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DESCOPERIREA LUI ZDUP

dezbaterea proiectului planului de

Curios, așa cum sînt eu întotdeauna (și 
cum, de fapt, sînt toți reporterii) i-am mul
țumit tovarășei profesoare pentru răspun
suri și l-am urmat îndată pe Zdup.

noi să
a făcut o teză foarte

mea, zoologia, au
x

O elevă de 
spunem. Dar, de

ORGAri
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In zilele de 26 — 28 noiembrie 1958 a avut loc ședința plenară a C.C. 
al P.M. R.

Plenara a avtt la ordinea de zi
stat pe anul 1959.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C al P.M.R., 
a făcut o expunere cu privire Ia sarcinile organelor si organizațiilor de 
partid, organelor de stat și economice, organizațiilor de masă în dome
niul dezvoltării economiei naționale în anul viitor.

La dezbateri au luat cuvintul membri ai Comitetului Centra), prirn- 
secrctari ai comitetelor regionale de partid, miniștri.

Plenara a aprobat expunerea făcută și măsurile în vederea creșterii 
mai accentuate a producției industriale, dezvoltării agriculturii socialiste 
și sporirii producției agricole, valorificării cît mai intense a rezervelor 
interne ale economiei naționale și ridicării nivelului de trai al oamenilor, 
muncii.

Plenara a stabilit ca pe baza dezbaterilor ce au avut loc să se aducă 
planului de stat pe anul 1959 îmbunătățirile și completările corespunză
toare.

bună l Și ca ea mai sînt destui pio
nieri în clasa a Vl-a A...

Intre timp. Zdup, care umblase 
cine știe unde, se apropie de noi, 
lătrind scurt

— Ham 1 Vino, 
creație. Am aflat

copiii sînt în re-
ceva grozav 1

Data trecută v-am promis că în numărul 
de azi vă vom vorbi despre desfășurarea 
tezelor. Și ne am ținut de cuvint. Dar, 
pentru aceasta, a trebuit mai întti ca eu 

■ și Zdup, înarmați cu carnețelul de notițe 
și aparatul de fotografiat, sâ plecăm pe 
teren. Și ne am dus la Școala de 7 ani 
nr. 1 din orașul Tirgoviște. Auzisem câ 
acolo tezele sînt în toi...

PROFESOAR 
E MUL

Mai întîi, am stat de vorbă cu tovarășa 
profesoară Dragostin Constanța care, in 
momentul sosirii noastre, tocmai corecta 
tezele pionierilor din clasa a Vl-a A. Ci
tea lucrările cu multă atenție. Din cînd în 

pe chipul său apărea un zîmbet. 
Wrea mulțumită. Pe măsură ce citea, mul
țumirea îi devenea mai deplină. Bănuind 
că mă aflu în fața unui eveniment deo
sebit, nu scăpai prilejul și, (ac, luai o 
fotografie. Apoi, în vreme ce Zdup, nea- 
stîmpăratul, se furișă afară, pe semne în 
căutarea unor subiecte „tari*, am început 
discuția. Cum s-ar spune, în termenii noș
tri reportericești, i-am luat tovarășei pro
fesoare un scurt interviu.

— Cînd am intrat v-am văzut suiîzînd. 
Poate că tezele...
* — Intr-adevăr, zîmbeam. Zîmbeam mul
țumită. Dacă ai răsfoi aceste caiete, ai 
vedea repede de ce.

— Prin urmare, tezele sînt bune.
— Chiar așa 1 Și ceea ce este mai îm

bucurător — e faptul că mulți dintre ele
vii mediocri la materia 
făcut lucrări bune 1

De pildă?...
...Reghecampf Luiza.

cum obișnuim 
astă data, Luiza

: „Bravo, An
in el era vorba despre pioniera 
Aurelia care, în ultimul timp, a 
multe note bune. Dar nu întotdaa- 
fost așa, căci iată ce af'ai d: la 
Florea, responsabila gazetei de 
care tocmai se apropiase do noi:

In dreptul gazetei de perete a clasei 
a Vl-a A, o fetiță citea un articol.

— Ham I Fotografiaz-o și pe ea 1 mă 
grăbi Zdup.

— De ce ?
— Ham 1 nu pierde prilejul, fotografiaz ol 

Ai să afli după aceea de ce I
Știind că Zdup nu vorbește niciodată 

fără rost, am fotografiat-o pe fet.ță, ne
răbdător să aflu despre ce e vorba.

Fetița, emoționată și, totodată, bucuroa
să citea un articol intitulat 
relial* 
Soare 
obținut 
una a 
Rodica 
perete,

— Acum două săptămîni, gazeta noas
tră a criticat-o pe Aurelia că nu învăța. 
Ce-a mai fost atunci ! Aurelia a și p'in3Î 
Se vede treaba că articolul i-a dat de 
gîndit; acum, Aurelia s a îndreptat. A luat 
note mai frumoase: 6 la malemat cr. 7 
la naturale, 8 la limba romînă, 7 la i tă
rie... Și la zoologie, la lucrarea scrisă, a 
luat o notă bună: 8! Acum, după cum ai 
observat, am schimbat articolul. Ia locul 
lui a apărut acestal Vezi bine, de astă- 
dată o lăudutn 1

Atunci m-am dumirit și eu : fetița pe 
care o fotografiasem în fața gazetei de 
perete (și pe care o vedeți aici), era 
chiar... Soare Aurelia I Descoperire-a îi 
aparține lui Zdup. Bravo, Zdup!

ZDUP VREA SĂ MA!
RĂMÎNĂ...

Așa cum arată și fotografia toți pionierii 
grupei I-a, din care face parte și Aure
lia, sînt bucuroși Niciunul n-a luat o notă 
mai mică de 6, la teză.

Și din nou Zdup face o descoperire. 
Bineînțeles, pe aceasta am aflat-o ceva 
mai tîrziu.

— Hai, Zdup, să mergem la București.
— Ham, latră el supărat, sa mai ră- 

mînem pină duminică.
— Dar ce e ? De ce să mai rămînem ?
— Vreau să mergem și noi cu pionierii 

din grupa I-a la filmul „Cîinele grănice
rului*... Sa sărbătorim împreună evenimen
tul tezelor bune...

— Lasă, l-am potolit eu, o să mergem 
cu alt prilej. Acum trebuie să ne grăbim. 
Ai uitat că ne așteaptă pagina întîia ?

GHEORGHIȚA-REPORTERUL
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TRADIȚII
Muîte și frumoase sînt tradițiile orga

nizației de pionieri din țara noastră. 
Ceremonialul pionieresc, minunata dis
ciplină pionierească, taberele, focurile de 
tabără, defilările, întîlnirile cu foști ilega
liști, cu activiști, cu muncitori fruntași, în
trecerile sportive, acțiunile de folos patrio
tic, participarea la înfrumusețarea satelor 
și a orașelor, toate acestea dau un 
farmec deosebit vieții de piomei și iasă 
amintiri de neuitat în sufletele celor care 
au fost pionieri. Detașamentele și unitățile 
participă anual la tradiționalele concursuri 
ale organizației de pionieri: „Să 
ne cunoaștem ținutul natai“, „Concursul 
micilor naturaliști", „Concursul micilor 
tehnicieni", „Concursul cultural artistic", 
„Spartachiada pionierilor și a școlarilor".

In afară de acestea, în ultimii ani, 
s-au croat multe și frumoase tradiții 
locale în unitățile de pionieri din țară. 
Despre aceste noi tradiții vrem să vă 
vorbim în cele ce urmează.

TRACTORIȘTII DIN CIOCĂNEȘTI«
Intîlnirea cu activiști, muncitori fruntași 

de la'S.M.T., cu ingineri, tehnicieni, a de. 
venit de multă vreme o tradiție a unități
lor de pionieri de la sate. Pionierii din 
comuna Ciocănești — raionul Călărași, au 
avut adeseori asemenea întîlniri. Cei invi
tați le-au povestit despre munco și stră
duințele loc. Această frumoasă tradiție ă 
făcut ca mulți dintre pionierii din Ciocă
nești să îndrăgească munca m S.M.T., în 
gospodăria colectivă. Mulți dintre ei sînt 
azi tractoriști destoinici.

„INVITAȚIE"

„Tn ziua de 5 martie a.c. sinteți invitat 
la sărbătorirea „Zilei unității". Semnat l 
Colectivul de conducere al unității din 
Școala nr. 171 — București.

Cînd ne-a parvenit invitația de 
mai sus se împlineau opt ani de la în
ființarea acestei unități. Sărbătorirea 
zilei de naștere a unității a devenit, de 
mai multă vreme, o tradiție a pionierilor 
de la Școala nr. 171. Pregătirile Încep 
cu o lună-două înainte. Se organizează 
concursuri de cîntece, dansuri, concursuri 
sportive. Finalele acestor concursuri se 
desfășoară în „Săptămina unității", adică 
de la 26 februarie la 5 martie. Fiecare 
zi este închinată altei activități pionie
rești (sportului, unui foc de tabără, evo
cărilor din istoria unității, ziua cîntecu- 
lui și a dansului etc)'.

Dar cea mai frumoasă zî este ultima, 
adică însăși ziua unității. Tn această zi 
are loc o adunare la care participă și 
foștii pionieri ai unității, astăzi munci
tori, studenți, artiști etc.... După adu
nare se joacă jocuri pionierești, se cîntă 
și se dansează la carnavalul tradițional 
organizat în cinstea acestei zile.

Sărbătorirea „Zilei unității de pionieri" 

DRAGI CITITORI,
Scrieți-ne părerile voastre în legătură cu această pagină. 

Ce nelămuriri aveți ? Ce anume doriți să mai publicăm ? Trimi- 
teți-ne știri despre acțiuni interesanie organizate în detașamentele 
și unitățile voastre.

ADRESA NOSTRA ESTE :
„SCÎNTEIA PIONIERULUI" 
COMBINATUL POLIGRAFIC CASA SClNTEIl BUCUREȘTI.
Nu uitați să adăugați pe plic mențiunea : „Pentru pagina 

„Din viața pionierească".

e o tradiție care a fost îmbrățișată de 
multe unități de pionieri din țară.

IN IMOBILUL TN CARE SE AFLA 
CASA DE COPII ȘCOLARI 
NR. 7 DIN BUCUREȘTI

... a locuit cîndva înaintașul aviației 
romînești, Traian Vuia. Pionierii au re
constituit camera în care lucra Vuia. Ei 
au descoperit manuscrise, cărți, broșuri 
și scheme aparținind lui Traian Vuia și 
au dat chiar peste foaia matricolă șco
lară a acestuia. La aniversarea anuală a 
îndrăznețului inventator romin, pionierii 
fac de gardă lingă portretul său, în de
tașamente au loe adunări în care se dis
cută despre viața și activitatea lut. Me
moria lui Traian Vuia este cinstită de 
pionieri prin întreaga lor comportare, prin 
faptul că învață bine, sînt cuviincioși și 
harnici. .

Cercetarea vieții și activității oameni
lor de artă, știință și cultură, a luptă
torilor pentru cauza poporului care au 
învățat în diferite școli, este O altă fru
moasă tradiție pionierească, născută în 
multe unități de pionieri din țară, cum 
ar fi unitatea de Ia Școala „.Mihail Sado- 
veanu“-Iași, „Nicolae Bălce<scu“-București, 
.Tudor Vladimirescu" și „Ecaterina Teo- 
doroiu“-Tg. Jiu etc.

MULTE ALTE TRADIȚII PIONIEREȘTI 
S-AU MAI NĂSCUT IN ULTIMII ANI

In cadrul concursului „Să ne cunoaștem 
ținutul natal", urmînd exemplul utemișii- 
k>r, pionierii au luat în grijă o seamă de 
monumente din orașele și satele noastre. 
Totodată pionierii cercetează ținutul natal 
din punct de vedere istoric, geografic, eeo. 
nomic, alcătuind mici monografii despre 
cele aflate. O frumoasă tradiție a pionie
rilor din satele noastre o constituie sărbă
torirea noilor colectiviști. In cinstea fami
liilor care intră în colectivă, pionierii pre
zintă un program artistic la căminul cul
tural.

In multe unități sînt sărbătoriți absol
venții claselor a VH-a. Au loc adunări 
emoționante, focuri de tabără, la care cei 
ce au terminat clasa a Vll-a se despart 
de tovarășii lor. Cu acest prilej detașa
mentul clasei a Vll-a predă pionierilor 
dintr-a IlI-a steagul și jurnalul detașa
mentului, pe care cei mici Ie vor păstră 
și le vor cinsti pînă cînd vor termina și 
ei școala.

Mai există și alte noi tradiții pionie- 
tești: primirea școlarilor din clasa l-a cu 
bomboane, flori și jucării, sărbătorirea 
zilei de naștere a unui pionier din grupă 
sau detașament etc.

Aceste frumoase tradiții pionierești tre
buiesc păstrate și generalizate. Ele nu 
trebuie să lipsească din nici o unitate de 
pionieri.

SEMNELE 
DISTINCTIVE 

DE CULOARE ROȘIE
...Ele sînt alcătuite din 

benzi de pînză roșie, dimen
siunea 4x1 cm. aplicate pe 
o bandă de ptnză aibă mai 
lată cu 2 mm.

Un semn poartă președin
ții grupelor ;

Două semne poartă, pre
ședinții detașamentelor ;

Trei semne poartă preșe
dinții unităților.

Semnele se poartă pe mî- 
neca stingă a uniformelor 
pionierești sau a uniformelor 
școlare, la jumătatea distan
ței dintre umăr și cot. Purta
rea semnelor în fiecare zi e 
obligatorie pentru activul 
pionieresc.

INSIGNA X
O dată cu cravata roșie, pionierul primește și insigna 

de pionier care se poartă pe partea stingă a bluzei.
Partea de jos a insignei este alcătuită dintr-o roată 

dințată care se continuă cu spice de grîu. Aceasta, re
prezintă alianța de neclintit dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare. Aceeași idee reprezintă se.

cera și ciocanul ce se conturează pe toridul alb, aflat în partea inferioară 
a insignei. Insigna este străbătută de o panglică roșie pe care se află 
înscris răspunsul la chemare „Sint gata întotdeauna".

Cele trei flăcări reprezintă, ca și cele trei colțuri ale cravatei 
roșii, legătura sirinsă între cele trei generații: comuniștii, utemiștii 
și pionierii. Insigna de pionier trebuie păstrată cu multă grijă.

UNIFORME 
PIONIEREȘTI 
Uniforma pionierească se 

compune din : bluză (sau 
cămașă) albă cu mineci 
lungi (iarna), sau scurte 
(vara), fustă (pantaloni 
scurți la băieți) bleumarin, 
ciorapi trei sferturi (iarna) 
sau șosete (varak pantofi 
(iama) san sandale (vara).

Atit pentru băieți cit și 
pentru fete: cravata roșie 
petrecută pe sub gulerul 
bluzei sau ai cămășii, și 
insigna de pionier, pe partea 
stingă a pieptului.

Uniforma se îmbracă cu 
prilejul unor festivități sau 
adunări mai deosebite.

Semnele distinctive 
de culoare roșie

wtștwmitui/pi wstmvfKuatfflfr nsștBViitKunim
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Ostașul motorist: losii Ma
gyary era de serviciu m sala 
mașinilor. Motoarele drago
rului') gemeau greu, se o- 
preau în răstimpuri, parcă 
odihnindu-se, pentru ca mai 
apoi să împingă vasul cu și 
mai multă tărie înainte, peste 
crestele înspumate ale Valu
rilor...

Cînd auzi în tub chemarea 
comandantului, broboane mari 
de sudoare îi scăldară fruri- 
țea :

— Atenție, ascultați co
manda la mine, mașmiști! 
Am dat peste o mină marină 
adevărată. Vom intra într-o 
misiune de luptă reală ! Gu- 
raj !

„Curaj!“... o mină adevă
rată !... O mină rămasă din 
timpul trecutului război. La 
cea mai mică atingere, vasul 
poate sări în aer...“

— Atenție, mașmiști! se 
auzi din nou comanda, cu 
toată viteza, înapoi!

Un marinar tînăr, un ostaș 
oe sta lingă Iosif, îngăimă :

— Pe o furtună ca as-ta... 
o mină adevărată...

— Ți-ai găsit să bocești ? 1
Vorbise Magyary. El e se

cretarul organizației U.T.M. 
^le navă. Calm, ou mina în- 

^■eștată pe manete, trimitea 
^Worja sutelor de cai putere a 

motoarelor în direcția pe care 
i-o indica comandantul. Ma
gyary e marinar încercat, 
deși n-are decît vreo 23 de 
ani. Iosif Magyary știa că 
numai dacă, întregul echipaj 
va acționa ca o singură vo
ință. mina va fi dragată.

— Un băiat tare bun Iosif 
al nostru, mi l-a recomandat 
comandantul mîndru. Se cu
noaște că a fost pionier I

— Ai fost pionier ? îl în
treb pe Iosif.

— Da, am fost. In 1949. 
Președinte de detașament I

...în urmă cu cîtăva vreme, 
pe duneta bricului „Mircea**, 
unde a avut loc solemnitatea 
evidențierii marinarilor frun-

Pe marginea discuției

— Pregătiți draga! 
vocea de pe punte, 
mașiniști, jumătate la dreap- 
ta-a-a... înainte !

încet, cu precauție, mina 
rămasă din timpul războiului 
fu dragată și lăsată în urmă, 
la suprafață. Astfel că, o dată 
cu întîiul muget întărîtat al 
furtunii, o trîmbă uriașă de 
apă spintecă tăriile văzduhu
lui ; o bubuitură extraordina
ră cutremură 
explodase !

se auzi 
Atenție

orugul : mina

★
dumneavoastră.— Vedeți 

continuă marinarul Magyary, 
pentru aceasta am primit „Di
ploma de onoare" a C.C. al 
U.T.M...

tași, Magyary a raportat că 
90%, din echipajul vasului a 
primit insigna G.M.A., iar 
foarte mulți alții au devenit 
purtători ai titlului de „Prie
ten al cărții”. Cînd a fost 
citat ca marinar de frunte, 
pentru merite deosebite, Ma-. 
gyary 
Care 
Mi-am făcut doar datoria !

Și așa 
„Mi-am 
ria !...“

Modest, 
servească 
l-au crescut organizația 
pionieri, U.T.M.-ul. Tovarășii 
de navă ai lui Iosif se simt 
mindri să spună că lucrează 
la același post de luptă cu 
militarul de frunte Iosif Ma
gyary.

EMIL EMANOIL

s-a gîndit modest: 
merite deosebite ?

mi-a spus și mie: 
făcut doar dato-

neînfricat, gata să 
patria oricînd, așa 

de

') — Viu militar, pescuitor 
de mine.

„Victorașii" din clasa noastrâ
Era pe la începutul anului școlar. Tovarășii profer 

sori ne-au vorbit despre efortul pe care l-a depus co», 
ducerea școlii ca să repare și să spoiască școala. După 
aceea, ne-au rugat să ne purtăm cu grijă față de obieo, 
tele din școală și să le menținem curate. Noi, pionierii 
și școlarii din clasa a V-a A, am promis că așa vom 
face. Dar, iată că lucrurile s-au petrecut cu totul altfeL- 
Au trecut abia două luni și jumătate de cînd am intrat 
tn clasa proaspăt văruită, și pe pereți au și apărut a 
mulțime de pete. Sînt urme lăsate de mîinile pline de 
grăsime, ale colegilor mei Proțic și Postolache. Tot ei 
au avut grijă să nu rămînă nemurdărite nici podelele 
și băncile. îmi pare rău că doi colegi ai mei strică 
bunurile școlii și onoarea clasei. Noi, pionierii, le-am 
spus lucrul acesta de nenumărate ori Și pentru că nu 
vor să înțeleagă, m-am gîndit să vă trimit această 
scrisoare.

LAZAR ȚUKERMAN,
ci. a V-a A Școala de 7 ani nr. , 

„Gh. Asachi“-Iași.

E „a noastrâ"
Sîntem tare mîhniți că mai sînt școlari și pionieri . ' 

care se poartă neglijent și distrug bunurile obștești. In 
detașamentul nostru nu există asemenea manifestări. Toți ' , 
ne purtăm cu grijă față de obiectele din școală. In anul 
acesta de pildă, ne.am cumpărat perdeluțe și d£aperii 
pentru geamuri, față de masă pentru catedră, glastre și 
ghivece pentru flori, iar băncile le-am curățat cu glas- 
papir. Să nu credeți cumva că am cerut părinților bani , 
pentru toate acestea. Nu I l-am cîștigat singuri Am 
adunat hîrtie, fier vechi, sămință de salcîm pe care am 
primit o sumă mărișoară. Confecționarea obiectelor nu 
ne-a cerut bani. Fetele au făcut pe croitoresele. iar băieții 
pe tîmplarii. ‘,

Ceea ce am făcut noi, nu sînt lucruri extraordinare, 
dar pentru că ete ar putea folosi și altor școlari și pio- J
nieri, ne-am gîndit să le spunem cît de ușor pot să-și 
împodobească clasa și s-o mențină curată. Clasa e doar 
,ja noastră" și asta trebuie să înțeleagă orice școlar și 
pionier.

Pionierii detașamentului ci. a Vll-a. 
Școala medie mixtă nr. 2 Călărași

In întîmpinarea 
,,Sâotămînii economiei"

Săptămîna economiei a început în 
comuna noastră într-un chip deose
bit față de anul trecut. Pionierii au 
pregătit din timp un program artis
tic, legat de problema economiilor 
și folosirea chibzuită a banilor. Peste 
800 de cetățeni, tineri și bătrîni, au 
venit la căminul cultural să vadă 
spectacolul prezentat de pionieri. 
Fancu Nicolae și Lovișteanu Maria
na au interpretat cu multă price
pere piesa „Banii lui Cilibidache" 
de Tudor Mușatescu. Brigada artis
tică a mai prezentat cîntece, dan
suri și poezii. In unitate Săptămîna 
economiei a fost întîmpinată cu lo
zinca „Cu toții purtători ai carnetu
lui CEC". Rezultatul ? Numele a 
76 de pionieri a fost înscris pe car. 
netele CEC. Cu banii economisiți 
ei vor să facă o excursie la Bucu
rești ca să viziteze Palatul pionieri
lor, Parcul de Cultură și Odihnă 
I- V. Stalin, Muzeul Antipa și alte 
locuri. Pionierii noștri vor reuși să 
facă ceea ce și-au propus. Cîte nu 
se pot face, economisind, și falo. 
sind banii cu chibzuință !

Prof. IONEL T. TRIFU 
comuna Smîrdioasa, raionul 

Zimnicea, regiunea București

Cu fofii purtători 
ai carnetului CEC

De ani de zile. în școala noas
tră s-a încetățenit obiceiul ca 
fiecare școlar să fie posesor al 
unui carnet C.E.C. Lunar, sumele 
depuse de noi la C.E.C- se ridică 
Ia cîteva mii de lei. Carnetul 
C.E.C, ne este de mare folos. La 
începutul anului școlar-, majori
tatea dintre noi și-au cumpărat 
cărțile și uniformele școlare din 
banii economisiți. Dar sumele 
s-au mărit din nou în carnetele 
noastne de C.E.C. Valorificînd 
fructele de măceș, adunate, am 
obținut 180 de lei, care au fost 
repartizați în carnetele pionieri
lor care te-au strîns. Mai avem 
de valorificat peste 450 de puieți 
de nuci crescuți pe lotul experi. 
mental și cîteva sute de kilogra
me de fier vechi și maculatură. 
Toți acești bani vin să comple
teze suma de care avem nevoie 
pentru excursia la Hunedoara pro
iectată în vacanța de vară- 
Pentru săptămîna economiei 
ne.am propus ca sumele din car
netele noastne să atingă 3000 lei- 
Vrem ca și în anul acesta să fim 
printre fruntașii la economii, așa 
cum am fost și în anii trecuți.

Unitatea de pionieri 
comuna Valea-Mare Pravăț, 
raionul Cimpulung Muscel

Abnamovici Leonaș din ol. ă 
IV-a Școala medie nr. 1 „Petru 
Rareș“ din Piatra Neamț, frec

ventează adesea biblioteca raio
nală.

De la începutul anului șl pî- 
nă acum, el a eitit peste 50 
cărți.

Se zice că a fost odată ca niciodată, la Școala de 
7 ani nr. 11 din Iași, și anume in clasa a Vll-a A, 
o fetiță care se numea Anca Pomirleanu.

Anca era o fire veselă. Se batea ou toată lumea, 
la ore făcea numai pozne, supăra pe profesoara de 
romînă și pe cea de istorie și nu îndeplinea nici o 
sarcină pionierească. Fiindcă, am uitat să vă spun, 
Pomirleanu era pionieră, și purta o oravată roșie. 
Nimeni nu știa însă că fetita e năzdrăvană, 
adică are puterea să facă vrăji. Experiențele de vrăji- 
torie îi reușeau cel mai bine la adunările grupei sale, 
întrucit pionierii de acolo sufereau cu toții de o boală 
numită „gură cască" foarte prielnică unor asemenea 
experiențe.

Abracadabra I — rostea Anca solemn. — Am de 

făcut propuneri pentru îmbunătățirea muncii. Și vor
bea jumătate de oră.

Apoi venea vorba despre disciplină.
Abracadabra / — Să vă spun eu despre disci

plină. Și timp de altă jumătate de oră foc și pară se 
revărsa asupra indisciplinaților din grupă.

Și cu cît vorbea mai mult, cu atît se înfoia mai 
tare pînă cînd a ajuns Anca mare cît un balon.

— Ia te uită! — ziceau pionierii din grupă ~ 
grozavă-i Anca Pomirleanu 1

De fapt, asta era toată vrăjitoria : să pari ceea ce 
nu ești și să-fi acoperi faptele tale judecind pe alții.

-,Ș1 CUM A AJUNS BALONUL CÎT ANCA
Balonul ăsta se tăcuse atît de mare incit nici nu 

maf încăpea în clasă, și devenise tare supărător. Unde 
te întorceai, dădeai peste el. Ba te fi pocnea în cap. 
De exemplu:

— La vai in grupă e Anca, aia, Pomirleanu? Tț, ce 
nedisciplinată !

—■ Ia spuneți, ce faceți cu Anca Pomirleanu ?
~ Ori o puneți la punct pe Pomirleanu, ori...
Atunci a început să se trezească grupa și într-o 

zi, la o adunare...
— Abracadabra ! — Cum e posibil ca Nistor și 

Surugiu să aibă o asemenea atitudine...
— Ia stai puțin I Vorbește despre tine 1
— Abracadabra...

— Lasă abracadabra. Spune cum te porți tu...
Atunci balonul a început să se dezumfle și s-a 

dezumflat atît pînă cînd a ajuns cît... Anca. Și pio
nierii au văzut o Pomirleanu cu nasul in jos, roșie 
pînă în albul ochilor, care tăcea chitic. Vraja se 
destrămase și o dată ou ea a pierit și „gură pască", 
boala de care suferea grupa de atita vreme.

AL MIHU
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patrie
Mărețele victorii dobîndite de po

porul nostru muncitor in lupta pen. 
tru făurirea socialismului, au făcut ca 
patria noastră să devină, an de an, 
tot mai înfloritoare, mal puternică. 
Dușmanilor de peste hotare ai socia- 
lismului — fabricanți de arme ale 
morții, dornici de jaf și cotropire — 
nu le convine acest lucru. Ei închid 
ochii in fața acestor cuceriri, încer- 
cînd in fel și chip să le împroaște cu 
venin.

Dar faptele rămin neclintite. înca
drată în marea familie a țărilor so
cialistei Republica Populară Romină 
capătă un tot mai mare prestigiu, o 
tot mai mare prețuire in lumea intrea. 
gă. Toate aceste lucruri le-a scos în
că odată in lumină, cu și mai multa 
limpezime și tărie, tovarășul Chivu 

'Stoica, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., în interviul acordat 
la 24 noiembrie corespondentului zia
rului „Washington Post“, Murray 
Marder,

La întrebarea ziaristului american 
despre relațiile comerciale ale R.P.R. 
cu celelalte țări, tovarășul Chivu Stoi. 
ca a arătat că țara noastră are largi 
legaturi economice cu țările socialiste 
și in primul rind cu Uniunea Sovieti
că. Legăturile acestea, întemeiate pe 
intr-ajutorare și deplină egalitate, 
sint prielnice dezvoltării crescînde a 
industriei din țara noastră. Țara noas
tră întreține de asemenea schimburi 
comerciale cu statele din apus. In ul- 
t'mii 5 ani, schimburile acestea au 
crescut, ajungînd in 1957 la suma de 
| este 200 milioane de dolari. Iar dacă 
pe viitor întreprinderile din apus vor 
propune condiții avantajoase și pen
tru țara noastră, schimbul acesta de 
mărfuri va continua și se va lărgi.

Vorbind despre dezvoltarea economi.
că a patriei noastre, tovarășul Chivu

temelia acestei dezvoltări stă indu
stria grea, a cărei înflorire aduce după 
sine îmbunătățirea continuă a vieții 
poporului. Tovarășul Chivu Stoica a 
arătat grija cu care sint gospodărite 
și sporite bogățiile țării noastre — ca 
petrolul și lemnul — a zugrăvit stră
daniile rodnice prin care poporul nos
tru muncitor- face să crească necon
tenit avintul industriei și agriculturii.

Ca răspuns la o întrebare a cores, 
pondentului american, tovarășul Chi
vu Sto:ca a vorbit despre dorința vie 
a țării noastre de a se infăptui o 
strinsă colaborare economică, științi
fică și culturală, intre toate statele 
balcanice.

Spulberind afirmațiile mincinoase, 
răuvoitoare, ale unor ziare și cercuri 
din apus despre orinduirea democrat- 
populară, tovarășul Chivu Stoica a 
demascat activitatea dușmănoasă a u- 
nor posturi de radio occidentale, care 
îndeamnă rămășițele fasciste, elemen. 
tele înrăite din țara noastră, la fur
turi și distrugerea bunurilor obștești. 
Tovarășul Chivu Stoica a arătat că 
poporul nostru e hotărit să stirpească 
fără cruțare asemenea acțiuni, înlă- 
turind din calea sa aceste lămășițe ale 
trecutului.

Politica externă de pace și colabo
rare internațională a’R. P.R., adînc 
deosebită de politica ,,de forță", de 
ațițare și spionaj, a cercurilor con
ducătoare din S.U.A., este de "aseme
nea oglindită în răspunsurile tovară
șului Chivu Stoica.

Întreg poporul nostru muncitor a 
aflat cu mult interes, cu multă satis
facție despre acest interviu. Cuvinte
le tovarășului Chivu Stoica arată lim. 
pede că poporul nostru pășește cu fee
mitate spre un viitor luminos și că

Stoica a arătat în continuare că fa nimic r.u-l poate abate din drumul său.

IO AM !0>E EAH§HEiN TA
De curind, uzi

nele ..Glement Gott
wald" din Capita
lă au împlinit zece 
ani de existentă.

Produsele ce se 
fabrică aci, sint 
mult prefuite și in 
străinătate. In cli
șeu: Muncitorii Ște
fan Cașmir și loan 
Busuicc- fac verifi
carea unor grupuri 
de sudură de 350 A 
pregătite pentru ex
port.

Cu 22 de ani in urmă, Ia 5 decembrie 1936, 
a fost adoptată Constituția sovietică. Marea 
lege a statului sovietic a consfințit, pentru 
prima oară in istorie, înfăptuirea unei orîn- 
duiri lipsită de exploatare. Constituția sovietică 
este documentul care vorbește despre nețăr
murita grijă pentru om a P.C.U.S. și a sta
tului sovietic. Ea asigură tuturor membrilor 
societății sovietice dreptul la muncă, învăță
tură și odihnă, dreptul de participare la tre
burile statului și toate celelalte drepturi și li
bertăți socialiste, punind in același timp la 
îndemina poporului mijloacele de exercitare a 
acestor drepturi.

CU AVIONUL LA ȘCOALA
Undeva, în Nordul îndepărtat al Uniunii 

Sovietice, se află și cătunul de pescari So.na. 
Vă închipuiți desigur întinderea albă a zăpe
zilor de prin acele locuri, urșii albi, renii, fo- 
cele sau morsele... Dar să nu credeți că peisa
jul acesta doarme sub ghețuri și zăpezi... Dim
potrivă, totul e foarte însuflețit. La școala de 
aici învață copii din multe cătune Învecinate. 
Unii vin cu săniile trase de reni, alții cu... 
vaporul. Iar pentru cei care locuiesc in cele

mai îndepărtate cătune, zilnic se 
cial avioane care ii aduc, la tim 
O școală medie, cu bănci albe, i 
care scinteiază, și cu tot ce e ne 
îi cheamă pe aceștia la invățătun

Școlarii de aici, ruși, neneți, 
nieni, tătari, sint buni prieteni, 
tundră, ei se string de multe oi 
„focul prietenie;".

IN ÎNTRECEREA PAȘNICĂ I
Colhozul „Frunze", din regiuni 

un adevărat uriaș. Ogoarele lui r 
20.422 de hectare, de pe care h; 
nici scot recolte bogate. Și 
roadele muncii lor s-au putut ’ 
șir, la Expoziția Unională Agric 
cova. De două ori colhozul a fo 
diploma de gradul I. iar foarte 
nici au primit ordine, medalii ț 
țioase.

E o adevărată fericire să mun 
bucuri de roadele muncii într-o a 
familie. Cînd începe lucrul, 17 
încă 17 combine, înafară de mul 
agricole, vin să ajute pe oameni 
Cireada de vite a colhozului e

SUCCES PRIMEI r

BRIGĂZI PIONIEREȘTI!

BRIGADA A PRIMIT DRAPELUL.
Duminică 30 noiembrie. La 

Școala medie nr. 6 din Bucu
rești, a luat ființă prima bri
gadă pionierească de muncă 
patriotică.

Să nu vă gîndiți că bri
gadierii sint cine știe ce 
voinici, mai înalți cu vreo 
două trei caiete decit voi. 
In brigadă au intrat pionieri 
asemenea vouă, mai ales din 
clasele a Vll-a, mulți băieți, 
dar și multe fete — cei mai 
buni la învățătură. Vrind să 
irmeze exemplul utemiștilor 
din școala lor, într-o bună zi 
și-au luat inima-n dinți și 
t-au hotărit să-i spună in
structoarei :

— De ce n-am putea face 
și noi o brigadă asemenea 
brigăzilor de tineret care 
muncesc pe șantierele din 
raionul nostru, asemenea mii
lor de tineri din țara noas
tră despre care am auzit fap
te minunate î

In

Din ziua aceasta și pînâ 
la constituirea brigăzii n-a 
trecut multă vreme. Duminică, 
la ora 10 dimineața, în su
netele goarnei a venit întrea
ga unitate de pionieri din 
școală. în această adunare 
festiva, la care au participat 
profesori, președintele sfatu
lui popular raional, repre
zentanți ai organizației U.T.M. 
din școală și ai Comitetului 
Raional U.T.M., a avut loc 
formarea brigăzii compusa 
din 30 pionieri. Cu acest pri
lej, pionierii au aflat că vor 
primi carnetul de brigadier 
după 75 de ore de muncă 
voluntară și că vor primi 
salopetă și unelte asemenea 
onor adevarați brigadieri.

Nu v-aș putea spune ce a 
fost mai emoționant in con
tinuarea adunării : alegerea
comandamentului brigăzii, for
mat din 3 pionieri, — cei mai 
destoinici dintre ei — lumi

narea steagului din partea 
Comitetului Raional U.T.M., 
pe care e scris : „Brigada
pionierească de muncă patrio
tică nr. 1”, felicitarea celor 
doi copii din clasa a 11-a, 
îmbrăcați în costume naționa
le, sau salutul adus de pio
nieri, reprezentanți ai celor
lalte școli din raion. îs^^n- 
cheierea adunării,
adresat o chemare cătrc^^p- 
nierii din orașul și regiunea 
București, în care îndemnau 
călduros să-i urmeze în for
marea de noi brigăzi care au 
drept scop înfrumusețarea ra
ionului, construirea de laca- 
șe de cultură, înfrumusețarea 
patriei. Apoi, întreaga briga
dă s-a îndreptat cîntind spre 
pri*- • lor șantier pe care 
voi munci : o nouă școală 
pentru copiii ceferiștilor din 
cartierul Triaj.

Și noi urăm mult succes 
primei brigăzi pionierești 
muncă voluntară.

cinstea lui 30 Decembrie
Există o carte de onoare, netipărită și nelegată în coperți de aur, dar care trăiește adînc în ini

ma întregului nostru popor: cartea faptelor pe care oamenii muncii le închină patriei. Acum în 
ju'eeijma aniversării Republicii, aceste fapte sînt mai multe, mai avîntate. Să alegem din noianul 
Jor unul singur, care sună așa : ..Uzinele Semănă toarea și-au îndeplinit planul de producție pe 1958“. 
Cîtexa cuvinte doar. însă ele spun lucruri minunate. Spun de pildă că numărul de combine fabricate 
în primele 10 luni ale acestui an e de trei ori mai mare ca anul trecut. Că fiecare combină a fost 

W o cincime mai ieftină decit prevedea planul. Că din economiile realizate s-au fabricat în plus 200 
de combine cerealiere. Și oamenii muncii de pe ogoare ar mai putea adăuga ceva : că datorită spri
jinului celor de la Semănătoarea, au strîns recolta într-un timp record, evitînd pierderea a 35.000 to- 
ue de boabe.

Opt milioane metri de țesături-.. Cu atît și-au depășit 
I - planul, pină acum, muncitorii din industria textilă a patriei

sJrCirUl t®SQzOn»Or I noastre. E o cifră cu adevărat impresionantă. Cei care iubiți
matematica ațj putea face o socoteală: 8 milioane metri țe- 

' • saturi egal cu atitea milioane de rochițe sau < u atitea milioane 
de costume... Dar cîte nu s-ar putea lucra din darul acesta pe care vi l-au făcut harnicii țesători 1 Și 
ei nu s-au mulțumit cu atît. In cinstea lui 30 Decembrie au hotărî! ca în această ultimă lună să 
4ea cea mai mare producție din cursul anului 1958. Și fără îndoială că se vor ține de cuvint I
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SOVIETICE
spe. mărat : I GOO vite cornute mari ți peste 1000 

irsuri. de porci. Există aci și o fengă uriașă de pă-
:andre sări și una de vulpi negre și argintii.
țevilor Colhoznicii sovietici sint stăpinii pămîntului

lor drag, pe care ii îmbogățesc neîncetat. In
ucrai- întrecerea pașnică cu S.U.A.. ei obțin, zi de
, în zi, victorii tot mai minunate.
irindă

PE DRUMUL FĂURIRII COMUNISMULUI
•A. © In Uniunea Sovietică. în 12 zile se fa-
len, e atitea produse industriale cit se produ-
firșit; ccau într-un an în Rusia țaristă.
olhoz- © Jntr-un singur an (1956) poporul sovietic 
țptate a primit în folosință de ia constructori 
ini în 36.000.000 m. c. de spațiu locativ. Aceasta în- 

Mos- seamnă că în fiecare minut, zidarii, zugravii, 
at cu tîmplarii, au reușit să dea poporului cite două 
ilhoz- apartamente.
i pre-

© In 1968 U.R.S S. va ajunge din urmă 
să te S.U.A. în ce privește producția pe cap de io. 
mare cuitor. Acest lucru reiese clar din cifrele de 

re și control ale planului de dezvoltare a economiei 
nașini naționale a U.R.S.S. pe următorii șapte ani, 
a lor. care prevăd sporirea producției industriale cu 
e nu- 80%.

0

Uniunea Sovietică a acordat unui numeros grup de 
ziariștii din Bulgaria, Ungaria, R. D. G., Italia. Chi
na. Polonia. R.P.R., U.R.S.S., Franța, Cehoslovacia, 
Suedia și Iugoslavia, posibilitatea de a întreprinde o 
interesantă călătorie în Arctica. De curind, grupul de 
ziariști a trecut peste Polul Nord, îndroptîndu-se spre 
insula Dikson.

Zilele trecute. în statul Louisiana din S.U.A., un 
avion militar, avînd la bord o bombă atomică, a luat 
foc. Este al 8-lea caz cind avioane americane avind 
Ia bord bombe atomice se prăbușesc sau iau foc.

La 25 noiembrie, 160.000 de muncitori de la căile 
ferate italiene au declarat o grevă de 24 de ore, care 
a paralizat întregul trafic feroviar al Italiei

Pînă în 1963, constructorii sovietici vor înălța, nu 
departe de caipitala U.R.S.S., un orășel satelit al Mos
covei. Populația noului oraș va fi la început de 
65.000 de locuitori.

Trupele de ocupație britanice atacă în chip sălba
tic forțele populare din Oman, care luptă pentru 
eliberarea patriei lor de sub jugul colonialist. In urma 
unui atac al aviației britanice, zece sate din Oman 
au fost distruse în întregime.

La Rangoon, capitala Birmaniei, a fost deschisă de 
curînd o expoziție de artă populară romînească. Ex
poziția aceasta, care a stîmit un viu interes, va con
tribui și mai mult la întărirea legăturilor de priete
nie dintre cele două popoare.

In 1945, anul marii victorii 
asupra fascismului, in mica lo
calitate Potsdam, din apropie
rea Berlinului, au avut loc tra
tative între delegațiile Uniunii 
Sovietice, Marii Britanii și Sta
telor Unite ale Americii. Pen
tru ca monstruoasa mașină de 
război fascistă să nu mai poa
tă fi refăcută, s-a hotărît îm
părțirea teritoriului Germaniei 
și al capitalei sale. Berlin, in 
zone de ocupație și supraveghe
re. încâlcind acordul de la 
Potsdam, puterile occidentale 
au unit zonele lor, înlesnind 
crearea unei republici Federale 
pornită pe calea militarizării. 
In fața acestei situații, popu
lația din zona sovietică a Ger
maniei, călăuzită de marile 
idei ale socialismului birui
tor și ajutată zi de zi de 
Uniunea Sovietică, a înteme
iat Republica Democrată 
Germană. Creearea R.D.G. s-a 
făcut după ani de luptă, in 
care P.S.U.G. a condus clasa 
muncitoare germană spre iz- 
bîndă. De cealaltă parte a 
zonelor de demarcație, în Re
publica Federală Germană, a. 
cordul de la Potsdam a fost 
încălcat. Cu sprijinul imperia
liștilor americani și englezi, aci 
se fac pregătiri militare inten
se, se construiesc căzanrii și 
aerodroame, uzine de armament 
și baze pentru lansarea ucigă
toarelor arme teleghidate.

In Berlin, zona occidentală a

fost prefăcută într-o bază de 
provocări împotriva R.D.G. și a 
lagărului socialist In fața unei 
asemenea situații, guvernul so
vietic, sprijinind declarațiile gu
vernului R.D.G., și călăuzit de 
principii umanitare, a adre
sat la 27 noiembrie o notă 
puterilor occidentale în care 
sint condamnate pregătirile mi
litare din Republica Federală 
Germană și încălcarea acordu
lui de la Potsdam și se propu
ne transformarea 
Berlinului occiden
tal într-un oraș li
ber. un oraș al 
păcii.

După cum ve
deți din harta ală
turată. Berlinul se 
află situat pe teri
toriul R.D.G. și si
tuația existentă 
este nefirească, a- 
cum, la 13 ani de 
la terminarea răz
boiului. După cum 
arată nota sovieti
că și recenta confe
rință de presă a to
varășului N. S. 
Hrușciov, președin
tele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., 
Uniunea Sovietică 
va găsi acele mij
loace prin care—în 
ciuda provocărilor 
imperialiste — să 
asigure transforma

rea Berlinului occidental într-un 
oraș al păcii.

Noile măsuri întreprinse de 
guvernul Uniunii Sovietice sint 
dovezi grăitoare ale unui efort 
continuu spre asigurarea unei 
păci trainice și fără îndoială, 
ele vor contribui la rezolvarea 
problemei Berlinului, capitală a 
primului stat socialist german.

GHEORGHE TOMOZEI

La zece ani, Kery Dale Ca
sey va îmbrăca haina cenușie, 
aspră, a casei de corecfie. 
Nu-i un lucru nou în Statele 
Unite ale Americii. Acolo, in
stituțiile de pedepsire a mino
rilor sint pline. Atîta doar că 
micul Kery n-a fost arestat 
pentru vagabondaj sau pentru 
furtul unei biciclete- La vîrsta 
cind de.abia deslușise buchiile 
cărfii, el a căpătat o faimă 
tristă, care i-a zdrobit pe pă
rinții săi sub povara rușinii 
și a durerii. Kery Dale Casey 
a devenit asasin.

Ce lucruri îngrozitoare l-au 
adus pe micul băiat pe băncile 
tribunalului ? Răspunsul, lim
pede și amar, a ieșit singur 
la iveală, în cursul cercetări
lor. Dar mai intii iată cum 
s-au petrecut faptele :

Era seară, tîrziu. Pe o stra
dă prost luminată, de la mar
ginea New-York-ului, fosefina 
Orlowski, mamă a trei copii, 
se întorcea de la lucru ca 
atîtea mii de femei americane. 
Mergea încet, ostenită. Deo
dată, cînd să dea coltul, din- 
tr-un gang fîșnj o mogîldeafă, 
cu revolverul întins :

— Nu mișca 1 Aruncă poșe
ta, altfel trag 1

fosefina Orlowski se sperie 
la început. Apoi, privind mai 
bine mogîldeata, începu să 
rîdă: „Banditul'' nu era altul 
decît Kery, băiatul vecinilor 
săi. 11 întrebă surprinsă .-

— Ce te.a găsit, Kery ?
— Vorba ! răspunse acesta. 

Execută ordinul. Adineauri am 
mai ucis pe unul...

— Da? I Și unde l-ai ucis ?

— Uite, colo, se grozăvi 
Kery, întoreîndu-se pe jumă
tate.

Tocmai asta dorise și feme
ia, care o luă imediat la fugă. 
Dar băiatul ochi și trase. Ci le
va gloanțe o răniră grav pe 
femeie.

La anchetă, în fata polițiști
lor, băiatul, cu umerii zgudui/i 
de plîns, rosti printre suspine:

— Nu știam ce înspăimîntă- 
tor e să ucizi. Dar așa am vă
zut aseară la televiziune. Apoi 
am luat revolverul tatii și...

„Așa am văzut la televiziu
ne..."

Cuvintele acestea închid în 
ele toată grozăvia care a dis
trus viata tînără a lui Kery și 
a atîtor copii care umplu în
chisorile din S.U.A. Fiindcă 
filmele, cărfile, programele de 

televiziune pe care oficialită. 
file de acolo le alcătuiesc 
pentru copii, cuprind toate 
același îndemn fățiș la bandi
tisme, jaf și crime. Pentru ca 
acești copii să devină mai tîr
ziu gangsteri în uniformă mi
litară, care să jefuiască, să 
ucidă, și să împileze alte po
poare.

Kery Dale Casey putea să 
devină un om adevărat. Să 
cunoască fericirea de a fi bun, 
drept și curat, de a ocroti pe 
alfii mai slabi decît el. Să 
muncească, să învefe, să 
creeze.

Dar peste viitorul luj apasă 
acum zidurile închisorii. Fiind
că micul Kery a ucis. Fiindcă 
„așa a văzut la televiziune-.."

VASILE MANUCEANU
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5.000.000 atmosfere i
Un record mondial

O știre extraordinară a uluit 
lumea oamenilor de știință. 
După cum s-a anunțat de 
curînd, un colectiv de fizicieni 
sovietici sub conducerea acade
micianului 1- V- Zeldovici a reu
șit să depășească de zece ori 
vechiul record obținut de fizi
cienii americani, obținînd în la
borator presiunea de 5.000.000 
atmosfere !

Pentru realizarea acestei per
formanțe .unice în istoria știin
ței, savanții sovietici au folosit 
o metodă cu totul originală. Ei 
au „bombardat" în vid o placă 
metalică cu alte plăci, de ase
menea metalice, ce se deplasau 
cu viteza fantastică de 8 km/sec- 
In urma ciocnirii extrem de pu- , 
ternice, aparatele de măsură au 
arătat că pentru o fracțiune de 
o milionime de secundă ,s-a pro
dus presiunea de 5 milioane at
mosfere în laborator-

Miezul pămintului — 
o enigmă a științei

importanța științifică a aces
tei realizări este excepțional de 
mare- După calcule, presiunea

din centrul pămintului ar atinge 
3.000.000 atmosfere. După cum 
se vede, fizicienii sovietici au 
depășit cu mult cele mai mari 
presiuni din interiorul globului 
terestru- Supunînd diverse sub
stanțe la aceste apăsări, oame
nii de știință vor putea în sfîrșit 
dezlega una din cele mai mari 
enigme ale științei contempo
rane: felul în care este alcătuit 
miezul pămintului-

Diamante în laborator

Este posibil ca prin interme
diul presiunilor ultraînalte, gra
fitul să poată fi transformat 
în diamant strălucitor și extrem 
de dur, deoarece diamantul se 
compune din aceiași atomi de 
carbon ca și grafitul. Singura 
deosebire o constituie felul de 
așezare al atomilor în cele două 
corpuri, lucru care poate fi ușor 
modificat cu ajutorul presiuni
lor foarte înalte.

Este neîndoielnic că surpri
zele cele mai mari vor fi obți
nute în chimia organică. Cu 
ajutorul presiunilor foarte înal
te, oamenii de știință vor pro
duce în curînd materiale plasti. 
ce noi, care vor putea fi între
buințate în absolut toate dome
niile vieții In afară de fibre 
textile, materialele de construc
ții, articolele tehnice etc-, se 
vor produce și mase plastice, 
transparente ca sticla, dar cu 
duritatea mult mai mare decît a 
oțelurilor Ele vor fi folosite de 
bună seamă la construcția pri
melor astronave ce vor părăsi 
pămîntul

Iată, foarte pe scurt, cît de 
uriașă este însemnătatea victo
riei obținute de fizicienii sovie
tici în domeniul presiunilor ul
traînalte.

Ing. ION SUCEVEANU

L e
recunoașteți
Priviți aceste fotografii și scrie- 
ți-ne la redacție ce reprezintă.

Le-ați ghicit ?

♦

Spartachlada pionierilor și școlarilor

UN ASPECT DIN TIMPUL DES 
FAȘURARII MECIULUI DE O*- 
NA DINTRE ȘCOALA DE 7 ANI 
CURCANI ȘI ECHIPA RAIO
NULUI CĂL ARAȘI. ,.LA BA- 

TAIE“ — PIONIERII DIN 
CURCANI.

Asemenea
La Curcani, o comună din ra

ionul Oltenița, oină nu se ioa- 
că de prea multă creme. Prin 
1949—lf>50, a luat ființă prima 
echipă de seniori. Se cede trea
ba insă că orna a plăcut mult 
celor din Curcani, căci In mo
mentul de fală, in comună exi
stă trei echipe de oină: seniori, 
juniori și pitici (aceștia din ur. 
mă, in maioritate pionieri}. Pi
ticii joacă mai mult in cadrul 
cercului sportiv din școală. Dar 
si în recreații, se încinge, la iu-

celor mari
țeală, cite un meci care se con
tinuă, de cele mai multe on, 
după-anuază, cînd toți și-au ter
minat de scris sau de învățat 
lecțiile pentru ziua următoare. 
Așa se face, că, in scurtă vre
me, toți pionierii au 'îndrăgit a- 
ceșt sport. Numărul mare de iu. 
bitori ai oinei l-a pus in încurcă
tură pe tovarășul profesor de 
sport. Și iată de ce: lotul care 
trebuia să reprezinte școala din 
Curcani la Spartacluadă, cuprin
dea un număr restrins de ju
cători. Dintre pionieri, cei mat 
bine jucau: Enciu Aristide, To- 
pală Hie, Chiru Aurel și Vochim 
Nicolae. Restul componentilor lo- 
t' iui au fost selecționați in urma 
unor meciuri de verificare După 
citeva antrenamente, echipa a 

început să se „sudeze". Pionierii 
noi introduși în echipă s-au în
cadrat in locul celorlalți. Iar pri. 
mul examen — meciurile din ca
drul fazei interraionale — a fost 
trecut cu succes. Echipa a cîști- 
gat destul de ușor, toate meciu. 
rile.

Duminică dimineața, in cadrul 
etapei regionale a Spartochiadei, 
care s-a desfășurat pe stadionul 
,23 August" din Capitală, cei 
din Curcani au confirmat forma 
bună pe care au arătat-o încă de 
la prima etapă, întrecînd, în fi
nală. echipa Gimnaziului mixt 
din Turnu Măgurele cu scorul de 
7—6. In felul acesta, echipa de 
oină a Școlii de 7 ani din 
Curcani: s-a calificat pentru faza 
de zonă, care se va desfășura la 
primăvară. $

Se pune Insă o întrebare: vor 
reuși pionierii din Curcani să 
calce pe urmele celor din echipa 
de seniori care — în anii 1957—

1958 — au ciștigal titlul de 
campioni ai R.P R- la oină? Noi 
credem că da. Dar numai dacă 
se vor antrena cu aceeași perse
verență cu care s-au antrenat 
pînă acum...

Iată acum și celelalte echipe 
din regiunea București, clasate 
pe primul loc: FOTBAL : Școa
la medie nr. 1 — Călărași; VO
LEI FETE: Școala medie nr. 2 
— Tr. Măgurele; VOLEI BĂ
IEȚI: Școala medie Titu;
HANDBAL FETE: Școala de 7 
ani Lehliu, iar la Il AND BAL 
BĂIEȚI: Școala medie nr. I Tr. 
Măgurele.

EMIL DOBRESCU

ă

lumea
Sportul este mult îndrăgit în școala noas

tră și lucrul acesta ni-l dovedește foarte 
bine numărul mare de membri ai cercului 
sportiv Asta se datorește faptului că la noi 
in școală s-a încetățenit obiceiul să ne pe
trecem timpul liber pe terenul de sport După 
amiaza ne antrenăm iar duminica susținem 
meciuri în toată regula. 4-a aceste intilniri au 
întîietatea echipele care, in cursul săptămi- 
mi, obțin cele mai bune rezultate.

Pînă acum avem trei echipe de fotbal, 
două de oină și trei de volei Pe lingă aceste 
sporturi «e place foarte rnuH atletismul și 
gimnastica. Avem băieți și fete care sar m 
înălțime 1,20—1.25 m iar în lungime 
2,60—2.80 și chiar 3,50, cum sînt Ivan Ni- 
colae, Ștefan Nicolae. Samoilă Maria, Potor 
Elena. Anton Puica și alții. Trebuie să vă mai 
spunem că multe din aparatele de sport le-am

construit singuri la cercurile de tîmplărie și 
mîini îndemînatice și tot noi le reparăm 
atunci cînd se defectează. La începutul anu
lui, am reparat mingile de fotbal, plasa de 
volei, am făcut o groapă cu nisip pentru să
ritura în înălțime. Se cade să vorbim puțin 
și despre sportul celor mici. De obicei, 
lucrăm împreună cu cei mici ca să învețe de 
la noi regulile jocurilor și cum să execute 
săriturile și figurile de gimnastică In felul 
acesta ei învață toate jocurile și exercițiile. 
Așa se exnlică de ce în școala noastră se 
af'ă întotdeauna sportivi bine pregătiți, iar 
echipe’e de fotbal, oină și volei, nu rămîn 
descompletate niciodată.

Colectivul de conducere 
al unității de pionieri 
Șc. de 7 ani. corn Ștefan 
Vodă raionul Călărași
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De vorbă cu micii turiști

o

Cînd am intrat în camera cercului 
micilor turiști de la Casa pionierilor din 
Galați, cîțiva pionieri âi cercului toc
mai discutau despre Africa. Aveau și 
un diafilm la îndemînă. Se pregăteau 
să facă o călătorie... cu gîndul pe a- 
cest continent. Ne-am cerut scuze că 
i-am întrerupt:

—« Nu e nimic, ne-au răspuns pio
nierii. Poate vreți să știți pe unde am 
călătorit noi în ultimul timp ?

Am aflat că au „călătorit" în primul 
rând prin oraș, că au văzut multe mo
numente ca de pildă cel închinat răs
coalelor din 1907, oși ridicat îri amin
tirea lui Spiridon Vrfnceanu sau placa 
comemorativă „13 Iunie". După ce au 
cunoscut orașul, au făcut o excursie pe 
traseul Ostrovul Chici-Brateș-Turcoaia- 
Măcin. Pionierii Ionescu Mircea, Raco- 
viță Oswald și alții au făcut diferite 
observații de ordin geografic sau isto
ric pe care le-au consemnat în jurnalul 
lor de călătorie.

Asemenea jocuri au fost trimise în 
dar și pionierilor sovietici care au răs
puns trimițînd frumoase fotografic

Pictorul

să știi să alcătuiești <lin regiuni dispa
rate harta țării. Nu toți reușesc ci nu
mai cei care cunosc bine geografia. Dar 
cu ajutorul acestui joc oricine reușește 
s-o cunoască. La Caca pionierilor acest 
joc se joacă de către toți pionierii.

Dar și mai interesant e jocul „alfabe
tul geografului" inventat de pionierii 
dintr-a VII-a. Cu ajutorul acestui joc 
se învață ușor citirea celor mai com
plicate semne și detalii ale hărților de 
geografie.

Domino... geografic și un

alfabet a! geografului

Pionierii Buluc Nicu, Moroșanu Lu
cian și Ivanov Angela, de la cercul de 
geografie, au inventat jocul „domino 
geografic". Harta fiecărei regiuni a 
țării noastre, de pildă, a fost aplicată 
pe o tablă specială. Marea iscusință e

In Casele pionierilor, create din grija Partidului; mii de pionieri din (ara 
noastră duc o activitate interesantă și atrăgătoare. ln fotografie Casa pio
nierilor din Cimpina.

In secția decorativă e liniște. Lucrea
ză „maestrul" Georgescu Silvian dintr-a 
VII-a. Astăzi decorează un vas. Moti
vele sînt interesante : pionieri citind, 
discutând sau cîntînd la vioară. A de
corat o mulțime de vase pînă acum. 
Unele motive sînt ’.t de reușite încît 
ai impresia că au fost alese de un meș
ter priceput.

Mulți pionieri care vor să picteze îl 
roagă pe Georgescu să-i învețe. Ii în
vață cu plăcere, iar unde nu știe nici 
el, cere părerea celorlalți. Astfel se a- 
jută unii pe alții.

In cercul de navomodele

Ene Romeo dintr-a V-a și Bălineanu 
Tasile dintr-a VII-a, lucrează la navo- 
modelele lor. Pe o.poliță sînt așezate 
tipuri de nave făcute de ei. Cu prile
jul unui concurs al micilor tehnicieni, 
ei au fost printre cei evidențiați.

Acum lucrează în tăcere. Ii vezi cum 
cîntăresc eu ochii distanțele dintre pie
se sau cum măsoară cu rigla dimensiu
nile lor.

Ne-au spus că au de gînd .să devină 
constructori de nave. Le urăm succes 
și-i lăsăm să-și continue lucrul.

N. UNGUREANU

Pentru alegerea meseriei

Pe atunci eram în clasa a VI-a- 
Răscolind prin casă, găsisem o pilă 
cam ruginită, un clește și un bom. 
faier. Astfel mi-am făcut un „atelier".

Începusem să meșteresc fel de 
fel de „piese" cît era ziulica de mare. 
Și la școală aveam ore de atelier. 
Acolo am învățat să mînuiesc pila- 
Mergea greu- Oricît mă străduiam să 
pilesc drept, nu reușeam- Pila luneca 
cînd într-o parte, cînd în cealaltă-.. 
Pînă la urmă, am învățat să pilesc. 
Am început apoi să execut „lucrări" 
acasă-.. Dintre toate însă, cele mai 
„serioase" au fost două: o pereche 
de patine foarte simple, confecționate 
de mine și o tavă pentru copt boabe 
de porumb. Le-am arătat și colegilor

mei. La început n-au prea crezut- 
Dar cînd am reparat clanța de la ușa 
clasei noastre, n.au mai zis nimic- 
Dimpotrivă, după o zi-două, m au ru
gat să-i învăț și pe ei să pilească ..

Apoi, cînd am terminat școala, am 
venit aici la București- Am dat exa. 
men la Școala profesională Mao Țze- 
Dun. Mai veniseră cu mine încă pa' 
tru colegi (alții au plecat la școli de 
tractoriști).

Am fost repartizat la anul I B, 
lăcătuș. Sînt bucuros că pot să-mi 
văd dorința împlinită : să învăț lăcă- 
tușeria-

Treaba n.a fost chiar atît de sim
plă la început. A trebuit să treacă 
destul timp pînă să pilesc bine și 
să execut lucrările la dimensiunile 
cerute, după schițe- Am lucrat un 
echer, clești de bacuri, toporașe-„șni- 
țel", compase simple.-.

Iar acum, ca lucrare de control 
(prima, de cînd am intrat în școală) 
am executat un compas cu ard. O 
piesă grea, care cere multă atenție și 
pricepere- Tovarășul maistru spune 
că am executat-o bine- Mă bucură 
faptul acesta. înseamnă că primul 
pas în meseria de lăcătuș l-am făcut 
cu succes-

DOBRE FLOREA
Școala profesională „Mao Țze-Dun" 

Bncfirești

W8HB

Ca să fii un bun lăcătuș 
trebuie să știi și cum func
ționează mașinile unelte.

In foto: lîngă strungul 
la care lucrează Schneider 
Hendricdin anul III strun- 
gărie — Dobre Florea ur. 
mărește explicațiile cole
gului său de școală asu
pra felului cum se face 
măsurarea cu șubleruL-

Iată-no din nou împreuna, 
la slat... Scrisorii* voastre so
sesc de departe, din satele 
munților Neamțului, aproape 
de Ozana lui Moș Creangă, 
din văile domoale ale Arge
șului, din orașele risipite in 
cimpii. Și in fiecare din ele, 
găsesc ceva din sufletul pa
triei. Am primit stihuri despre 
toamnă de la Evghelie Nico- 
lae din comuna Plosca, des
pre dragostea țață de țară, de 
Ia Mircea Magdalena din 
Giurgiu, epigrame, de la Ho seu 
Vasile din comuna Gherla, 
rinduri emoționante despre 
cravata roșie, de la Bozolan 
Alexandru din Constanța. Pio
nierii Cotau Doina, Tudor Ve- 
lica, Gică Vangheliță, Hangan 
Georgeta, Caraulani Maria și 
Papaiani Mihai din comuna 
Beidaud raionul Istria, regiu
nea Constanța, mi-au scris: 
„Cu prilejul măreței zile de 7 
Noiembrie, s a inaugurat în 
satul nostru noul cămin-cultu
ral. După terminarea progrg- 
mului artistic nimeni n-a pă
răsit sala. Se insera. Deodată, 
in încăperea albă, a țîșnit lu
mina din 40 de becuri. A ru- 
lat apoi filmul „Prăpastia ti
grului".

Dragii mei, vă felicit pe voi 
și pe părinții voștri pentru 
noua înfăptuire din satul vos
tru in întregime colectivizat 
și vă mulțumesc pentru fru
moasa scrisoare. Nu este ne
voie să vă încercați condeiul 
neapărat in poeme lungi, sau 
în începuturi de nuvele. Pove
stiți-mi mai bine despre voi

și despre în,ir»p. .i.1e prin 
care treceți, așă, firesc cum 
i-ați vorbi unui prieten. Marii 
scriitori care ne-au lăsat ne
numărate mărturii despre 
munca lor, ne-au invățat întot
deauna câ trebuie să scrii 
numai atunci cînd nu te poți 
exprima altfel, cînd cuvintul 
scris este neapărat necesar.

Culică V. Hristina din Că
lărași, mă roagă să-i public 
poezia trimisă pentru a face 
• surpriza și o bucurie tova
rășului proiesor de limba re
mind. Ii satisfac această do
rință, transcriind în rubrica 
noastră aceste versuri din 
poema .Pacea".

Pacea e ca o floare 
Ce se deschid-acum. 
Ea- este roditoare 
Ca orice măr sau prun.
Facem loc in gazetă și ver

surilor harnicului nostru cola
borator Dan Cheța din Bucu
rești :
..„Tractorul... E noapte și 

.plouă... El ară. 
Brăzdează cimpia... Și plouă 

și-i noapte. 
Aici vor fi lanuri de grîu, de 

secară. 
Iar vlntul va trece prin

holdele coapte..." 
De la Claudia Smutny din 

Capitală, am reținut aceste 
versuri despre un iilatelist ti
picar, cn care încheiem sfatul 
nostru de azi :
S-a apucat mărcile să le

controleze, 
Să Ie aranjeze, să le claseze 
La lumină începe marca s-o

' pună
Să vadă dacă are gumă 
Le-a întors, le-a răsucit 
Vede un clasor mînjit 
Cine mi-a mînjit acest clasor? 
Acum iau spada și-l omor 
Vine un coleg la el 
Să știe nu vrea de fel, 
Dar cînd acesta timbrele-i 

arată 
El mulțumit le ia și constată 
Se uită la mărci o oră. 
Poți să dansezi și-o hora...*

MOȘ TOMA POȘTAȘUL
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Venise toamna. Mustul bolborosea în 

butoaie, jos în armanul gospodăriei co
lective se înălțau grămezi de știuleți, 
iar la grădina de zarzavat, aflată la un 
cot al Buzăului, lingă pădurea Creșta- 
tei, o echipă formată din patru oameni 
împletea funii de ceapă, aduna ardeii și-i 
atîrna de grinzile bordeiului, înșirați pe 
ațe și umplea căruțele cu marfă pentru 
oraș. La început, vremea a fost de par
tea lor, zilele se scurgeau învăluite in 
lumina blinda a soarelui de toamnă, adia 
un vini călduț dinspre Dunăre. Și serile 
puțin răcoroase, îngăduiau să lucrezi 
pînă tîrziu. Apoi dintr-odată, cînd nu 
se aștepta nimeni, s-a pornit ploaia, mă
runtă. deasă, urîcioasă. Ploaia s-a por
nit noaptea și oamenii cum au simțit-o 
fîerbînd pe acoperiș, s-au sculat și-au 
pus cite un sac în cap, în formă de 
glugă și s-au dus în arman să adă
postească porumbul. Au făcut umbrare, 
învelite cu stuf, iar pe de margini au 
săpat șanțuri de scurgere. Și in zori au 
plecat să adune bumbacul. 11 strîngeau 
în coșărci. îl duceau acasă 6ă-I usuce pe 
cuptor, apoi îl 
gazionerului de

într-o zi, la 
nierii au plecat 
la culesul bumbacului, 
ploaia se întețise. Iar după prinz. cind 
copiii au ajuns pe tarla, a izbucnit pe 
neașteptate furtuna. Un tunet a spart 
norii, ecoul lui a hăulit departe în pă
dure și picuri mari au prins să cadă in 
ropot. Fetele și flăcăii răspindiți pe tarla 
s-au îngrămădit pe cărarea ce duce in 
sat. S-auzeau țipete, vorbe șugubețe, stri. 
găte. chemări. Apoi totul se topi in (ri

dădeau în primire ma
la gospodărie.
sfîrșitul cursurilor, pio- 
pe cîmp să ajute și ei 

De dimineață.

iapa sub umbrarul din fața

i el pe 
•alakă a

întări ta t, 
biciul care 
următoare 
parcă i-ar

care se dau 
lături, înghi
ți lunecă în 
calul de sub 
aceea și nu

doare, băiete ? întrebă Foioagă. 
talanul I Cînd se-nfurie poți 
de gît și-un bolovan ți tot îl

legat în
li-

il puseră sub botul iepei. pe o pinză, 
des», pentru ca marna ss-i * ițezească' 
pârul cu limba. r'~ --

Trecuse cu mult de miezul nopțff. 
Ploaia curgea la fel de repede, dar vin-

jîitul ploii. Turna cu găleata și pămîn- 
tul clefăia sub picioare.

Președintele gospodăriei a urcat co
piii in două căruțe și le-a poruncit vizi
tiilor să miie repede spre sat. Cei in 

' vîrstă au luat-o în urma lor pe jos.
Cind a izbucnit furtuna, doi băieți 

dintr-a șaptea, Mihai și Bucur, au fugit 
să se adăpostească intr-un bordei pără
sit, de la bostănărie. aflat în dosul unei 
liziere de sa'cîfni. N-au simțit cină au 
pleca? ceilalți și-au rămas în bdrdel 
pînă seara. Atunci Mihai a apucat-o de 
unul singur spre calea ferată. Se ducea 
la țarcul de vite al gospodăriei pe care t 
păzea frate-său. Era încredințat că frate- 
său are nevoie de ajutorul lui pe o vre
me ca asta. Bucur a pornit-o spre sat. 
Pe drum s-a întîlnit cu Radu Foioagă, 
secretarul organizației de bază- U.T.M. 
din gospodărie, care e și grăjdar. Fo
ioagă era călare ți-avea încă un cal. 
legat cu o funie de el lui. Căuta oameni 
care să-l ajute să întoarcă in sat her
ghelia gospodăriei care, speriată de bu-

de Fdnuș Neagu
ral de plopi din preajma grădinei de 
zarzavat.

— Merg eu, spuse Bucur, știu sâ că
lăresc.

— Atunci azvîrle-te pe cal șl ține-te 
duoă mine, a răspuns Foioagă.

Cei doi au trecut Buzăul prin vad 
și-au ieșit pe malul celălalt într-un lu
miniș unde, în serile de vară, se adună 
tineretul la joc. Se înoptase. Foioagă îi 
dădu lui Bucur să țină un bici și apoi 

porni in .galop pe partea din stingă 
a lăstarului. Bucur o apucă prin dreapta
•și se opri lingă o salcie bătrînă sub 
care se adăpostiseră armăsarii și mînjii. 

xStrigind, Bucur îi Iovi din toate pute- 
sub- burtă pe armăsarul care în- 

ea cercul ca să-l întoarcă pe dru- 
din cîmpie.

• Ce faci, mă, prostule, ai mincat 
Foioagă, răcnind 
sălciei.. Nu-1 în-

Bucur ridică a doua oară 
se răsuci in gol și in clipa 
simți o arsură in umăr, de 
fi aplicat cineva stanța cu 

care se înfierează vitele 
Ia izlaz întinse brațele in 
tind aeru1 cu gura căscată 
dreapta. Spre norocul lui, 
el smuci tot în partea 
căzu. Un fulger țîșni în beznă și Bucur 
zări aproape, ridicat în două picioare, 
armăsarul cel mai de 6oi din herghe
lie. gata să se năpustească iar cu co
pitele. Simțul ce se dezvoltă în om în 
clipele de primejdie îi*ținu trează jude
cata și-i dădu tăria să lovească din 
nou cu biciul, în vreme ce Radu Foioagă 
aruncă o prăjină între picioarele armă
sarului. încolțit acesta făcu un salt de 
lup peste un tufiș de gherghini și dis
păru pe cărarea ce duce în cimpie. 
Herghelia neliniștită o luă în trap pe 
urmele lui. Sub salcie rămase numai o 
iapă care se căznea să fete.

— Pe asta o luăm cu noi la borde
iul grădinii de zarzavat să fete la căl
dură, zise Foioagă și legă iapa de gita- 
rul calului lui.

Bucur gemea și-și freca cu palma 
umărul vătămat.

— Te 
Sălbatic 
6ă-i legi 
duce.

Duseră 
bordeiului. Un felinar atîrnînd într-o 
crăcană de lemn, arunca o pată de lu
mină galbenă peste ușa bordeiului. Bă- 
trînul care păzea grădina peste noapte 
îl obloji pe Bucur și-l lungi pe pat. 
Băiatul rămase așa, multă vreme, uitîn- 
du-se la Foioagă care, în genunchi, fric- 
ționa iapa.

Minzul Mai. pe lume mic, cu urechile 
blegi, cu copitele cH lingwa și cei doi 

ie o pînză, 
‘ izească' 

tul se mai potolise. Cîinele. 
lanț la spatele bordeiului, deslușind 
păit de pași, se smuci lătrînd. De pe 
cărare apăru în pata de lumină ule
ioasă. pe care o arunca felinarul, Mi
hai, prietenul lui Bucur, plin de noroi, 
gîfîind, cu fața răvășită de spaimă.

— Nea Radule, spuse Mihai, atîrnin- 
du-se de Foioagă, vitele gospodăriei sînt 
în primejdie. Âu rupt țarcul.

— Ce vorbești, mă ?! zise Foioagă. 
Ai înebunit ?

— Așa e, cum îți spun.
— Stai jos și povestește. Spune tot 

ce știi.
Mihai se ghemui lingă foc și povesti. 

Ducîndu-se la ocol, îl găsise pe frate- 
său beat turtă. Dormea cu capul înfun
dat în paie. II zgîlțiise să-l trezească, 
dar degeaba. Atunci a plecat singur să 
cerceteze corlețile ocolului, fiindcă vlte'.e 
mugeau, boncăluiau, erau neliniștite. 
Dînd colțul spre calea ferată, s-a oprit 
înspăimîntat: jos, între linii, un om 
freca traversele cu o piele — de bună 
seamă că era o piele de vită. „Ui, na, 
mă, cîine! Șo pe el 1“ a strigat băiatul, 
dar dulăii nu erau nicăieri, parcă intra
seră în pămînt. înfricoșat, s-a retras 
spre bordei, apoi a rupt-o la fugă spre 
grădina de zarzavat.

Cei trei ascultau înfiorați. Știau că 
mirosul de carne crudă ațîță boii, îi 
înebunește. Cînd le dă în nări nu-i mai 
poți ține cu nici un chip, se reped ca 
turbații să dea cu cornul și să răsco
lească cu piciorul locul îmbibat de mi
rosul acela amețitor. Și nu-i urnești de 
acolo nici cu parul.

— Moșule, îi zise Foioagă bătrînului, 
încalecă, dă fuga la gară și spune-i 
șefului să țină trenul la semnal. Să 
nu-i dea drumul pînă nu-i trimit vorbă 
de la ocol. Iar tu. Mihai, te duci în 
sat și anunți oamenii. Haide, sus pe cai! 
Bucure, băiete, tu mergi cu mine.

Se împrăștiară cu toții în întunericul 
umed. Foioagă și Bucur goneau cit îi 
țineau puterile, de-a dreptul peste ară
turi. In depărtare se auzea prin vijîi- 
tul ploii, răzbubuitul adine al trenului. 
Cei doi nu încetiniră fuga pînă în clipa 
trtnd văzură sclipind în noapte ochiul 
roșu al semaforului.

Scrisori... despre
o loamnă ciudata

sosesc,La redacția noastră 
în fiecare zi, numeroase scri
sori de la voi, cu lucrări fru
moase, alteori mai puțin rea
lizate (lucru firesc pentru înce
pători) încercări literare care 
dovedesc că munciți, că vă 
străduiți să exprimați în ver
suri și proză dragostea voas
tră pentru patrie, organizația 
e'e pionieri, cravata roșie, ori 
pentru muncă și școală. Fieta. 
re nouă scrisoare ne bucură 
nespus, dar se întîmplj uneori 
(e drept mai rar) să ne și întri
stăm deoarece observăm că 
unij dintre corespondenții noș
tri nu se străduiesc să scrie 
s'nguri ceea ce simt ci copiază 
din cărți sau reviste fragmenta 

din diferite povestiri, poe ii 
ale c-tor poeți, modificînd j-le 
pe ici-colo cîte un vers și sem- 
nîndu le cu numele lor. Sigur 
că a copia după alții, a-ți în
suși munca altuia, este o faptă 
deosebit de rușinoasă pentru 
oricine și mai ales pentru un 
școfar care poartă I? qît cra
vata roșie de pionier. In r-u. 
mărul 47 al Scînteii pionierului 
din 20 noiembrie a lost publi
cată poezia „Toamna" semnată 
de pioniera Necula Rade din 
comuna Sohatu regiunea Eucu- 
rești, poezie-copiată în între i- 
me după „Calendarul naturi “ 
de S. Gheorghiu. La numai cî- 
teva zile de ia publicare? ace
stei poezii, au început să so- 

seascâ din toată tara scrisori 
de la pionieri, scrisori in care 
fapta pionierei Necula Rida 
este condemnată cu asprime. 
Voian Dorina de la Școala nr. 5 
din Reșița scrie: ..Să folosești 
versurile făcute de altul, nu 
este faptă cinstită, pionlerea. 
scă, cu atît mai mult dacă a- 
ceastă fată este pionieră*. Tur- 
cj Gh„ Smeu Nicolae, Catrna 
Nicolae de Ia Școala din Va
dul Stanchii, comuna Cobii 
Mari, raionul Titu scriu: „Fap
ta pionierei Necule este o fap
tă care nu-i face cinste*. Ba
ruch Teodora de Ia Școala me
die nr. 2 
„Cred că 
necinstit, 
re» unui 
Vlădescu 
Jilava, raionul N.
București, scrie: „F 
tra este să fim cinstiți. Crava
ta roșie ce o purtăm la qît tre
buie să fie nepătată*. ,.Mi a 
fost rușine ca pionieră și p e- 

din Focșani spuse : 
acesta este un fapt 
care știrbește cnoa- 
pionțer", iar Tatiana 

de la Școala nr. 107 
Bălcescu 

,Datoria no?s-

ședință de detașament că o 
fetiță de vîrsta mea poate 
să-și însușească munca al
tora".

Pionierul Căliman Călin Mi
hai. din București, ne-a rugat 
chiar să-i publicăm următoarei 
scrisoare deschisă către Ne.u- 
la Rada :

,Ți-<sn citit poezia „Toam
na* din Scînteia pionierului 
nr. 47. Ce toamnă frumoasă 
este în comuna voastră ! Mi-a 
plăcut mult cum ai descris o. 
Ai gîndit adine, ai colindat 
câmpul, viile și livezile apoi 
le ai inspirat — dar nu din se
tul tău ci din cartea de citire 
din clasa a IV-a din poez a 
„Calendarul naturii* de S. 
Gheorghiu. Fapta c.easta am 
judecat-o toți pionierii d n de
tașamentul clasei mele și to i 
te am condamnat aspru. Dacă 
este pentru prima dată cînd 
copiezi poezii ale altor?, atunci 
încă nu este tîrziu tă te dez
veli. Pînă atunci eu te rog 

recunoaște-ți greșeala în fața 
clasei ori a detașamentului și 
în felul acesta fapta ta va fi 
iertată. Dacă nu te-ai supărat 
pe mine, poți să-mi scrii pe 
adresa : Căliman Călin Mihai, 
Școala de 7 ani nr. 175 Bucu- 
reaști. calea Griviței nr. 472".

După cum vedeți dragi citi
tori iapta pionierei Necula este 
condamnată de foarte mulți 
pionieri din țară. Sîntem sur
prinși însă, că nici un pionier 
din unitatea din care face parte 
Nocui? nu ne-a scris n.mic. 
Oare pionierii de la Școala din 
Șohatu n-au aflat 
de marea greșeală 
colega lor, nu s-au 
ajute, s-o facă să 
ce lucru rușinos e 
făcut ea ?
lînoă părerea altor pionieri din • 
tară și părerea pionierilor din 
Soliatu, și mai ales părerea 
nion’erei, Necula despre fap
ta ei.

pînă acum 
făcută de 

gîndit s-o 
înțeleagă 

ceea ce a 
Noi așteptăm pe
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