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CEL MAI DRAG
de Ion Hobana

Pururi să-ndrăgeștl 
Chipul tării tale:
Hore bătrineșii 
In rotiri domoa'-e,

Cerbii zvelți, tăcuți. 
Cu privire gravă. 
Păsările iuți
Piruind in slavă...

Dar mai drag nespus 
Fie-ți, totdeauna. 
Omul nesupus 
Biruind furtuna.

Omul ridicind
Boșul steag pe creste, 
Fie-ți drag, oricind. 
Peste toate-aceste 1

Holdele — subțiri. 
Foșnitoare săbii. 
Marea de safir 
Legănind corăbii.

Munții — arc întins 
Intre cer și humă. 
Șesul necuprins 
Ars de vint și brumă.

Mulți dintre voi vă amintiți 
bine de nava noastră. „Republi
ca" va plimbat doar de atîtea 
ori prin Deltă. pe Dunăre și 
păstrează și acum cîntecele 
voastre de bucurie și de mulțu
mire către partidul părinte, care 
v.a creat o copilărie minunată, 
plină de atîtea fapte îndrăzne
țe.

Vasul „Republica", poartă un 
nume de cinste și mîndrie. El

Un nume scump
Cu prile/ul aniversării Repu

blicii noastre, vă felicităm căl
duros dragi pionieri, șl vă urăm, 
vouă. tine'e vlăstare ale patriei, 
să creșteți voinici și sănătoși, 
vă do'im sno’ la învățătura șl 
in activitatea obștească.

Pentru noi. muncitorii de ad, 
numele întreprinderii noastre e

îșl servește neobosit patria. Și 
așa cum noi. marinarii, ne în
deplinim îndatoririle către po
por. vă dorim și vouă să mun
ciți. să deveniți cetățeni demni 
ai patriei Navigați cu toate 
pînzele sus pe oceanul științei 
și învățăturii, luptați să deveni
ți curajoși ca și marinarii, oa
meni adevărați. mai tari ca fur
tunile. devotați patriei și po
porului.

GEORGE CIRCIOREANU 
Comandantul vasului 

„Republica"

un nume scump; simbol al des
cătușării poporului. De aceea 
ne străduim ca prin munca 
noastră să-l cinstim cum se cu
vine. Cinstifi l și voi. dragi prie
teni. prin faptele voastre ini
moase t

Muncitorii combinatului 
agro-alimentar „30 De
cembrie" regiunea Bucu

rești

Numele uzinei noastre nu-l un 
nume ca oricare altul, prieteni. 
El e o chemare fierbinte și ne
contenită la muncă tot mai s- 
vîntată pentru înflorirea patriei 
dragi.

Poate că, în eurînd, mulți din
tre voi veți păși — flăcăi în le
ge — pe porțile uzinelor „Repu- 
olica". Pentru asta, mintea și 
brațele voastre harnice trebuie

să se pregătească de pe.acum. 
De aceea, odată cu salutul ca’d 
ce vi-1 transmitem cu prilejul a. 
niversării Republicii vă adresăm, 
din inima, un îndemn:

Invățafi cu sîrguință, însuși ți- 
vă temeinic cunoștințele tehnice, 
pentru a deveni muncitori cu 
o calificare înaltă, schimbul 
nostru de nădejde I

In numele tineretului de la 
zinele „Republica" din București.

BARBU ION
Secretarul comitetului U T.M.

IN ZORI
Fotomontaj de GR. PREPELIȚĂ
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...Ne-a dăruit școli mari și lumi
noase, minunate locuri de Joacă și 
de cîntec, tabere și laboratoare, tea
tre și terenuri de sport. Ne-a danii! 
părintele nostru drag, partidul, viață 
■ouă. fericită...

de 7 ani, cu limba de predare tătară. 
Peste 120 de elevi învață in clase 
spațioase, luminate electric. Există și 
un laborator bine înzestrat. Școala 
are un internat care adăpostește co
piii din sateie învecinate. Dar posibi
litățile lor de învățătură nu se opresc 
aici. Absolvenții clasei a Vlt-a de la 
școala din Topraisar pot urma 
cursurile Școlii medii cu limba de 
predare tătară din Constanța.

* Comuna Peceneaga, raionul Ne
gru Vodă. Dacă vrei să stai de vorbă 
cu copiii în timpul lor liber, caută-i 
la căminul cultural. Ii vei găsi în 
sala de lectură, la bibliotecă sau în 
sala de repetiție, pregătindu-se pen
tru serbare. Sîmbăta și duminica, in 
sala de spectacole, rulează cu re
gularitate cîte un film.

* Satul Băltăgești, raionul Hîr- 
țova. In casele sătenilor a Pătruns 
lumina electrică. Fiecare copil poate 
să învețe și să citească fără să-și o- 
bosească ochii la lumina lămpilor cu 
gaz. Pentru copiii mici, gospodăria

agricolă colectivă a construit de cu- 
rind o grădiniță. Aici ei învață pri
mele poezii, cintece și jocuri. Viața 
copiilor din Băltăgești devine tot mai 
îmbelșugată și fericită.

* Medgidia. Miinile harnice ale 
constructorilor, timplari. zidari și 
sculptori, făuresc minunatul „Teatru 
al pionierilor". Peste 660 de mici 
spectatori vor putea asista în curind 
la spectacolele date de echipele artis
tice ale pionierilor. Dar și „artiștii" 
așteaptă cu nerăbdare inaugurarea 
teatrului. Au pregătit cintece, dansuri 
și poezii pentru ca, o dată cu inau
gurarea teatrului, să poată prezenta 
un spectacol deosebit. Cintecele Și 
poeziile pregătite de ei vorbesc des
pre realizările obținute în țara noas
tră în anii regimului democrat-popu
lar.

Acestea sint doar cîteva spicuiri care 
dovedesc grija nețănnwtă a partidu
lui pentru copiii țării noastre.

Spicuiri din regiunea 
Constanta

* Comuna Topraisar, raionul Cons
tanța. S-a clădit aici o școală nouă

mH zi geroasa
runa zi geroasă. 
Și pînă mai ieri era 
cald și frumos. Ari 
sene, lingă cuptor, 
iși face lecțiile. 
Este elev In clasa 

7 ani din 
Mama iui

a IV-a ia Școala de 
Valea Călugărească, 
trebăluiește prin casă.

Bate cineva la ușă. 
drina, vecina iar.

— Brrr._ frig al naibii, — se 
scutură lelea Alexandrina. — Miine 
îmi scot cojocul cel gros. Voi v-ați 
luat lemnele ?

— Da, încă din vară, răspunde 
mama lui Arsene. Ați terminat în
gropatul viței ?

— Nu, a mai rămas ceva Miine 
eminăm celelalte treia»i ale colec
tivei și terminăm îngropatul

Arsene este un timp atent la cele 
ce se spun, apoi continuă să-și facă 
lecțiile. Cătra seară, pleacă la Stan- 
chj, colegul său. Acesta îl intintp nă 
bucuros.

— Arsene, dăm jos sania dm 
pod ?

— O dăm. Arsene e însă muncit 
de un gind care-t supără. — Dacă 
dă îngheț peste vie, așa-i c-o strică? 
— in treaba așa, tam .nesatn.

■— O strică, dar ce ți-a venit ?
— Spunea lelea Alexandriei 

Cică miine colectiviștii lasă trebu
rile ca să îngroape via.

— Așa ? Dacă le-am da ajutor ? 
Da, e o idee bună. Să adune de

tașamentul. Dar lucrul acesta ‘Te
hnic făcut acum, -seara'.

— Mergem Arsene. Tu ta tilița 
!n sus, eu o iau în jos.

doua zi, Mi de
■Si diuiimață, tm grup
■IF A 118 de colectiviști se 
• g •• Bl adunase în fața se- 

d:,u'u' gospodăriei.
SSssKggg Vremea asta rea, 

venită pe neașteptate, le strica țoa
le socotelile. Și atunci, eeării pe 
uliță detașamentul d« pionieri ; o 
grămadă de prichindei Înfofoliți în 
broboade și căciuli, cu sapa la spi
nare.

— Ce-i cu voi, volnicilor ? — se 
minună cineva.

— Am venit să îngropăm vița.
— Păi vă pricepeți ?
— Am mai făcut treaba asta pe 

lotul nostru.
Cel care conducea grupul colecti

viștilor •cumpăni cîteva clipe.
-— Da, zise în cele din urmă. O 

să meargă cu voi doi oameni să vă 
arate ce aveți de făcut™ Spor la 
treabă !

Si colectivistul privi cu plăcere 
grupul de pionieri care se dopărta.

— Noi mergem atunci la trebu
rile noastre, zise către ceilalți, după 
ce grupul de copii coti pe uliță.

oată lumea lucra 
cu atenție și repe
ziciune. Parcă ni
mănui nu-i era frig. 
Doar din cînd în 
cînd, cîte unul din

tre copii își sufla în pumni. Dimi- 
■ neața trectf repede și la prînz totul 

era terminat. Vița îngropată în pă- 
rnînt, la căldură, era salvată. Fețele 
roșii de ger ale copiilor străluceau 
de mulțumire,

E. CfRAiACIU

E Aleian-

Țîe-ti dărui viața 
întreagă 

Tînâr gind și suftet 
viu 

Visul meu de-al tău 
se leagă 

Fericit aici mă știu 
(Versuri de N. Labiș 
ți Victor Tulbure).

★
Ce poate exprima 

mai bine glodurile, 
simțămintele, faptele 
pe care mii ți mii de 
pionieri din tara noas
tră le inchină pa
triei. Republicii noas
tre ? Zilele acestea, 
mai malt ca aricind, 
alături de întreg po
porul nostru munci
tor, pionierii se întrec 
In a iniimpina cu cele 
mai frumoase fap.e, 
cea de-a Xl-a sărbă
toare a Republică, 

lată-i de pildă pe 
cei din regiunea Sta- 
on_ Sd ni-i închi
puim intr-o imensă 
sală care ar cuprinde 
pionierii din toate u- 
mtățile celor 8 ra
ioane . fie că vin am 
cătunele ascunse in 
inima munților, fie din 
marile centre indus
triale ale regiunii, toți 
pot raporta că in cin
stea z-'ei de 30 De
cembrie au dovedit 
prin frumoase acțiuni 
pionierești dragostea 
lor pentru patrie.

Primii care partici
pă la cuvlnt ar fi 
poate cei din Orașul 
St slin, Școala de 7 
ani nr. 3. Ei pot ra
porta că în cinstea zi
lei de 30 Decembrie 
au vizitat fabrica me
talurgică „Ion Fona- 
ghi~. Utemiștii din 
uzină, care le patro
nează țcoaLa le-au

Raportăm 
partidului 

vorbii despre acest 
erou al clasei mun
citoare, le-au dăruit 
fotografii ale lui Ion 
Fonaghi.

Raionul Codlea ra
portează: Pionierii din 
Școala de 7 ani din 
Timișul de Jos au 
luai sub patronare 
monumentul ostașilor 
unguri căzuți In ci
nul 1848. Cei din 
Săcele, de la Școala 
de 7 ani nr 4 ame
najează cu ajutorul u- 
nui profesor de spe
cialitate un minunat 
muzeu cu țesături, o- 
biecte de ană, piese 
de folclor ale cean
găilor și mocanilor.

Raportează raionul 
Sighișoara ; „La Școa
la elementară nr. t din 
oraș a avut loc o a- 
dunare deosebită. Pi
onierii au discutat 
despre romanul „Tină- 
ra gardă", au făcui 
un album care cuprin
de aspecte din activi
tatea personajelor căr
ții și au editat un 
număr special al ga
zetei de perete.

Sibiul se prezintă 
la raport cu cinste. 
Pentru a cunoaște 
marile realizări ale 
anilor noștri, pionie
rii de la Casa de co
pii din satul Boița 
au vizitat hidrocen
trala de la Sadu. Cei 
din Dura Riului au 
tntimpinat ziua Repu

blicii ajufind la plan
tarea puieților pe șo
seaua Săliște — A- 
poldul de Sus.

Pionierii din Me
diaș raportează: „In 
cinstea zilei de 30 
Decembrie am orga
nizat an concurs de 
strîngere a fierului 
vechi. Cîștigătorii con
cursului au fost pio
nierii de la Școala de 
7 ani cu limbă de pre
dare maghiară, care 
au strîns peste 2000 
de kg fier vechi. Casa 
de copii din Mediaș 
a ținut zilele acestea 
o adunare cu tema 
„Care sint prietenii 
și dușmanii poporu
lui".

Urmează la nnd 
Tîmăvenii: Pionierii 
din comuna Jiivei, 
din acest raion, sint 
și ei mindri de cea 
de a V-a medalie de 
aur pe care a obfinu- 
t-o recent vinul de 
Jitvei peste hotare. 
Prin cele peste 400 
de ore de muncă vo
luntară depusă de 
Școala de 7 ani din 
comună, au dat un 
serios ajutor muncii 
viticole de toamnă.

Nici pionierii din 
raionul Rupea și Ag
nita nu s-au lăsat mai 
Prejos. Ei raportează 
că tn cinstea zilei 
Republicii au efectuai 
peste o mie de ore de 
muncă voluntară in 
gospodăriile agricole 
colective din raion.

Aceștia sint pio
nierii regiunii Stalin, 
pionierii Republicii 
noastre.

M. DASCALU

scrîscarea •

Vă comunicăm că fiul Dvs, a dat dovadă 
de un adevărat gest remarcabil pentru un 
copil de vîrsta lui. ceea ce ne face să va 
aducem laude pentru educația sănătoasă și 
frumoasă pe oare ați dat-o copilului dum
neavoastră.

Acest băiat de oare puteți fi mindri ca 
părinți, a restituit întreprinderii noastre, o 
bucată de talpă găsită pe stradă.

.UUULăl____

Bort-wN*»» tav

Ați citit-o 1 E legată de o mică întîmplare petre
cută la Cluj. Doi pionieri, Boian Petre șî Cîmpeann 
kaurențiu, de la Școala de 7 ani nr. 23, au găsit o 
bucată mare de talpă. Talpa căzuse dintr-un camion 
și aparținea fabricii Ianoș Herbak. Lauren țhi, care 
e mai mic, a gîndit astfel: „Dacă am găsit-o, e a 
noastră. O să ne facem din ea multi pantofi și ghe
te". Atunci Boian s-a supărat: ,,Talpa aparține fa
bricii, statului, și dacă o vom lua, vom păgubi sta
tul". Laurențiu a plecat capul rușinat. Amîndoi au 
dus apoi bucata de talpă la fabrică.

Boian nu este unul dintre cel mai cuminți copii 
din școală 1 Mai face cîte o năzdrăvănie. Dar lui, ca 
și tuturor pionierilor, organizația de pionieri l-a in
suflat sentimentul cinstei și al respectului iață de 
avutul obștesc.

<•
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BUCURIE
Familia Zetea, din co

muna Tomnatec, regiunea 
Timișoara, a intrat în co
lectivă. Prilej de mare 
bucurie în casă. Deodată: 
„Cioc, cioc!“

— Cine e ? Intră !
— Din partea unității 

noastre vă felicităm căi. 
duros și™ și™

Noua colectivistă, soția 
lui Zetea Ion, a îmbrăți
șat-o pe mica Rujin Sil
via, care a tost „delegată** 
de unitate să prezinte fe
licitările.

— Să trăiți, copii ! Să 
creșteți mari I Ne-ați fă. 
cut o mare bucurie. Vezi? 
— spune tovarășa Zetea 
către soțul ei, ștergind o 
lacrimă care i-a apărut pe 
obraz cine știe cum — 
Toată lumea se bucură 
odată cu noi.
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COLȚUL 
EROULUI

Era un flăcău înalt, bine făcut, cu 
fața mereu zîmbitoare. Oamenii îl iu
beau și-l stimau pentru hărnicia lui. 
Intr-o zi a plecat din comună să-și 
facă armata, la o unitate militară din 
regiunea Pitești. Chiar și după aceea 
insa, cînd venea în permisie, acasă, 
Oros Ion — căci despre el este vorba 
— participa alături de tinerii din sat 
la diferite munci voluntare. Și era atît 
de vesel— Seara, mergea la șezători. 
Ii plăcea jocul.

Alteori venea la Școala de 4 ani 
din comună, unde învățase și el. Stă
tea de vorbă cu învățătoarea, cu co
piii... Le spunea o sumedenie de lu
cruri.

Dar intr-o bună zi, cînd mai avea 
vreo trei săptămîni pînă la terminarea 
stagiului militar, în comună a sosit 
o veste care a întristat sufletele tutu
ror : „Ionică a murit. A murit ca un 
erou” — așa se spunea în telegramă— 

ionică nu mai este. Dar sătenii și 
pionierii din comuna Abram, raionul 
Marghita, nu l-au uitat și nici nu-l 
vor uita.

★
La Școala de 4 ani din comuna A- 

bram, cum intri în clasă, privirea îți 
este atrasă de un colț. „Colțul erou
lui”. O bucată mare de pînză roșie, cu 
chenar făcut din pînză albă. In stînga, 
pe o bucată de sticlă se află scrise 
cuvintele Imnului de Stat al R.P.R. In 
dreapta, jurămîntul militar : „Jur să 
urăsc din adîncul ființei mele pe toți 
dușmanii patriei și ai poporului mun
citor...” Așa a jurat și Oros Ion cînd 
a intrat in armată.

hr 'mijloc, un fotomontaj care înfă
țișează familia lui Oros.

Toate acestea au fost aranjate cu 
multă migală și grijă de către pionieri.

La „Colțul eroului" se află și o 
carte de onoare. E așezată pe un pie
destal... „Plecat in misiune pentru 
prinderea unui grup de bandiți, el s-a 
comportat ca un erou în luptă. Infrun- 
tînd gloanțele dușmanului a căzut la 
datorie udînd cu sîngete său pămîntul 
patriei iubite căreia îi jurase credin
ță... Bandiții n-au scăpat. Ei au fost 
prinși și au primit pedeapsa cuve
nită..."

Așa â scris comandantul său, în 
cartea de onoare.

EMIL DOBRESCU

Minunata dansatoare Tacvorian Armine nu are de- 
cît zece ani—

— Bravo!
— Jo volt I
— Minunat 1
— Wunder voii I
Emoționată, mica dansa

toare, pioniera Tacvorian Ari 
mine, din clasa a patra a șco
lii cu limbă de predare ar
meană din București, se în
clină fericită la rampă și a- 
poi... o rupse la fugă în cu
lise, unde aplauzele pionieri
lor din sală o însoțiră multi 
vreme.

In cele din urmă, aplauze
le încetară. Aceasta însă nu 
pentru că dansul lui Armlne 
ar fi fost răsplătit pe de-a-n- 
tregul, ci pentru că altă mi
nune se desfășura pe scenă : 
dansul popular grec, inter 
pretat de echipa școlii cu 
limbă de predare g-eacă din 
București. In pitorești costu
me naționale, pionierii acestei 
școli dădeau viață unui stră
vechi dans, năsout cu secole 
în urmă pe plaiurile Eiadei..- 
Incîntați. pionierii din sală 
de-abia își rețineau pornirea 
de a aplauda fiecare mișca-

re : știau că dansatorii erau 
și așa destul de emoționați-..

Și astfel, „Șezătoarea prie
teniei", organizată de Palatul 
pionierilor în cinstea aniver
sării a XI ani de la proclama
rea Republicii Populare Ro- 
mîne, se desfășura într.o 
neîntreruptă îneîntare. Parti
cipau Ia șezătoare — atît pe 
scenă cît și în sală — pionie
ri din șapte școli din Capita
lă, cu lirrvbi de predare dife. 
rite: maghiară, germana-
greacă, bulgară, idiș, armea
nă, romînă. In dansurile, 
cînteceie și poeziile lor, ei a- 
duceau, alături de frumușe- 
țea artei fiecărei naționalită
ți, un mesaj comun : acela 
al frăției minorităților națio 
nale din patria noastră, al 
vieții lor fericite, al muncii 
lor înfrățite pentru înflorirea 
Republicii Populare Romine.

Șezătoarea continua. In 
culise, acordeonistu] echipei 
de la școala buigară încerca 
să prindă melodia dansului 
german care se desfășura pe 
scenă, o pionieră de la Școala 
171 se străduia să învețe o 
mișcare dintr-un dans gre
cesc. iar în sală spectaiorii 
ap’audau, apta tui au...

La sfirșit, comentariile en
tuziaste nu mai conteneau. 
Iată citeva dintre ele:

„A fost o șezătoare de ne
uitat” (Borș Iosif, președin
tele detașamentului clasei a 
Vll-a de la Școala cu limba 
de predare maghiară)

„Mi-a plăcut totul!“ (Dra
gan Petruța. de Ia Școala de 
7 ani nr. 171.)

„Ne-am pregătit cu dragos-_ 
te pentru această șezătoare 
și iată, a reușit" ' (Vasilescu 
Marta, de Ie școala cu limbă 
de predare germană).

„Foarte frumos! Să mai 
fie și altădată!“ (Calus! A- 
gopian. din clasa a IV-a a 
de la Școala cu limba de 
predare armeană).

Intlmpinată cu aplauze, pe scenă apare echipa de dansuri a școlii cu limbă de pre
dare greacă.

...Au dreptate cu toții!
AL. OVIDIU ZOTTA

Bilanț-LA SFIRȘIT DE TRIMESTRU
Peste citeva zile 

se încheie primul 
trimestru al anului 
școlar. A devenit o 
tradiție ca în uni- 
tătile de pionieri, 
cu acest prilej, să 
se treacă in revistă 
ceea ce s.a realizat, 

ceea ce nu s.a realizat și să se 
vadă ce este de făcut in con
tinuare.

O ostiei de trecere în revis. 
fă a avut loc de curînd la Școa
la de 7 ani din comuna Fundii. 
lea, raionul Brănești. Colectivul 
de conducere al unită fii a or
ganizat o adunare cu activul 
pionieresc. Rind pe find, pre
ședinții de grupe, președinții 
de detașamente au vorbit des. 
pre acțiunile și rezultatele mun. 
cii lo<r.

Pioniera Cordea Luciu, preșe

dinta grupei a Il.a, detașamen. 
tul III, a vorbit despre ajuto
rul dat de grupa ei pionierilor
Stoicescu Vasile și Jalbă Iu-
cia.
Aceștia nu prea voiau să

învețe — a spus Lucia. Dar
grupa n-a fost de acord ou ei-
l-am antrenat să învețe îm
preună cu noi, iar uneori, i.am 
și criticat. Rezultatul la sfir- 
șitul primului trimestru al anu
lui școlar: toți pionierii din 
grupă au obținut medii de tre
cere.

— Și pionierii din detașa
mentul III au note bune, a 
arătat pionierul Popescu Nico- 
lae, președintele acestui deta
șament. Din 26 de pionieri, 26 
sînt promovați.

— Detașamentul clasei a Vll-a 
a spus pionierul Gheorghe V. 
loan, raportează : 19 pionieri, 

19 promovați. Am avut de fur. 
că și noi cu Jecu Ștefan. Dar 
pînă la urmă tot noi am fast 
mai... tari. Așa că a trebuit să 
se supună hotărîrii colectivului, 
să se lase de năzdrăvenii și 
să-și vadă de carie.

Bilanțul unității la sfîrșitul 
primului trimestru : din 145 de 
pionieri, 135 pășesc în cel de al 
doilea trimestru fără emoții.

Dar în adunare nu s-a vorbit 
numai despre învățătură. Cei 
prezenți au discutat și despre 
alte realizări de.ale lor. Pionie
ra Arsenescu Marcela, preșe. 
dința detașamentului clasei a 
Vl-a, a vorbit despre întîlnireu 
care a avut Ioc cu muncitorii 
fruntași de la atelierul mecanic 
de pe lingă G-A.S„ despre vi
zionarea filmelor „Libelula' și 
„Tînăra Gardă'. Pionierul Bă. 
rara Dan, președintele detașa
mentului clasei a V-a, a arătat 

că în perioada aceasta s-au 
strîns citeva sute de kg. de 
fier vechi, borcane și hîrtie. In 
urmă cu o lună, detașamentul a 
dai ajutor colectivei Ia culesul 
porumbului. Alături de utemiș- 
Ui din comună pionierii au par. 
ticipat, de asemenea, la cule, 
sul porumbului de pe lotul tine, 
retului.

Sînt citeva luni de la începu
tul anului școlar. Pionierii din 
Fundulea n-au lăsat să
treacă timpul fără folos. Bi

lan ful realizărilor 
lor din primul tri-
mestru este bogat 
in fapte și învăță
minte.

ECATERINA
STANESCU 

instructoare su
perioară de pto.

nieri.

AN UNȚ
Iu cinstea zilei de 30 apri

lie, cînd se împlinesc 10 oui 
de la înființarea primelor 
detașamente de pionieri din 
țara noastră, gazeta „Scînteia 
pionierului" organizează con
cursul pentru CEA MAI 
BUNA CORESPONDENȚA. 
Ne puteți scrie despre noi 
realizări ale regimului demo
crat popular în localitatea 
voastră cît și întîmplări, 
aspecte din viața și activita
tea pionierească, învățătură, 
sport, prietenie, excursii, des-i 
crierea comunei, a orașului 
etc.

Concursul începe la 15 
ianuarie 1959 și se încheie la 
15 aprilie 1959. In această 
perioadă ne puteți trimite 
mai multe scrisori. Cîștigă-i 
torii însă vor fi aceia oare ne 
vor trimite cele mai bune 
scrisori.

Nu uitați să specificați pe 
plic „Pentru concurs” și să 
vă scrieți adresa completă.

«In
LA CLUBUL FABRICII
Pionierii din Periam, regiunea Timișoara, își vot 

patrece vacanța de iarnă la clubul fabricii de pă
lării „Lazăr Cernescu” din comună. Prin grija or
ganizației de bază U.T.M. de aici, ei vor avea la 
dispoziție tot materialul necesar desfășurării unei 
bogate și interesante activități. Masa de ping 
pong, biblioteca, radioul, șahurile... toate acestea 
vor sta Ia dispoziția pionierilor din Periam.

VOIE BUNA
Zilele mult așteptate alo vacanței sini foarte a- 

proape. Oare ce surprize aduc ele pionierilor de 
la Școala medie mixtă nr. 2 din Tirgoviște? Zaha- 

ria Rodica, președinta unității cunoaște bine -se
cretul' acesta. S o ascultăm:

— Voia bună e primul Intru pe care vrem săi 
asigurăm pionierilor noștri. Șezătoarea satirică pe 
care o pregătim pentru una din zilele vacanței 
cred că ne va descreți frunțile. Sm-priza cea mai 
mare insa ne așteaptă la carnavalul de la Casa 
pionierSor. Va B acolo și muzică și dans și con
cursuri. Cred că noi vom cișliga concursul pentru 
cel mai origincd costum. Vom mai face o călătorie 
prin orașul nostru, și vom vizita rama metalur
gică, „Gheorghe GheorghiuDej", întreprinderea 
„Victoria', Casa de cultură și alte instituții care 
au apărut în timpul regimului democrat-popular.

Vom mai organiza un concurs de săniuțe și schi, 
iar in zilei» mai friguroase, concurs de ghicitori, 
cintece și șah la clubul școliL

După cum vedeți, colectivul de conducere cri u

nității a avut grijă să organizeze o vacanță plă 
cută pionierilor.

DE CE AȘTEPTAM VACANȚA
Tov. Aneta Iovuleecu, instructoare superioară la 

Școala medie mixtă nr. 1 din Pitești, ne scrie:
Vacanța! Ce minunat sună acest cuvînt după 

un trimestru de muncă încordată. N-o să vă spu
nem chiar tot ce am pregătit pentru cele zece 
zile ale ei, ci doar citeva din acțiunile case ne 
plac cel mai mult. Bunăoară, vizita pe care o vom 
tace cu clasele a Vll-a din școală la muzeul io 
gional din orașul nostru.

Clasa a VI a a programat pentru vacanță o a 
dunăre cu tema „Antarctica* ta pregătirea căreia 
am solicitat ajutorul tovarășilor profesori. Coi din 
clasoLe mai mici vor prezenta ta vacanță an bogat 
program artistic la căminul de copii „Olga Banele
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Prin grija partidului, pe cuprinsul 
întreg al patriei cresc, ca niște flori 
gigantice de beton, mii și mii de 
blocuri muncitorești. Cresc, îmbogă
țind orașele cu noi cartiere, pe locu
rile unde cîndva mucegăiau tristeți 
pipernicite cocioabe, ori se rostogo
leau sub vînt ciulinii maidanelor.

'Dar nu numai atît. in preajma 
marilor uzine, șantiere sau mine, au 
răsărit ca din pămint, — zvelte, al
be, însorite — mai întîi un grup de 
case, apoi altul și altul. Și astfel 
s au născut noile orașe muncitorești. 
Cu străzi largi, cu teatre, cu cine
matografe, cu biblioteci, cu maga
zine, cu parcuri. Pe harta țării 
6-au înscris nume noi de așezări: 
Victoria, Uricani, Lucăcești, Onești, 
Vulcan... Nume.care spun despre 
viața fericită și munca creatoare a 
poporului nostru. Nume pe care oa
menii muncii le rostesc cu mîndrie, 
cu dragoste.

1. Așezare nouă pe Valea 
Jiului: Vulcan, oraș al mine
rilor.

2. Masive, înalte, impună
toare : așa arată blocurile din 
Onești.

3. Primii julgi din anul acesta 
au descoperit cu uimire, în lo
cul cîmpului, un oraș modern: 
Lucăcești.

4. Cu tinerețea lor, Uricanii 
împrospătează parcă peisajul 
străvechi de la poalele munților.

FECIORII
u ani în urmă, pe vremea 
cînd se vînzolea cu copiii 
prin colbul drumurilor din 
comună, se oprea uneori 

Hm™» din foc și trăqînd de mîne-
că vreun băielandru de 

seama lui, alerga într-un suflet la 
taică-său. II știa cățărat undeva pe creș
tetul vreunei case, căreia i ridica lem
năria nouă, albă. Nu era poate cine știe 
ce construcție, o casă țărănească, dar 
Mihai nu se mai sătura privindu-i si
lueta ce se înălța văzînd cu ochii. Ceva 
îl îndemna să pună și el mina pe unel
te. Se vira printre meșteri și le zvîrlea 
cărămida la mină. Cît ar fi vrut uneori 
să pună și el mîna pe mistrie I

Băiețandrul desculț și cu cămașa pe
ticită în coate, nu-și închipuia însă pe 
atunci că avea să ajungă nu numai să 
mînuiască mistria, dar să și ridice zidiri 
grandioase, ca acelea ale furnalelor bu- 
nedorene, în fața cărora chiar cel care 
Ic făurește rămîne uluit.

In acel amurg care se topea în
cet în apele grăbite ale Dunării, 
sălciile depărtărilor păreau că ard 
în mii de culori. Drumul era pus
tiu. In jur firele de grîu, proaspăt 
răsărite și’ pămîntul nu de mult 
afinat de tractoare, răspîndeau mi
resme noi.

Satul Ghindărești din regiunea 
Constanța, se profila in zare cu 
casele mari și frumoase, asemănîn- 
du-se între ele de parcă ar fi fost 
construite de aceiași meșteri, 
bănuie de departe 
de pescari, dar și 
muncii agricole.

Pînă în sat mai 
de drum. Locurile îmi 
de eroii din povestirea „Datorii uita
te", a scriitorului Jean Bart, Și pe 
dinaintea ochilor memoriei, mi se 
desfășoară, într-un lung cortegiu, 
oropsiții țărani ai unor vremuri 
scufundate pe vecie, mințiți de au. 
toritățile burghezo-moșierești că 
vor fi împroprietăriți în Dobrogea 
și care voind să se întoarcă în sa
tul natal, nu pot fiindcă nu li se dă 
n.au nici bilete de tren. Oamenii mor
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foame, dar autoritățile îi încurcă mereu, pre- 
textînd că statul încurajează colonizarea de 
romîni în Dobrogea, iar nu emigrarea lor, > 
Statul burghezilor și al moșierilor, urmă
rea un țel dușmănos : Țăranii romîni, amețiți 
cu făgăduiala că li se va da pămint, tre
buiau opuși minorităților naționale care tră
iau în une’e așezări dobrogene...

însoțit de eroii lui Jean Bart, și de pre
zența gravă a scriitorului, ajung în sat. S-a 
împlinit un an de cînd s-au înscris 
în colectivă ultimii oameni. Acum 
trăiesc ca într-o mare familie.

In fața unei porți noi, un om 
prins de gînduri, parcă așteaptă pe 
cineva. E nea Epifan Feodot. Peste 
un ceas-două, trebuie să plece la 
gospodărie. Pînă atunci mai drege 
ceva prin curte, mai îngrijește de 
vite, mai fumează o țigară... De, 
ca omul la casa lui. Mai ales că are 
o casă nouă, făcută nu de mult din 
veniturile lui de la colectivă.

— Ai construit.o singur ?
— Singur, păi cum altfel ? Din 

munca mea. De cînd sînt în colec
tivă, am făcut toate, astea. Și-mi 
arată cu mina întinderea curții cu 
niște acareturi în care se adăpos
tesc vitele și din care se aud grohă
ituri leneșe de porci.

Omul îmi aruncă o privire mîn- 
dră. E mulțumit. De pe cele aproa-

r

Coridoarele lungi s-au umplut deodată de larma 
adusă de recreație. Era o adevărată explozie de gla
suri. Pe unul din coridoare, in fața ușii clasei a X-a, 
un grup de elevi și eleve s.au strîns ciorchine, în 
jurul dirigintelui, discutind aprins. Alți elevi se în
grămădeau lingă ei, să afle despre ce e vorba.

— De ce să rămînem în urma altora ? vorbi însu
flețită o fată.

— Cei de la „metalurgică" âu și început lucrul la 
Oarda.

— Și cei de la școala de mecanici agricoli.. Și 
utemiștii de la fabrica de cărămidă...

Vestea formării primelor brigăzi utemiste de muncă 
patriotică in raionul lor, a stîmft mare entuziasm și

în rindul elevilor și elevelor de la Școala medic nr. 2 
din Alba lulia. A doua zi, după discuția aceea înflă
cărată din fața clasei a X-a, pe șantierul de la Oar
da de Jos, fîlfîia și steagul purpuriu al școlii lor. Iar 
curind, in carnetul de însemnări al lui Ion Laslău, se
cretarul Comitetului orășenesc U.T.M., se adăugară 
noi nume de utemiști evidențiați • Voina luliu, Țvein 
Gheorghe, Lungu Ștefania, Luca Aurelia, Munteanu 
Ieronim și mulți alții.

AȘTEPTAREA APEI...

Cu două milenii în urmă, pe aici se afla portul mu. 
nicipiului Apulum. Acum e greu să deslușer»! ceva

din urmele vechii așezări romanice. E o cimpie stear
pă, lîngă comuna Oarda de Jos. Dogoarea verilor ii 
fură și ultima picătură de umezeală ascunsă în braz
dă. Dar tinerii din raionul Alba, înarmați cu hîrlețe 
și tîmăcoape, au pornit sâ-i schimbe fața. Să facă 
acolo o-grădină roditoare.

Cîmpia s-a și înviorat parcă. De zorul și voioșia ute- 
miștilor :

— Mai repede băieți, mai repede, că ne întrec cei 
dintr.a X-a!...

— Și noi vă ajungem ! amenință un grup de fete, 
ce sapă în apropiere.

— Al naibii, era să-mi rupă hîrlețul, se îndîrjește un 
flăcău de prin Oarda, zvîrlind un bolovan colțuros, sus, 
pe digul înălțat ca un parapet, în calea secetei.

— Piatră... Rătăcită de pe la carieră, explică cineva
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DULGHERULUI D1W NADLAG
I rumul către Cetatea Otelu

lui, unde cerul e legat de 
turnurile furnalelor prin 
punți fantastice de abur și 

L fum. a pornit chiar de a- 
r colo, din comuna lui. In 
papă eliberare. Acolo, în Nad- 
■ vățat rostul zidăritului, sorbind 
I cărților, urmînd și absolvind 

școalei profesionale. A mai 
un an doi pe ici pe colo, dar . 
focului" l a primit cu adevărat, 
pe meleagurile Huniazilor.

li 1 au primit cu căldură. Tînă- 
I nu împlinise tncă 17 ani, dar 
leră în ochii lui ageri, aceeași 
tre și d'.rzenie ce încălzește și 
lor, ale făurarilor oteiufni..
UN OSC TOATE FVXNALEXX
[ atr-ades ăr. “c* :*** *"

și a călcat carWML a *■» 
secretarei 
partrd- $4

I tul s*re

curos: vedeți, și aici a lucrat el. la 
noua oțelărie. Acesta i cuptorul nr. 3

Pe aceeași iinie, ca niște blocuri cir
culare, din cărămidă refractară, își ară
tau fața alte două cuptoare. Tot Mihai 
Zvolenschi și tovarășii Iții le-a durat ți 
pe acestea. Oțelarii plămădeau acum li
chidul metalic, 
lor uriaș. Prin 
tupate cu c>te 
lui Corvinilor, 
neau fierbinți 
de reflectoare.

ocurile dogoritoc-a arie »• 
îndrăcite. N/ă^eaz ieiL 
Cuptoarelor le rArre a e- 
■euea fcc si «F™*.
care l£^ăxr.secă. le aa tă 
rizĂ «aMcie «ar «are 

ctear *ec* cea.» oțehaleL CărăsXa te-
I I an M eie e fără u>a.-te-

• a ridicat r*ăm traiaice co- 
MkM Zvolenschi ’ Uade e-aa 

»*■«•> M cărămidă fără «earle » 
I rtaaac toate furnalele 1 Și fumatei 
■r X de la vechea uzină modernizați. 
$( furnalul nr. 3, și nr. 4, și chiar fur-

incandescent, în pis e.nl 
deschzăturile gurilor zs- 
o ușă cît poarta czsfcl»- 
Iuminile flăcărilor 
afară. ca niște lascjeole

ienâ

ră, gigantul cn inima de flăcări, ce par
că sprijină văzduhul pe fruntea iui. 
Acum, meșterii fac zidurile cuptoarelor 
de la cocseria „Calan". La 30 Decem
brie. trebuie să se aprindă și în ele fo
cal

e multe ori Mihail Zvo’.en- 
schi urcă pe scitele și 
noaptea. Toată noaptea zi
dește, în lumina becurilor, 

^^£^3 cățărat Ia înălțimi ameți
toare. Nu i prea ușor, dar, 

nimic nu ti se pare greu cînd ți-i inima 
tinără. Si mai ales clnd știi pentru ce 
construiești.

Pășind în Cetatea Oțelului și a Fo
cului. unde cerul e veșnic învăpăiat de

aureola flăcărilor, și privindu-1 pe fe
ciorul dulgherului din Nadlaq cum zi
dește avintat pe schele, în puterea nop
ții, îți vine în minte, firesc, cunoscuta 
legendă cu cei...

...,,Nouă meșteri mari
Calfe si zidari 
Cu Manole zece, 
Pe toti îi întrece I..."

Numai că „Meșterului Manole" din 
zilele noastre, nu i se mai surpă zidu
rile. Dimpotrivă, chiar noaptea* le înal
tă, descâizindu-le drum către luminile 
stelelor.

AL. DINU.IFRIM

ualul nr. 5. cel mai mare furnal din ța-

pe 800 de ha de teren cu grîu, se. 
cară, ovăz și vie, pe care colecti
viștii le muncesc în comun, i s.au 
cuvenit și lui destule roade. Are 
bucate pentru doi-trei ani. Dor, 
după o clipă de gîndire, aduce iar 
vorba de casă :

— M-au ajutat și ceilalți colecti
viști. La cioplit lemn, la învelit. 
Și să vezi, nevastă-mea... de cîte 
ori sînt prin curte, trage cu coada 
ochiului la mine să vadă dacă nu 
mă uit la casă. Și ride de mine : 
„Nu te.ai mai săturat prjvind-o?“ 
Eu ce să zic. Tec și mă uit înainte 
la casă, să văd ce-aș putea face 
ca să fie și mai frumoasă. Dar nu 
mergi pe la noi pe la colectivă ? 
Să vezi și pescarii noștri!

...Dunărea curge neîndurător de 
repede. Brigăzile de pescari de la 
gospodărie își pregătesc lotcile și 
uneltele pescărești. Nu trece multă 
vreme și primele lotci pline de 
pește se îndreaptă spre mal. Dar 
peștii, mari de zeci de kilograme 
sînt neastîmpărați. De aceea nea 
și Marcu Grigore, brigadierul, îiEvlantie . „ , „

domolesc cu cîte o lovitură de secure.
Spre seară, autocamioane de la intreprin-

SCURTE ȘTIRI
• In anul 1956 a intrat in 

funcțiune furnalul nr. 5 de la 
Hunedoara, cu o capacitate de 
700 m.c. Producția de oțel a a- 
cestuia este egală cu cea a Ro- 
miniei burghezo-moșierești, pe 
anul 1938.

• Astăzi Republica Populară 
Romînă este singura țară mică 
din lume care, avînd zăcăminte 
petrolifere are și o industrie pro
prie de utilaj. Acesta este folosit 
nu numai pentru nevoile interne 
ci se exportă pînă în pete mai 
îndepărtate colțuri ale lumii.

• Prin grija partidului și a 
guvernului, in ultimii 3 ani s-au 
construit in țara noastră, aproa
pe 40.000 apartamente pentru 
oamenii muncii. Suprafața to
tală a acestora este de aproxi
mativ 1.400.000 m. pătrati.

• In perioada 1948-1958 numai 
de pe băncile politehnicii din Ti
mișoara au ieșit 3042 de ingi
neri, in comparație cu cei 403 
din primii zece ani de la înfiin
țarea acestui institut.

derea Piscicolă din Hirșova, vin să încarce 
peștele. Pescarii sînt veseli. Oboseala n-o 
simt și fiecare glumește pe seama celuilalt 

In acest an, brigăzile de pescari au adus 
gospodăriei un venit de 500.000 lei !

In drum spre sat mi-au istorisit întimplări 
de prin acesie locuri. In fiecare se amintea 
de cîte un boier, ZeJu Popovici sau Romulus 

peste moșiile cărora se zice că nu 
zbura nfei pasărea fără să fie vă- 

r zută. Pămînturile erau ale lor, ca 
și bălțile pline de pești. Acum sînt 
ale colectiviștilor.

Le.am spus și eu cîte ceva des
pre Jean Bart și le-<am povestit 
scrieri de-ale lui, unele inspirate de 
prin aceste locuri. N-am uitat nici 
pe țăranul nedreptățit de autorită
țile- din trecut și care, nebun din 
cauza suferințelor din închisoare, 
deschidea ușa tribunalului, strigînd 
cu ochii țintă la imaginea justiției 
legate la ochi: „Huideo I Ho I 
Chioara 1“ ...Lucruri care s-au pe
trecut cîndva și pe care le cunosc 
și ei, dar care nu se vor mai în- 
tîmpla niciodată.

Un vas pleacă în larg

N. UNGUREANU

jfișirați de-a lungul digului.
rată, ce trece prin apropiere, e o ■ 

piătră. De acolo, de sub bolovanii 
:vorăște, nerăbdătoare, apa vijelioasă, 
r să-i facă de petrecanie. Cristalul ei 
în valurile Sebeșului. Dar utemiștii au 
■pte pe alt făgaș, folositor. S-o î_* 
rin tunelul de sub calea ferată și apoi 
canalul ascuns ca un tunel în inima 
va despărți într-o rețea de șuvoaie, 

tainice de la o plantă la alta, dindu-le 
să rodească îmbelșugate.
luni, de aici, vor porni către Alba 
încărcate cu legume. Așa au hotărît 
ie pentru întreg orașul 1

AL. MIHU

im.

IN PORTUL CONSTANȚA, SE ÎNCARCĂ PENTRU 
EXPORT TUBURI DE FORAJ.

Un fir de fum se topește 
In ceața orizontului si un 
ultim șuier de sirenă răzba
te la țărm. Vasul a pornit 
spre depărtate meleaguri, 
purtind în pîntecele său de 
oțel un munte de mărfuri : 
mii de lăzi uriașe. în care 
se găsesc mașini și meca
nisme strălucitoare. Și pe 
toate acestea o inscripție: 
..Fabricat în R.P.R.". Cu
vinte care grăiesc simplu și 
viu despre marea operă de 
industrializare socialistă a 
patriei noastre.

Sub regimurile burghezo- 
moșierești, peste hotare se 
trimeteau, pe prețuri de ni
mic, doar grine, petrol și 
cherestea. Mașinile, instala
țiile, se cumpărau cu aur 
greu din apus Astăzi însă, 
marile uzine ale țării fabri
că din belșug aceste mașini, 
u căror faimă și prețuire a 
străbătut pînă departe, ne 
glob.

Minunatele strunguri fa
bricate la „losif Ranglieț" 
ajung pînă în R. P. Chine
ză și în R.P D. Coreeană. 
Tot în China se trimit loco
motive silvice si de cale fe
rată. Sute de vagoane cis
terne, fabricate la uzinele 
„23 August", pornesc în 
convoi spre R. D. Germană. 
In Grecia se exportă trac

toare, în Polonia, ciment ți 
geamuri, în Mongolia, mo
bilă și produse chimice. In 
unele țări se trimit și se in
stalează chiar uzine întregi. 
Așa de pildă. în Egipt și 
Argentina se montează fa
brici romînești de ciment. 
In R.P D. Coreeană a intrat&
de curînd în funcțiune o fa
brică de aspirină, construită 
în R.P.R. !n India, specia
liștii noștri vor instala o 
rafinărie care va prelucra 
anual 750.000 tone de pe
trol.

Și necontenit 
sele pe care 
mînești le '< 
peste hotare, 
la Leipzig, 
Salonic, la Miinchen, la Iz
mir, la Haifong, sute de

cresc succe- 
produsele ro- 
înregistrează, 
Anul acesta, 

la Șanhai, la

mii de persoane au vizitat 
pavilioanele R.P.R. din ca
drul tirgurilor și expoziții
lor internaționale economi
ce. Pretutindeni, produsele 
romînești au stîrnit admira
ție și interes, s-au încheiat 
noi și noi acorduri comer
ciale.

Și către orice parte a lu
mii ar porni, produsele ace
stea duc cu ele vestea des
pre mindria și victoriile 
pașnice ale unui popor li
ber. stăpîn pe soarta sa.
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Fdcsirsa energiei nucleare în scopuri pașnice
de Prof. Univ. FLORIi’ CIORĂSCU

Dir. adj. al Institutului de Fizică Atomică al Academiei R.P.R.
Legătura între știință și producție 

este în vremea noastră mai strinsă 
ca oricînd. Altădată treceau decenii 
între o descoperire științifică și a- 
plicarea ei în practică.

Cercetările în domeniul fizicii și 
tehnicii nucleare sînt o muncă 
de care se întrevede că vor fi le
gate multe aspecte importante ale 
civilizației viitorului.

Ați auzit desigur că în țara noas
tră, cu ajutorul frățesc al Uniunii 
Sovietice, au fost instalate la cen. 
trul de cercetări nucleare, reactorul 
și ciclotronnl atomic. Cu ajutorul 
acestor mari și complicate instala
ții. ia afară de fapta! că se pot ar
mân caracteristicile nuc'eelor ate- 
■Kt. se pot crea și aaclee artifi
ciale iaeiisăeate ia natsră. Acestea

adm de caază că emit aoamade 
radu ții și — găsit om He ietrebeua- 
țărî practice m mOniMe grea și 
ușoara.

Noi soiuri

Contribuția 
țârii noastre la A.G.I.

de prof. univ. CALIN POPOVIC1

La lucrările Anului Geofizic Inter
național — care au drept scop o 
mai profundă cunoaștere a planetei 
pa care o locuim — își dau contri
buția oameni de știință din 64 da 
țin.

Țara noastră, datorită sprijinului 
dat de partid și guvern care au pus 
la dispoziția cercetătorilor și oame
nilor de știință aparate moderne de 
cercetare, a adus și aduce în cadrul 
acestor lucrări un aport prețios. Cer. 
cetările A.G.I. îmbrățișează multe și 
variate domenii. De aceea, la ele își 
dau concursul o seamă de institute 
științifice de la noi. Astfel, la Ob. 
servatorul Astronomic din Bucu
rești se determină cu o mare preci
zie ora exactă. Lucrul acesta e nes
pus de important, fiindcă cu ajutorul 
lui se scot în evidență cele mai 
mici neregularități în mișcarea de

Cu ajutorul ’zotopilor radioactivi 
se pot descoperi zțțămintele de pe
trol și potasiu, se atf'rmină loo- 
rile în care să se ins tale... .’uburile 
pentru extragerea petrolului, se 
găsesc defectele pieselor metâ-.jre 
turnate sau laminate. O importan
tă utilizare a izotopilor radioactivi 
în agricultură este stabilirea mo
dului în care un anumit îngrășămint 
este absorbit de plante. Folosirea 
izotopilor radioactivi pentru urmă, 
rirea metabolismului sabszanțeiar 
in organism ca și în tratarea amn- 
mitor boii deschide m> perspectiva 
științei medmale madene.

mări. țărtenc să târle la du. •afla

la îmbogățirea canaștiațeăar ■ 
asupra naturii înconjurătoare.

rotație a pămintului în jurul lui în
suși. Perturbările magnetice sînt ur
mărite de observatorul magnetic al 
Comitetului Geologic, iar la Institu
tul Meteorologic, sie urmăresc auro, 
rele polare. Tot aici, la Institutul Me
teorologic, se fac sondaje în atmosfe
ra înaltă, cu ajutorul unor baloane 
speciale, care transmit înregistrările 
prin radia. Există de asemenea în 
țară două stații de observare a sate
liților artificiali, care au făcut pînă în

prezent peste 1000 de observații asu
pra sateliților lansați de Uniunea So
vietică-

Lucrările A.G.I. nu se sfîrșesc anul 
acesta. La propunerea Uniunii So
vietice ele vor continua și în 1959- 
Oamenii de știință din patria noastră 
își vor aduce aportul ca și pînă 
acum la aceste lucrări, contribuind 
astfel la progresul științei pusă în 
slujba vieții, a viitorului pașnic al 
omenirii.

de plante
pentru 

agricultură
Ing. H. BARBU 

Candidat în Științe Agricole
' șiragul marilor reaiizăn 

științe, noastre, dobîndite in ami 
-gimului u. democrație pope .ară. sta 
la loc de frunte și succesele 
agricole. Pentrț ca întinsele 
a«e patriei nor 5tre să dea 
na: îrabeișaga pentru 
ganfle cs clăuă mai—

>ămân«"t
eeaceMteru mjșPv, ați s^sAac <* s 
gaâă și perșeverenti m-meroaae wr 
prad jetrve Esse știut că h
prtne-natele aspoaee jen*_ _ r.rxje-- 

acestui tei estt .e 
alaiuri de o agn 
trăiri sjpenoa| 
să se folosească s 
nuațe din cele m 
bune soiuri. i 

Munca îrț^^ 
meniul ani^fl ■ 
plantelor
care se 
creierea de noi s 
iuri) este o muw 
grea, care cere a 
de studii și expet 

succesele dobîndite v

4

al 
r<

științele

IN UZINELE VIETIlA
Prof. Dr. ANA ASLAN

Director al Institutului de Geriatrie
Ar fi greu să vă 

împărtășesc imense-, 
le realizări dobindi- 
te în toate dome
niile de activitatea 
științelor medicale 
în acești ani ai re
gimului nostru de 
democrație popa-. 
Iară.

Astfel, în institu
tele noastre se apli
că azi ca mijloc de 
diagnosticare și de 
tratare a bolilor 
izotopii radioactivi.

S au făcut mări 
progrese in dome- 
niul chirurgiei. Se 
efectuează operații 
pe inimă și pe va
sele sanguine, pen
tru înlăturarea unor 
boli care înainte a- 
veau urmări foarte 
grave.

Îngrijirea mamei 
și a copilului în In
stitutele de pedia
trie (medicina copi
lului) au făcut ca 
viafa copilului în 
Republica noastră 
să fie sănătoasă și 
apărată de boli.

In institutul nos
tru se studiază pro
bleme de geriatrie 
— medicina bătrî- 
nefii — și mulți pio
nieri au venit să-l 
viziteze după cum, 
bineînțeles au vă
zut și realizările al
tor domenii de acti
vitate medicală. A- 
ici, în locul bătrîni- 
lor gtrbovifi care 
umblau în cîrje, au 
găsit bătrlni dornici 
de viată și de mun

că, drepți ca brazii, 
chiar la virsta de 
111 ani și, unii din 
ei lucrind în atelie
re de țesut covoare.

Toate aceste în
făptuiri se datoresc 
regimului de demo
crație populară care 
se îngrijește deopo
trivă de copil și de 
bătrtn, se îngrijește 
de sănătatea po
porului muncitor.

In aceste uzine de 
cercetare medicală, 
savanjii și. medicii 
vă pregătesc viito
rul unei viefi sănă
toase, pentru ca la 
rîndul vostru să a- 
fungeti prin munca 
voastră folositori 
scumpei noastre pa
trii.

menian. Dar 
să i răsplătească din plm pe cercet 
tori prin belșugul de produse agrico 
atît de necesar patriei. Astfel, ameli 
ratorii noștri au creat soiul de griu < 
toamnă A-15, care este deosebit < 
productiv (4.300 kg. boabe la hecta 
dă o făină de bună calitate și are 
pronunțată rezistență la ger. Dacă 
nem seama că griul de toamnă se ct 
tivă în țara noastră pe o suprafață i 
2,7 milioane hectare și că sporurile o 
ținute prin' folosirea semințelor de s 
sînt de 300—350 kg. boabe la hectr 
vedem că sporul anual adus țării e < 
800.000 tone boabe- Un alt soi de gr 
de toamnă, cu bune însușiri calitati 
și o mare productivitate, estimai 
117, creat tot în țara noastră.

Aceeași atenție au acordat Jcrci^ 
torii noștri creerii soiurilor de porun 
ca de pildă cel dobrogean, un soi ' 
mare productivitate și foarte reziste 
la secetă, sau cel Galben timpuri 
foarte productiv (4000—6000 kg. boa1 
la hectar) și de bună 
ajuns să mai amin
tim doar cîteva noi 
soiuri ca orzul de 
toamnă Cenad-396, 
care dâ o producție 
de 4000—5000 kg. 
boabe Ia ha., sfecla 
de zahăr Lovrin-532 
care conține 21,1 — 
21,9% zahăr sau cî- 
nepa ICAR 42/118 
ca să înțelegem 
limpede că cercetă
torii din țara noas
tră lucrează zi de 
agriculturii noastre

Succesele dobîndite azi în acest d 
meniu sînt o trainică chezășie, că,c< 
cetările care vor urma, vor aduce J 
și noi soiuri valoroase pentru ridicai 
producției agricole, sarcina de mare j 
semnalate, pusă de partid și guvm

calitate. Este d

pentru înflorirzi 
socialiste.

*T°* l AȚ- I

...CIFA I, pe numele său întreg .Calculatorul e- 
lectronic al Institutului de fizică atomică", con
ține peste 1.500 de lămpi de radio? După U.R.S.S, 
țara noastră a fost prima dintre țările socia
liste, care a pus în funcțiune un «creer elec
tronic*. Posibilitățile mașinii sînt excepționale. Ea 
poate rezolva mai multe zeci de mii de calcule, 
foarte complicate, în mai puțin de o oră.

...Institutul .Pasteur* din București a împlinit de 
curind o jumătate de secol de existență? Multe 
din cele 40 de sortimente de seruri și vacc nuri 
care se produc aci. sînt exportate și in străină
tate.

...datorită realizărilor unui grup de savanțL în 
cadrul laboratorului de mașini hidraulice cri insti
tutului Politehnic din Timișoara, țara noastră o- 
cupă unul dintre primele locuri in lume în ce pri

vește studierea presiunilor mecanice hidraulice?

,-ierbicidele sînt substanțe chimice care se I 
brică și la noi în țară, fiind folosite in comba' 
rea plantelor dăunătoare? Ierbicidele constituie 
realizare deosebită, dacă ținem seama că bura 
nile, pe lingă că fură hrana culturilor, se ir 
mulțesc uimitor: în timp ce firul de ovăz, bunda 
ră, dă cam 100 de semințe, firul de lobodă pi 
duce 100.000 de seminței
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.a
neavoastră... îndrăznește o îetiță oa
cheșă, cu părul blond, împrăștiat de 
izbiturile vîntului care se întețea... 
— povestiti-ne despre copiii din alte 
țări...

n ava „Transilvania", 
Mediteranei (așa 

ie numit peste ho- 
:are modernul și confor- 

iul nostru vas de pa
sageri) nici nu apăruse

tar a -■ zostul Constanței cînd, pe 
■a. _ aurii, printre mulțimea curio- 

ra.-e admirau silueta elegantă a 
u e puteau fi văzuți aproape toți 
•r . :e din apropierea portului.

Pt ut multi dintre privitorii 
re r-apărați» care țipau și se 

- văzut a doua zi, pășind 
r. r.: - - : t puntea masivă a vasu- 
C* «r ’ rr.pla ? Porneau undeva,

- t ndepărtată și primej- 
• - Artu_ să cunoască meleaguri 

necunoscute? Nimic din
te tcev’.e oresupuneri.

tor faci :otuși băieții aceia de'j 
**■> • ș >" ițele timide urcau ~ ,n- 
♦fcrer. i pasarela, aceasta _ oatora 
fcoc. . că două sute d-i pionieri și 
■umere cn orașul Constanța erau

Pr **e Pe motonava vzn;a Pr ^teniiie x leagă 
5J"*L- Bal î,e,s * .nci cînd este vorba 

st° de m-.;,rinari. Așa s-a și 
,‘n Pr,nJtr 1 minut erau prie- 

* **’ “„“T cinci minute, prie-
“ ta “‘’Lama.
■ partea gazdelor, comandantul 
PeoMd al vasului, tovarășul Raiovici 

r eîre și ofițerul II, tovarășul Stoica 
Alexandru. îi plimbă pe oaspeți 
toate încăperile.

— Cînd plecăm peste hotare, 
le spune secundul — vaporul 

tria noastră. Stăm într-un

prin

copii 
este 
part 

într-o tară străină, unde sînt
ir ăi ne, dar la noi pe vapor e teri- 

oriul Republicii Populare Romine și 
fiecare marinar privește cu mîndrie 
spre drapelul patriei înălțat pe ca
targ...

— Vorbiti-ne despre călătoriile dum-

e data aceasta este 
rîndul ofițerului II to-/ 
varășul Stoica Alexandri : 

— In țările noastre <fă-
1IIIHIIIIIIIIIIIIII fs0?1?.1Jste: */P11*iria

este fericita st>. îmbelșu
gată, pentru că asupra, ei veghează
comuniștii, cei mai fi’iiii fii ai popoare
lor. Am să vă vțâfliesc însă azi despre 
altfel de copilărie. O copilărie a foa
mei, a mțzeriei, a umilinței. Este vorba 
de co" ni care trăiesc în țările care se 
maț află încă sub robia exploatării. 
, „Eram, copii, nu de mult, într-un 
port din Arabia Saudită, Din această 
țară storc profituri uriașe capitaliștii 
americani și englezi. Bogățiile iau 
drumul spre buzunarele magnaților 
iar sărăcia, foametea, rămîn în țară. 
Porturile lor n-au nici un fel de insta
lații. Acolo totul se face prin truda 
brațelor. Hamalii cară lăzi uriașe, cu 
umerii, sub bătaia nemiloasă a soare 
lui tropical, înveșmîntați doar cu un 
șorț jerpelit. Ca să le poată da de 
mîncare copiilor, părinții își iau fiii 
la muncă. In fiecare zi îi vedeam de 
pe vasul nostru cum începeau munca 
de îndată ce se făcea lumină. Nu ter
minau truda decît atunci cînd se în
tuneca de-a binelea. Odată cu căderea 
nopții, hamalii și copiii lor, rupți de 
oboseală, se trînteau în nisipul fier
binte și adormeau sfîrșiți. Nisipul le 
este casa, nisipul le este apoi și mor-

m aflat că numai cu 
cîteva zile înaintea sosi
rii noastre un copil care 
muncea la descărcatul 
vapoarelor a pierit în 
chip groaznic. Fie că era 

obosit peste măsură. Te că era bolnav, 
bietul copil abia se tira sub povara 
greutății, pe scindară ingesiă ce unea

mintul

IIIIIIWIIII
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ZUeto acreai a tomato 
aă ‘-'mzear caras ear* 
li* ăWca a* aa 
iatoWe Jr te*«m, araa 
kc-.rc-iî »»SM'v- 

ie :« Vc-ga. A- 
craaad -jrtete a iamenir, 

me in innrtmne la 196U. 
este oua <aa> mare stați
une hidraulică din lume. 
Ea depășește prin puterea 
ei hidrocentrala „V. J- Le
nin' care a fost pasă în 
funcțiune tot anul acesta. 
Ungă Ktubișeo.

■
I

Un uriaș incendiu a iz- 
bucnit In sudul Califor
niei (SUA). Focul, care 
a cuprins o mare întinde
re, a distrus numeroase 
locuințe. Alte 200 de case 
sînt amenințate de flă
cări. De patru zile, 2.000 
de voluntari și numeroa
se cazărmi de pompieri 
luptă pentru stăvilirea fo
cului. Catastrofa a fost 
provocată de o bombă in
cendiară, „scăpată" de 
un avion militar ameri
can...

China ocupi astăzi ba
cul al șaptelea tn lume 
în producția de oțel, fa
ță de anul trecut, etnd se 
silita pe locul nouă .Pini 
la sfîrșitut lui 1958, în 
întreaga Chină, se vor, 
produce 11.000.000 tone 

' de oțel. O cifră uriașă, 
cure îni rece cu mult pro
ducția unor țări capita
liste cu o veche industrie 
siderurgică.

vasul cu cheiul portului. Vătaful îl 
aștepta ’./capătul scindurii și-l zorea, 
lovinâu-1 cu biciul. Așa a făcut o 
dată, de două ori ; nimeni nu mai știa 
de cîte ori a îndurat bietul copil tor
tura biciului. Ultima oară cînd a tre
cut puntea, de teama loviturilor care-1 
așteptau, a încercat să zorească spre 
chei. Dar. la capătul puterilor, s-a po
ticnit, și povara grea ce-o purta pe 
umeri s-a prăvălit peste el, căzînd, om 
și ladă în apa murdară a mării.

Copilul a mai apărut o dată la su
prafață, cu ochii tulburi și cerînd afu- 
tor, apoi a dispărut, tras de curentul 
apei dintre dig și vapor.

...Vorbele ofițerului i-au întristat pe 
pionieri. Căzuseră pe gînduri și pri
veau fața încrețită a mării, mereu 
alta. Dincolo de talazurile ei, dincolo 
de orizont, sînt atîtea și atîtea melea
guri străine. Și acolo sînt oameni, și 
acolo sînt copii, dar nu peste tot pă
rinții și copiii acestora au parte de 
fericire.

Și încă o dată, privirile pionierilor 
se ridicau către catargul cel mare, 
unde flutura mîndru, drapelul drag al 
patriei

n cîte colțuri de lume 
n-a plutit falnic acest 
drapei ? In cîte colțuri de 
lume n-a dus el mesajul 
de pace și prietenie al 
unui 

tru totdeauna de 
al nedreptății ?

popor 
jugul

eliberat pen- 
exploatării și

Părăsind vasul unde fuseseră pen
tru cîteva ceasuri, oaspeții dragi ai 
cutezătorilor marinari, multă vreme 
copiii nu și Iau putut dezlipi privirile 
de pe drapelul care flutura pe ma
rele catarg. în clipele acelea, sim
țeau mai mult ca oricînd că drapelul 
tricolor, cu stema sa strălucitoare, 
simbolizează tot ceea ce au ei mai 
drag, patria liberă, traiul fericit, vii
torul de aur al socialismului.

ATANASIE TOMA

(Țhietent (haqi
Sarbiad stâaaa fată di» cartea ce povestea despre faptele 

artorț. ale Zoăeî ale tai MaUasav sau ale Tinerei Gărzi, căruia 
*mre vai na i-au zbaraî» înflăcărate, gînduri le spre tinerii 
ace a cane poartă un nume glorios : comsomoliști_

Lrmind pilda nepieri:«are a atitor eroi, tineretul sovietic, 
«Macat ți edacat de Partidul Comunist, înfăptuiește azi în pa
tria sa visuri îndrăznețe ale construcției pașnice El redă vieții 
și belșugului întinderi nesfirșite de pămint înțelenit, înalță orașe 
și uzine noi. construiește mașini minunate, cucerește cele mai 
înalte culmi ale știiaței. Pentru tineretul patriei noastre, com- 
•omo’iștii sînt un exemplu viu și luminos, sînt niște prieteni 
dragi, apropiați. ' -t , .

Și lată ca zilele acestea tinerii din țara noastră au trăit o 
«nare bucurie: o delegație a Comitetului Central al Comsomo- 
lului a vizitat Republica Populară Romînă.

In Antarctica
Departe, pe țărmurile nesfîrșite 

de gheață ale Antarcticii, s-a pră- 
bușit, la 6 decembrie, un avion bel
gian al stațiunii polare „Regele 
Baudouin". Pe bordul său se aflau 
patru exploratori belgieni.

Curajosul aviator polar sovietic 
Viktov Perov, da la stațiunea so
vietică „Mirnli", a pornit imediat 
în căutarea echipajului belgian. La 
15 decembrie, ora 01,95, de pe bor-, 
dul avionului sovietic a ‘ost obser
vat un cort în jurul căruia se miș
cau oameni! Aviatorii polari sovie
tici au aterizat acolo, salvind pe 
exploratorii belgieni, care au fost 
duși la stațiunea „Regele Baudo- 
uin“.

Pentru curajul de care a dat do
vadă in salvarea cercetătorilor po
lari belgieni, aviatorul Viktov Pe
rov a fost decorat cu Ordinul Lenin.

In cursul vizitei lor, oaspeții au văzut șl cunoscut multe 
lucruri. Și pretutindeni, la rafinăriile de pe Valea Prahovei, în 
gospodăriile colective ale regiunii Constanța, în uzine, în uni
versități, ei. au fost întîmpinați cu dragoste și căldură. IntîL 
nirea delegației cu tineretul din Capitală, la Casa de Cultură a 
Tineretului din raionul 23 August, s-a transformat intr-o ade
vărată sărbătoare a prieteniei. In rusește și în romînește au 
răsunat lozinci emoționante despre unitatea frățească a tinere
tului din cele două țări, s-au rostit urări însuflețite. Răspunzînd 
caldelor manifestări, tovarășul Serghei Pavlov, conducătorul 
delegației, a spus printre altele: „...Nu vom uita stringerile 
voastre calde de mină, zîmbetele voastre, ochii voștri calzi, 
veseli, de prieteni sinceri*.

...Și nici tineretul patriei noastre nu va uita nicicînd chi
purile oaspeților dragi. Vizita aceasta e o nouă și minunată 
floare sădită pe drumul unei prietenii de nezdruncinat...

<• •■■■ ★
In ziua de 22 decembrie, înainte de a pleca din țara noas

tră delegația Comsomolului a fost primită de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej.

Pe micuța Li a surprins-o 
fotograful cînd nici nu se aș
tepta. Măsura cu ochii „po
vara" coșului: cîte ouă. să mai 
dea jos ca să-l poată duce ? 
Ii place să ajute la treabă, 
mai ales cînd sînt atîtea de 
făcut..

Și ia gospodăria aceasta, 
una din multele și Îmbelșuga
tele gospodării ale țăranilor 
din China, sînt destule treburi.



mereu cresc mate, 
mereu mal tare 
mai sănătoasă 
mai luminoasă-

spini mici mărunți 
ce mă inttunți ? 
vrei să m-asculți? 
vrei bunăoară

Trimisă de
GUIȚA ANEMARIA 

cl. a VI I-a Șc 17 mixtă 
Ploești
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Drăguță suliină 
Crescutâ-n grădină. 
Naltă, mlădioasă 
Albastră frumoasă 
De ce stai sfioasă?
De ce nu te bucuri ? 
Florile sătf scuturi 
Pe a mea cosită 
Să-mi taci o scutită 
Să mă-mpodobesc 
Si mare să ctesc ? 
Boșii flori de mac 
Nu știu cum să fac. 
Să vă liu pe plac 
Cu voi să mă-mbrac 
Trandafir rotat 
Mare și buolat. 
Cu 
De 
Nu 
Nu 
Să-mf taci rochioară ? 
$i să-mbrac cu ea 
Dragă, tara mea. 
Tara mea frumoasă 
Tara mea duioasă 
Mindră ca o floare 
Pentru sărbătoare ? 
Țară surioară 
Tară populară. 
Creștem împreună 
Viața noastră bună 
Creștem ca o floare 
Eu 
Tu 
Eu 
Tu 
Crine frățior.
Soared florilor 
Alb si parfumai 
Nalt șl mlădiat 
Eu din tloarea-ti fină 
Face-voi cunună : 
O cunună rară 
Pentru mindra-mf tară. 
Tară ca n poveste 
Cum alta nu este. 
Ea e (ara mea 
Mâ mîndresc cu ea

Moderata

Dragă-mi ești tu

TĂTICUL MEU
Tipograf e tatăl meu 
Peste plan dă cârti mereu 
Cărți școlare, de povești. 
Cărți cu locuri pitorești 
Tipărește chiar ziare 
Și reviste literare.
C-un tătic așa de harnic 
Mă
Si I 
Noi

mîndresc necontenit 
urez mereu-nalnte, 
succese-n tipărit.

MUNTEANU AL. GHIOCEL 
Cl. 8 IV-3

Școala de 7 ani nr. 114 București

Bme-i in gospodărie
Foaie verde iasomie 
Bine-i în gospodărie 
Oamenii cu sîrg muncesc. 
Viată veselă trăiesc.
Foaie verde de mohor. 
Oamenii muncesc cu spor. 
Viitorul e a! lot.
In gospodăria noastră 
Soarele-i la el acasă I 
Foaie verde de pelin 
Bună-i viața ce o trăim I

ȘIȘll ION
cl. a VII-a Școala de 7 ani 

com Cumpăna — Constanta

• etot de >4-dej-de er to - fii ne -un dat Oe pa-tri-e vred-nia si

țara mea
Dragă-mi ești tu tara mea. 
Drag îmi este al tău nume 
Căci bogată cum ești tu 
Sint puține țări pe lume.
Poame, struguri dulci In vii. 
Griu pe-ntinsele clmpil 
Holde mîndre și bogate 
De cel harnici semănate
Iar minerii colo-n mine 
Scot cărbune. Pentru cine ? 
Pentru tine scumpă tară 
Republică Populară.
Dragă-mi ești tu țara mea. 
Drag îmi este al tău nume 
Căci bogată cum ești tu 
Sînt puține țări pe lume.

MIRICA MATILDA 
cl. a IV-a

Școala elem. nr. 171 — București
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UNDE SE COTEȘTE RIUL
Unde se cotește rîul 
Stroeștenii Joacă briul 
Am Jucat și ieri și azi 
Mor chiaburii de necaz. 
Ieri Jucam briul pe trei 
Ca să crape iierea-n eL 
Azi Jucăm briul pe opt 
Mor chiaburii, nu mai pot.

CIUCULESCU TRAIA 
com. Stroești res. Pite?

Muzica și versurile de NAUMESCU DIANA 
clasa a III-a Școala medie de muzică nr. 1 București

Tobele bat și trompetele sună 
Voioasele cîntece cresc.
In zori pionierii de grabă se-adună, 
Spre harnice fapte pornesc
Cuvint de nădejde cu toții ne-am dat
De patrie vrednici să fim.
Și-al muncii stindard fluturînd peste plaiuri. 
De a pururi adine să-l iubim

4


