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Româno - Sovietică
In amintirea Marei Revoluții Socialiste și în semn 

de adâncă dragoste și recunoștință față de Uniunea 
Sovietică eliberatoarea noastră, în fiecare an, dela 7 
Octombrie și până la 7 Noembrie, poporul, nostru săr- 
bătorșete. Luna Prieteniei Româno-Sovietice.

Prietenia aceasta continuă tradiția de veacuri a 
prieteniei poporului nostru cu poporul rus care ne-a 
venit de multe ori în ajutor.

In 1877 ne-a ajutat să câștigăm independența, țării ț 
viața pentru eliberarea patriei noastre de sub robia 
fascistă. Apoi, am primit ajutor conținu: mașini nece
sare dezvoltării industriei, mașini unelte pentru a 
ușura munca omului pe ogor și a obține roade bogate.

Poporul nostru a avut la dispoziția sa un tezaur de 
mare preț : experiența de luptă și muncă revoluțio
nară a Partidului Comunist al Uniunii. Sovietice și a 
popoarelor sovietice. Datorită acestui ajutor și condu
cerii Partidului, azi, avem o țară liberă cu o industrie 
proprie, cu o agricultură înfloritoare. Roadele acestei 
prietenii, le culegeți și voi copii pentru care statu 
construește școli, palate și case pionierești., care vă 
petreceți vacanța la mare sau la munte. înaintea voa
stră se deschid porțile unui viitor luminos.

Luna Prieteniei Româno-Sovietice va prilejul 
poporului nostru să cunoască noile cuceriri ale știin
ței sovietice, să obțină noi rezultate în întrecerile 
socialiste în întâmpinarea celui de al 11-lea Congres 1 
al Partidului șl de a cinsti așa cum se cuvine ziua 
Marei Revoluții. Va fi un nou prilej de adâncire a 
prieteniei cu | 
apărătorii păcii și fericirii’ oamenilor.
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CUM ÎNCOLȚEȘTE sămânța

— Uitați-vă: endospermul, embrionul, epiderma. Embrionul se hrănește cu substanțele nutritive 
de aci din endosperm și sub influența umezelii străpunge coaja seminței șl iese afară, in pământ.

Fetele dela Școala Nr. 50 din București fac fel de fel de aplicații practice la orele de botanică. 
'Acestea toate le ajută să priceapă lesne orice lecție, să învețe cu multă plăcere despre lumea mi
nunată a plantelor....
- ■ ............. —ir ★ ★ ★ ■■

Ne pregătim șt noi
La culesul bumbaculuiDarul nostru

Albumul

nostru pe 
amintirea 

a fost

Gavril MICU
corespondentul „Scânteii pionierului" 

în regiunea Cluj

Sandu DUMITRU
Activist al comitetului raional 

U.TJVL-Alexandria
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In amintirea neînfricaților 
luptători

De curând în orașul 
strada Brassai Nr. 5, în 
eroilor clasei muncitoare
dezvelită o placă comemorativă. Pe 
frontispiciul clădirii stă scris cu 
litere de aur :

„In această casă s’a ținut între 
23—24 Ianuarie 1939 o conferință 
a Comitetului Teritorial Ardeal și 
Banat al Partidului Comunist Ro
mân, la care au participat neîn- 
fricații luptători pentru cauza cla
sei muncitoare, Ilie Pintilie și 
Bella Brainer".

Au mers șă viziteze locul acesta 
și pionierii dela Școala maghiară 
de 7 ani nr. 25. Citind cuvintele 
inscripției, gândul tuturor era în
dreptat către Partidul nostru scump, 
care a crescut asemenea comuniști 
ca Bella Brainer și Ilie Pintilie. Ei 
nu și-au precupețit viața pentruca 
noi astăzi să trăim zile fericite. 
Pionierii vor cinsti prin învățătură 
jertfele neînfricaților luptători co
muniști.

In clasa noastră toți școlării șl pionierii se 
pregătesc să întâmpine cel de al II-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Român. Fiecare vrea 
ca darul lui să fie cel mai frumos. Zilele trecute 
întreaga noastră clasă a hotărît să dăruiască 
Congresului un dar deosebit : „Un mănunchi de 
note bune numai de 4 șt 5“. De atunci noi în
vățăm mai bine lecțiile, suntem atenți la ore și 
folosim din plin cele 45 de minute. Temele de 
acasă ni le facem cu grijă. Cât măi multe note 
bune, acesta vrem să fie darul nostru pentru 
Congresul Partidului.

Alexandru L1SCHIEVICI
Cl. IV-a B.

Școala de 7 ani Nr. 5 — Constanța

Lucreția Ilin e price
pută în ale brodatu- 
lui. Din mâinile ei 
întotdeauna iese un 
lucru frumos. împreu
nă cu ceilalți pionieri 
dela cercul „Mâini
lor îndemânatice" de 
la Palatul pionierilor, 
ea brodează acum 
motive naționale pe 
coperțile albtnnu'ui pe 
care-l vor trimite în 
dar Congresului. Dar 

acest album nu lu-

crează numai pionierii 
de Ia cercul „Mâinilor 
îndemânatice”. Ei mai 
au și alte ajutoare. 
Meșterii legători dela 
cercul de legătorie 
abia așteaptă să așe
ze în album filele 
albe pe care le-au și 
pregătit. In curînd al
bumul va fi gata.

Voicu ACHIM 
corespondentul 

„Scânteii pionierului11 
în regiunea Arad

Cele 500 de hectare de bumbac 
ale Gospodăriei Agricole de Stat 
din comuna Mavrodi'n, raionul Ale
xandria, vuiau de larma pionierilor 
harnici. Porniseră doar brigăzile 
pionierilor la cules de bumbac și 
erau în întrecere. Niciuna nu vrea 
să rămână în urma celeilalte.

Și într’adevăr munca lor a fost 
plină de roade. Numai în două du
minici 60 de pioniere dela Școala y 
Nr. 1 fete au recoltat peste 950 de 
kgr. de bumbac I Fetele au lucrat 
cu multă îndemânare și hărnicie. 
Numai pioniera Alexândrina Jiganio 
a cules în 5 ore peste 21 kgr. de 
bumbac. Bine și cu spo>r au lucrat 
și pionierii dela Școala de 7 ani Nr. 
2 băieți. In cele două duminici ei au 
strâns peste 900 kgr. de bumbac I 
Pionierul Mihai Manafu a cules sin
gur într-o zi 19 kgr. de bumbac.

Așa cinstesc pionierii din cele 
două școli Congresul Partidului și 
ziua de 7 Noembrie.



Pentru belșugul celor ce muncesc

La sărbătoarea recoltei

La ușa casei lui Moldo
van Nicolae a bătut întâi 
grupa de pionieri. Au venit 
să-l felicite pe tovarășul 
Nicolae, cunoscut ca frun
taș, apoi l-au poftit să vină 
la serbarea de după masă 
și i-au înmânat o invitație.

S’au dus apoi șî la Dra- 
gomir Gheorghe, Man Uie

Zorile nu s’au arătat încă, dai 
muncitorii gospodăriei agricole de 

stat din Bucium, regiunea lași, sunt 
de mult pe câmp. Lucrările de 
toamnă nu așteaptă. Până acum ei 

au desțelenit 20 de ha., și au pre
gătit și terenul pentru însămânțări.

Lucrările trebuie să fie de bună 

calitate, după toate regulile agro

tehnice. Deaceea tovarășul Mircea 
Traian îi explică cu răbdare tânăru
lui tractorist Ion Sacu ce trebuie să 
facă ca munca să meargă bine.

O întovărășire nouă
In dimineața aceea, pio

nierii nu mai aveau astâm
păr în casă. Se sculaseră 
de cu noapte căci aveau 
de îndeplinit multe sarcini. 
Doar ziua asta în sat nu 
avea să fie o zi obișnuită. 
Trebuia să se desfășoare 
sărbătoarea recoltei pentru 
care se făcuseră atâtea 
pregătiri. La această ser
bare muncitorii dela gos
podăria de stat, colecti
viștii, țăranii muncitori, a- 
veau să se bucure din ini
mă de roadele muncii lor.

și la alții, toți oameni de 
vază, fruntași în muncă.

După amiază la căminul 
cultural serbarea a fost 
plină de veselie. O echipă 
de cor și o echipă de dan 
suri germană au cântat și 
au jucat 4e ai fi dorit să nu 
se mai oprească.

Multă lume se adunase 
și în jurul standului de 
cărți agrotehnice sovietice, 
frumos aranjate într’un 
colț al căminului.

Tot în ziua aceea s’au a- 
dunat să stea la sfat tehni
cienii gospodăriei agricole 
de stat și țăranii muncitori 
din comună.

La serbarea recoltei au 
participat peste 500 de oa
meni. Cei din Apoldul de 
Sus raionul Sebeș au mun
cit cu spor și s’au bucurat 
din plin la sărbătoarea re
coltei.

Proiectul de Directive al celui de al Il-lea Congres al Partidului prevede o dezvoltare însem
nată a creșterii animalelor.

Un accent deosebit se pune pe mărirea numărului de oi cu lână fină și semifină, care la sfârșitul 
anului 1955, vor trebui să atingă cifra de 4.350.000 capete. Din lâna lor fabricile noastre vor lucra 
zeci de mii de confecții frumoase șl trainice pentru oamenii muncii.

— întovărășirea noastră se va 
numi „Al doilea Congres al Par
tidului" au hotărît cei din satul 
Dolhești-Fălticeni. Era o întovă
rășire nouă de curând întemeiată.

Cu mu'lt timp înainte de înfiin
țarea întovărășirii, țăranii mun
citori stăteau adeseori Ia sfat în
tre ei.

— Vom lucra mai bine pămân
tul, vom avea mai multă roadă, 
își spuneau, dacă ne vom înto
vărăși.

Comuniștii din sat, explicau că 
în întovărășire vor putea aplica 
mai ușor metode agrotehnice îna
intate și vor putea 'lucra pământul 
cu mijloace mecanizate, chiar din 
toamna asta.

De bună voie și-au adunat a- 
tunci țăranii muncitori pământu
rile și-au totalizat o suprafață de 
15,22 ha, cât are întovărășirea.

Acum vrednicii membrii ai în
tovărășirii au început să selecțio
neze sămânța și să se pregătească 
pentru muncile agricole de toam
nă.

Pionier fii mândru 
De cravata ta. 
Partidul ți-a dab-o 
Simbol din lupta sa.

In luptă e’nroșilă
De sânge curs șuvoi...
Și-i bucățică ruptă
Din steagul de eroi.

Roșul ei aprins
Să-ți aducă aminte, 
De cei co-au învins
Mergând tot înainte 1

Muncind în gând cu ea
Să fii mereu'nainte,
Ea-ți luminează calea
Cu raza ei fierbinte.

La școală și acasă 
Tot primul tu să fii, 
Având mereu în minte 

lnflăcăratele cuvinte

„Tot înainte 1“

Elisabeta SAVULESCU
cl. VII Șc. 59 fete București

Curiozități științifice

Prieteni ciudați

„Astra", o vulpe argintie a născut atâția pui, 
încât nu-i mai ajunge laptele pentru toți. Acea

sta s’a întâmplat la ferma de creștere a animale
lor sălbatice din colhozul „Munca liberă" din ra
ionul Minusins, ținutul Crasnoiarsc. Cum puteau 
fi oare salvați dela moarte puișorii de vulpe?

G. I. Sirotinin, un crescător de animale cu 
multă experiență, a pus doi dintre puii de vulpe, 
lângă o pisică de casă și aceasta i-a primit bucu
roasă în familia sa și i-a hrănit. Puii de vulpe 
și pisicuțele s’au împrietenit și trăiesc în bună în
țelegere jucându-se toată ziua.

Cristalul uriaș
Gunoașteți cu to

ții fel de fel de cris
tale : de zahăr, de 
sare de bucătărie, de 
funingine... Cristale
le acestea sunt însă 
foarte mici. Dar se 
găsesc și cristale 
uriașe pe care nici 
nu le poți cuprinde 
cu brațele > Sunt atât de grele încât nici zece oa
meni nu le pot ridica. Un astfel de cristal se a- 
flă la Moscova în muzeul de Mineralogie ai Aca
demiei de științe din U.R.S Ș. E un cristal de cuarț 
găsit în Uralul de Nord. Lungimea lui trece de 
un metru șii cântărește aproape o tonă .



Din școlile noastre

Daruri pentru cei mici

Fetele din clasele mai mari dela Școala de 10 
ani Nr. 12 din București lucrează frumoase da
ruri pentru cei mici: căsuțe, păpuși si alte ju
cării.

O disecție la zoologie
Era spre seară, când am 

pornit pe vale în jos, să 
prind pește. Aveam nea
părată nevoie de câțiva 
pești pentru ora de zoolo
gie. Cu un coș special fă
cut de mine la cercul 
„manilor îndemânatice*' am
reușit să prind 8 pești. Unul dintre ei, avea 
aproape 250 de grame.

A doua zi, la ora de zoologie, tovarășul 
profesor de științele naturii, ne-a vorbit des
pre pești. Pe tablă ne-a făcut o schemă cu 
■toate organele peștelui. La lecție a fost de 
folos și borcanul meu, în care pusesem 
peștii.

Am făcut rost pentru această oră, și de un 
bisturiu, o pensetă și mai multe plăcuțe de 
sticlă pe care i le-am cerut tovarășului doc
tor de'.i Uisnensar.

Peștele cel mare, l-am 
scos din borcan și l-am lă
sat puțină vreme afară. 
După câteva svârcoliri, S’a 
liniștit. Murise. I-am făcut 
o tăietură în lungul abdo
menului și i-am scos toate 
organele interne. Fiecare

dintre ele a fost pus pe o bucățică de sticlă 
pentru a fi observat și studiat mai bine.

La ora următoare de zoologie, pentru care 
aveam de pregătit această lecție, noi am răs
puns având în față peștele disecat. Apoi, am 
fiert peștii, pentru a observa cum este for
mat scheletul.

Acum, scheletul unui astfel de pește se 
găsește în muzeul școlii noastre.

Mircea JULA
Cl. VII, școala de 7 ani, 

Băița — regiunea Hunedoara

* Pe o stradă din Rădăuți,
ne-am întâlnit cu un băiat 
care se ducea acasă cu o 
pâine. Am intrat în vorbă 
cu el:

— Cum e la voi la 
școală ?

— Bine.
— Dar profesorii cum 

sunt ?
— Buni.
— Dar instructorul ?
•— Bun și el.
— Și colegii ?
— Toți sunt foarte buni.
— Toți ?
— Toți.
— Dar conducătorul de

tașamentului ?
Mă așteptam să spună: 

„Bun și el“, dac băiatul a 
făcut doar o mișcare cu 
capul, din care nu se pu
tea ghici nimic și a tăcut. 
Din clipa aceea nu am mai 
putut afla nimic dela el.

Mi s’a părut chiar, că a 
devenit dintr’odată poso
morit și că întrebarea i-a 
redeșteptat cine știe ce ne
mulțumire ascunsă. Afară 
de asta, părea și foarte în
curcat. Lăsase genele în 
jos, și doar din când în 
când îmi arunca, pe furiș 
câte o privire pătrunzătoa
re, după care întorcea îar 
capul repede.

M am gândit: sau e cer
tat cu conducătorul detașa
mentului și nu poate să-l 
sufere, sau conducătorul e 
un băiat atât de rău. încât 
îi e și rușine să vorbească 
despre el.

— In ce clasă ești ? l-am 
întrebat.

— A V-a.
— Și cum îl cheamă pe 

conducătorul de detașa
ment ?

A șovăit o clipă, pe ur
mă a răspuns:

— Unciulencu loan.
A doua zi, m’am dus la 

liceul de băieți din oraș. 
Am intrat în clasa V-a. 
Sunase și băieții ieșiseră în 
curte, așa că în clasă nu 
erau decât vreo câțiva. Nu

l-am văzut nici pe băiatul -fr 
cu pâinea.

M’ani apropiat de cei 
vreo cinci, șase pionieri 
care erau în clasă și i-am 
întrebat ce fel de băiat e 
conducătorul detașamentu
lui lor.

— Unciulencu ? E cel 
mai bun din clasă, au răs
puns toți.

Mi-au spus pe urmă că 
Unciulencu este primul la 
învățătură și că se poartă 
frumos cu toată lumea. Alt 
băiat din clasă, Hae, ve 
chiul conducător de detașa
ment, recunoscu singur că 
acum doi ani, pe vremea 
când era el conducător, se 
plimba cu mâinile în buzu
nare și cu nasul în sus în 
fața profesorului, în timp 
ce Unciulencu se poartă a- 
cum politicos și cu profe
sorii și cu colegii. Deaccea 
lui Hae nu-i era ciudă că 
nu l-au mai ales pe el și 
vorbea cu multă bunătate 
și sinceritate despre calită
țile lui Unciulencu. Lui 
Grich Stern, un băiat care 
ar fi vrut să fie ales el con
ducător, Hae îi spuse :

— Tu, băiete, ai firea 
mea. Deaceea nu ești nici 
tu bun de conducător.

Un alt băiat din clasă, 
Adrian Pânzaru, era cu to
tul de părerea lui Hae și 
nu știa cum să-l mai Iau- 
de pe Unciulencu.

M ’am gândit că băiatul j<j 
cu care mă întâlnisem în 
ajun era cu siguranță cer
tat cu Unciulencu. Dacă 
toți îl lăudau așa iar el nu 
spusese nimic, însemna că 
este invidios.

Deodată, unul dintre bă
ieți strigă :

— Unciulencu, vino în
coace !

Și întorcându-se spre mi
ne, îmi arătă:

— Uitați-I pe Unciulen
cu !

M’am uitat repede și i- 
med'iat, am înțeles tot. Un
ciulencu, era băiatul din a- 
jun cu pâinea.

Sonia LARIAN

înainte de căderea primilor fulg"

Începeți antrenamentele!
E toamnă. Până ce zăpada va acoperi pă

mântul cu mantaua sa argintie, mai este 
timp, dar noi schiorii am și început sezonul 
sportiv. Pe pajiști iarba este frică verde, ra
zele soarelui de toamnă mai sunt calde, noi 
însă facem antrenamente și organizăm 
„marșuri pe schiuri *.

Este adevărat că aceste excursii se deo
sebesc de cele organizate iarna, prin faptul 
că noi le facem... fără schiuri.

Mersul pe bârnă, tăierea lemnelor, munca.

treburile agricole, gimnastica, marșul și fu
ga, formează puncte din programul de antre
nament al schiorului, căre-l fac puternic, 
sprinten și rezistent. Eu schiez de 42 de ani, 
dar în fiecare început de toamnă îmi încep 
totuși antrenamentul. Odată cu căderea pri
mei zăpezi îmi pun schiurile. Inima, plă
mânii și mușchii mei sunt pregătiți în acest 
timp pentru orice marș sau întrecere pe 
schiuri.

Antrenamentele trebuie să se facă de 
do-uă—trei ori pe săptămână, câte o oră în 
aer liber pe câmp, în pădure, în parc sau pe 
terenul sportiv

Asemenea plimbări se pot face și cu grupa 
de pionieri. începeți antrenamentul cu o fugă 
ușoară parcurgând 70—100 metri, iar apoi 
formați un cerc și executați timp de 10—15 
minute exercițiile din complexul F.G.M.A.

După terminarea exercițiiior de gimnasti
că mergeți la început cu pas obișnuit, apoi 
mai vioi și treptat, treptat transformați-1 în 
ftigă In timpul antrenamentului discuțiile 
sunt interzise; ele împiedică respirația care 
trebuie să fie corectă : inspirația pe nas și 
expirația pe gură.

După ce ați fugit 30—40 metri, treceți Ia 
un pas accelerat iar apoi din nou la unul 
normal.

Parcurgeți în felul acesta de două—trei 
ori, distanța de 150—200 metri

La primele antrenamente mergeți în pas 
de marș 2—3 kilometri. Cu timpul însă, 
puteți mări distanța până la 4—5 kilometri.

Echipamentul schiorului trebuie să fie 
ușor, cald și larg. După antrenament faceți 
un duș cald, sau spălați-vă măcar cu apă 
caldă.

Detașamentul de pionieri trebuie să se în
grijească din timp de inventarul schiorilor. 
Să verifice schiurile, bețele, încălțămintea 
și curelele. Tot ce trebuie reparat, reparați 
din timp. Dacă vreți să vă pregătiți bine 
pentru întrecerile din iarnă, nu pierdeți a- 

ctim riicio zi. începeți antrenamentele!
V. SEREBREACOV 

Maestru emerit al sportului 
din U.R.S.S.

(Traducere din „Pionierscaia Pravda")

Nu numai că întârzia dela 
lecții, dar precum vedeți, lip
sea chiar zile de-a rândul. 
Nicolae al nostru își petrecea 
însă vremea cu lucruri „în-

Ușa se deschise încet, parcă sfioasă 
și de după ea apăru un cap bălai.. 
Băieții, nici nu întorseseră toți cape
tele. Pasă-mi-te știau cine poate fi. Să 
nu credeți însă cumva că băieții dt la 
școala nr. 1 din Tărgoviște din cl. Vl-a 
se ocupă cu ghicitul... Nici gând de 
așa ceva! Ei însă știu prea bine 
cine întârzie dela ore: Nicolae G-

— De ce ai întârziat Nicolae?, îl 
întrebă profesorul.

— Păi... acum a sunat tovarășe pro
fesor, răspunse Nicolae stingherit.

— Spune-mi te rog, lecțiile ți le-ai 
făcut ?

— Eu da... adică nu... că, să vedeți, 
eu n’am fost eri la școală !

— Ei, atunci arată-mi pe cele de 
alaltăieri.

— Dar nici alaltăieri n’am fost la 
școală și n’am știut...

Așa se purta dela o vreme Nicolae.

; semnate"! De pildă, poate 
cineva spune că nu e inte
resant să joci fotbal în ră
coarea dimineții? Dar într’o 

mică „excursie", până colo la Teiș, 
câte nu se pot vedea? Trenul pleacă 
doar în fiecare dimineață,. Toate 
bune.

Un lucru totuși nu era prea bun- In 
catalog, în dreptul numelui lui Nico
lae dădeau mereu buzna notele mici. 
Parcă numele lui ar fi fost uri magnet! 
Băieții n’au stat nici ei degeaba. L-au 
criticat pe Nicolae de mai multe ori 
Acesta însă le făgăduia întotdeauna:

— De acum n’am să mai lipsesc 
niciodată ! O să vedeți !

E drept că a venit un timp când Ni
colae n’a mai lipsit nicio zi. Dar asta 
nu pentrucă el voia să-și țină promi
siunea făcută colegilor, ci din pricina 
unui bilet.

Să vedeți.
într’o zi, dirigintele văzând că Nico

lae rămâne tot Nicolae, a scris itn bi
let părinților pe care l-a pus într’un

plic și i l-a dat în mână chiar lui Ni
colae.

— Să-l dai lui taică-tău! i-a spus el.
In drum spre casă Nicolae nu-și 

putu învinge curiozitatea. Desfăcu pli 
cui și citi biletul. Era de rău, ce seria 
în el! Ce să facă ? Să i-l dea lui tai- 
că-său nu îndrăznea. Rupse biletul șr 
scrise altul în locul celui rupt.

Până aici totul mergea bine, după 
părerea lui Nicolae. Dar într’o dimi
neață pe când mergea cu tatăl său în 
oraș, se întâlni cu dirigintele clasei.

— Ei, ce noutăți îmi aduceți tova
rășe profesor ? întrebă tatăl salutând 
pe diriginte- Am primit biletul dela 
dumneavoastră! Am fost foarte mulții 
mit, când am văzut că băiatul învață 
bine.

Nicolae care se făcea când galben, 
când roșu, era cât pe ce să cadă jos 
din picioare...

— Cum ? Care bilet ? întrebă diri 
gintele mirat.

— Biletul., biletul pe care l-ați tri
mis prin băiat; știți, acela în care 
spuneați că băiatul învață bine!

Lui Nicolae începu să i se învâr
tească totul în fața ochilor, ba i se 
păru că locul unde se găsea începe în
cet, încet să se scufunde. Vru să măr 

Till i ișd')1- '

turisească adevărul, dar văzând mi
rarea de pe fața dirigintelui înghiți în 
sec și nu mai putu să mai spună ni
mic.

—■ Da, stați îl am chiar în buzunar, 
mai adăugă tatăl care și el se sim
țea încurcat. Poftim, citiți și dumnea
voastră

„Tovarășe, — scria în bilet — fiul 
d-.smneavoastră Nicolae, de câtva timp 
s’a aoucat serios de învățătură. La ma
teriile care rămăsese în urmă acuni 
s’a îndreptat mult. Cât de curând va 
primi nota 4 la limba română. Când 
vom tine adunare cu părinții, am să 
vă chem și pe dumneavoastră și vă. 
rog să participați.

Diriginte, V. B.
Dirigintele termină de citit, și dân- 

du-și seama de cele petrecute scăpă 
biletul din mână, aruncându-și privi
rile asupra lui Nicolae care înmărmu
rise...

Asta a lost pățania cu biletul bu
clucaș. De atunci insă s’a mai întăm- 
plat ceva. Nicolae n’a mai lipsit nicio 
zi dela școală. In catalog au poposii 
mulți oaspeți noi. Dar Nicolae a înce
put să înțeleagă un lucru : Dece îna
inte primea numai note mici. Și acest 
lucru rtu-l va uita niciodată.

Gh. NEGREA



CONCURSUL DE JOCURI
La 1 Octombrie 

organizat de gazeta noastră. La redacție 
peste 700 de scrisori dela pionieri și școlari de pe 
treg cuprinsul patriei. Publicăm 
legările exacte ale jocurilor din

o-Sovietice

3. — E o mare fericire să poți 
pleca in Uniunea Sovietică, să 
poți vedea cu ochii tăi viața mi
nunată din Patria Socialismului. 
Iată delegația sindicală a țării 
noastre vizitând Expoziția Agri
colă Unională dela Moscova, cea 
mai măreață expoziție din lume.

încheiat „Concursul de jocuri" 
ne-au sosit 

în- 
în acest număr des

prinsele două serii.

ne învață atâtea și atâtea lucruri! 
Printre oaspeții sovietici care 
ne-au vizitat țara a fost și vesti
tul strungar dela „Krasnâi Esca- 
vator" din Kiev, tovarășul Se- 
minscht. Vizitând uzinele „23 
August" din București, a împăr
tășit muncitorilor de aici bogate 
învățăminte din munca sa.

1. — Minunat prilej de încân
tare ne oferă spectacolele an
samblurilor artistice sovietice 
care vin la noi; Cine poate uita 
vreodată spectacolele date de an
samblul’ „Piatnițki" „Igor Moi
seev" ori ale teatrului „Mosso- 
vlet"? Ele ne aduc prin cântec 
și dans imagini ale vieții fru
moase a oamenilor sovietici- In 
fotografie revedem „Ansamblul 
artistic din Ural" în timpul unui 
spectacol prezentat la Galați, în 
Octombrie 1953.

2. — Oaspeții sovietici sunt 
cei mai dragi oaspeți ai țării 
noastre. De câte ori vin la noi

1

• Multe inițiative bune au prins viață în școlile noastre, 
în zilele acestea când se sărbătorește Luna Prieteniei Ro
ni âno-Sovietice.

Se vor organiza serate literare, după amieze închinate 
cântecului șî dansului sovietic, basmelor.
_• In desfășurarea Festivalului filmului sovietic vor fi multe 

filme pentru copii. De un deosebit interes se va bucura fil
mul „Școala curajului" după cunoscuta povestire a lui A. 
Gaidar: „Școala".
• La Teatrul de păpuși al Armatei din București se va 

juca piesa „Nțchita, viteazul rus"; la Opera de Stat din Cluj, 
se vor da mai multe spectacole cu „Tânăra Gardă".

® Bogat este și programul sportiv. Ștafeta prieteniei 
Româno-Sovietice va duce salutul sportivilor noștri, glorioși
lor sportivi sovietici.
• In ziua de 10 Octombrie au avut Ioc mari manifestări 

sportive pe stadionul „23 August".
• In Regiunea Autonomă Maghiară se va desfășura cursa 

ciclistă „Să întâmpinăm 7 Noembrie".

Ștefan Gheorghiu, fiul meșterului dulgher Năs- 
tase din Ploești nu s'a bucurat de școală, decât 
câțiva ani. Când implinise 12 ani intră ucenic la 
un fierar și apoi la un dulgher. Grei erau anii de 
ucenicii. O muncă grea istovitoare apăsa umerii 
slăbuți ai băiatului.

Numai când liniștea serii învăluia atelierul, când 
toată lumea se culca, începeau pentru băiat clipe 
de adevărată bucurie. La lumina plăpândă a unei 
feștile, in fața cărții de basme deschise, băiatul 
citea și nu se mai sătura. Se vedea flăcău voinic, 
un haiduc adevărat călare pe 
un murg iute, străbătând pote
cile tainice ale codrilor de ne
pătruns. Și cu ce sete izbea 
flinta în boieri și făcea dreptate 
săracilor.

Creștea Ștefan și ochii lui 
vedeau tot mai limpede nedrep
tatea din juru-i. Zeci de între
bări îi frământau mintea. De ce 
o mână de oameni care nu mun
ceau, se bucura de toate bunu
rile vieții, in timp ce mulțimea 
care trudea abia avea ce mânca? 
Căuta răspunsul la tovarăși mai 
mari de muncă, în cărți, citea 
broșuri, articole care apăreau în 
ziarele muncitorești ale vremi’.. 
Ștefan Gheorghiu era de-acum 
un tânăr de 18 ani. Venea regu
lat la Clubul Muncitoresc din 
Ploești, îl cunoșteau bine tova
rășii. Era nelipsit dela conferin
țele politice. Dintr’un colț al 
sălii, tânărul acesta cu ochii 
larg deschiși, cu fruntea ușor 
încrețită, părea că soarbe cuvin
tele vorbitorului. Alteori îl 
puteai vedea înconjurat de băieți de o seamă cu el, 
ucenici sau tineri lucrători.

In anii tinereții lui Ștefan Gheorghiu — miș
carea muncitorească era încă slab dezvoltată. Este 
vorba de sfârșitul veacului al XlX-lea și începutul 
veacului al XX-lea, când proletariatul nu avea încă 
propriul său Partid.

De pe atunci, însă, din rândul clasei muncitoare 
s’au ridicrt luptători îndârjiți, oameni cu inima în
flăcărată care și-au legat viața de mișcarea munci
torească. Intre aceștia, prețuit ca unul din cei mai 
de seamă fruntași ai mișcării muncitorești, este 
și Ștefan Gheorghiu, El și-a dăruit toată viața sa, 
luptei pentru apărarea intereselor clasei munci
toare.

in 1905 mișcarea muncitorească dela not, sub 
influența revoluției burgkezo-democratice din Ru
sia începu să crească. Sindicatele organizau greve, 
demonstrații, muncitorii ceretu să se micșoreze 

ziua de muncă, cereau drepturi șl libertăți politice. 
Ștefan Gheorghiu se avântă în luptă, așa cum 

visa încă din copilărie. Avea pe atunci 26 de ani. 
El iși dădu seama că proletariatul pentru a câști
ga victoria, are nevoie în primul rând de organi
zare. Cu toată înflăcărarea el pornește la organi
zarea în sindicate a muncitorilor din Valea Pra
hovei.

Odată cu mișcările muncitorești an avut loc în 
țara noastră și mișcările țărănești Foametea și 
boala, dările grele, loveau nemiloase in sărăcimea 

satelor.
in 1907, s’a aprins flacăra 

răscoalei din Moldova de Nord 
care cuprinde apoi întreaga 
Moldovă, Muntenia și Oltenia.

Cei mai buni fii ai clasei 
muncitoare printre care se afla 
și Ștefan Gheorghiu, au spriji
nit răscoala. Dar răscoala fu 
înăbușită în sânge de guvernul 
burghezo-moșieresc. Nenumărați 
muncitori sunt arestați și prin
tre ei și Ștefan Gheorghiu.

In celula umedă și izolată, 
Ștefan Gheorghiu este silit să 
doarmă pe cimentul gol. Zile în
tregi este ținut fără apă și mân
care. li era interzis să țină legă
tură cu cei de afară și nici 
măcar nu avea voie să citească.

Ștefan Gheorghiu nu era obiș
nuit să dea înapoi. Voința lui 
de luptă nu putea fi oprită u- 
șor. El izbutește să reia legă
tura cu muncitorii din afară... 
In țară se ridicau valuri de 
proteste ale celor care cereau 
eliberarea arestaților.

In cele din urmă Ștefan Gheorghiu iese din în
chisoare, dar este grav bolnav, de tuberculoză.

Fără să-i pese de boală, îmbrăcat cu un scur- 
tuc subțire, el colinda însă mai departe țara pentru a 
organiza pe muncitori pentru a-i însufleți la luptă.

In timpul vieții, Ștefan Gheorghiu s’a aflat tot
deauna, acolo unde bătălia de clasă era mai grea.

După moartea Iul Ștefan Gheorghiu, elementele 
revoluționare au dus mai departe lupta pentru or
ganizarea muncitorilor. Avântul de luptă al mase
lor în urma marei revoluții din Octombrie crește 
și în condițiile acestea se vor constitui primele 
grupuri comuniste.

Telurile pentru care a luptat și și-a daj viața 
Ștefan Gheorghiu și alți eroi ai clasei muncitoare 
se înfăptuiesc astăzi în patria noastră. Sub con
ducerea Partidului nostru, noi înfăptuim azi socia
lismul.

Seria f-a

„Meseriile"
Orizontal: PLANIFICARE — T — REGIZOR — PO

EȚI — OG — AM — OP — FA — B — A — CA — ET — 
REN — R — SOL — LABORANT — OR — MATELOT — ES
— R — MECANIC - ASO - ZIDAR - PRAF - SANITAR
— ERATE - ALECU — AVIATOR — CER — STRUNGARI.

Vertical: PROFESOR — SAC — LEGATOR — ZALE
— AG — L - MINER - NI - MEDIC - IZ - LĂCĂTUȘ
— FO - BRAȚARA — T — IRA — EBEN — RAR — C —
MANOLIU — VU — AP — ROC — BIN — RO - AT — 
PRAG — EE — N — ARATA — TOC — TESATOR — 
TIPAR — ȘOFERI. J

„Locuri din R. P. R.“
1) — Biverb acvatic (5—4) = LACUL ROȘU.
2) — Monoverb... la hotar (4—7) = DUNAREA.
3) — Monoverb din Carpați (4—5) = RARAU.

„Joc de litere"
Orizontal: TOPI - ARIN — BROM — ARNO — RA)D— 

AVEA - DURI — EPIC.
Vertical pe coloana I și III = TABĂRA DE PIONIERI.

Seria 11-a
Din viața pionierească

Orizontal: DETAȘAMENT — E — DRAPEL—O—VP— 
APOI — GV — OOO - AS — TOA - TEMUT - DOAR— 
AZUR — UMBRA — MIL — BR — ANS — EI — LOCO—, 
AE — N — TABARA — S — TREN — ARAC.

Vertical: DEVOTAMENT — E — POEZII - R — TD - 
OMUL — TE — ARA - UR — LAN - SAPAT — BOB — 
APOS — URCA — MEI - DM - ORA - EL — TOBA — 
AR — N - GOARNA — A — TOVĂRĂȘESC.

„Rebus"
Liniștea-i deplin stăpână

Peste câmpii arși de soare
Lunca-i goală; la fântână
E pustiu; și nu se’ngână 

Nicio boare.
„In miezul verii" de G. Coșbuc

„încercați singuri"
Orizontal: PITICI — E — RE — EC - SPADA - A — 

ȚAP y- TUS - ELEFANT - RAZE - DO — AT — STER—
Vertical: PEȘTERA — TUS — 1 — PALAT - DO - AT 

— STER —-G — ATA — T — IE — UNDE — CASTOR.
„Localități din Republica Populară Română".

Monoverb (5—7) : CAMPINA
Monoverb (3—7): CARACAL
Monoverb (3—5): — ANINA.
Biterb (6—4) - CAREU MARI.
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