
AL XXI-LEA
CONGRES EXTRABRDINAR

AL P.C.U.S.
Istoria 
se făurește 
sub ochii noștri

27 ianuarie 1959. Această 
zi, în care s.a deschis al 
XXI-lea Congres extraordi. 
nar al P.C.U.S., a devenit, 
încă de pe acum, o dată is. 
torică de toarte mare însem
nătate. Aceasta, deoarece 
Congresul al XXI.Iea al 
P.C.U.S. a pus în fața oa
menilor sovietici obiectivele 
concrete ale comunismului. 
Din raportul prezentat de to. 
varășul N. S. Hrușciov, prim- 
secrețar al C.C. al 
P.C.U.S. și președinte al Con, 
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S., „Cu privire Ia ci. 
frele de control ale dezvoltă
rii economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959—1965", 
a reieșit limpede că oamenii 
sovietici sînt atît de puter
nici, că realizările lor sînt a. 
tît de impresionante, că ei 
sînt atit de strins uniți în ju
rul P.C.U.S. și al Comitetu. 
lui său Central, încît ei pot 
începe cu succes construcția 
desfășurată a comunismului 
în Uniunea Sovietică.
6tte zi, în cursul lucrări- 

lo^^ongresului, la tiibună 
s.aț^_ perindat nenumărați 
de'|Mu care au aprobat cu 
nețlBniirit entuziasm sarcini
le reieșite din raportul pre. 
zentat de tovarășul N. S. 
Hrușciov. Mulți dintre ei au 
declarat, in numele comuniș
tilor pe care-i reprezentau, că 
numeroase cifre ale planului 
șeptenal, nu numai că pot fi 
îndeplinite ci chiar depășite! 
Astfel, Nicolai Podgornîi, 
prim secretar al C.C. al Par. 
tidului Comunist din Ucraina 
a arătat, printre altele, că 
Congresul Partidului Co
munist din Ucraina a de
clarat că planul șeptenal 
poate fi îndeplinit în Ucraina 
în diverse ramuri ale indu
striei în 5—6 ani iar în do. 
meniul agriculturii in 5 ani!

Ca întotdeauna în decursul
istoriei Țării Sovietice, șj a- 
cum s.a făcut simțită cu tă. 
rie prezența comsomoliștiloc. 
După cum a raportat Congre
sului tovarășul Vladimir Se. 
miceastnîi, prim.secretar al 
C.C. al U.T.C.L., comsomo- 
liștii și tineretul țării declară 
drept șantiere ale tineretului, 
în cursul următoarei perioa
de de șapte ani, 100 de pu. 
temice întreprinderi indu
striale, preiau patronajul a. 
supra construirii a zece între, 
prinderi cu automatizare com
plexă etc.

Nu numai pentru oamenii 
sovietici, ci și pentru toți 
luptătorii pentru pace și so. 
c^alism, pentru toți oamenii 
cinstiți din întreaga lume 
Congresul al XXI.Iea înseam
nă un bun ciștigat, o garan
ție a păcii.

La Congres au asistat de
legațiile a peste 70 de parti
de comuniste și muncitorești 
din întreaga lume, și nețărmu. 
rită a fost căldura cu care 
au salutat Congresul. Refe. 
rindu-se la grandiosul pro
gram constructiv pe care l-a 
dezbătut Congresul al XXI- 
lea al P.C.U.S., tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu - Dej, 
prim secretar al C.C. al 
P.M.R., a spus în cuvîntarea 
sa ținută la Congres; „A- 
cest program răsună ca o 
măreață chemare la muncă 
pașnică pentru făurirea bu
năstării omului, pentru dez
voltarea comorilor civilizați, 
ei umane și fericirea popoare
lor". Iar tovarășul Ciu En. 
lai, conducătorul delegației 
chineze, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, a spus : 
„Popoarele întregii lumi văd 
în ziua
Sovietice

Uriașa 
făptuirea
începe! întreaga Țară Sovie
tică, glorios îndrumată de 
Partid, pornește concret spre 
comunism I Istoria se făurește 
sub ochii noștri.

de azi a Uniunii 
ziua lor de mîine!" 
muncă pentru în- 
planului șeptenal

Proletari din țoale țările uniți- 'ăl
La luptă pentru cauza Paliciului Muncitoresc Romîn fii gata ț
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TOVARĂȘUL N. S. HRUȘCIOV LA TRIBUNA CONGRESULUI

FAR CĂLĂUZITOR
Fluviul uriaș, calm dar nestăvilit, al muncii și 

faptelor cutezătoare, al entuziasmului creator, al 
dragostei de viață, de pace, popoarele țărilor la
gărului socialist pășesc mină in mină spre mărețul 
viitor. Chezășie temeinică a mersului acesta vic
torios, stâ experiența bogată, glorioasă, a poporu
lui sovietic, care !n frunte cu încercatul sau partid 
făurește astăzi comunismul.

Din experiența uriașă a poporului sovietic, a 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, trag azi 
învățături prețioase toate popoarele țărilor socia
liste, toate partidele frățești care se află in fruntea 
lor. Roadele acestor luminoase învățături se vă
desc zi de zi In succesele economice tot mai mari 

ale acestor popoare, în traiul mereu mai fericit, 
mai îmbelșugat, al oamenilor muncii.

Harnicul nostru popor, care sub conducerea Par- 
, tidului Muncitoresc Romîn construiește cu succe3 

socialismul in țara noastră, poartă o fierbinte și vie

recunoștință oamenilor sovietici, al căror reazîm fră 
țese și bogata experiență îl ajuta sa și făurească 
o patrie mereu mai înfloritoare. Simțămintele aces
tea dragi, succesele dobîndite de poporul nostru, 
le-a zugrăvit simplu și emoționant tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej în cuvîntarea sa de salut, rostită 
la cel de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S. In me
sajul acesta, care a răsunat sub bolțile largi a’e 
Kremlinului, vibrau parcă gîndurile și năzuințele 
fiecărui om al muncii din țara noastră. Se răsfiîn- 
gea întreagă cartea faptelor avîntate, născută din 
munca poporului nostru.

...Volumul producției industriale va depăși anul 
acesta de aproape 4 ori și jumătate nivelul dina
inte de război. Sectorul socialist precumpănește în 
agricultură. Se îmbunătățește necontenit traiul zil
nic al celor ce muncesc. Știința și cultura au deve- 
nit un bun al tuturor. Și faptele zugrăvite de to
varășul Gheorghiu-Dej — fapte pe care le-am trăit 
cu bucurie zi de zi, ceas de ceas — se împletesc

I M P. L I N 
„In zilele noastre prind viață cela 

mal îndrăznețe visuri ale omenirii-,
N. S. HRUȘCIOV

I R E
lată. Comunismul doar. 
Chipurilor depărtate 
Le-a dat fețe ca de jar. 
Străluciri de nestemate.

Visurile totdeauna 
Aveau chipuri depărtate. 
Fețe galbene ca luna 
Și picioare scurte, toate.

Necăjiți! moși-strămoși.
Oamenii din zarea lumii.
De durerL prin veacuri, storșî, 
Frințl pe roți, suiți In funii.

Alergau, căzniți, desculți. 
După focul lor din visuri...
Mulți piereau — porneau mai mulți. 
Peste colți de munți și-abisurL

Orice gind se schimba-n rază. 
Azi, prin Boarea omenirii. 
Fețele se-mbujorează. 
In priviri cresc trandafirii.

Mari talazuri de popoare, 
SovieticUe neamuri. 
Visului dau chip de soare, 
Soarele-i topit în flamuri.

Soarele e în oțel. 
Și in pîine, șl-n cărbune. 
Inimile sini cu el 
Și din inimi nu apune 1

ION BRADJ

în inima fiecăruia cu altele, care se împlinesc azi: 
construirea Combinatului Chimic de la Borzești 
sau a Combinatului de la Săvinești, miile de locu
ințe ce se clădesc fără răgaz, sau angajamentul 
siderurgiștilor reșițeni de a produce 30.000 tone do 
oțel peste plan...

Toate aceste realizări, îniăptuite sub conducerea 
partidului, fac ca țara noastră să devină un stat 
cu o industrie puternică, modernă, care va con
tribui din plin la realizarea unui țel măreț: vic
toria socialismului în întrecerea pașnică cu capi
talismul ; asigurarea unei păci trainice in lume.

Flamil șeptenal, dezbătut la Congresul XXI al 
P.C.U.S., e pentru oamenii muncii din patria noas
tră un izvor de bucurie, de neclintită încredere în. 
viitor. Poporul nostru construiește azi socialismul^. 
II construiește cu temei, cu pricepere și curaj,, 
avînd necontenit alături sprijinul cald, neprecupe
țit, al Uniunii Sovietice, al celorlalte țări socialiste.'. 
Dar poporul nostru năzuiește, prin vreme,, către» 
culmi și mai însorite, mai înalte. El privește spre» 
munca gigantică a oamenilor sovietici ca spre un» 
far călăuzitor. Fiindcă oamenii sovietici, așa cum; 
a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej îrfc 
cuvîntul său de la Moscova, .arată întregii oma- 
niri drumul construirii societății comuniste".

!. Tovarășii Chivu Strâaș, 
■ membru al Biroului Politic aii 

C.C. al P.M.R., Ciu En-lal con
ducătorul delegației Partidului- 
Comunist Chinez și Gheorghi; 
Gheorghiu-Dej conducătorul de? 
legației Partidului Muncitoresc: 
Romîn, în marele palat all' 
Kremlinului.

2. Călduroasa revedere a tov„ 
ii Dolores Ibarruri, secretar genet 

ral al C.C. al Partidului Cot 
muqist Spaniol, cu tovarușal 
Alcira de la Pena, membru ați 
Comitetului Executiv al C,C. ați 

‘ Partidului Comunist Argenti* 
nian.
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Adunarea
Grupa, care s_a constitu

it ținîndu-se seama de do
rințele voastre, de priete
niile dintre voi, deși este 
un colectiv mic, este co
lectivul în care se dezbat 
cele mai multe probleme. 
In cadrul grupei vă cunoa
șteți cel mai bine între voi, 
vă manifestați bucuria față 
de succesele voastre sau 
luați atitudine față de lip
surile unora dintre voi. in 
cadrul grupei vă spuneți 
dorințele, inițiativele pen
tru alcătuirea programului 
de activitate al detașamen
tului. împreună participați 
la acțiuni pionierești, strîn- 
geți fier vechi, sădiți pomi, 
laolaltă vă jucați și cîntați.

Regulamentul organiza
ției de pionieri prevede că 
grupa organizează două a. 
dunări pe lună, cu prilejul 
carora pionierii discută 
despre activitatea lor, ana
lizează felul în care fiecare 
dintre voi și-a îndeplinii 
sarcina de care răspunde.

de grupă
In adunările de grupă, 

Inafara analizei activității 
pe ultimele două săptămîni 
și a discutării proiectelor 
de viitor, pionierii mai pot 
purta discuții asupra unui 
film sau a unei cărți pe 
care au citit-o cu toții, pot 
organiza o vizită sau o 
excursie și pot învăța un 
joc sau im cîntec pionie
resc.

Dar grupa mai poate 
ține adunări ori de cîte ori 
este nevoie, pentru a dis. 
cuta pe loc atitudinea unor 
pionieri, membri ai grupei 
care manifestă atitudini 
care grupa nu este 
acord.

Totdeauna, adunarea
grupă este pregătită și con
dusă de către președintele 
grupei. El are datoria să 
comunice pionierilor sarci
nile primite, care revin 
grupei, din partea colecti
vului de conducere, al de
tașamentului.

— SA ÎNVEȚE cu 
HĂRNICIE, SA FIE DIS
CIPLINAT IN ȘCOALA 
SI IN AFARA ȘCOLII, 
SA RESPECTE PE ÎN
VĂȚĂTORI, PROFESORI 
Și PE CEI VIRSTN1C1”. 
(Din Regulamentul or
ganizației de pionieri din 
R P R ).
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In cinstea aniversarii a zece ani de la crearea organizației de pionieri

cu
de

de

Dragi copii,
rintre ințiativele cele mai intere
sante pentru întâmpinarea aniver
sării a zece ani de la crearea orga
nizației de pionieri, se numără și 
-albumul ștafetă”.

Inchipuiți-vă că în raionul în 
care se află școala voastră se găsesc patruzeci 
de unități de pionieri numerotate de la I la 40. 
Unitatea nr. 1 primește din partea Comitetului 
raional U.T.M. albumul. E frumos, nu ? Poartă 
un titlu desenat artistic „Albumul ștafetă al 
Comitetului raional U.T.M...." Pe prima pagină 
»e găsesc cîteva indicații. Să le citim :

„In acest album unitățile de pionieri din ra
ionul nostru vor trece cele mai interesante rea
lizări obținute în cursul celor zece ani de exis
tență”.

Nu e tocmai ușor de făcut acest lucru. Reali
zările sînt multe și frumoase. Colectivul de con
ducere al unității, din inițiativa căruia s-a al
cătuit „istoricul.unîtății de pionieri”, are o su
medenie de date, întîmplări, fapte. După puțină 
chibzuință, cele mai frumoase dintre acestea au 
fost alese și trecute în una sau două pagini ale

p
albumului, împodobite cu desene. S.a convocat 
• adunare de unitate fulger, în care s-a dat 
citire celor trecute în album și s-a ales „șta
feta" alcătuită din 4.5 pionieri dintre cei m-ii 
buni. Ei vor inmîna albumul unității nr. 2 care 
se află în comuna vecină și vor transmite toto
dată salutul unității lor. „

In unitatea nr. 2 s-a făcut același lucriNJhu 
trecut ceie mai frumoase acțiuni în albumțiar 
la adunarea de unitate s-au citit și ^^eva 
din 'ealizările unității nr. 1. 
unita,.. nr. 2 a pornit acum să^^ucă 
albumul unității nr. 3 și tot așa, albumul stră
bate cele 40 de unități... Unitatea nr. 40 are 
cinstea să înmîneze albumul, acum plin de în
semnări, Comitetului raional U.T.M. El este 
primit de primul secretar rntr-o adunare solem
nă la care participă pionierii din centrul raio
nal.

Doar e zl sau două a stat albumul în fiecare 
unitate și cîte lucruri minunate nu s-au scris 
In el I

Desigur că fiecare unitate așteaptă cu nerăb
dare „Albumul ștafetă”. Pregătiți însemnările 
pentru album I El va sosi «irînd.
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11 PIONIEREȘTI o

Intr-uniil din 
merele trecute, 
gazetei noastre, 
vorbit despre organi
zarea careului pio 
nieresc. Schițele care 
au însoțit materialul 
v-au 
care 
pele 
reiil 
de către detașament
— și detașamentele
— cînd careul este 
organizat de unitate.

Careul pionieresc 
face parte din forma
ția de adunare sau 
în linie. Tot forma
ție în linie 
atunci cînd 
meniul sau 
se adună în 
1, 2, 3 sau 4 rinduri.

Schița 1 (fig. a) re

prezintă detașamentul 
de pionieri adunat in 
linie pe 3 rinduri 
(observați cu atenție 
locul gornistului, to
boșarului și al stega
rului), Se obține for
mația aceasta prin 
comanda : „DETA
ȘAMENT IN LINIE 
ADUNAREA I”

Schița 
prezintă 
pionieri 
formație
obține formația prin 
comanda: UNITA
TE IN LINIE ADU
NAREA r

Detașamentele 
așază in linie, 
între ele se Iasă
interval de 2-3 pași.

1 (fig. b) 
unitatea 
adunată 

de front.

re
de 
în 
Se

se 
iar 
un

FORMAȚIE DE MARȘ

Avînd pionierii n- 
dunațj în formație de

front, prin comanda 
„DETAȘAMENT (U- 

NITATE) LA DREA
PTA !" se obține for
mația de marș. Se 
poate obține forma
ția de marș și prin 
comanda : DETAȘA
MENT (UNITATE) 
IN COLOANA DE 
MARȘ ADUNAREA!” 

Coloana de marț a 
unui detașament e în
fățișată în schița nr. 
2 (fig. c). In această 
formație grupele sînt 
adunate în flanc cîte 
unul, iar coloana va 
avea atîtea rinduri

• cîte grupe sînt intr-un 
detașament. Obser
vați de asemenea lo
cul toboșarului, gor
nistului și al 
rului.

Coloana de 
unității de
are înfățișarea

st ega-

marș a 
pionieri 

ase-

mănătoare cu a de
tașamentului. Tobo
șarii și gomiștii de
tașamentului formea
ză o coloană aparte 
în fața primului de
tașament.

Cînd sînt mulți pi
onieri tntr-o unitate, 
trebuie să se îormeze 
coloana din mai mul
te rinduri. In ase
menea situații se 
trec două detașamen
te alăturate, iar co
loana în loc de 3 
rinduri va avea 6. 
In schița 2 (fig. d) este 
prezentată coloana de 
marș a unei unități 
de pionieri.

Cîteva cuvinte pen
tru președinții de de
tașament și unitate: 
Cînd comandați adu 
narea pionierilor, co
manda trebuie să fie 
•curtă și energică.
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LEGENDA
INSTRUCTOR PE DETAȘAMENT 
PREȘEDIhiTS DE BETAS AMENT 
STEGAR 

toboșar 
GORNIST

Aruncătorul 

de precizie

Pentru acest Joc este necesar un mic platou (teren 
plat) și 5 taele de diferite diametre. Pe platou se de
limitează un pătrat cu dimensiunile de 100X100 cm. In 
părți șl în mijlocul acestui pătrat se bat, în pămînf, 
• țăruși de lemn de 2—2,5 cm. grosime și o înălțime 
de 20—30 cm.

Fiecare țăruș are un număr : cel din mijloc poarta 
■umărul 3, cele din marginile pătratului — 2, iar cele 
din colțuri — 1 (vexi schița).

Inelele care sînt confecționate din placaj (sau alt 
material, după posibilități) au diametre diferite precum 
și un număr de puncte diferite cu care e cotat fiecare 
inel. Cel mai mic inel are diametrul de 8 cm. și e 
cotat cu 5 puncte ; al 2-lea are diametrul de 12 cm. și 
e cotat cu 4 puncte ; al 3-lea — 16 cm. și e cotat cu 
3 puncte ; al 4-lea — 20 cm șl e cotat cu 2 puncte și 
în fine, al 5-lea are 25 cm. diametru și e cotat cu 1 
punct.

Participanții la joc aruncă pe rînd inelul de la o dis
tanță de 3—5 m. căutînd să Introducă inelele pe țăruși. 
Fiecare concurent aruncă toate cele 5 inele. După a- 
runcare se vede pe ce țăruși au intrat inelale și se soco
tește în felul următor : se înmulțește numărul cu care 
e cotat inelul cu numărul țărușului (ex. inelul cotat cu 
3 puncte ; a nimerit în țărușul 2 ; 3X2 = 6) puncte. 
După ce S-a făcut înmulțifea, numerele obținute se adună.

Jocul continuă pînă cînd cineva îndeplinește numărul 
fixat, de jucători, înainte de începerea jocului, de 
exemplu 100. Dacă cineva a depășit numărul stabilit 
la începutul jocului (să spunem că a realizat 101 pun
cte), el se penalizează, scăzîndu-i-se 25 puncte după 
care jocul continuă.

Se pot confecționa 3—4 rinduri de inele complete 
(a cile 5) vopsindu-se fiecare rind în culori diferite. A- 
tunci pnrticipanții la joc vor putea arunca inele fără 
ca sâ mai aștepte să le vină rîndul.

Jocul se poate desfășura atîf i..u. . iduad ctt și pe 
echipe.R-ejLSJULIUUUUULfiJLRRJLR^^
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ANCHETA UNITĂȚII
Clopoțelul anunțase de mult timp sfîrși- 

tul orelor de curs și pionierii de la Școala 
de 4 ani nr. 2 din Focșani tot nu se îndurau 
să încheie discuțiile. Fiecare avea cîte o 
propunere sau o părere despre felul în care 
unitatea lor trebuie să întimpine aniversarea 
a zece ani de la crearea organizației, de pio
nieri din |ara noastră.

— Să organizăm o serbare pe care s_o 
dăm chiar în ziua de 30 aprilie, propuse 
Alexandru Octavian. La serbare propun să 
chemăm pe toți cei care, în acești zece ani. 
au învățat în școala noastră și au fost pio
nieri.

— E O idee foarte bună să sărbătorim îm
preună cu ei acest eveniment, interveni Flo
rin Podaru. La sfîrș'rtul serbării ar fi bine 
să organizăm și un foc de tabără în jurul 
căruia să jucăm și să cîntăm împreună.

— Eu propun ca tot hi ziua aceea să 
plantăm împreună în grădina școlii „pomul 
prieteniei0 care să ne amintească de această 
sărbătoare.

Tot atunci s-a propus ca fiecare pionier să 
adune cel puțin cinci kilograme fier vechi 
și trei kilograme maculatură și cenușă. Cea 
mai apreciată propunere a fost însă a pio
nierului Dima Viorel. „Am să aduc la școală 
doi porumbei: pe „coadă rotundă** și pe 
„corbul frezat** a spus el. Să înființăm la 
școală o hulubărie. S-au angajat și alți pio
nieri să aducă porumbei, iar Florin Podaru. 
llie Nicolae vor să construiască hulubăria- 
Propuneri s-au făcut multe și cu privire la 
învățătură. Vor ca în cinstea celei de a ze. 
cea aniversări a organizației de pionieri din 
țara noastră nici un pionier din unitatea lor 
să nu aibă note mai mici de 6. Propunerile 
sint interesante și fără îndoială că ele vor 
căpăta viată A. COZM1ȚA

SA NE CUNOAȘTEM ȚINUTUL NATAL
Membrii cercului „Să ne cunoaștem ținutul 

natal" de la Școala de 7 ani mixtă din co
muna Margina, raionul Făget, au întreprins 
acțiunea de culegere a folclorului și a unor 
obiecte vechi — azi dispărute, sau pe cale 
de dispariție — din satul lor natal. Pînă în 
prezent pionierii au reușit să strlngă peste 
50 de monede de tipuri diferite, unele chiar 
din anul 1800. Au adunat de asemenea și 
ghicitori, strigături, bocete, ântece etc. Ei 
și-au propus să pună accent pe procurarea 
cărților vechi a scrierilor despre Banat, a 
unor lucruri din portul popular. Acțiunea mi
cilor cercetători continuă.

CIPU ION 
corespondent voluntar 

corn. Marginea-Făget-Timișoara

— Bravo Vasile și... la mai mare!
Anuțescu Vasile de la Școala de 7 am nr. 141 București, clasa a V-a, a cam „scăldal-o" pe primul 

'trimestru. N-a reușit să ia nici o notă mai mare de 6. Și iată că prima paid a M Vasile pe trimestrul II • 
fost un 8 la istorie. Surpriză ? Nicidecum. Așa și trebuie să se înttmple. Pionierii din grupa lui l-au aju
tat. Cîrsiea Mihail ți Albu Dorina au învățat cu el zi de zi. Iar acum, întreaga grupă se bucură împreună 
cu Vasile.

REZULTATE
«RUPĂ L-A AJUTAT

— Ne faci grupa de 
rușine!

— ȚLai pierdut tim
pul cu nimicuri I

— Iți cerem, Șerbane, 
să te Lași de năzbîtii și 
să te apuci de învăță
tură I

Toate acestea le_a a- 
uzit pionierul Șerban 
Florea nu o singură da
tă de la colegii săi. Dar 
la sfîrșitul primului tri
mestru, tovarășii lui au 
ținut să-și spună păre
rea lor chiar în aduna
rea de grupă.

In adunare Șerban 
n.a zis nimic, n-a pro
mis nimic. De prea 
multe ori făgăduise și 
iar făgăduise. Dar a- 
cum, cînd întreaga gru
pă îl privea și îl judeca 
cu asprime, Șerban a 
înțeles că nu mai e de 
glumit. A întrebat doar 
atît: „Mai pot cere aju
torul cuiva?”

26 ianuarie 1959. Din 
nou adunare de grupă. 
Numele pionierului Șer- 
ban Florea din clasa a 
Vl-a B, de la Școala de 
7 ani, comuna Otopeni 
a fost iarăși pomenit. 
De data aceasta însă 
s-au spus cuvinte de la
udă la adresa lui. Șer
ban s.a îndreptat la 
istorie. In trimestrul a- 
cesta a luat un 9 (față de 
media 4 cît avea pe pri
mul trimestru, e un pro
gres, nu?). Și-a ridicat 
nota la matematică, la 
zoologie, la limba rusă, 
Șerban Se joacă și a- 
cum numai că ceva mai 
socotit.

Tovarășii lui de gru
pă l-au ajutat să învețe 
ordonat și organizat 
I_au arătat cum să-și 
folosească timpul liber. 
Au învățat și s-au jucat 
împreună... Și iată re
zultatul. - ximFD

■

Un început promițător
Nu se poate spune că tn clasa a V-a nu sint 

și pionieri care Inuață bine. Dimpotrivă, sini 
destui: Codau Elena, Baban Georgeta, Hurdu- 
gan Violeta.. Dar, la sfîrșitul primului trimes
tru, in clasă au existai cițiva pionieri care 
aveau note mici. Unii au rămas chiar cori- 
genți; alții au avut medii „pe muchie de cuțit" 
cum se spune.

Vă dați seama că lucrul acesta ne-a dat de 
gindit. Noi, cei din colectivul de conducere al 
unității ți al detașamentului clasei a V-a A, 
am stat de vorbă cu pionierii mai slabi la în
vățătură. I-am criticai mai întîi pentru faptul 
că nu erau atenți la ore, nu-și luau notițe. Apoi, 
i-am sfătuit să folosească mai chibzuit timpul 
liber iar atunci cînd au nelămuriri să ceară 
sprijinul pionierilor din clasă, sau pe al nostru, 
al celor din clasele mai mari.

Se pare că ei au ținut seamă de toate acestea 
și au începui să se pregătească cu mai multă 
atenție. Așa se explică faptul că acum la în
ceputul trimestrului al doilea, cei mai mulți 
dintre foștii ^codași" au obținut note bune: 
Popa Mihai a luat un 7 la geografie, Condu- 
rache Eugenia — una din cele mai slabe eleve 
din clasă, a luat 6 la botanică, lrimia Elena 
— un 7 la limba romtnă— După cum vedeți 
se observă o schimbare în bine. In curînd in 
catalog vor apare, cu siguranță, note și mai 
bune. Căci, după ctte v-ați dat seama, începutul 
este promițător.

FRUNZĂ ȘTEFAN 
președintele unit. nr. 46 Școala medie 

mixtă Negrești reg. Iași

DUMINICA

La patinaj
„Lacul ăsta nu mai voia 

să înghețe de loc! In fie
care zi, reveneam cu pati
nele și ne întorceam deza. 
măgiți acasă. Infine, acum 
a înghețat și foarte bine a 
făcut De trei ori „ura!" 
pentru prima zi de pati
naj".

a

VESELA
Acum cîteva zile, a sunat telefonul 

redacția noastre.
— Aloi Scînteia pionierului? Aici 

Baia Mare, Școala de 7 ani nr. 9. 
Tovarășe, la noi e viscol, poșta merge 
mai greu și vrem să vă comunicăm 
neapărat ceva.

— Poftim.
— E vorba de „duminicile vesele** 

despre care ați scris dumneavoastră 
în ziar. în sfirșit, am izbutit și noi.

— Povestește I
La început a mers foarte greu. 

Mulți copii Iși pierdeau vremea du
minica. Unii ie plictiseau strașnic, 
alții își pierdeau vremea în fel și fel 
de chipuri. Ne-am gindit să organi
zăm și noi „duminici vesele”. In pri
ma duminică au venit destul de mulți 
copii, la a doua însă, foarte putini. 
AtuncL-

— Ai putea să explici care-i cauza ?
— Da... Acțiunile erau prea puține. 

O parte din copii se distrau, ceilalți 
se uitau la ei. In duminicile următoa 
re am înmulțit acțiunile. Tntr-o sală 
se făceau jocuri, în alta concursuri. 
Cei mici ascultau basmul. Ce să vă 
mai spun ? Se juca tenis de masă, 
șah. Și acum, la „duminicile noastre 
vesele' participă între 100—120 de 
pionieri. Toată lumea se distrează de 
minune. Vă rugăm să publicați cele 
ce v-am transmis în gazetă.

După cum vedeți, am satisfăcut do
rința tovarășilor de la Școala de 7 
ani nr. 9 din Baia Maro.



„Pcțlm cu încredere ți fermitate pe încercata cale leninista, 
&țwl»d toate piedicile fi obstacolele. Aidoma wwri detașament 
f.-j.-ataș de alpinifti, care pMn de curaj ți bdrbdfie esaiteoxă culmi 
bs! ce par inaccesibile șl deschide calea oamenilor ce vin în urma 
dstafamentiȘul fruntafi fi partidul nostai — avangarda de.lupta 
a clasei muncitoare, a oamenilor muncii din, Onkinea SovicUcâ 
— conduce poporul sovietic "spire caiadie^tumtadase.?aie . 
eMHsntotetai**. (Din raportul „Cu privire la cifrele de con

trol ale dezvoltării economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959—1965“ prezentat de to
varășul N. S. Hrușciov la Congresul al XXI-lea 
al P.C.U.S.).

SsȘelegarul mesia

In anul Î965, producția de fontă a Uniunii 
Sovietice va atinge 65—ZO milioane tone, far 
cea de oțel 86—91 milioane tone.

Pînă la sfîrșif ul septenalului, produc
ția .de cereale a Uniunii Sovietice va 
crește la 164—180 milioane tone.

la cursul septonalului, ia U.8.S.S. se vor construi case 
de locuit cu o suprafață totală de 660—660 milioane m.p^ 
adică aproximativ -15 milioane de apartamente.

„Parcă și natura salu
tă succesele noastre. Soa
rele luminează calea sep- 
tenalului..“ Cuvintele a- 
cestea rostite de tovară-i 
șui Hrușciov, atunci cînd 
citea faptele minunate și 
cutezătoare cuprinse in 
giganticul plan, au pă
truns în inimile tuturor ca 
un mesaj emoționant, de 
neuitat. Imaginea naturii 
strălucitoare, părtașă la 
bucurii, era cu atît mai 
simbolică cu cit, în acele 
clipe, raportul dădea glas- 
unor cifre legate de un 
lucru nespus de însemnat 
— temelia temeliilor con
strucției comunismului; 
industria grea.

Cît de simplu și grăitor 
a înfățișat tovarășul Hruș- 
ciov însemnătatea uriașă 
a industriei grele! „In tre
cut — arată tovarășul

Hrușciov — fiecare țăran 
făcea economie în toate 
cînd voia să-și cumpere 
un cal. El știe bine că da^ 
că va avea un cal, va pu
tea să-și ducă gospodăria 
și că fără cal nu poate 
s-o scoată la oapăt. Acum 
sînt alte timpuri. DEZ
VOLTAREA INDUSTRI
EI, CREȘTEREA MIJ
LOACELOR DE PRO
DUCȚIE. IATA TELEGA
RUL NOSTRU PUTER
NIC. DACA IL VOM A- 
VEA, LE VOM AVEA PE 
TOATE CELELALTE".

Prevederile septenalului 
pe tărîmul industriei gre
le răsfrîng ca oglinda u- 
nui fluviu uriaș, puternic, 
un noian de fapte mărețe 
ce vor prinde viață din 
munca eroică <a poporului 
sovietic. Plini de uimire, 
ochii minții abia pot cu

prinde imaginea covîrși- xul ac 
toare a viitorului: mii și ce ca
mii de uzine-gigant, înăl- 
țîndu-și semețe coșurile 
către cer. mii și mii de 
trenuri încărcate cu mi
nereu și cu cele mai felu
rite mașini, străbătînd în, 
tinsul țării sovietice...

Alături de Karaganda 
sau Magnitogorsk, nume 
a căror faimă au străbă
tut lumea, se vor naște 
nume noi de cetăți ale o, 
telului. OAMENII SO
VIETICI VOR CON
STRUI CELE MAI MARI 
FURNALE DIN LUME, 
CU O CAPACITATE DE
2000 ȘI 2286 M.C. Nenu
măratele cuptoare Martin 
— coloși de 500 de tone 
și mai mult, — vor face 
să țîșnească neîntrerupt 
torente de metal incan
descent. întreg comple-

B E L Ș
Deschide atlasul — care ți-a fost prieten credincios 

al atîtor călătorii cu gindul — și privește harta Uni
unii Sovietice. Sub ochi ți se deapănă o întindere ne- 
sfîrșită — un continent, brăzdat de firele albastre, șer- 
puite, ale apelor. Și îmbrățișind cu privirile întinderea 
aceasta, gîndește-te, prietene cititor, la cuvintele cu
prinse în raportul tovarășului Hrușciov. Ele arată. între 
altele, că în Țara Sovietică există toate condițiile ca în 
decursul septenalului producția agricolă să crească cu 
3—4 chintale la hectar.

Ar trebui — pe lingă geograf — să fii un foarte 
bun matematician ca să duci la capăt înmulțirea : 
aceea a chintalelor cu miile și milioanele de hectare ale 
rodnicului pămint sovietic. Sporul acesta nemaiîn
tâlnit de belșug auriu oare ce silozuri gigantice l-ar 
cuprinde? Si aceasta înseamnă doar ceea ce se va pro
duce în plus. Iar surplusul acesta, adăugat la recolta de 
azi, va face LA SFIRȘITUL SEPTENALULUI RECOL
TA DE CEREALE SA FIE DE APROAPE 180 MILI
OANE TONE,

de fon 
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recolta aceasta ar umple un tren cu 
vagoane. Firește, un asemenea tren 1 
Dar încearcă să ți-1 închipui. Oare de i 
pămîntul nesfîrșitul convoi feroviar ?

Oamenii sovietici știu că lucrul ace 
va împlini. Stau chezășie pentru asta < 
leaptă a partidului, munca lor eroică, 
Iar acolo, în bătălia recoltelor, nu lu 
hoznicii. Ei simt necontenit alături braț» 
citorilor din uzină : IN CURSUL S! 
OGOARELE VOR PRIMI BftSTE Ub 
TRACTOARE ȘI 400.000 C®țINE, f 
cotim celelalte mașini agricol?^

Cifre uluitoare ca acelea ahgnai sus, 
însă numai la cereale. LA Dl
COLTA VA SPORI IN URMĂTORII Ș. 
76—84 MILIOANE TONE. PRODUCȚ1 
VA CREȘTE LA 16 MILIOANE TON 
DOUA ORI MAI MULT CA IN 1958

Spre cel mai înalt nivel
Grija cea mai de seamă a Partidului 

Comunist, a statului sovietic, e închi
nată oamenilor, fericirii lor. Fiecare 
pas înainte pe care poporul sovietic ti 
înfăptuiește către comunism, e străjuit 
de grija aceasta nețărmurită, ale cărei 
roade tac ca viața de zi cu zi a oa
menilor să devină tot mai luminoasă, 
mai fericită. Și țelul acesta minunat — 
fericirea celor ce muncesc — e încu
nunat in chip strălucit de planul sep- 
tenal: o dată cu îndeplinirea lui, PO
PORUL SOVIETIC VA REALIZA CEL MAI 
ÎNALT NIVEL DE TRAI DIN LUMEA ÎN
TREAGA.

Iată, să desprindem doar cîteva din 
șiragul iaptelor care grăiesc despre 
aceasta. In ultimii ani, în Uniunea So
vietică s-au construit multe milioane 
metri pătrați de locuințe. Dar aceasta 
nu e de ajuns. Familiile sovietice tre
buie să locuiască din ce In ce mal 
bine, mai confortabil. Și cifrele septe
nalului arată limpede: SE VOR CON
STRUI CASE DE LOCUIT CU O SUPRA
FAȚA TOTALA DE 650—<60 MILIOANE 
METRI PATRAȚI, ADICA APROXIMATIV 
ÎS MILIOANE DE APARTAMENTE. Ce 
adlncă deosebire Intre preocuparea

aceasta continuă a statului sovietic șl 
nepăsarea grea a oficialităților din 
S.U.A., de pildă, unde 15 milioane de 
oameni locuiesc în cocioabe și alte 
milioane trăiesc în case nesănătoase, 
.improprii pentru locuit.,.

Aceeași deosebire se vădește de 
altfel pretutindeni. In țările capitaliste 
un muncitor bolnav, dacă nu găsește 
bani pentru a se îngriji, e sortit pieirii. 
In Uniunea Sovietică insă oamenii 
muncii se bucură de asistență medi
cală gratuită și au la dispoziție spi
tale, sanatorii și policlinici moderne. 
CHELTUIELILE STATULUI SOVIETIC 
DESTINATE OCROTIRII SĂNĂTĂȚII PO
PORULUI, VOR CREȘTE IN CURSUL 
SEPTENALULUI LA APROAPE 560 DE 
MILIOANE RUBLE.

Pentru ca nenumăratele bunuri pro
duse de industria ușoară sovietică — 
țesături, încălțăminte, alimentație etc., 
— să ajungă mai lesne la consuma
tori, SE VOR CONSTRUI ÎN CURSUL 
SEPTENALULUI ÎNCĂ 93.000 DE MAGA
ZINE. Adunate laolaltă, aceste unități 
comerciale — presupunând că in fie
care servesc doar 10 vînzători — ar

forma un 
de locuitor 
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o nemăr. 
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Ei văd a- 
orizonturi 
popoarele 
vor alege

oameni ai 
capitaliste nu 
nesfîrșit.
spre ce

scurși de atunci, glo- 
. care a 
aspre și 

dobîndit suc-

socialismului trium- 
pornea către apusul 
pagină, veche și în- 
a orînduirii capi.

Și alături de aurul negru 
va străluci din plin, stă- 
pînit de voința omului so
vietic. prețiosul aur alb, 
care pune în mișcare mii 
de uzine, care luminează 
orașe și sate : energia e- 
lectrică. LA BRATSK, LA 
STALINGRAD, LA KRE- 
MENC1UG, LA KRASNO- 
IARSK, LA BUHTARMA, 
LA VOTKINSK, VOR IN
TRA IN FUNCȚIUNE 
NOI HIDROCENTRALE 
A CĂROR PUTERE LUA
TA LAOLALTA INTRE. 
CE 12 MILIOANE KW! 
Forța îmblînzită a atomu
lui va pune și ea în miș
care o serie de centrale 
electrice cu reactoare, ca
re vor Intra în funcțiune 
în cursul septenalului.

In marea și glorioasa 
sa carte, poporul sovietic 
va înscrie — o dată cu

superioare va fi in 1965 de peste 4,5 
milioane, adică va crește de 1,5 ori in 
comparație cu 1958.

Copiii, cele mai tinere vlăstare ale 
poporului sovietic, care vor păși 
miine, cu mintea luminată și trupul oțe- 
lit, în comunism, se bucură, pe făgașul 
celor șapte ani viitori, de o grijă și o 
atenție deosebită. Pentru ei se prevede 
construirea a mii și mii de școli, creșe 
și grădinițe de copii. UN HOL DEO
SEBIT ÎL JOACA ȘCOLILEINTERNATE, 
AL CĂROR NUMĂR DE LOCURI VA 
SPORI ÎN 1965 LA CEL PUȚIN 2.500.000. 
Iar in viitor se proiectează ca toți 
copiii să aibă posibilitatea de a în
văța în școli-tnternate. In instituțiile 
acestea moderne, bine amenajate, 
elevii vor avea absolut tot ce le tre
buie, vor putea învăța in cele mai 
bune condiții, iar milioane de mame 
vor putea participa din plin la mă
reața operă de construire a comunis
mului.

...Ca soarele înalt al verii strălucește 
viitorul oamenilor sovieticL Un viitor 
de fericire și lumină, cuprinzind darnic 
târîmurile, de la Nipru în Kamciatkca, 
de Ia Caspica la Oceanul înghețat.

tr.o bază militară de tip fascist, Îndreptată împo
triva țărilor 'socialiste, și împiedică cu incăpăți- 
nare rezolvarea pașnică a problemei germane, in 
Extremul Orient, Statele Unite duc o politică de 
necontenite provocări impotriva R.P- Chineze. In 
Orientul Apropiat, agenții imperialiști caută sâ 
provoace dezbinări, certuri între țările arabe eli
berate de sub jugul colonialist.

Încercările acestea sînt însă sortite pieirii. Dacă, 
în orbirea lor, imperialiștii vor dezlănțui o agre
siune. Uniunea Sovietică e destul de pregătită, de 
puternică pentru a da o ripostă zdrobitoare agre
sorilor. Dar Uniunea Sovietică, deși are de partea 
sa superioritatea tehnicii rachetelor, este împotriva 
războiului Ea duce o politică ce corespunde nă
zuințelor tuturor popoarelor, făcînd repetate pro
puneri pentru dezarmare, pentru interzicerea arme
lor nucleare, pentru lichidarea pașnică a neințele. 
gerilor, pentru o colaborare pașnică intre state-

Și principiile acestea înalte nobile, vor triumfa 
prin tăria socialismului, prin unirea tuturor forțe
lor progresiste, iubitoare de pace.

Prin lupta hotărîtă a constructorilor comunis
mului, omenirii i se făurește un viitor senin. U’i 
viitor fără amenințarea bombelor, fără ruine, fără 
copii uciși. Un viitor al păcii trainice.
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I a acestora.
Iilui lor liber, oa- 
I putea, in și mai 
hă acum, să stu- 
| cele mai înalte 
lă cunoască și să 
i mult tezaurul li
ft numai un exem- 
«965 INSTITUTELE 
UPERIOR VOR FI 
1000 DE SPECIA- 
ialiștiior cu studii

mai bine". Iar aici, pe tărimul 
giganticei întreceri economice, 
fiecare om cinstit vede că U- 
niunea Sovietică are întîieta- 
tea : de 4 ori mai repede îna
intează statul sovietic — în 
ce privește ritmul creșterii 
producției — decît 
nite.

Uniunea Sovietică 
ge în întrecere. Și 
va deține in lume primul loc 
atit în producția globală cit 
si în producția pe cap de lo
cuitor. Victoria aceasta, lega
tă de îndeplinirea cu succes a 
septenalului este d- 
ginită importanță 
Fiindcă azi Uniunea Sovietică 
nu mai este singură. în Euro
pa Și Asia numeroase popoa
re au rupt lanțurile robiei ca
pitaliste, pășind pe un drum li
ber, însorit. Laolaltă, și în 
frunte cu marele popor sovie
tic, ele alcătuiesc lagărul pu
ternic, de neînfrînt, al socia
lismului și păcii. Popoarele a- 
cestea înaintează într-un front 
unit, ajutîndu-se și sprijinin- 
du-se frățește. Victoriile, ex
periența qlorioasă a Uniunii 
Sovietice se resfrîng în chip 
luminos asupra tuturor țărilor

DE LAPTE, DE ASEMENEA, VA ÎNTRECE 100 MI
LIOANE TONE. De altfel, în ce privește producția 
globală de lapte și unt, Uniunea Sovietică a și cucerit 
primul loc în lume. Sporul următorilor șapte ani va 
aduce însă țării sovietice o nouă izbîndă : întrecerea 
Statelor Unite în producție pe cap de locuitor la aceste 
produse.

Milioane de tone de cereale, belșugul de carne, lapte, 
unt, zahăr, lină, va spori și mai mult bunăstarea omu-, 
lui sovietic, făuritor al comunismului. Și milioanele de 
colhoznici de pe întinsul țării, pășesc cu fermitate, cu 
bucurie, la înfăptuirea acestei mărețe sarcini.

Raportul tovarășului Hrușciov prevede că la afîrșîtul 
septenalului va fi înfăptuită electrificarea tuturor col-, 
hozurilor. Faptul acesta e un simbol emoționant. Dru
mul spre fericire al colhoznicilor, ca și al întregului 
popor sovietic, e luminat de lampa lui Ilici. Lampă ce 
poartă numele genialului învățător, ale cărui cuvinte 
se împlinesc azi pas cu pas.

Citind în ziare cuvintele giganticului plan, fie
care om cinstit de pe glob înțelege cu bucurie că 
mai presus de orice el înfățișează un fierbinte me
saj de pace. Fiindcă un stat care construiește 
uzine, fabrici, case de locuit, lucruri mărețe în
chinate bunei stări a omului, cheltuind pentru 
aceasta sume imense, nu poate fi călăuzit decit de 
dragostea de pace.

Dar planul septenal nu e numai un mesaj al 
păcii. îndeplinirea lui reprezintă pentru popoarele 
lumii o pavăză, o chezășie sigură a menținerii 
păcii. Sporirea puterii economice a Uniunii Sovie. 
tice, a întregului lagăr socialist, va face să spo
rească însăși puterea forțelor păcii. Tăria țărilor 
socialiste va fi atit de limpede pentru imperialiști, 
incit ei vor înțelege cu amărăciune zădărnicia ori
cărei încercări războinice, agresive. Iar popoarele 
iubitoare de pace, bizuindu-se pe forța lagărului, 
socialist, vor putea obliga cercurile războinice să 
renunțe la planurile lor criminale, inlaturindu.se 
astfel pe veci războiul ca mijloc de rezolvare a 
problemelor internaționale.

Astăzi, pofta de ciștig și de singe a ațițătorilor 
la război, a creat în diferite părți ale lumii, fo
care primejdioase de ațițări, spionaj și neînțele
geri. Ei au transformat Germania Occidentală în-

sodaliste. în 1958 producția 
industrială a țărilor de demo- 
crație populară a crescut de 
2,5 pînă la 18 ori, în compara
ție cu nivelul dinainte de răz
boi. îndeplinirea septenalului 
în U.R.S.S., dezvoltarea cres- 
cîndă a țărilor de democrație 
populară, va face ca în viitor 
țările lagărului socialist să 
producă mai mult de jumăta
te din producția industrială 
mondială.

Succesul acesta istoric va a- 
sigura definitiv superioritatea 

economică zdrobitoare a sis
temului mondial socialist asu
pra celui capitalist.

în fața lagărului capitalist, 
ale cărui țări sînt dezbinate 
de neînțelegeri și măcinate de 
crize economice, lagărul socia-1 
list se înfățișează ca un bloc 
de granit, ca o familie fră
țească ne care nimic nu o poa-1 
te fărîmița și care merge u- 
nită spre fericire.

Un ziarist american scria de 
curînd că planul septenal. cu 
bogăția sa de fapte, poate lă- 
sa unor țări o impresie atit 
de adîncă încît ele „vor ac
cepta comunismul". Vrînd, ne- 
vrînd, ziaristul american a 
rostit un adevăr. Fiindcă mili
oanele de 
din țările 
fi orbiți la 
cum bine 
mărețe se îndreaptă 
socialiste. Și ei își 
calea, adeverind spusele tova
rășului Hrușciov.

„Popoarele să fie acelea care 
să constate care orînduire le 
asigură mai bine nevoile, să 
aprecieze după merit fiecare 
orînduire',

septenalul — pagini de 
biruințe hotărîtoare. în
chizi o clipă ochii și vezi, 
ca într-un vis fără sea
măn, rodul acestei munci 
creatoare : coșurile fume- 
gînde ale uzinelor, nesfîr, 
șitele rețele de înaltă ten
siune. sutele de locomo
tive electrice și Diesel, 
străbătînd calea ferată. 
Și simți atunci și mai a- 
dînc cît de minunat sună 
cele spuse de tovarășul 
Hrușciov despre industria 
grea: „Telegarul nostru 
puternic"...

Da. telegarul acesta de 
otel va sluji poporului so-? 
vietic să împlinească viei 
forios cuvintele scrise 
cîndva de Maiakovski: 

, „America cea Iute de 
picior 

o vom ajunge
și o vom întrece...**

Cu 42 de ani în urmă, cînd 
porțile Palatului de iarnă din 
Petrograd se năruiau sub a- 
saltuț eroic al muncitorilor, 
matrozilor și soldaților, in is
toria lumii se deschidea o filă 
nouă : a 
fător. Și 
ei o altă 
tunecată 
taliste.

în anii 
riosul popor sovietic, 
biruiit în calea sa 
grele încercări, a 
ces după succes. Sub privirile 
uimite și agitate ale capita
liștilor. prima țară socialistă 
din lume a devenit un stat tot 
mai puternic, mas bogat. Ca 
să înțelegi asta, e de ajuns 
să constati un fapt: în 1958 
producția industrială a Uniunii 
Sovietice a întrecut conside
rabil producția industrială a 
Angliei, Franței și Germaniei 
Occidentale, luată la un loc. 
E o victorie strălucită, care a 
dovedit din plin superioritatea 
orînduirii socialiste. Dar dru
mul oamenilor sovietici e un 
drum ce suie necontenit către 
Înălțimi. Munca uriașă a po
porului sovietic a întărit ast
fel statul sovietic, incit astăzi 
cd a pornit o întrecere hotărî- 
toare cu statul capitalist cel 
mai puternic economicește: 
S.U.A. Nu o întrecere pe 
timpul de luptă, ci o întrece
re pașnică, a muncii. Și în a-1 
naltul acesta pașnic, poporul 
sovietic știe că va învinge, că 
«re toate posibilitățile pentru 
aceasta.

...Privești o cursă sportivă 
Si îți spui : „Atletul acesta 
va cîștiga. pentru că aleargă

inlaturindu.se
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tremurelor au existai de~a 
lungul vremurilor multe 
superstifii. credințe false, 
care au circulat și mai 
circulă și azi In unele col
țuri de lume.

Astăzi, insă toată lumea 
știe că seismele, sau cutre
murele de pămini, se pro
duc orin prăbușiri de stra. 
tari (pături) in interiorul 
pâmintului și că, cu cit 
înălțimea de la care cad 
ele este mai mare, cu a- 
tit cutremurul este mai 
puternic, mai distrugător. 
Iar cu cit această prăbu
șire se reduce mai in ă- 
dîncu! pamintultti, cu atit 
cutremurul este simțit pe 
întindere mai mare. Punc
tul din interior, unde se 
produce prăbușirea, se nu
mește focar, iar cel de la 
suprafață, unde răzbește 
c. venirea. se numește 
centru.

Penlru studierea 
b le mei cutremurelor, 
a ceea ce se numește 
ismicitatea" pâmintului. 
cu ocazia Anului Geojizic 
Internațional, s-a cerut 
fiecărei țări participante 
să întocmească cataloage 
ale cutremurelor de pâ- 
mint din cele mai depăr
tate timpuri, căutînd prin 
cronicele, prin actele vre
mii sau prin bibliotecile 
și arhivate respectivei țâri. 
Și in țara noastră s-a al
cătuit un astfel de cata

epi-

pro- 
sau 

„ser

, ■

log, din studierea căruia 
oamenii de știință au tras 
concluzii foarte prețioase- 
Așa, de pildă, s-a stabilit 
că cele mai puternice și 
mai întinse cutremure sînt 
produse de un focar a- 
dinc (intre'150—130 km) 
din Cotul Carpaților 
(Vrancea), avind intensT 
tai ea pină la Iff. Croni
cele moldovene spun că 
un cutremur de acest fel 
a dărimat o parte din Ce
tatea Sucevei, pe cînd Vo
dă Ștefan cel Atare se gă
sea la masă. Un altul a 
dărimat in 1802 Turnul 
Colței din București, iar 
altul a pustiit in 1838 o- 
rașul București.

Rezultatele cercetărilor 
întreprinse de seismolo
gii din țara noastră sini 
foarte însemnate- Ele fo
losesc mai cu seamă in 
domeniul construcțiilor, 
care in anumite regiuni 
ale țării sini făcute ca 
deosebită atenție. Alte 
studii sini întreprinse 
pentru găsirea unei me
tode de prevestire a sets’ 
melor mai puternice.

Prof.
A. FLOR1NESCU

înconjurat de păduri, undeva 
în Siberia se află, orașul To
bolsk. Aici s-a născut Dmitri 
Ivanovici Mendeleev. Mulți co
pii se jucau în pădurile din ju
rul acestui oraș- Dar nelipsit în
tre ei era micul Dmitri Ivaoo 
viei. Fire iscoditoare el își pe
trecea ceasuri întregi în mijlo
cul naturii și nimeni mai bine 
ca el nu știa să deosebească 
din mulțimea copacilor fiecare 
soi în parte. împreună cu băie
ții din satul vecin, cutreierînd 
pădurea după ciuperci și fruc
te, el privea cu aceeași curiozi
tate ouăle din vreun embușar tu 
tufe, sau punea o broască, un 
șarpe mori tntr-un mușuroi de 
furnici. Astfel mulțumită aces
tora, el obținea un schelet cu 
totul dezgolit de carne pe care-1 
cerceta c» atenție. Zburdalnic și 
mereu gata să pornească prin 
locuri noi, Dmitri Ivanovici a- 
junsese să cunoască pădurea. 
El știa totdeauna unde sînt cele 
mai man desișuri de coacăze, 
că sub plopii tremurători trebuie 
să caute ciuperci roșii, iar în co 
drui de pini, ciuperci albe.

Ceva mai tîrziu cînd locuia la 
fabrica de sticlă din Aremzian- 
ca. dragostea sa pentru științele 

. naturii îl face să urmărească 
cu-un interes deosebit munca de 
acolo. Privea cu atenție cum 
muncitorii introduceau în oale 
nisip, calcar, și salpetru pentru 
fabricarea sticlei și îl uimea va- 

Tietatea nuanțelor ce le vedea pe 
smalțul de pe oale. Aceste ob-

125 Je ani 
Je la nașterea
marelui ckimist

AAenclel

frecării aerului de pereții aero
statului în mișcare au folosit 
mai apoi și cunoscuților pio
nieri ai navigației aeriene A. F. 
Mojaischi și C. E. Țiolcovschf.

Dar deosebitul merjt pentru 
care Mendeleev este socotit un 
mare savant chimist al lumii, este 
acela de a fi descoperit legea pe
riodicității elementelor. De nume
le său este legată astfel clasifica
rea periodică a elementelor, cu
noscută în chimie sub numele de 
tabelul lui Mendeleev. Această 
clasificare rațională a elemen
telor este bazată pe observația 
făcută de Mendeleev că: pro
prietățile elementelor sînt în ra
port periodic cu greutatea lor 
atomică. Stabilind aîest criteriu 
fundamental, Mendeleev nu nu
mai că a aranjat în tabelul său, 
cete 60 de elemente cunoscute 
pînă atunci, dar în comunicarea 
sa din seara zilei de 
1869 la Universitatea 
tersburg a susținut: 
să ne mai așteptăm la
rirea și altor multe corpuri sim
ple, necunoscute încă". In tabe
lul său el a lăsat libere căsu
țele în care urma să se treacă 
elementele ce aveau să fie des
coperite. Și preconizarea mare
lui savant s a adeverit. In mai 
puțin de 20 de ani D- I. Men
deleev a avut fericirea să con
state că 3 elemente noi, au și 
fost descoperite: Galiul — de 
către francezul Lecoq Boisbau- 
drau, Scandiul — descoperit de 
suedezul Nilson și Germaniul — 
descoperit de 
Winkler. Iar 
Iul său s au 
descoperirilor
alte îl elemente.

Acum, la sărbătorirea a 125 de 
ani de ia nașterea sa, cuvintele 
marelui chimist D. I. Mende
leev sînt tot atîtea îndemnuri în 
munca de cercetare 
urmașilor săi :

,,în fața noastră 
■ deschisă ca o carte 

Tocmai frumusețea, 
tea și vitalitatea, 1 
variabilitate a fenomenelor, îm
piedică să citească tainele natu
rii pe 
tească 
cuiva, 
legați, 
ascunse ale naturii a căror în
trebuințare va crea un viitor lu
minos, marii noastre patrii".

6 martie
din Pe- 

,.Trebuie 
descope-

servațu aveau să fie de folos 
mai ttrziu, celui care a devenit 
cunoscutul chimist D. I. 
deleev.

Men-

*
perse-
licea-

O E CE?
De ce alunecă săniu+a pe zăpadă ?

Pe zăpadă, oare ? Ce aii spune dacă ați afla că să
niuța nu alunecă pe zăpadă, ci pe... apă ? Numai că apa 
aceea nu se vede deloc. Cînd vă plimbați cu săniuța, nu 
numai că se rup steluțele și micile aristale de gheață 
ale zăpezii, dar se produce și o puternică frecare de-a 
lungul tălpilor de fier sau lemn ale săniuței. Or, se știe 
că frecarea produce totdeauna căldură. Căldura topește 
zăpada, se formează apa și se produce un fel de ungere 
a tălpilor săniuței. Iată de ce săniuță alunecă alit de 
ușor pe zăpadă.

De ce sclipește zăpada ?
Iarna, apa din nori, cade, datorită frigului, sub formă 

de cristale de gheață. Astfel se întîinesc 7 forme dife
rite ale cristalelor de gheață.

După cum se știe, cristalele au însușiri optice deose
bite. Razele de lumină se reflectă în micile fețe lucioase 

’ ale cristalelor de zăpadă, de mii de ori, la fel ca în dia
mant — împrumutîndu-i și strălucirea acestuia-

Au trecut anii. Ani de 
verență în studiu în care 
nul și studentul D. I. Mendeleev 
a dovedit o uriașă putere de 
muncă. Tînărul profesor de chi
mie era pasionat pentru cerce
tări științifice. Ei a inventat al- 
timetrul pentru navigația aeria 
nă și catetometrul mic, pentru 
măsurarea exactă a înălțimilor- 
Dorința de a observa îndeaproa
pe o eclipsă de soare a fost a- 
tît de puternică îneît l a deter
minat să zboare singur cu un 
balon pentru a observa eclipsa 
de soare din anul 1887. Inchi- 
puiți-vă dt de mare a fost nou
tatea pentru acea vreme. Obser
vațiile asupra navigației aeriene 
pe care D. I. Mendeleev le-a fă 
cut în acest zbor, au fost punctul 
de plecare pentru conceperea u- 
nui proiect de aerostat dirijabil. 
Studiul cu privire la influența

chimistul german 
piuă azi, la tabe- 

adăugat, potrivit 
științifice, încă

științifică a

natura stă 
■ minunată.

complexita- 
adică eterna

acei care nu știu să ci- 
decît după prescripțiile 

Dar acel care n-are ochii 
acela vede forțele încă

REZUMATUL CAPITOLELOR 
ANTERIOARE

Mihai, Dana, Fane și mica Tița alcătu
iesc un grup de prieteni care își petrec va
canța împreună. Mihai descoperă într-o 
noapte un aparat de radio emisie cu undă 
dirijată, ascuns de vecinul său Băiuță,. un 
fost anticar, în iedera ce învelea gardul. 
A doua zi nu mai găsește insă aparatul în 
același loc. Totuși, anunță miliția. Se pare 
însă că la miliție nu prea e crezut. Amin- 
tindu-și direcția antenei el o verifică cu a- 
jutorul unei busole și împreună cu Fane 
și Dana, pornește să găsească postul de e- 
misie. Nenea Tudor, noul vînzător de ziare 
de Ia chioșcul din colț, înștiințat de Ti.a, 
pire fcarte îngrijorat de plecarea lor. Co
piii nu-șî dau seama că cineva îi urmărește 
în pădure.



Dragi prieteni.

Vă trimit salutul meu de scriitor fi vă transmit salutări de la toți 
scriitorii pentru copiii din R.S.F.S.R. Mi-a făcut o deosebită plăcere să aflu 
că In R.P.R. sbti cunoscute bine versurile fi povestirile poeților fi scriitorilor 
sovietici.

Popoarele noastre sini legate pnntr-o prietenie puternică, frățească. De ase
menea sînt prieteni și Uter ații noștri. Să se întărească această prieteniei

r-ionieru de la Școala de 7 ani cu limbă de predare maghiară dri 
Oradea, cartierul Seleuș, sînt niște radiofoniști foarte pricepuți. In fotografie, 
un grup de pionieri ascultind pruna emisiune realizată de ei și înregistrată pe 

bântui de magnetofon. Menționăm că, de curind, ei singuri și-au radioficat 
întreaga școală

Fotoreporter B£ CZ Y NI CO LA F
Oradea

Mărturii
Muzeul de istorie a 

Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. De cum pășești în 
sălile lui, învăluite de o 
liniște gravă, înțelegi că 
ți se deschide în față o 
carte de aur a eroismu
lui, pe care o pană, oricît 
de măiastră, cu greu ar 
fi putut-o zugrăvi. Mîini 
pline de emoție au adu
nat aici mărturii vii des-

glorioase
pre lupta necurmată a 
oomuniștilor din patria 
noastră, în anii de adîncă 
ilegalitate. Privești docu. 
mentale «spuse și gtadu- 
rile-ți zboară la cei care 
n-au precupețit nimic, 
pînă h jertfa supremă a 
vieții, pentru ca traiul ce
lor asupriți să fie mai 
bun. mai omenesc.

Iată sala unde stat o.

gimdâte glorioasele lupte 
ale ceferiștilor din zilele 
Învolburate ale lui februa
rie 1933. Te tatîmpină 
aici tabloul pictorului 
Mickeai. Pe fețele celor 
care luptau împotriva răz
boiului. a fascizării țării, 
fafrtmtînd gurile mitralie
relor, se citește dîrzenia, 
hotărârea de a nu ceda ta 
fața gloanțelor.

în alt ioc sirene, a- 
ceeași cave în rilele fur
tunoase chema ceferiștii 
la luptă, așteaptă parcă 
pe neînfricatul utecsst Va. 
■ile Roaită. Trupul erou
lui a fost sftrtecgi atunci 
de gloanțele ucigașe. Cu 
ctaăsuHil ea obișnuit. Si
guranța, trepădușul de 
pază al regimului buvghe.

buletmele de deces ale 
color răpuși. „Omor prin 
annă de foc (omor scu
zabil)”. Da, pentru ei era 
scuzabil ca muncitorii să 
fie uciși atunci ci nd își 
cereau drepturile...

Te impresionează de a- 
aemenea, profund, tabloul 
în care populația nevoiașă 
a orașului, cu fețele tra
sa, îmbrăcată prost, în
fruntă cordoanele poliție, 
naști pentru a aduce luă
rii celor arestați. Fiindcă 
mn și mii de oameni erau 
cu inima alături de eroi
cii muncitori ceferiști, a. 
lături de lupta neînfrica
tă a Partidului Comunist 
Și la fiecare pas, la fie
care nouă și glorioasă 
mărturie aflată aici, simți 
puternic, covârșitor, suflul 
tăriei de neinfrînt a par- 
tăduhri, prin lupta căruia 
ne bucurăm ari de 9 via
ță fericită, luminoasă.

Zilele trecute, pe ueiue.ușu. etn apropierea 
™ Școlii medii nr- 2 din iași, s-a desfășurat 

etapa pe clase a fazei de iarnă a Spartachia
dei pionierilor și școlarilor, ia săniuș. La 
întrecere au participat peste 200 fete din 
toate clasele. Cele mai bine pregătite s-au 
dovedit a fi: Zamfir Dana, cl. a V-a, Tofan 
Eugenia, cl. a Vl-a A, Creta Angela, cl. a 

VH-a A, Șecbănescu Georgeta și Rusu Luminița d. a VII-’ 
B, care de altfel, s-a*i calificat pentru etapa pe școală.

Peste 6000 de pionieri de pe întreg cuprinsul raionului 
Ciinpniung Mused și-au disputat întiietatea in cadrul eta
pelor pe clase și școală din cadrul fazei de iarnă a Spar
tachiadei. In ceea ce privește numărul participaaților cit și 
rezultatele înregistrate, s-au evidențiat în mod deosebit 
pionierii de la Școala de 7 ani — Rucăr și cei de la Școala 
de 7 ani — Cetățeni.

In aceste rile cei mai buni sportivi se antrenează cu per
severență pentru a se prezenta cit mai bine la etapa inler- 
comunaîă ce se va desfășura in prima jumătate a acestei 
luni.

De curind pionierii clasei a VH-a de la Școala de 7 ani 
din Vatra Dornei, și-au disputat întiietatea la șah, in ca
drul etapei Ia a Spartachiadei După citeva dispute in- 
dirjite, au fost desemnați campionii clasei, la șah: Bilec 
Rodica și Hău Toader, care vor fi prezenți, cum e firesc, la 
etapa pe școală.

La cererea cititorilor noștri, publicăm mai jos adresele
unor pionieri străini care 

cu copii
: vor să corespondeze 
romini.

<
OLEINIKOVA LIUBA cl. a Vi a B 

Sc. Medie nr. 1 Petropavlovsk 
Voronej — U.R.S.S.

„Mă interesează cele mai felurite 
problențp din viata școlărească a co
piilor din Republica Populară Romînâ”.

EDMUND HAZULA 
Wegherowo ul Zielonki II 
Poarorze — POLONIA

„Doresc să corespondez cu pionieri 
rommi pe care.i pasionează fîlatelia, 
sportul și colecționarea de ilustrate”.

HELMUT VOGELSANG
Post Thai Thur KI Beriinchen

RD.G.

„Pe mine nîă pasionează radioul, 
telegrafia și electricitatea și doresc 
mult să fac schimb de scrisori cu 
pionieri romîni”.

BAVEL BARTONSEK
Novy Bydzov Tr. cof. Apmady 44 

R. CEHOSLOVAC A

„Doresc să fac cunoștință cu pio
nieri romîni care să-mi scrie despre 
activitatea pionierească. învățătură și 
alte preocupări”.



>

HORIA SERBANESCU

Marioara 
și substantivele

Cugetările 
Gică Notă Mică
Azi m-a întrebat tovară

șul profesor, de cînd lip
sesc ie la scoală. Nu știu 
de ce au rîs toti de mine, 
cînd am răspuns că lipsesc 
de la moartea lui Alexan
dru Machedon ?!

Curierul șugubăț
Țurcălescu Ntcușor Loco — Nu 

e adevărat: După Mircea cel 
Bătrin, nu s-a suit pe tron Sar. 
mtsegeiuza, iar Matei Basarab 
n-a tost fiul eit

Titișar Popescu Timișoara — Ne 
scrieți că Dă ..spargeti capul" 
glndindu-vă ce ajutor putefi da

Marioara e cam certată cu grama
tica. Săptărnina trecuta a tost între
bată de ce gen e substantivul 
„Pom". — ...E de gen „.amblgen* — 
Un pom._ o poamă 1“ — a răspuns 
ea. în basul întregii clase.

Nota proastă căpătată, n a reușit 
s-o convingă că .Pomul* e un sub
stantiv de gen masculin. A doua si a 
adus o listă întreagă de substantive 
„ambigene" :

Am observat că de 
ori nu știu lecția, nu 
să răsDund nimic din

părinților în timpul iernii. R; 
De ce să vă spargeti capul, 
mai bine spargeti lemne pentru 
încălzit și căraft-le in casă t 

Poet debutant. Fălticeni — Pseâ- 
donimul „Mthail Emtnescu’ nu

Un pat — o patâ 
Un vâr — o vară 
Un tap — o teapă 
Un poet — o poiată 

cep — o ceapă 
cod — o coadă 
tei — o felie 
nor — o noră 
leac — oleacă 
lup — o lupă 
coco; — o cocoașă 
val — o vale 
par — o pară

— Al citit „Așa s-a călit otelul"?
— Nu. Eu citesc numai literatură... tehnica na

mă interesează t

Gerilă și rugat mute Mantii 
Apuseni la Galați 
teză geografie.

cititorii cunosc șl alte 
exemple ca cele de mai sas, sini 
rugafi să te comunice de urgentă 
Marioarei !

cauză

Duba ce voi termina 
jcoala. am de gînd să in
tru... in vacantă I

r — La dulapul detașamentului nostru, na poate 
umbla nimeni, nu se potrioeșle nici o cheie I

— Și ooi cu ce.l deschidefi ?
. — Ca cuiul I

G. BURSCH1

Elevii leneși molipsesc 
De cooiii buni. Bine, dar 
asta nu explică cine-î mo
lipsește pe cei leneși ?

e bun. fiind prea cunoscut. 
Căutafi ceva mai potrivit. Ex.: 
Viahuță. Coșbuc, Agîrbiceanu 
etc.

R Licufă. CI. a lil a elem. Ca
racal — Chemat telefon Moș

N. NOBiLESCU

Elevul Somnorici 
la ora de compunere

(Somnorici cască privind caie
tul deschis) Va să zică— Să facem 
o compunere despre iarnă... e u- 
sori (Cască). Iarna e bine, fiind
că noaptea e mai lungă decit 
ziua și putem dormi mai mult.» 
icască). Ar trebui să fie schim
bat si programul. Mie mi-ar pla
ce așa: Dimineața să ne lase să 
dormim, ca să pot si eu după 
masă să mă odihnesc nițel, că 
daia-i iarnă. (Cască apăsat). 
Iarna mai e bine, fiindcă vine A. 
nul Nou și vacanta I In vacantă 
poți să dormi cit vrei... si să mă-

ninci bunătăți. Din- toate mincă- 
rurile de Anul Nou, mie-mi place 
somnul, care e un pește din fami
lia vertebratelor. Capul este unit 
cu trunchiul pentru tăierea apei. 
Somnul are și urechi dar nu aude 
cu ele, așa că în timpul somnului, 
somnul poate să doarmă liniștit— 
(cască adine). Somnul are și a- 
parat digestiv, dar acesta nu-i a* 
iută la somn ci la mîncare. Sonv

nul cînd _________________
respirat el respiră prin bronhii. 
Somnul nu sforăie cînd doarme, 
lama mai e frumoasă pentru ci 
e cald în casă și poți dormi ca să 
visezi mai mult. Cel mai frumos 
vis care l-am visat Începe așa: 
Era iarnă si toate ceasurile deș
teptătoare sunau cu o oră mai 
tîrziu.„ iar eu dormeam cu două 
ore mai mult! (Adoarme).

doarme nu măninci. De

' Mimico, imi dai și mie o bucățică din oglindă 
'aceia mare de cristal ?

— Cum o să-ți dau, nu pot să rup din ea.
. — Păi nu-i nevoie s-o rupi,c-am spart-o eu.

R. DULDURESCU

Pionieri
și școlari!

ș

Abonamentele se fac

școli.
j

str.
34.

I 
I I
X

la toate oficiile poș
tale, factorii poștali, 
difuzorti voluntari din

Aboriafi-vă Ia ga
zeta voastră „SCIN- 
TEIA PIONIERULUI" 
organ al C.C, al 
U.T.M

REDACȚIA Si ADMINISTRAȚIA București, Piața „Scinteii* tel. 17,60.10. 1761,00. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din școli. 
Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scinteii „I. V. Stalin’.

Proiectoare de diafil. 
me utile școlilor pen
tru exemplificări. Dia- 
scoape pentru dlafit- 
me produce Coopera, 
ti va „Presajul" 
Sf. Apostoli nr. 
Telefon 15 71.76.

PRODU
ZAHAROASE. 

DULCIURI, PRODUSE DE 
COFETĂRIE------- ETC.

' ' '■C0*ple.la.S«/4c.

■ „UNIREA COFETARILOR" '


