
Proletari din toate țările tiniți-vă!
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Român, fii gata!
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Ctavrzla mea 
detâmieh

Prietena mea Teodora, e 
mare decât mine de aceea ea și 
este de mai mult timp pionieră. 
Uneori, când eram împreună, 
nu-mi puteam desprinde privirile 
del j cravata ei. Intr’o zi i-am 
spus că și eu ‘doresc tare mult 
să fiu pionieră. De atunci, Teo
dora a început să-mi povesteas
că mai multe despre colegele ei 
și îmi explică cum trebue să se 
poarte un pionier. Mi-a dat să 
citesc și cărți și m’a învățat an
gajamentul pionierilor.

Nici nu , vă pot spune dragi 
pionieri, cât de emoționată și 
fericită am fost când am primit 
cravata 1

Acum, cravata roșie e parcă o 
parte din mine.

Elena PAL.'.DC
cl. a IlI-a

Casa de copii „Ana Ipătescu” , 
Galați

Regulamentul ăsta nu-i 
Menit să îl agăți în cui. 
Nici nu-i strânsură de citate 
Din care oarec.ne scoate 
O frază — două la'ntâmplare, 
S'arate la vreo adunare
Că-i mai deștept șt mai cu moț 
Ca toți!
Cu glas sever, prietenesc. 
Aceste slove-ți povestesc
De rosturile celor care 
Cravate roșii au pe piept.

despre regulament
AL. OVIDIU ZOTTA

drumul vieții tale drept, 
cine ești și despre cum 
trebue să te-aba(i din drum ! 
lenea s’o termini odată, 
chiul să uiți, și de suflat, 
pionier adevărat
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E un băiat dintr’o bucată!
C-a mâine ai să crești om mgre
Și va’ntreba poporul tău:
— Ce știi să faci ? Te temi de greu ? 
la să vedem, munci știi oare ?
...S’ajungi om drept șt de cuvânt.

La muncă primul și la cânt, 
Să spună despre tine' mama : 
„Ce mai băiat crescui și eu 1“ 
Iar vechiu’ nvățător: „Luați seama, 
Fu cel mai bun elev al meu !‘ 
...Regulamnetul nu-i o lege 
Uscată și ursuză, rece... 
Prea limpede t/’am arătat.
El spune ori cui vrea s'audă 
Cum poate un copil s'ajungă 
Cândva un om adevărat!

Despre regulamentul vostru pionieresc
Amintiți-vă de clipa în care ați primit cravata roșie. 

Amlniiți-vă emoția cu care ați salutat pentru prima dată 
cu salutul pionieresc Imnul Republicii noastre... Ați simțit 
atunci că in viața voastră iși face loc o nouă lumină și-o 
nouă căldură. Făceați acum parte dintr’o organizație puter
nică, organizația pionierilor din patria noastră.

N’au trecut decât șase ani de când în țara noastră s’au 
' ițat primele detașamente de pionieri. La început au 
fi>- numai câteva. Apoi, an de an, tot mai mulți copii au 
primit cravata roșie. An de an cataloagele s’au îmbogățit 
cu note mai bune. Vară de vară kilogramele de spice adu
nate de pionieri s’au înmulțit iar viața pionierească a de
venit mai interesantă, mai atrăgătoare.

In clipa de față ne putem mândri cu o organizație 
pionieri care are o experiență bogată, cu o organizație 
care se simte atras fiecare școlar.

Tocmai pe baza acestei experiențe bogate și având
față pilda organizației comuniste a pionierilor sovietici 
,.V. I. Lenin’, a fost alcătuit Regulamentul Organizației 
pionierilor din Republica Populară Româna. — Primirea 
acestui Regulament e fără indoială, o adevărată sărbătoare 
pentru voi. De-acum vă știți cu și mai mare limpezime în
datoririle, drepturile-

Organizația pionierilor lucrează sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Român, iar sarcina de a îndruma zi de 
zi activitatea pionierească a fost încredințată de Partid — 
Uniunii Tineretului Muncitor. Frații voștri mai mari,... ute- 
miștii, vă stau întotdeauna alături, gata să vă îndrume, să 
vă a iute

,.O sarcină dintre cele mai importante a organizației 
de pionieri — se spune in Regulament — este să ajute

Ori de câte ori îi vedeam pe 
pionieri, cu cravate roșii la gât, 
simțeam cum mi se aprindea tot 
mai puternică dorința de a in
tra și eu în rândurile organiza
ției.

Pe atunci eram însă un băiat 
neascultător și o supăram ade
sea pe mama. Colegii mei mi-au 
spus că dacă nu mă îndrept nu 
voi putea deveni pionier. Nu 
înțelegeam însă destul de bine 
ce anume trebuia să fac.

...Intr’o zi a venit la noi în 
clasă tovarășul instructor. F.l 
ne-a povestit despre faptele eroi
ce ale pionierilor sovietici. Am 
ascultat atunci despre eroismul 
și curajul lui Pavlic Morozov, 
al lui Volodia Dubinin. M’au 
impresionat atât de mult cele 
povestite încât în ziua aceea am 
înțeles cum trebue să fie un a- 
devărat pionier. Peste puțin 
timp am primit și eu cravata 
roș:e. De atunci, o port cu mare 

sunt mândru de ea.
Mîhai ANDREI

cl. a vi a școala ae 7 afli 
nr. 24 băieți București
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Școlii în lupta pentru însușirea temeinică de către pionieri 
a cunoștințelor, să educe la școlari interesul de a cerceta și a 
cunoaște diferite domenii de activitate, bogățiile și frumu
sețile patriei".

Intr’adevăr, e limpede : la vârsta voastră, a învăța în
seamnă a-ți iubi patria, a munci pentru ea, a te pregăti să-i 
devii un cetățean demn, devotat, cinstit. Acesta e și țelul 
organizației de pionieri și despre acest țel vorbește fiecare 
cuvânt al Regulamentului. Astfel, Regulamentul ne spune 
despre îndeplinirea angajamentului solemn, despre modestia 
și dragostea de muncă a pionierului, despre participarea la 
muncile de folos obștesc, despre respectul față de vârstnici. 
Chiar și atunci când se ocupă de organizarea și funcționarea 
unităților, detașamentelor, grupelor. Regulamentul tot des
pre acest țel vorbește. E vorba de educarea pionierilor 
într’un puternic spirit de colectiv !

Deci, pătrundeți înțelesul fiecărui cuvânt, înțelesul fie
cărei propozițiuni a Regulamentului. Insușiți-vă îndemnurile 
lui. Aplicați-le necontenit. Veghiați ca toți tovhrășfi voștri" 
s’o facă. Apariția Regulamentului să prțjejuiască un'mare 
pas înainte al întregii voastre activități.

...Cândva veți fi mari, veți munci unii in uzine, alții pe 
ogoare, alții in laboratoare; dacă veți munci bine, cinstit, 
tovarășii vă vcr mulțumi cu dragoste. Atunci, vă veți aduce 
aminte de ceea ce v’a ajutat să izbândiți și, desigur, gân
durile voastre nu vor trece cu vederea anii pionieriei. A- 
mintidu-vă de ei, vă veți aminti cu emoție și mândrie Re
gulamentul pionieresc care, în cuvinte simple, 
ce trebue să faceți ca, atunci când veți crește, 
tre voi să fie un cetățean demn al patriei sale.
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i grijă și

de 
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v’a arătat 
fiecare din-

in

V

malul mărit.
In faptul serii
Stau pionierii 

Strânși la un loc.
Iar la mijloc
Arde un foc.
Râd și vorbesc
Amintiri povestesc...
Stau pionierii 
Pe matul mării
Și povestesc
Că niciodată 
Ei nor să uite
Copilăria 
Lor minunată.

Marcela ȘTFț&NESCU
cl. a v*-a 

comuna Frecăței, raionul Tu'cea
*



amintind:
Festival

ad 
vizi

colțișor 
râde

Interna- 
orga- 
celui 
le-a 
me-

Au- 
la 

participai 
de pomi 
Parcu'ui 

cultura 
Aleea a 

numele de

peste 601 
de circ dir 

Polonia
Germania, 

Finlanda și

la Varșovia, 
delegați la 

au prile- 
eunoască și 

să se

parcurile 
nos- 

celui- 
i a-

nationale din diferite 
regiuni ale tării noas
tre, obiecte de cera- 
mică, mobile.

Expoziția s’a bucu
rat de atenția și 
mirația tuturor 
taiorilor.

Un alt mijloc 
tru ca delegații să se 
cunoască mai bine în
tre ei, sunt întâlnirile. 
Membrii delegației 
noastre au fost oaspe
ții tinerilor 
bulgari și 
S’au făcut 
se schimburi de 
ruri $î insigne 
fiecare 
prezentat 
din arta 
său.

In ziua 
gust, 
festival 
la sădirea 
pe o alee a 
central de 
și odihnp. 
primit 
„Aleea prieteniei1

Intr’una 
le 
rii 
val 
să vadă un interesam 
spectacol de circ in 
titulat „Cavalcada 
circului". La aceas
tă manifestare voi 
contribui 
de artiști 
U.R.S.S., 
Bulgaria, 
Ungaria, 
Cehoslovacia.

Iată pe cei care la Festival poartă cu mândrie prin fața tinerilor delegați, 
venifi din toate colțurile lumii, stema țării noastre dragi.

să facă cunoscute cânte- 
și dansurile lor minunate.

vine greu sa 
atâta uriașă 
tinerețe și

VEȘTI
• Printre cei cărora ju 

riuî Concursului 
țional de Literatură, 
nizat cu prilejul 
de-al V-lea Festival, 
decernat premiul I și 
dalia de aur pentru poezie, 
se află și poeta Maria Ba- 
nuș. Ea a fost premiată 
pentru poemul „Ție-ți vor
besc Americă !“
• In întrecerile sportive, prie

tenești, dela Varșovia sportivii 
țării noastre au reușit să cuce
rească, până Luni, 8 medalii de 
aur. Cinci dintre ele au fost cu
cerite de către ping-pongiștii 
noștri, în frunte cu campioana 
mondială Angelica Rozeanu. Ce
lelalte trei au fost cucerite de 
către tinerii sportivi Iolanda 
Balaș, Ilie Savel și Alexandru 
Popescu.

Sportivii noștri au adus ast
fel culorilor patriei victorii de 
mare răsunet.

——

Numeroase (ari de pe 
și-au trimis la Festival 
cere 
cele

Deschizi carnetul și 
prietenul pricepe fără 
translator: „A! Un 

autograf !..." Și nume
le lui rămâne pe fila 

carnetului in ciuda ani
lor ce trec. 
August 1955,

— Varșovia.

de 5
delegații 

au

chinezi, 
elvețieni 
numeroa- 

da- 
aipoi 

delegație a 
câte ceva 

poporului

din zile- 
Festivalului^ tine- 
trimiși la . Festi- 

vor avea ocazia

Fiecare zi a Festi 
valului este atât d< 
minunată și de boga
tă în fapte. încât ce 
lui mai priceput con
dei îi 
cuprindă 
bucurie, 
prietenie.

Fiece 
Varșoviei, 
cântă.

Inchipuie-ți citito
rule, străzile luminoa
se ale orașuui ce 
găzduiește tinerețea 
l_mii. In ritmul vioi 
ai „periniței" zeci și 
zei de fe.e și băieți, 
sT-.i prins în joc. Este 
aceeași „periniță" ce 
se juca pe bulevarde
le și prin 
Bucureștiului 
tru, în timpul < 
lalt festival... îți 
mîntești ? ‘

Așa-i că acum simți 
și tu fiorul bucuriei 
neasemuite al Festiva
lului ?

Acolo, 
tinerii 
Festival, 
jul să 
patria noastră, 
convingă de posibili
tățile uriașe ale po
porului nostru.

...La 2 August, la 
Casa Tehnicianului 
din Varșovia s’a des
chis o expozifie de 
artă populară româ
nească ce va putea fi 
vizitată în tot timpul 
Festivalului. Acolo 
sunt expuse costume

Primii corăbieri care 
au făcut înconjurul pă
mântului prin apele în
tinse ale sudului au în
tâlnit desigur în calea 

Fig. 1

lor multe lucruri ce tre- 
bue să Ii se fl părut ciu
date.

Desigur, nu mică le-a 
fost surprinderea atunci 
când au zărit pentru pri
ma dată pe coastele de 
gheață ale continentului 
antartic sau pe țărmu
rile însorite ale Australi
ei de sud niște făpturi 
caraghioase, cu spatele 
negru și pântecele alb și 
care pe deasupra mai a- 
veau și aripi.

Astăzi pinguinii, aces
te păsări marine asemă
nătoare dela distanță cu 
niște oameni îmbrăcați în 
frac și cămașe albă scro
bită, sunt cunoscuți de 
știință, cu toate ciudățe
niile vieții lor.

Corpul lor are formă 
de barcă, oval, alungit 
și puțin turtit- El este a- 
coperit cu pene mici, 
scurte și dure, de ace
eași formă. Pinguinii nu 
pot zbura. Aripile lor 
sunt scurte și înguste, 
nepotrivite pentru zbor și 
prin structura lor inter
nă. In schimb ei folosesc 
aripile ca lopeți pentru 
înot.

Picioarele pinguinilor 
sunt scurte, au toate cele 
4 degete îndreptate îna
inte și unite printr’o pie 
liță, încât le pot folosi in 
apă ca pe lopeți. Picioa
rele sunt așezate la par
tea posterioară a corpu
lui. Din această cauză, 
pinguinii își țin corpul in 
poziție verticală când ies 
pe uscat, mișeându-se 
greoi și neîndemânatic, 
cu pași mici și tegănați. 
Speciile de talie mai mi
că se mișcă prin salturi 
făcute cu ambele picioare 
deodată, ca vrăbiile și 
coțofenele.

Marele naturalist ro
mân Emil G. Racoviță, 
care a petrecut în vea
cul trecut o iarnă întrea
gă pe continentul antar- 
trc, a observat că unii 
pinguini atunci când se 
grăbesc, se aruncă pe 
burtă și se împing îna
inte cu picioarele. Raco
viță spunea că văzuți de 
departe, pinguinii ce se 
târăsc pe burtă se asea
mănă cu niște automobi
le mici.

Pe uscat, pinguinii se 
odihnesc stând in picioa
re, iar când dorm își în
clină capul pe o parte și 
își bagă ciocul sub o ari
pă (fig. 1).

Pinguinii petrec o bu-

Victor POP
conferențiar universitar

— Cluj
nă parte din timpul în 
care stau pe uscat „fă- 
cându-și toaleta", îngri- 
jîndu-și adică penele.

In mare ei se mișcă 
deosebit de sprinten și 
iute.

Când se grăbesc sau 
când se odihnesc, pingu
inii plutesc ia suprafața 
apei, înotând cu picioa
rele.

Atunci însă când își 
vânează prada, pinguinii 
se cufundă in apă și pâ
nă 4a 30 m. Pentru a res
pira ies la suprafață cu 
o asemenea viteză, încât 
țâșnitura lor în aer îi 
ridică până la 30—80 cm. 
înălțime.

Ca și toate păsările 
de apă și pinguinii sunt 
foarte mâncăcioși și pes
cuiesc zi și noapte. Ei se 
hrănesc mai ales cu pești 
și cu melci marini, dar 
și cu alte animale. Pot 
să înghită mai mu.ți 
pești unul după altul, 
stând sub apă, fără să 
iasă la suprafață. Multe 
specii de pinguini au o- 
biceiul să pescuiască în 
cârduri mari, așa cum 
dealtfel stau și pe uscat. 
Aceste păsări trăiesc îm
preună, cu zecile și cu 
sutele de mii și chiar cu 
milioanele, formând imen
se colonii. Glasul lor, un 
fel de țipăt puternic și 
neplăcut, se aude de de
parte.

Mulți dintre călătorii 

Fig. 2
de prin ținuturile sudice 
povestesc că este de a- 
juns să înceapă să țipe 
unul sau doi pinguini că 
apoi se molipsesc și cei
lalți și numai ce auzi pe 
toți membrii unei colonii 
țipând ca disperații, fără 
să știi pentru ce- De a- 
cest țipăt se molipsesc și 
coloniile vecine și atunci 
se zguduie atmosfera de 
zgomotul ce-l produc 
(fig. 2.)

Deși sunt mâncăcioși, 
pinguinii au și zilele lor 
de post. Aceasta se în
tâmplă atunci când nă
pârlesc. In acest timp ei 
își consumă grăsimile de 
sub piele.

O bună parte din an 
pinguinii și-o petrec cu 
clocitul și cu creșterea 
puilor. Cuiburile și le fac 
cu miile unele lângă al
tele, pe țărmul mărilor, 
potrivit cu terenul, fie la 
suprafața pământului 
printre pietre și stânci fie 

săpate în pământul 
nat.

Cuiburile dela suț 
fața pământului s 
simple adâncituri, căț 
șite cu ierburi uscate 
împrejmuite cu pie 
Aceste pietre dau pr 
la numeroase și repe’ 
furturi, care sunt de 1 
o înclinare a acestor 1 
turi. Cu multă vicii 
pinguinul hoț face o 
zită la vecina ce cio 
te, cu intenția să-i f 
pietre din cuib. Dacă 
cina îl privește neîn 
zătoare și bănuitoare, 
tunci hoțul se preface 
este doar în trecere pi 
colo și se uită prin] 
jur, ca și când ar adr 
peisagiul Insă îndată 
pasărea care clocește 
este atentă și privești 
altă parte, hoțul se ap 
că repede, apucă o 
tră în cioc și se ca 
ea. Dacă păgubașul 
servat furtul și se ia d 
hoț, atunci vecinii bin' 
itori se aruncă și ei 
pra cuibului părăsit 
devastează.

își fură și ouăle. I 
ciile de talie mai n
fură ouăle celor r
pentru a le cloci. Ej 
și specii de pinguini 
își poartă ouăle cu e 
șezate într’o pungă 
mată din cute ale f 
de pe pântece.

Când ies puii din 
sunt orbi și acoperiți 
un puf des de culoar 
niformă, brună înt 
cată.

Înainte de a putea 
răsi cuibul, puii sunt 
grijiți de părinți 
multă atenție. Părinț 
cară multă hrană și 
cresc repede, încâ 
jung mari cât părinț 
mai grei decât ace 
(fig. 3.)

Când pătrunde un 
într’o colonie de pi 
ini, aceștia se înspăit 
tă și scot țipete as 
toare. Dacă observă 
om intenții rele, al 
ei fug și se ascund 
în cuiburile tor, fie 
tufișuri. Dacă sunt 
câți, unii dovedesc 
curaj.

Pinguinii au p 
dușmani. Delfinii 
mari îi atacă sau pt 
rușii le răpesc ouăle 
puii.

Toate aceste cerc 
făcute de oameni 
știință ne dovedesc 

ciudățenii există in 
ța aeestor păsări ale 
nuturilor din sudul gl 
lui pământesc.

ÎN CURÂND
In fafa noastră se află un aparat. Seamănă mult cu aparatul de radio, ni 

că e mai mare iar la mijloc are un ecran. Sucim de buton.
Ecranul se luminează și pe el apare chipul unui om care vorbește: „Vă 

zentăm acum..."
Ați priceput e vorba de televiziune !
Așa va fi in curând. Televiziunea, minunata invenție cu ajutorul căreia 

putea urmări, dela distanță, manifestări artistice, științifice, culturale, va 
trunde și în țara noastră. _

Folosind documentația științifică sovietică, un grup de specialiști din c 
laboratorului de cercetări de telecomunicații al Ministerului Poștelor și Teleo. 
nicațiilor a realizat, în cinstea zilei de 23 August, prima stație experimentali 
radioteleviziurre. In preajma zilei de 23 August, la muzeul Tehnic din Pi 
Libertății, la Parcurile „I. V. Stalin", și „23 August" și la magazinul „Ele. 
tehn ea" locuitorii capitalei vor putea vedea primele programe românești de 
viziune. \



Când am intrat pe poarta taberei orășenești din Aîba- 
și fete, făceau ultimele pregătiri pentru noul mai b.

— Vor să-și ia revanșa, dar tot băieții’s mai tari, explica lângă mine un vsitor pionier, fetiței pe care o 
ținea de mână. Data trecută le-au bătut cu trei la zero !

M’am îndreptat spre capătul celălalt al curții și am intrat în vorbă cu un grup de pionieri. Când am 
aflat de unde sunt, au început să-mi povestească despre acțiv tatea ’lor iar L'aszfo Maria și Zgâia Ion au scris 
în grabă două scrisorele lui Gheorghiță-rem>rfen>lGheorghiță-renor^erH

mar? fierbere. tch'peîe de vo'ey, de băiet»

La tunele
Cu vreo mie și opt sute de ani 

în urmă, pe vremea când Romanii 
ocupaseră Dacia, orașul nos.ru nu 
se numea Alba lulia ca acum, ci 
i se spunea Apuîfum. Dealtfel nici 
nu era oraș pe atunci, ci o cetate 
cu ziduri groase și cu șanțuri ’ de 
apărare. Ruinele cetății s’au . păs
trat până în zilele noastre,

. Tocmai vizitasem aceste ruine, 
ascultasem povestea lor veche dar 
adevărată, când tovarășul pro-fesor 
ne propuse:

— Ei, ce ziceți copii, intrăm 
într’unul din tunele?

Tunetele de care pomenise tova
rășul profesor se găsesc sub ruine 
și-au fost făcute, probabil, chiar 
odată cu cetatea, in caz de ocu
pare, ele serveau la evacuarea ce
tății.

— Intrăm 1 am răspuns nor, 
bucuroși că însfârșit aveam prile
jul să vedem acele galerii.

— Lntrați voi. dar eu nu intru 1 
— zise hotărît un băiat.

Ne-am întors cu toții, mirați, 
spre el.

— Bunicul mi-a povestit că cine 
acolo nu se mai întoarce- 

odată au fost închiși acoio 
soldați. A doua zi când paz- 
s’a dus să le dea drumul nu

intră 
Ci-că 
niște 
nicul 
le-a mai găsit decât încălțările.

— Astea’s povești, iar tu ești un 
fricos I — i-a răspuns cineva din
tre noi.

Și fără să mai stăm de vorbă am 
pornit spre intrarea tunelului. Bă
iatul cel fricos rămase o clipă pe 
gânduri, apoi veni în fugă spre 
noi. Se hotărîse să intre și el, 
orice i s’ar întâmpla. Stătea însă 
numai în preajma tovarășii iui pro
fesor.

Am intrat. Flăcările Ciiibrituri- 
lor au început să pâlpâe, luminând 
slab subterana. Un curent de aer 
străb.ătea galeriile aducând cu el 
un miros pătrunzător de mucegai.

Curând ne-am înapoiat- A ieșit 
cu noi, bineînțeles, și băiatul cel 
fricos care credea că o să i se 
scoată afară doar încălțările. Nu 
credem că dela această întâmplare 
s’a lecuit de frică, socotim însă că 
s’a convins și el că povestea eu 
„mâncătorii de oameni" din tunele 
nu e nimic altceva decât poveste.

Un grup dc pionieri 
din tabăra dela Alba lulia

(Rândurile de mai
au fost scrise pentru 

Gheorghiță-reportertd- Totuși 
Giieorghiță-reporterul a gă
sit că ele pot fi de mare 
folos copiilor din tabăra 
București. De aceea le-a 
Mirat aici).fa ne-am. aftiafafa faiâd. pagadfaacfa 

xz Ifafafa fafafaz. J&u fatâ '
fa afa/tfa fact/fafafatffafafaă

L. m fadă ".fafa /fa fafafafa&fafa 
’ fa fa fâzcafofa.

fatfa fafaeama' ce fatfaedafae fac 
fadt, fa fafafa Câ/M. fafa efa 
fad celcefam farfafafafacfafaa<fa-

face '.fad fam fafa’. 
fafatâfam fafazfa"fa

fat faamafafae afafafa
faaffîa ae fafafa fa fa a-
ceeA fafaafa. fan fafaz aeofaă. p 
fafafaz fa fa faedafaă.
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E plăcut în tabără
DRAGA GHEORGHIȚĂ,

In scrisoarea mea am să-ți povestesc de ce e plăcut în 
băra noastră. Chiar din primele zile am început 
orașului nostru natal. Impărțiți în două grupe am

ta- 
cercetarea 

... ----- o—r- — făcut o
plimbare în cetate iar a doua zi, am vizitat muzeul istoric. 
In tabără au luat ființă două echipe de voley și una de fot
bal. Nu de mult am fost fa S.M.T. — unde am văzut diferite 
mașini agricole iar de aici am pornit Ia strânsul spicelor.

Am ajutat și Ia repararea băii din școală, așa că acum 
avem 8 dușuri. Activitatea în cercuri o facem în cadrul Casei 
pionierilor, deoarece iu tabăra noastră sunt toți pionierii din 
oraș. Dar uite că foaia mi s’a terminat și din tot ce am făcut 
nu ți-am spus nici jumătate. Dar înainte de a încheia am să 
spun de ce e plăcut în tabără la noi: pentrucă planul acțiuni
lor l-am alcătuit după dorințele pionierilor.

Ion ZGAIA 
conducătorul detașamentului 2

Ce să fiu î
Vom. fi petroliști

Zilele trecute am fost, împreună cu afți 
colegi, la Câmpina. Ce-am făcut acolo nu e 
greu de ghicit dacă țineți seama că noi am 
absolvit anul acesta clasa a VH-a. Mai pu
neți apoi la socoteală că regiunea noastră 
este o regiune petroliferă în plină desvol- 
tare, așa că are mereu nevoie de cadre bine 
pregătite.

Da, noi vrem să devenim petroliști 1 La 
Câmpina există tocmai o școală profesională 
de acest fel. Acolo am fost noi și ne-am în
scris la examenele de admitere. Sunt sigur 
că vom reuși la examene.

Barbu JIPA
comuna Cernătești regiunea Ploiești

In goana locomotivei
Vreau să devin mecanic de locomotivă. Pentru asta de-abia aștept să termin 

școala. Aproape în fiecare zi mă duc în gară ca să privesc manevrele locomotive
lor. Cel mai mult îmi plac locomotivele care gonesc cu viteză mare.

Dar să vă spun drept de multe ori mă uit la toate trenurile care pleacă sau 
care sosesc și mă întristez. Da, îmi pare rău că eu încă nu știu să conduc o 
locomotivă și că trebue să mai aștept doi ani până o să pot învăța meseria de me
canic.

Să știți însă că niciodată n’am să-mi schimb hetărirea. N’am să mă las până 
Când n’am să mă fac mecanic de locomotivă.

Mihai ZALUSCH1
Orșova — reg. Timișoara

Ni se comunică

In vara aceasta, pionierii 
la Palatul 
au făcut două excursii 
de interesante.

in prima, am vizitat 
St baie calde de lângă
'rec’im și peștera Meziad 

’ângă Bei-uș. Izvoarele termale 
de lângă Oradea ating o tem
peratură de 41 
nul din aceste 
noi una dintre 
ra’e ale patriei 
Castaleea lotus. Planta aceasta, 
înrudită cu lotusul de pe Nil, 
aparține altor ere geologice. Ea 
s’a menținut aici, lângă Oradea, 
(singurul loc din Europa 
unde se mai găsește), datorită 
apei calde a lacului. Castaleea 
lotus înflorește foarte rar dar 
face o floare de-o frumusețe 
neasemuită. Dela băile termale 
am plecat spre peștera Meziad. 
Aici ăm admirat interesantele 
forme carstice ale peșterii: fi
guri de oameni, de păsări, re
numita orgă, precum și așa nu
mitul „mormânt al urșilor1' de 
unde pionierii și-au desgropat 
singuri câte un os de urs din 
aite vremuri.

In cea de a doua excursie am 
vizitat orașul Petroșani, apoi 
am urcat pe vârful Parâng, du
pă care am coborît la Dunăre, 
am admirat „cazanele" și am 
stat câteva ceasuri pe insula 
Ada-Kaleh. La băile Herculane 
am văzut statuia lui Hercule 
am măsurat temperatura apek 
calde de aici.

Cele două excursii ne-au îm
bogățit cu mult cunoștințele.

pionierilor din Arad 
deosebit

izvoarele 
Oradea 

de

de grade. Pe u- 
lacuri am văzut 
„minunile” natu- 
noastre : Floarea

Colectivul de organizare 
al excursiilor 

Palatul pionierilor-Arad

O clipă de răgaz. Echipa artistică a unității de pionieri din sat umple 
această clipă intr’un chip cât se poute de plăcut.

nos.ru
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români alături de în- 
noastră armată, au

pes-te munți în sbor?- stras-nic ne-arpla-ce să sbu-
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printre

ZIUA

cenușii 
un va-

Lex 7 August s'a sărbătorit

. ''Cât de mândru te simți la 
gândul că, în clipa de față, 
pe oglinda albastră a Mării 
Mediterane ori pe valurile 
neliniștite ale Oceanului Ațr 
lantic sau pe apele 
ale Bait icei, plutește 
por sub pavilionul patriei 
noastre. Vasul saltă printre 

.talazuri, timonierul strunește 
cârma cu gândul la întinde
rile Bărăganului iar undeva, 
la prora, un matelot tânăr 
cântă o doină oltenească...

Marinarii... Bărbați puter
nici și drepți, deasupra căro
ra drapelul patriei flutură 
nesupus furtunilor.

In orice parte a lumii s’ar 
afla, pentru ei puntea vasu
lui e pământul drag al ță
rii și se străduiesc să arate 
prin fapte acest lucru. Atun
ci când vasul românesc de 
transport „Friederich Engels" 
a fost la un pas de naufra
giu în timpul unui uragan 
care răscolea Oceanul Atlan
tic, mateloții noștri, înfrun
tând cu bărbăție primejdia 
morții, au salvat și vasul și 
încărcătura. Și nu mai de
parte decât în scara zilei de 
19 Iulie anul acesta, 
jul vasului nostru de 
geri „Libertatea", 
dinspre arhipelagul 
Egee către apele 
nei, a întâlnit i 
cesc naufragiat. Indreptându- 
se către el, mateloții român] 
i-au salvat Pe pescarii greci 
Psarambas Nicolaus și Le- 
ondos Emdriil care de-abia 
mai răsuflau.

Astfel, marinarii noștri fac 
ca pavilionul vaselor româ- 
rîești — simbolul patriei noa
stre libere — să fie privit cu 
încredere și respect în portu- 
ri’e din întreaga lume.

Marinarii forțelor noastre 
maritime militare ștrăju’esc 
apele’patriei, însuș:ndu-și te
meinic măiestria mutară.

poporul nostru 
dragos

echipa- 
pasa- 

plutind 
Mărfi

■ Meditera-
un vas gre-

De aceea
poartă marinarilor 
te și ’ le mu’{urnește pentru 
faptele lor.

In ziua marinei R.P.R., — 
7 August — întreaga tară i-a 
sărbătorit 
drumurile 
mărilor și

Marina
'de muncă
Istoria ei se împletește cu is-

pe fiii săi care 
fără pulbere 
oceanelor, 
noastră e un
aspră și frumoasă.

bat 
ale

loc

Versuri : I ON JIPA

Tempo de marș.

su-ne vestind 0 o oumno-iat-ta la Fel!— Ră. 
REFREN

- leap - fă munți cu pis- cui

toria luptei poporului român 
pentru cucerirea libertății și 
independentei naționale.

Marina Republicii noastre 
are vechi tradiții revoluționa
re. Victoria Marei Revoluții 
Socialiste din Octombrie și 
prietenia cu marinarii ruși 
revoluționari, au prilejuit Jn 
anii 1917-1919, revolte pe 
unele vase românești de unde 
echipajele i-au alungat pe ofi
țerii reacționari.

După 23 August 1944, ma
rinarii 
treaga

întors arrhele împotriva co
tropitorilor fasciști.

In zile’.e noastre ne mân
drim cu o marină car-s 
slujește din plin intereselor 
poporului. Cu ajutorul ei, pa
tria noastră are legături co
merciale cu multe tari, iar 
hotarele sale maritime sunt 
străjuite de matrozii navelor 
cu pavilion românesc.

Cinste, deci, neînfricatilor 
noștri marinari care, în nu
mele patriei, înfrâng oricând 
mâniile apelor!

In multe colțuri ale țării, Ziua Marinei a prilejuit adunări 
bato.ești și fesivltăți. La București, de pildă, în Parcul de 
tură ți odihnă „I. V. Stalin" s’a ținut o minunată serbare pe 
DinrVn eput. serbarea a fost deschisă de-o paradă marinărească. 
Un vapo a; frumos pavoazat a străbătut lacul urmat de o cara
vană de bar. i la vâslele cărora câteva zeci de,marinari și-au do
vedit măiestria in fața mulțimii de spectatori adunați pe 
mal.

După paradă, lacul a găzduit îndârjite întreceri între sportivii 
canotori. Fcarte interesante au fost jocurile marinărești care au 
urmat. Cel mai mare entuziasm l-a stârnit jocul „prinderea purce
lului de pe tanguu". O bârnă unsă cu o soluție alunecoasă era 
îniin ă de pe mal paralel cu apa, la oarecare înălțime. De capătul 
din pre cpă al târnei era legat un purceluș. Cine putea păși de pe 
mal până la purceluș, îl prindea ca premiu...

Dar până să se găsească un echilibrist dibaci, mulți au fost cei 
care, da'orită suprafeței alunecoase a bârnei, au căzut în apă 1

Pe scară, s’au aprins două puternice reflectoare albastre care 
au luminat lacul ca’n basm. In lumina lor au început să defileze 
bărci la bordul cărora se găseau cântăreți, acordeoniști, jongleuri...

...Minunata serbare marinărească a ținut până târziu.
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Sus pe catarg se înaltă steagul patriei

St li- pi - tor------

Flutură larg
In vârf de catarg.
Al iăberii 3 mândru drapel.
Și goarnele prind
Să sune vestind,
O zi cum nu-i alta la fel.

Refren :
Răsună goarnele chemând pionieri,
Plini de noi puferi.
Mai voioși ca ieri.
Ne-aștepată munți cu piscul alb-sclipitor
Văi țesute’n flori.
Ape de izvor.
Greu drum urcă spre'nălținii
Dar răsplătită-i truda când pe culmi răzbim. 
Trec șoimii peste munți In sboFi
Strașnic ne-ar place să sburăm pe urma lor. 
— Sburăm, sburăm cu gândul până la cer, 
Minunată-i viața când ești pionieri

Spre asfințit
0 goarnă-a vestit
Că tabăra-i strânsă ta foc. 
Și zeci de voinici 
Mai mari ori mai mici 
Se'ntrec voinicește la joc.

Refren:

Ce să citiți 
din biblioteca taberei

A. Pann .— Povestea vorbei.
L. Rebreanu — Nuvele.
A. P. Cehov — Povestiri. 
Ch. Dickens — Clopotele.
B. Prus — Soartă de orfan. 
H. Sienkievici — pentru pâine.

Horia Aramă — Păsări călătoare. 
M. Stoian — Gămușa de aur.
C. Drăgoi — Serile cu moș Nichlfor.

I. M. Ștefan — Călătorie în univers. 
Hie Barbu — Pâinea industriei. 
Leonid Petrescu — Aventurile unui 
prânz-
A. Popov — Avionul.


