C.C. al U T.M.

Organizația pionierilor din Republica 
Populară Română este o organizație comuni
stă de masă a școlarilor din țara noastră.

Organizația de pionieri își desfășoară ac
tivitatea sub conducerea Partidului Muncito
resc Român. De îndrumarea activității Orga
nizației de pionieri se ocupă Uniunea Tinere
tului Muncitor, căreia Partidul i-a încredin
țai această măreață sarcină.

Organizația de pionieri constituie princi
pala rezervă de cadre a Uniunii Tineretului 
Muncitor și fiecare pionier tinde să devină 
membru al Uniunii Tineretului Muncitor. Or
ganizația de pionieri pregătește pionierii pen
tru a intra in rândurile Uniunii Tineretului 
Muncitor.

In îndrumarea activității pionierești, Uniu
nea Tineretului Muncitor se călăuzește după 
vasta și îndelungata experiență a Comsomo- 
kdui Leninist-Stalinist desfășurată în rându» 
rile Organizației de pionieri „V. I. Lenîn“.

Organizația comunistă a pionierilor din Re
publica Populară Română ajută . Partidul 
Muncitoresc Român, Uniunea Tineretului 
Muncitor și școala, în opera de educație co
munistă a tinerei generații. Prin activitatea 
sa multilaterală ea trebuie să educe pe mem
brii săi în așa fel, încât aceștia să devină con
structori conștienți, pricepuți și harnici ai so
cietății socialiste și comuniste.

O sarcină din cele mai importante a Orga
nizației de pionieri este aceea de a ajuta școa
la și cadrele didactice în lupta pentru un înalt 
nivel la învățătură, pentru formarea și întări
rea disciplinei conștiente, dezvoltarea intere
sului pentru însușirea temeinică a cunoștin
țelor, educarea perseverenței, a spiritului cer
cetător și a curiozității științifice. Ea îi educă 
pe membrii săi în spiritul respectului față de 
munca nobilă a învățătorilor și profesorilor și 
a atitudinii plină de grijă față de bunurile ob
ștești.

Organizația pionierilor este principalul aju
tor al școlii și al fafhiliei în educarea morală a 
copiilor, dezvoltând la pionieri trăsăturile de 
caracter ale omului nou : curajul, cinstea, mo
destia, dragostea fierbinte și activă față de 
Patria noastră, față de Partidul Muncitoresc 
Român, față de marea Uniune Sovietică. Or
ganizația de pionieri educă membrii săi în spi
ritul luptei de clasă și a urei neîmpăcate față 
de dușmanii poporului, în spiritul internațio
nalismului proletar și al prieteniei între po
poare.

Școala găsește în organizația de pionieri un 
sprijin de nădejde în organizarea timpului li
ber al copiilor, în mod instructiv-educativ, in
teresant și atrăgător.

Organizația pionierilor pune un deosebit ac
cent pe educarea artistică și sportivă în scopul 
creșterii unui tineret viguros, cult, sănătos, 
plin de viață și vioiciune. Organizația pionie
rilor contribuie în acest sens la o largă atra
gere a pionierilor și școlarilor în cercurile 
sportive, în cercurile artistice de amatori și or. 
ganizează jocuri de masă, excursii și marșuri.

Organizația pionierilor este o minunată 
școală de educație prin muncă a tineretului 
școlar, familiarizează pe copii cu activitatea 
obștească, cu viața socială, le dezvoltă respec
tul și dragostea față de munca fizică, le dez
voltă deprinderi de autodeservire și priceperi 
de a îndeplini orice muncă potrivit puterilor 
lor.

întreaga activitate a organizației de pionieri 
din R.P.R. se bazează pe larga inițiativă și 
activitate a pionierilor, ținându-se seamă de 
vârsta, interesele și dorințele copiilor.

I. Primirea școlarilor 
în Organizația ele pionieri

n Organizația tinerilor pionieri 
W’Mw sl,f,t primiți școlarii între Qi-14 ani, 

care sllIqt sârguincioși la învățătu»- 
ră» respectă disciplina școlară, au 

wzJRAz o comportare demnă în familie, în

C.C. al U.T.M. cheamă pe toți instruc
torii de pionieri, cadrele didactice, cadrele 
U-T.M. și activele pionierești să dezbată și 
să facă propuneri în legătură cu acest proiect 
de regulament.

locurile publice și participă activ la munca 
obștească. Dreptul de a primi în organizația 
de pionieri îl au unitățile și detașamentele 
de pionieri din școli și case de copii. Unitățile 
de pionieri create temporar în tabere n’au 
dreptul să primească noi pionieri.

Școlarul care dorește să devină pionier, se 
adresează verbal conducătorului colectivului 
de conducere al detașamentului sau conducăto. 
rului colectivului de conducere al unității 
atunci când în clasa sa nu există detașament de 
pionieri. In acest caz, colectivul de conducere 
al unității va stabili care detașament îl va 
primi în rândurile sale. O grupă din acest 
detașament îi face cunoscut școlarului res»- 
pectiv textul și conținutul Angajamentu
lui Solemn, obligațiile și drepturile tânăru
lui pionier și îl familiarizează cu semnele șl 
simbolurile pionierești, cu tradițiile organiza
ției de pionieri.

Primirea școlarilor în Organizația de pionie
ri se face individual în adunarea detașamentu
lui sau a unității, acolo unde nu sunt detașa
mente de pionieri.

In prima adunare a detașamentului, condu
cătorul face cunoscut adunării cererea școlaru
lui, iar după discutarea acesteia, prin vot des- 

"chis, detașamentul hotărăște aprobarea sau 
respingerea cererii lui.

In aceeași adunare școlarul rostește Angaja
mentul Solemn în fața Drapelului Roșu al u- 
nității, pe care îl semnează, și primește crava
ta roșie și insigna de pionier. Textul angaja
mentului este scris dinainte de către școlarul 
respectiv, citeț și îngrijit. în aceeași adunare 
se pot primi în organizația de pionieri 1—5 
școlari.

O sarcină principală în pregătirea școlarilor 
pentru a intra în organizația de pionieri, rer 
v’ne instructorului de pionieri, ajutat de învă
țătorul sau dirigintele clasei.
Angajamentul Solemn al tânărului pionier

„Eu, tânăr pionier al Republicii Populare Ro
mâne, mă angajez în fața tovarășilor mei să 
fiu credincios poruncilor lui Lenin, să 
fiu luptător neclintit pentru cauza Partidului 
clasei muncitoare, pentru victoria socialismu
lui și a comunismului.

Făgăduiesc să trăiesc și să învăț astfel, în
cât să devin un cetățean demn al scumpei 
noastre patrii**.

La deviza rostită de instructor „In luptă 
pentru cauza Partidului clasei muncitoare, îna
inte !“ pionierii răspund „Tot înainte" execu
tând și salutul.

Pionierii salută atunci când se cântă Imnul 
de Stat al Republicii Populare Române, Imnul 
de Stat al U.R.S.S., Internaționala și imnurile 
de stat ale țărilor de democrație populară.

Pionierii salută când se întâlnesc între ei 
sau cu instructorii de pionieri cu „Salut voios 
de pionier**. De asemenea mai salută cu salu
tul pionieresc conducătorii organizației de par
tid și U.T.M.

Pionierul poartă în fiecare zi cravata roșie 
și insigna de pionier „Tot înainte**, pe partea 
stângă a pieptului.

11. Îndatoririle și drepturile 
tânărului pionier

a. — Tânărul pionier este obligat:
— să îndeplinească Angajamentul Solemn 

al tânărului pionier.
— să facă parte și să activeze într’o unitate 

de pionieri.
— să învețe cu hărnicie, să fie disciplinat 

atât în școală cât și în afara școlii, să res
pecte profesorii, învățătorii și pe cei vârstnici, 
să fie politicos-

— să aibă dragoste de muncă, să respecte 
munca altora și să păstreze bunurile poporului 
cât și bunurile sale personale.

— să îa parte activă la muncile de folos 
obștesc.

— să-și ajute părinții cât și pe cei vârst
nici.

— să fie cinstit, drept, modest, curat, îngri
jit, bun tovarăș, să pună interesele colective 
mai presus de interesele personale, să aibă 
grijă de cei mici.

— să se ocupe de cultură fizică și sport.
— să se achite cu cinste de sarcinile primi

te din partea Organizației de pionieri.
— să demaște zvonurile și uneltirile chiabu

rilor, să lupte cu hotărîre și fără cruțare îm
potriva tuturor manifestărilor dușmanului dc 
clasă.

b. — Tânărul pionier are dreptul:
— să participe la întreaga muncă a grupei 

sale, a detașamentului său și a unității sale.
— să participe la dezbaterea tuturor proble

melor muncii organizației de pionieri.
— să aleagă și să fie ales conducător de 

grupă, în colectivul de conducere al detașa
mentului, în colectivul de conducere al unită
ți'-

— să scrie organelor de presă pentru copii.
— să ceară recomandarea unității pentru a 

intra în Uniunea Tineretului Muncitor.
Pionierii poartă uniforma: cămașă albă și 

pantaloni de culoare închisă pentru băieți, 
bluză albă și fustă de culoare închisă pentru 
fete.

Pionierii vin în uniformă la adunările pio
nierești, demonstrații, parăzi și alte manifes
tări pionierești.

III. Unitatea de pionieri, 
detașamentul, grupa

emelia ^Organizației de pionri- 
er*’ ° const'fu'e unitatea de pio- 

ztSaW n'er'- Unitatea de pionieri se poate 
wig-S) constitui 'P Școli Ș* caseăde copii 

unde suJitfcel puțin 3 pionieri.
In mod temporar pot fi create unități de 

pionieri în taberele de pionieri.
Pentru conducerea unităților de pionieri, co

mitetele raionale și orășenești ale Uniunii Ti
neretului Muncitor numesc instructori supe
riori de pionieri aleși din rândurile celor mai 
bine pregătiți membri ai Uniunii Tineretului 
Muncitor, pentru această muncă.

Instructorul superior de pionieri este organi
zatorul muncii pionierești, educatorul și tova
rășul mai în vârstă al pionierilor. El muncește 
în strânsă legătură cu directorul școlii, cu pro
fesorii și învățătorii, făcând parte din Consi
liul Pedagogic al școlii sau casei de copii. 
Munca sa este condusă de comitetul raional 
sau orășenesc al Uniunii Tineretului Munci
tor.

Unitatea de pionieri este condusă de un co
lectiv de conducere format din 3—15 membri. 
Colectivul de conducere este ales prin vot des
chis, pe termen de un an de zile, de adunarea 
unității care se ține la începutul anului școlar.

Instructorul superior de pionieri face parte 
de drept din colectivul de conducere al unității, 
fiind numit de comitetul raional sau orășenesc 
al Uniunii Tineretului Muncitor.

Unitățile cari au 3—10 pionieri nu-și aleg 
colectiv de conducere ci numai un conducă
tor de unitate și nu se împart în detașamente 
și grupe.

Unitățile de pionieri al căror efectiv trece 
de 30 pionieri se împart pe detașamente, iar 
la rândul lor detașamentele se împart în grupe.

Unitățile care au un număr de 10—30 pio
nieri, nu se împart pe detașamente, ci direct 
pe grupe.

După ce colectivul de conducere al unității a 
fost ales, în prima adunare a sa, alege din 
rândurile sale conducătorul colectivului de 
conducere al unității, responsabilul cu gazeta 
de perete și stegarul unității. Ceilalți membri



ai colectivului de conducere al unității primesc 
sarcini temporare, în raport cu cerințele mun
cii.

Colectivul de conducere al unității coordo
nează și organizează întreaga activitate a pio
nierilor din unitate. Sub conducerea instructo
rului superior de pionieri, împreună cu direc
torul, diriginții de clasă și învățătorii școlii, 
colectivul de conducere al unității stabilește 
planul de muncă, trasează sarcini detașamen
telor, controlează îndeplinirea acestora și or
ganizează în mod direct acțiunile mari pe toată 
unitatea.

Colectivul de conducere al unității urmă
rește ca toți pionierii să învețe bine, să fie 
disciplinați, să participe la activitatea obșteas
că. El organizează și desfășoară adunări pio
nierești, concursuri, expoziții, excursii prin ți
nutul natal, întreceri sportive, urmărind în a- 
ceiași timp ca pionierii să nu fie supraîncăr
cat cu sarcini obștești.

Unitatea de pionieri are dreptul să dea pio
nierilor recomandarea pentru a intra în U.T.M. 
Pentru a primi recomandarea unității, pionie
rul care dorește să intre în rândurile Uniunii 
Tineretului Muncitor, se adresează verbal co
lectivului de conducere al detașamentului. 
Problema recomandării se discută în prealabil 
în colectivul de conducere al unității.

Fiecare unitate are drapelul roșu — simbo
lul cinstei și unității tinerilor pionieri și devo
tamentului lor fără rezervă față de patrie, față 
de cauza Partidului Muncitoresc Român. Dra
pelul se scoate la toate adunările unității, pa- 
răzi, demonstrații și serbări. Drapelul este 
purtat de stegarul unității însoțit de alți 2 pio
nieri, care formează garda drapelului. Unita
tea are goarnă și tobă. Unitatea ține cel puțin 
o adunare pe pătrar. In unitățile de pionieri 
unde nu sunt detașamente, adunările unității 
se țin cel puțin odată pe lună.

Unitatea de pionieri es»e formată din deta
șamente. Detașamentele se constituie din pio
nierii aceleiași clase sau din clasele apropiate. 
Un detașament poate cuprinde până la 45 pio
nieri. In școlile mixte și detașamentele sunt 
mixte.

Pentru conducerea detașamentelor de pio
nieri, comitetele raionale și orășenești U.T.M. 
numesc instructori din rândurile celor mai ac
tivi utemiști din școlile medii, institutele de 
învățământ superior, întreprinderi, instituții, 
G.A.C., G.A.S. și S.M.T. recomandați de către 
organizațiile de bază U.T.M. Aceștia muncesc 
sub conducerea instructorului superior de pio
nieri și în strânsă legătură cu învățătorul sau 
dirigintele clasei.

In fruntea detașamentului de pionieri se a- 
flă un colectiv format din 3—5 membri, ales 
de adunarea detașamentului pe timp de un an. 
In colectivul de conducere al detașamentului 
intră și instructorul de detașament. In prima 
adunare colectivul de conducere alege condu
cătorul colectivului de conducere al detașa
mentului și responsabilul gazetei de perete. 
Ceilalți membri ai colectivului de conducere 
al detașamentului primesc sarcini temporare 
pe baza necesităților muncii.

Detașamentele care au un efectiv mai mic de 
10 pionieri nu își aleg colectiv de conducere, 
ci numai un conducător de detașament. 
Aceste detașamente nu se împart pe grupe.

Sub conducerea instructorului de detașa
ment și împreună cu învățătorul sau dirigin
tele clasei, colectivul de conducere al detașa
mentului organizează și coordonează întreaga 
activitate a detașamentului. Detașamentul ți
ne cel puțin odată pe lună o adunare. Colec
tivul de conducere al detașamentului își des
fășoară activitatea după un plan de muncă.

Fiecare detașament are un steag roșu triun
ghiular, pe care se scrie numărul detașamen
tului dat de colectivul de conducere al unită
ții. Steagul detașamentului este purtat de un 
singur stegar și este scos la toate adunările 
detașamentului, demonstrații, parăzi. Detașa
mentul are tobă și goarnă.

Stegarul, gornistul și toboșarul sunt numiți 
de către colectivul de conducere al detașamen
tului.

Detașamentul de pionieri care cuprinde 
peste 10 pionieri se împarte în grupe de pio
nieri. Grupa pionierească este colectivul unde 
se poate manifesta din plin inițiativa și activi
tatea creatoare a copiilor. Grupele de pionieri 
se constituie după dorința pionierilor, pe teme
iul intereselor comune și a prieteniei dintre ei, 
cuprinzând pionieri din aceeași clasă.

In fruntea grupei se află conducătorul de 
grupă, ales la începutul anului școlar de adu
narea grupei prin vot deschis.

Conducătorul de grupă răspunde în fața co
lectivului de conducere al detașamentului de 
întreaga activitate a grupei.

El dă sarcini membrilor grupei, controlează 
îndeplinirea sarcinilor și în general organizea
ză toată munca grupei.

Grupa nu are plan de muncă. Ea lucrează 
pe baza sarcinilor primite dela colectivul de 
conducere al detașamentului și pe baza propu
nerilor membrilor grupei. Grupa ține adunări 
cel puțin de două ori pe lună.

Unitatea de pionieri ține legătura cu comi
tetul raional sau orășenesc U.T.M., cu condu
cerea școlii și cu persoanele din afara școlii, 
prin instructorul superior de pionieri.

In unitățiile de pionieri, dările de seamă și 
alegerile conducătorilor de grupă, ale colecti
velor de conducere, ale detașamentelor și uni
tăților se fac odată pe an.

Membrii și conducătorii colectivului de con
ducere al unităților și detașamentelor și con
ducătorii de grupă poartă p^mâneca stângă, 
mai sus de cot, semne distinctive, de culoare 
roțîîe cu lungimea’ de 4 cm. și lățimea de 1 cm.

Conducătorul colectivului de conducere al u- 
nîtății poartă 3 semne.

Conducătorul colectivului de conducere al 
detașamentului și membrii colectivului de con
ducere al unității poartă 2 semne.

Conducătorii de grupă și membrii colectivu
lui de conducere al detașamentelor poartă un 
semn.

Unitățile de pionieri stimulează pionierii 
care au obținut rezultate frumoase la învățătu
ră și în activitatea pionierească. Mijloacele de 
stimulare a pionierilor sunt:

— evidențierea în fața grupei sau a detașa
mentului după hotărîrea colectivului de con
ducere al detașamentului.

— evidențierea în fața unității după hotărî
rea colectivului de conducere al unității.

— fotografierea în fața drapelului desfășu
rat al unității, în fața drapelului roșu al orga
nizației raionale sau orășenești de pionieri, 
expunerea fotografiilor pionierilor evidențiați 
pe panouri de onoare ale școlii, tot după hotă
rîrea colectivului de conducere al unității.

— cei mai buni pionieri sunt evidențiați și 
popularizați prin organele de presă pentru 
copii.

Instructorii de pionieri care obțin cele mai 
frumoase rezultate în munca cu pionierii, sunt 
evidențiați cu Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M., sau sunt trecuti în Cartea de Onoare 
a C.C. al U.T.M.

Față de pionierii care nu îndeplinesc sarci
nile ce le revin, unitatea de pionieri are drep
tul să aplice sancțiuni în raport cu gravitatea 
abaterii. Aceste sancțiuni sunt:

— observație sau mustrare în fața colec
tivului de conducere al detașamentului sau al 
unității.

— discutarea pionierilor în fața grupei sau 
în adunarea detașamentului.

— mustrare în fața grupei sau a detașamen
tului — după hotărîrea colectivului de condu
cere al detașamentului.

— mustrare în fața unității — după hotărî
rea colectivului de conducere al unității.

Sancțiunile ce se aplică în unitatea de pio
nieri, trebuie să fie aplicate la timp și în urma 
unei analize temeinice pentruca acestea să 
contribuie la îndreptarea pionierului respectiv.

IV. o g>iniza(iu raională, 
orășenească, regională șt re ;w- 

blicană a tinerilor niomer 
nitățîle de pionieri din toatei 
școlile din raion sau oraș, formea
ză Organizația raională sau orășe
nească de pionieri.

Organizația raională sau orășe- 
pionierilor are Drapelul Roșii pio- 
care este scos la demonstrații, la 

zilele sărbătorilor revoluționare, la adunările 
pionierești și alte acțiuni de masă desfășurate 
de organizația raională_sau orășenească a 
pionierilor. Drapelul Roșu se păstrează la co
mitetul raional sau orășenesc ai Uniunii Ti
neretului Muncitor.

Organizațiile raionale și orășenești ale pio
nierilor dintr’o regiune alcătuiesc organizația 
regională a pionierilor.

Conducerea organzațiilor raionale, orășe
nești și regionale ale pionierilor, se realizează 
din însărcinarea organizațiilor de partid, de 
către comitetele regionale, orășenești și raio
nale ale Uniunii Tineretului Muncitor.

Toate organizațiile regionale ale pionierilor 
din țara noastră formează Organizația comu
nistă a pionierilor din Republica Populară Ro
mână. Din însărcinarea C.C. al P.M.R., con
ducerea activității practice a Organizației de 
pionieri din Republica Populară Română, re
vine Comitetului Central al Uniunii Tineretu
lui Muncitor.

V. Organizația de pionieri, 
Uniunea Tineretului Muncitor 

și școn'a -1'
na din sarcinile principale ale 
Uniunii Tineretului Muncitor este 
aceea de a îndruma în permanență 
activitatea Organizației de pionieri 
din Republica Populară Română.

Organizațiile Uniunii Tineretului Muncitor 
trebuie să îndrume zilnic activitatea unităților 
și detașamentelor, pentruca fiecare pionier să 
constituie un bun exemplu la învățătură și 
disciplină, în comportarea lui la școală, pe 
stradă, în familie și în localurile publice.

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să 
conducă și să îndrume zi de zi activitatea Or
ganizației de pionieri astfel încât ea să devină 
un ajutor prețios al școlii și profesorilor în 
lupta pentru ridicarea nivelului la învățătură 
și formarea disciplinei conștiente la pionieri 
și școlari.

Organizațiile Uniunii Tineretului Muncitor 
au datoria să se îngrijească de presa și litera
tura pentru copii, de activitatea palatelor și 
caselor de pionieri, a taberelor pionierești, a 
secțiilor de copii de pe lângă cluburile sindica
telor și bibliotecilor publice și a taberelor de 
copii.

Organizațiile Uniunii Tineretului Muncitor 
desfășoară munca în rândurile pionierilor în 
strânsă legătură cu organele de învățământ 
și cu colectivele pedagogice ale școlilor șFca- 
selor de copii. Organizațiile Uniunii Tineretu
lui Muncitor colaborează cu instituțiile de artă 
și cultură, cu scriitori, compozitori, actori și 
artiști plastici, sportivi fruntași și specialiști 
în toate domeniile științei pentru organizarea 
unei activități plăcute și interesante în organic 
zațiile de pionieri.

Directorii, învățătorii și profesorii din școa
lă privesc activitatea Organizației de pionieri 
drept o parte a întregii munci de învățământ 
și educare comunistă a tineretului școlar și 
influențează asupra activității detașamentelor 
și unităților de pionieri.

înțelegând și apreciind la justa ei valoare 
puterea educativă a colectivului pionieresc, în
semnatele posibilități pedagogice ce le oferă* 
varietatea vieții pionierești, caracterul ei plă” 
cut și atrăgător, organizațiile Uniunii Tinere
tului Muncitor, cadrele didactice, trebuie să1 
participe din plin la organizarea și desfășura 
rea tuturor activităților pionierești. i
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<5 ani de la constituirea Republicii Democrate Germane

Trebuia să ai bar.i și bani n’a-

sunt -nenumărați acei care ur-D. Germană, 
de muzică.
anul 1954 s’au deschis 12 școli potpulare de 
de oameni ai muncii învață muzica în aceste

Frumoasă este Aleea Stalin din Berlin
La 7 Octombrie se împlinesc 5 ani dela proclamarea Republicii Democrate Germane.
In partea de răsărit a Germaniei eliberată de glorioasele Armate Sovietice, poporul tși construiește 

o via,ă fericită. Cu totul altfel este viața în partea apuseană a Germaniei. Acolo stăpânesc imperialiștii. 
Aceștia nu se gândesc decât cum să pregătească un nou război pentruca ei să se imbogăjească mal 
mult Poporul însă luptă pentru o Germanie unită liberă și democrată.

locuitori. Nu demult aici s’a 
construit un stadion care 
poartă nume'e lui Emil Zato-

lată câteva scrisori ale pio
nierilor din R. D. Germană :

In orășelul nostru
La noi în Benndorf, multe 

nu mai sunt cum au tost îna
inte.

S'au clădit peste 1000 de lo
cuințe frumoase, luminoase- 
In orășelul nostru sunt acum

grădinițe și parcuri frumoase 
pline de flori.

Curând vom avea o școală 
nouă și o sală mare de aștep
tare pentru autobuze.

Pionier Heinz Muller
Bendorf-Wilhelmstrasse 4.

Un sat frumos
Kloster Neuendorf este un 

sat mic: are numai 900 de

pek.
Pentru anul 1955 este pre

văzută construirea unui sta
dion cu bazine speciale de 
înot. Străzile satului sunt cu
rate și au fost pavate. Satul 
Kloster Neuendorf este al cin
cilea pe republică în predarea 
cotelor de cereale către stat.

Pionier Dieter Moch
Veselă și tot mai fericită este copilăria pionierilor 

din Republica Democrată Germană

Vești bune
• încă 90 de magazine universale !ă safe nu sunt deloc 

puține, mai ales că pe lângă acestea mai sunt peste 10.000 
cooperative.

In R. D. Germană populația muncitoare â satelor este 
bine aprovizionată.

• In trecut în Germania nu putea oricine să învețe mu
zica la o școală specială. Trebuia să ai bar.i și bani n’a- 
yeau cei ce munceau-

Azi în R.
mează școli

Numai în 
muzică. Mii 
școli.

de A. G. VAIDAIn dimineața aceea, Mihuț era tare 
frământat.

Neliniștea îi venea de acclj că locuia 
chiar la patron. Nu era din București ci 
din Aîumați. Acum, pentrucă lua parte 
la greva tipografilor, jupân Mateescu 
desigur il va alunga din odăița unde dor
mea ca vai de capul lui, ca majoritatea 
ucenicilor din celelalte ateliere, pe o sal
tea ruptă, din care se revărsau paiele 
măcinate.

Poate eă h’ar fi intrat și el In grevă 
dacă Zidaru Vasile, ucenic cu câțiva ani 
mai mare decât el, nu i-ar fi vorbit de 
solidarizare, de lupte muncitorești. Adi
că de ce trebuie să facă dânșii grevă: 
ca să-i aratp patronului Mateescu că de 
fapt dacă ei, muncitorii, nu mai lucrea
ză, apoi s’a mântuit cu traiul său cel 
bun. Dar petitru asta trebuie solidaritate, 
adică unire intre muncitori : toți pentru 
unul și unul pentru toți. Mihuț înțelesese 
bine toate astea. Nu era și el muncitor ? 
Era. Putea sta cu mâinile in sân ? Nu. 
Șl atunci intrase șl el în grevă. Vorba-i 
însă că era amenințat să rămână pe dru
muri...

Așa cum stătea in stradă, desculț și se 
gândea amărât unde va mânca la prânz 
șl unde va dormi noaptea, îi veni în în
tâmpinare Vasile. Fluiera parcă nici nu-i 
păsa de necazul lui Mihuț. Dece să-l pe
se ? Părinții lui Zidaru erau la București. 
Avea unde să mănânce și să doarmă. Dar 
de mine, se întreba Mihuț înciudat, cine 
o să se intereseze, dacă mă dau afară ? 
Se Intristă și mai mult. începu să-1 pară 
rău c’a lăsat lucrul. Trebuia să-și vadă 
de treaba lui, el e încă mic.

— Noroc, Mihuț! Dece ești, supărat ? 
Poate îți pare rău că nu mai lucrezi pen
tru Mateescu ?!

— Nu-mi pare rău... șovăi Mihuț.
— Poate ți-e frică de jupân ?
—i Frică ? Nicio frică... dar ce, Jupâ- 

nul... Nu termină fraza că nu știa nici 
el ce să mai spuie. Noroc că Vasile îl 
luă de după umeri schimbând vorba:

— Unde voiai să te duci ? Văd că ai 
pornit-o la drum...

— Mă gândeam... bolborosi Mihuț, în- 
roșindu se până în vârful urechilor, mă 
gândeam să mă duc acasă.

— Tocmai în Afumați ? Atâta drum ?
— N’am unde să mă duc să dorm. Ce 

să fac ?
— Asta e ?! făcu Vasile ca în fața li

nei mari descoperiri. Ai să mănânci și ai 
să dormi la noi. Acutn hai cu mine.

★
Dela 8 Iulie 1927, greva tipografilor 

trebui să se prelungească. Patronii nici 

nu vroiau să audă de revendicările mun
citorilor. Cuvântul Partidului întărea nă
dejdea muncitorilor că prelungirea gre
vei va aduce până la urmă îndeplinirea 
cerințelor lor. Vasile și Mihuț erau toa
tă ziua pe la localul sindicatului de pe 
Mihai Vodă ca să dea o mână de ajutor 
comitetului de grevă. Cu fiecare clipă pe
trecută acolo, Mihuț afla ceva nou. Se 
vorbea despre răutatea patronilor care le 
jefuiesc munca, despre lupta care nu tre
buie să înceteze până când muncitorii 
n’or izbândi deplin.

Necontenit forfotă, cuvântări, munci
tori venind și plecând. Dar totuși nimic 
nu se petrecea la voia întâmplării. In- 
tr’un colț al unei încăperi, se afla un to
varăș în vârstă, care fuma țigară după 
țigară. Spre el se îndreptau toți, discutau 
in șoaptă și-apoi plecau grăbiți.

Mihuț se mira cât is de binevoitori 
oamenii. Până și cu ucenicii vorbesc alt
fel, parcă ar vorbi cu oameni mari 1 Cum 
să nu iubești astfel de oameni ?

— Bine că n’am plecat la Afumați... 
își spunea Mihuț. Ce, parcă eu sunt sin
gurul ucenic care o să fie dat afară ? 
Stau aici, împreună cu cei mari, să-I în
vățăm minte pe Mateescu !

Auzise el câte ceva și despre U.T.C. O- 
dată chiar Vasile îi pomenise în treacăt 
dar nu-i dăduse nicio lămurire. Auzind 
ici una, colo alta, Mihuț pricepuse că 

trebuie să fie vorba despre o organizație 
din care făceau parte cei mai buni tineri. 
Poate chiar și Vasile... Da, da, neapă
rat. Altfel cum i-ar arăta atâta încredere 
cei mari ?

Vasile, care fusese luat de-o parte de 
tovarășul cel vârstnic șl discutase mai 
multă vreme cu dânsul, se apropie de 
Mihuț și-i făcu cu ochiul să-l urmeze :

— Mihuț!, vrei să facem o treabă bună? 
—■ Vreau. Dar ce anume ?
— Atunci vino.
O luară în susul străzii. Trebuiau să 

se strecoare într’o tipografie de pe stra
da Șerban Vodă, unde se tipărea un ma
nifest al comitetului de grevă care chema 
pentru a doua zi muncitorii tipografi din 
capitală la o mare demonstrație.

— Măi Vasile, dar cei dela U.T.C. știu 
de asta ?

Vasile se încruntă. Ii dădu un bobâr- 
nac în nasul cârn și-i șopti supărat:

— Ține minte : de lucrurile astea nu se 
întreabă pe stradă. Ia uită-te colo...

In fața tipografiei, șezând pe marginea 
trotuarului, trei oameni fumau, privind 
nepăsători fețele trecătorilor.

— Agenți, șopti Zidaru. Acum înțe
legi ?

Mihuț clătină speriat din cap în semn 
că a priceput 1,'.

Cei doi ștrengari ce vagabondau, se 
pare, fără nici-un rost, se strecurară pe 
ulița de lângă tipografie .'și se furișară 
într’o curte, dând la o parte o scândură 
care dinadins fusese slăbită din cuie. 
Deși se temea, Mihuț Începu să se simtă 

mândru că-i înșeală pe agenți. Dincolo, 
în curte, pășind încet cu băgare de sea
mă printre butoaie și lăzi, ajunseră până 
la un zid unde aproape de . pământ era o 
fereastră cu ochiuri de geam prinse în 
cadre de fier.

Vasile Zidaru se săltă în vârful picioa
relor, se uită dacă nu i-a urmărit cineva, 
apoi bătu în fereastră de trei ori. Din în
tunecimea subsolului se auzi un șuierat. 
Vasile împinse un ochi al ferestrei șl-i 
șopti lui Mihuț.

— Tu stai aici. Fii atent să nu ne dibuie 
cineva. Iți dau manifestele pe geam.

Vasile încercă să se strecoare prin 
deschizătură, dar aceasta se arăta prea 
mică. Mormăi înciudat;

— Afurisită treabă, ia încearcă tu, Lî- 
vadarule.

Mihuț, mai subțire, intra prin feres
truică. Zidaru se bucură :

— Ai să te strecori tu. Vezi, în sub
sol, Ia peretele din dreapta mai e o fe
restruică ca asta. Bați acolo de trei ori 
cum am bătut eu înainte, dar mai încet. 
Ferestruica se va deschide, cineva îți va 
da manifestele și apoi tu ai să mi le 
aduci mie.

Mihuț dădu din cap că a înțeles și se 
strecură prin ferestruică.

Totul a mers cât se poate de bine. Nu
mai când a trebuit să coboare de pe zid 
în subsol, s’a lovit cu capul de o ladă de 
mai să amețească.

Mihuț bătu in ferestruica cealaltă așa 
cum se spusese. Intr’adevăr ea se des
chise șl o mână îi întinse de trei ori 
câte un pachet. Plin de emoție, încât au
zea în întunericul subsolului cum îi ba
te inima, luă pachetele în brațe șl se în
toarse înapoi. Dar aici, altă belea. Nu pu
tea să ajungă sus. Te pomenești că o să 
rămână acolo singur, în întuneric... Or 
fi și șobolani... Iar manifestele, manifes
tele nu vor ajunge unde trebuie ! Se îns
păimântă... Deodată se lumină. Cum nai
ba de nu s’a gândit dinainte la lada de 
care se împiedicase ?

Incordându-și toate puterile, rostogoli 
lada până în dreptul ferestrei, se săltă 
pe ea și într’o clipită fu afară în lumina 
soarelui.

★
A doua zi pe Ia prânz, două mii de 

muncitori tipografi s’au strâns in fața 
sindicatului din Mihai Vodă ca să de
monstreze pentru revendicările lor, așa 
cum fuseseră chemați prin manifestele 
din ajun.

Deodată Mihuț zări pe cineva cunos
cut și-l trase de mânecă pe Vasile :

— Uite unul din agenții de ieri, de Ia 
tipografie... Dac’ar fi știut ei atunci că 
noi lucram pentru manifestația de azi... 
se mândri Mihuț. Credeam că mai pă
zesc și acum tipografia !

— Da... făcu Vasile. Apoi îl întrebă 
așa, într’o doară, nepăsător :

— Și când ziceai că vrei să pleci la A- 
fumați ?...

— Cum ? Eu să plec ? se indignă Mi
huț. Nici nu-mi trece prin minte.

Cum s’ar putea să mă despart de voi 
tocmai acum ? Ia te uită la el! Ascultă, 
mă, Vasile, tu poate încă nu știi ce-i a- 
ceea solidaritate, așa că ascultă la mine... 
Se priviră ochi în ochi, izbucnind într’un 
hohot de râs sănătos.


