
Proletari din toate țările, uniți-uă!
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Rpmin, iii- pțata./ ani, dragi gnelonHLa mulfi

grîne din acest an 
din spicele culese 
miriști !...

SCINTEIA 
PIONIERULUI

Problemele de fizică care cer să fie 
rezolvate în era cuceririi astrelor 
deschid un cîmp larg de activitate. 
Ele cer dragoste de știință, price
pere, stăruință și mult entuziasm,

Desen de Z. IULIAN

Anul Xi nr. 52 (734) * luni 28 decembrie 1959 * 8 pagini 30 bani

De he ani încoace, sfârșitul de an coincide 
pentru noi în chip fericit cu una dintre sărbă
torile cele mai dragi : Ziua Republicii. Cu 
fiecare nou an al său, așa cum o arată și 
anul 1959, mai mîndră ne este patria, mai 
îmbelșugată, mai puternică. E rodul hărniciei 
poporului nostru, stăpîn pe soarta sa, și al 
înțelepciunii conducătorului iubit, partidul

Anul 1959 e pe sfîrșite. Să-i spunem, deci, 
un călduros „Drum bun I", căci a fost un 
an bun și rodnic. Pe răbojul lui, oamenii 
muncii din patria noastră au înscris mai mult 
metal, mai multe mașini și tractoare, mai 
multe grîne, mai multe case și școli noi, Pe 
răbojul lui sînt înscrise și succese de-ale 
voastre ! Mai întîi, recolta bună pe care 
cei mai mulți dintre pionierii țării au 
cules-o de pe ogorul celui dinții tri
mestru de învățătură. Apoi, cine nu știe 
că în oțelul ce-a clocotit în cuptoarele 
Hunedoarei sau Reșiței s-a aflat și o părti
cică a muncii voastre pionierești - fierul 
vechi adunat de voi I Sau că în belșugul de

au intrat și boabele aurit 
de voi, pionierii, de pe

Pășim acum intr-un 
nou an, 1960. Cum va 
fi el ? De bună sea
mă, îl va întrece în 
rodnicie pe cel de 
care ne despărțim a- 
cum I Așa e obiceiul 
într.o țară ca a noas
tră, socialistă. Cu mic, 
cu mare vom ajuta ca 
să ne fie și mai înflo
ritoare patria în anul 
ce vine.

Vă felicităm cu căl
dură de Ziua Repu
blicii, pentru succesele 
voastre I Totodată, pă
șind în noul an, vă 
dorim să fiți veseli și 
sănătoși, iar la carte 
să obțineți numai re
zultate bune ! La mulți 
ani, dragi prieteni I

I ÎNVATATI
CU SÎRGUINȚA

iar acei care reușesc să mai smulgă 
un secret naturii sau sâ aplice cu 
folos în viată rezultate deja cunos
cute, sînt răsplătiți cu una din cele 
mai mari satisfacții pe care le poate 
avea un om, aceea de a contribui la 
progresul omenirii. Aș vrea ca o dată 
cu începerea acestui nou an să vă 
gîndiț t ce ram spus și să porniți 
cu avî A înnoit în munca voastră de 
califi ire științifică, pentru a deveni 
cetățeni conștienti și activi în fău* 

1 rirea societății socialiste.

Acad. prof. 
HORIA HULUBEI

Insușiți-vă tehnica
De mult am îndrăgit locomotiva cu mecanismele ei com

plicate. De mult bat drumurile de fier ale țării, în lung și în 
lat. Dar trebuie să vă spun că ori de cîte ori urc în cabina lo
comotivei, am aceeași emoție. îmi crește inima cînd văd cum, 
cu fiecare zi, țara devine tot mai frumoasă, tot mai bogată, 
în aceste condiții minunate creșteți și voi, dragi pionieri și 
școlari. Mi-ar place să știu că îndrăgiți cît mai mulți meseria 
mea. Are de ce să vă fie dragă — ea vă dă prilejul să cunoaș
teți frumusețile patriei înflori toare. Eu nu pot decît să vă 
urez. să învățați cît mai bine la școală^ să vă însușiți tehnica 
noua, să fiți demni de condițiile minunate pe care vi le-a creat 
partidul nostru drag.

ȘTEFAN LUNGU
Erou al Muncii Socialiste

Pentru înflorirea patriei...
Din nou sărbătorim ziua Republicii I Ne aflăm în pragul 

unui nou an. E un bun prilej nu numai să vedem care sînt 
rezultatele de pînă acum, cîte note frumoase au înflorit în 
dreptul numelor voastre, în catalog, dar să și pășim mai de
parte, cu elan sporit.

Vrednicia voastră, a pionierilor și școlarilor, sa se corn 
cretizeze în note tot mai bune, să faceți cît mai mult loc note’ 
lor de 9 și 10 și mai ales, să nu uitați un lucru principal 
disciplina. Să fiți vrednici cuceritori ai cetății științei, 
ceasta e cea mai mare contribuție a voastră la înflorirea pa
triei noastre scumpe I

MARIA SAVCIUC 
învățătoare fruntașă 

Școala medie nr- 36, Bucureșlâ
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Cele mal

frumoase adunări

Intîlnire 
cu 

prieteni
Oaspeții, utemiștii Radu Ni- 

colae și Tudor Constantin, 
muncitori fruntași la Rafinăria 
3-Teleajen din Ploești, nu s-au 
lăsat așteptați. Invitația pio
nierilor de la Școala de 7 ani 
nr. 12 o primiseră cu bucurie 
și acum, întîmpinați cu flori, 
iși aduceau aminte cu plăcere 
de timpul cînd și ei purtaseră 
cravate roșii-

întrebările pionierilor ve
neau una după alta : „Cum 
lucrați în rafinărie?" „Cum 
este acolo ?“ „Cum poți deveni 
fruntaș in producție" ?

— 0 să veniți la noi. la ra
finărie, și-o să vedeți ce apa
rate avem, le-a spus Tudor 
Constantin. Din țițeiul negru 
scoatem benzină, petrol, uleiu
ri din cele mai fine etc. Vrem 
să dăm produse cit mai bune, 
de aceea aplicăm cele mai 
avansate metode. Și eu învăț 
necontenit. Să fii un muncitor 
priceput, fruntaș, nu-i ușor! 
Trebuie intr-adevăr să depui 
străduință.

— Sîntem o familie nume
roasă, le-a spus Radu Nicolae, 
printre altele- Tata, de cînd 
il știu, tot în rafinărie a lu
crat. Pe vremea regimului 
burghezo-moșieresc i-a fost 
greu să ne crească- De-abia 
avea ce să ne dea să mîncăm. 
Pleca dimineața și se întorcea 
seara rupt de oboseală. Acum 
parcă a întinerit Are și de ce. 
Unul dintre frați este student, 
eu am urmat liceul seral, iar 
acum sînt și eu student. Stegu- 
lețul de muncitor fruntaș pe 
căre i am este și el o cinste. 
Sînt bucurii pe care tata nu 
le-a visat.

De aflat au mai aflat încă 
multe pionierii; și despre bri
găzile fruntașe de muncitori, 
și despre întrecerile dintre ele, 
și despre mașini, și despre joi- 
le tineretului-.. In sfîrșit, au 
hotărît împreună ca în curînd 
și pionierii să le facă munci
torilor o vizită. Vacanța va fi 
un bun prilej pentru aceasta.

ELENA ȘTEFAN
---- ooOoo----

— IONICĂ VEDE-TOT!
— Prezent! Se 

putea oare să lipsesc 
tocmai acum?... Dar, 
vorbă muită-sărăcEa 
omului iar voi, prieteni, 
așteptați desigur veștile 
mele...

în 
sa

de

PETRE ENACHE

care s-a 
dat naș- 
sfîrșitul 

pionierii

De 
pe

Șco'ila medie nr. 28: 
Note bune

— Sîntem mîndri de școala 
noastră, ne spune pioniera 
Anca Răutu, președinta detașa-

La începutul acestui an școlar, pe întreg cuprinsul ță
rii s-au dat în folosință zeci și sute de școli noi. Multe din
tre ele se află în orașul București. Dornici să-i cunoaștem 
pe cei care învață în noile școli, am organizat un raid în 
cîteva dintre ele. Cele șase școli pe care le-am vizitat 
sînt numai o parte din numărul mare de școli noi date în 
folosință, dar și acestea sînt de ajuns pentru a înfățișa 
marea grijă pe care o poartă Partidul și Guvernul nostru 
copiilor patriei, precum și felul în care copiii se stră
duiesc să răspundă grijii ce li se acordă.

Școala de 7 ani nr. 111: 
Pentru atelierul școlii

Pionierii de la Școala de 7 
ani nr. 111 iși îndrăgesc mult 
școala. Le place să facă expe
riențe în laboratorul de științe 
naturale, de fizica și chimie, 
să lucreze în atelierele de lă- 
cătușerie și tîmplărie. Pentru 
acestea, mulți dintre ei au exe
cutat desene, planșe și chiar 
unelte. De la Mihai Blidaru 
președintele grupei întîîa, am 
aflat că, de pildă, pionierii din 
detașamentul nr. 2 au lucrat 
fierăstraie pentru atelierul 
tîmplărie.

Școala medie nr. 2: 
0 zi pe săptăniînă, 
curățenie generală!

■— O pată de cerneală ? 
unde a „apărut" ? Și, chiar 
loc, cele două președinte ale 
detașamentelor claselor a VI-a 
B și a III-a A, care învață al
ternativ în această sală de 
clasă, Viorica Drăguț și Rodi- 
ca Dobre, au ținut sfat.

Această întîmplare 
petrecut mai demult a 
tere unui obicei : la 
fiecărei săptămîni, 
șterg pereții de praf, mătură, 
fac parchetul. 

£8?

mentului nr. 9. Recunoștința 
noastră pentru tot ce avem azi 
este oglindită în notele noas
tre. Detașamentele unității sînt 
bune la învățătură și ne 
mîndrim cu pionierii Clau
dia Florescu, Mihai Mureșan, 
Gheorghe Bodnăraș, Ioana 
Șchiopu și mulți alții care au 
numai note foarte bune.

Școala de 7 ani nr. 10 r 
Școală nouă în cartier nou

La primul sunet al clopoțe
lului, au pășit în clasele lumi’ 
noase și frumos mobilate puz
derie de copii. Numai cei din4 
tr-a I-a ocupă pînă acum șapte 
săli de clasă. In total, în școală 
învață peste 1.100 de copii.

— Știți, noi avem școală 
nouă în cartier nou, spune un 
pionier. înainte, pe locul unde 
se înalță acum acest cartier 
erau niște gropi.

St
Intr-adevăr- în cartierul Flo- 

reasca, la fel ca și în alte car
tiere cum sînt Bucureștii Noi, 
Vatra Luminoasa, Ferentari, 
s-au construit zeci și zeci de 
blocuri care găzduiesc familii 
de oameni ai muncii. Anul a- 
cesta au intrat în construcție 
peste 650 de apartamente. In 
prezent, Floreasca are aspectul 
unui uriaș șantier. Cînd vor 
lua sfîrșit lucrările cartierul 
va avea peste 11.000 aparta
mente.

Școala de 7 ani nr. 183 
Îngrijirea străzilor

Pe holuri, în săli, pretutin
deni domnește ordine și cură
țenie. Flori exotice și obișnuite 
împodobesc interioarele. Pio
nierii și școlarii de aici învăță 
bine și, în semn de recunoș
tință pentru acest dar al parti
dului, iși îngrijesc cu multă 
atenție școala. Mai mult însă : 
se interesează și de curățenia 
străzilor din cartier. Ei_ au luat 
sub îngrijirea lor străzile M. 
Eminescu, Stejarului și Fru
moasă.

cu vechi

cu muncitori

stau 
i vor 

să mul- 
pentru 
poartă, 

i se pre- 
distinc- 
și cîn-

Școala de 7 ani nr. 143: 
Pentru distincțiile pionierești 

în Școala de 7 ani nr. 143 
din București învață peste 600 
de pionieri și școlari. Și școala 
aceasta s-a ridicat de curînd. 
Sălile de clasă, băncile, ta
blele, totul este nou. Deși a tre
cut o jumătate de an de cînd 
sute de copii învață zilnic în 
această școală, ea este tot 
nouă. Curățenia, disciplina, și 
mai ales învățătura i 
atenția pionierilor. Ei 
facă cinste școlii, vor 
țumească partidului 
grija pe care le-o 
Foarte mulți dintre ei 
gătesc să primească 
țiile pionierești. Poezii 
tece despre patrie și partid au 
învățat multe. în vacanță și au 
propus și alte activități pentru 
primirea distincțiilor. Așa, de 
pildă, vor ține adunări despre 
eroii clasei muncitoare, vor vi
zita unele întreprinderi. S-au 
gîndit să facă și o excursie 
pentru a învăța să se orien
teze.

AL. MIHU

li s»I® 1 * f
ț. MST 8L &

fiecare an, 
vacanța de iarnă este 
așteptată cu mare ne
răbdare de copii. Pen
tru ca ea să fie cît 
mai plăcută și folosi
toare, pionierii din o- 
rașul Iași au prevăzu
te o serie de activități 
interesante. Iată cîte
va dintre ele :

In toate unitățile de 
pionieri se va organi
za sărbătorirea pomu
lui de iarnă, vor avea 
loc adunări deosebite, 
întîlniri 
membri de partid, în
tîlniri 
fruntași, apoi vizite la, 
atelierele C.F.R. 
Pintilie", la 
.Țesătura’’, la 
le de tricotaje 
dova" „Textila 
I.C.E.T. etc.

Fiecare unitate de 
pionieri va învăța în 
vacanța de iarnă cîn- 
tece patriotice, pionie
rești și felurite jocuri.

In ziua de 8 ianua
rie 1960 va avea loc 
un concurs de săniuș, 
schi și patinaj — pe 
oraș.

Nu va fi uitată nici 
munca de folos pa
triotic ; se vor organi
za în vacanță acțiuni 
colective de strîn- 
gerea fierului vechi, a 
maculaturii, precum și 
pentru înfrumusețarea 
claselor, a școlilor.

La Casa pionierilor 
în unități se vor 

organiza concursuri de 
jocuri, seri de basm, 
de curiozități științi
fice, serate literare și 
muzicale, audiții co
lective la radio.

Aceste activități, 
multe altele, vor face 
ca vacanța de iarnă a 
copiilor din orașul 
Iași să fie într-adevăr 
frumoasă. Comisia o- 
rășenească de orga
nizare a vacanței le 
urează petrecere plă
cută.

„Ilie 
fabrica 
fabrici- 

,,Mol- 
Roșie",

Pionierii din satul Babșa, regiunea Timișoara, sînt buni 
prieteni cu cartea : de curînd ei au înființat în școală un 
stand de cărți, de unde-ți poți alege, după pofta inimii, pe 
cele mai frumoase.

Pe pionierii din clasa a lll-a de la Școala pedagogică din 
Constanța i-am găsit porniți cu rîvnă la drum, într-o excursie... 
prin orașul natal, pe urmele înfăptuirilor din anii republicii.

Cîntec, joc și voie bună I Pionierii din comuna Beia, re

giunea Stalin, au primit in ospeție pe pionierii din comuna, 
Petecu, Regiunea Autonomă Maghiară. Copiii romini și ma
ghiari au petrecut impreună de minune.
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Ce vă doriți de Anul Nou?
( In noul an avem proiecte frti- J
( nij- /'/■j

j siortală metalurgică,l meseria de strungar.

f In noul an avem proiecte frti- ) 
( moașe. Împreună cu cîțiva pio- 1 
J nieri din cercul micilor tehni- j 
!• cieni, vreau să construiesc un j 
- ceasornic și un radio cu galena. J

Tot in noul an vom construi un J 
motoraș electric care ne va aîuta j 
la tăierea bagheteleor pentru j 
aeromodele. $i să vă mai spun j 
un... secret. Anul acesta termin J 

, clasa a Vll-a și m-am hotărli J 
( să mă înscriu la Școala profe-1 

să învăț j

I 
)

1 
J
1 I
) I

)

ION BUTCARU 
cl. a VlX-a 

Școala de 7 ani nr.
Bîrlad

1

1 
J 
i 

I

I J 
I

Dorința mea pentru unul I960 J 
n-o pot despărți de cea a intre- J 
gului detașament : vrem să 1 
avem cit mai multe note de 9 j 
și 10 și să {im în fruntea între- j 
cerii dintre detașamente în în. J 
deplinirea condițiilor pentru pri-) 
mirea distincțiilor pionierești 1 J

— Mai ai ceva de adăugat ? J
— Da. fmi place fotbalul, fac 1 

parte din echipa detașamentu-] 
iui. dori ca în cursul anului j 
viitor să-i învingem pe cei din. J 
tr.a Vlt-a !

VASILE CRIȘU 
ci. a Vl-a B 

com. Mănăstirea, 
raionul Oltenița

f

\
(\ J

f Aștept Anul Nou 1960 cu ne- j 
( răbdare pentru a-mi împlini vi- \ 
f sul de a merge la școala profe- J 
( sională de confecții, unde voi 1 
l învăța croitoria, meserie care1) 
r îmi place nespus. O rochie, o j 
f haină lucrată frumos și cu gust,) 
f îmi vor da mulțumirea că pot J 
î să le fiu de folos oamenilor I 1 
( Deocamdată, însă, sînt încă în j 
!■ clasa a Vll-a și, pentru înaepli. j 
f nirea dorinței mele, mă stră- ) 
(duiesc să învăț cit mai bine J

f Ce-mi doresc în noul an ? Do. j 
f resc ca detașamentul nostru să j 
f fie fruntaș la învățătură. Pentru j 
f asta ne-am propus să ne ocu. j

mai )
-]

f păm cu grijă de cei ce
(au încă note mici.
I Una din pasiunile mele este j 
J- cititul. Cunoștințele mele se vor j 
f îmbogăți in noul an cu tot ceea j 
( Ce voi afla din cărțile pe care j 
fle voi citi. Doresc ca biblioteca J 
j mea să se îmbogățească cu un 1 
i număr de cărți printre care să j 
f se afle Și romanul ..Tinăra j 
' Gardă". J

MARILENA ZAHARIA 1
cl. a IV-â 

președintă de detașament j 
Școala de 7 ani nr. 9, J

Iași
............ . . . , I

I f 
i 

! 

( r

I

1J
i

școlar1 pentru a termina anul 
( numai cu note mari.

pioniera 
ANA TRIȘCARU

cl. a VII-a
Casa de copii, Lugoj

ț Vreau ca Anul Nou, 1960, să-mi j 
{aducă o cravată, o cravată roșiei 
• de pionier 1 De-abia aștept s-o J 
f pun la gît. Ce mîndru voi fi de j 
( ea f Știu că un pionier trebuie) 
ț să fie exemplu, de aceea caut ț 
| să învăț bine, să-mi ajut colegii l 

la lecții, să fiu- respectuos acasă, ) 
la școală, pe stradă. Să devin | 
pionier — aceasta este dorința I 
mea cea mai mare.

ALEXANDRU ANDREI j

J

> ue piuruei i ltc-uulu --- |
f pun la gît. Ce mîndru voi fi de j 
î ea t Știu că un pionier trebuie)

ț cn în-tni hina e/j.mi ninl COlprrii l

cl. a II-a
Școala de 7 ani nr. 19.

București

I»
Pe aleile parcului de la Pala

tul pionierilor din București, 
trec zilnic zeci și sute de pio
nieri spre nenumăratele cercuri, 
spre sala de jocuri, sala de fes- 

ități... Aici se întîlnesc pio- 
-ri din toate școlile orașului, 

și în orele minunate petrecute 
la palat organizează de multe 
ori adunări pionierești, seri de 
povești, șezători.

Nu de mult, pionierii au avut 
iar o șezătoare- O șezătoare a 
prieteniei. La ea au fost invi
tați mulți pionieri de Ia școlile 
cu limbile de predare romînă, 
armeană, maghiară, bulgară, 
idiș, germană și greacă. Toți 
au venit pregătiți să-și arate 
unii altora ce e mai frumos în

Așa procedează pionierii
Toată noaptea a nins. Pînă 

dimineața, zăpada se așternuse 
peste tot formînd un uriaș covor 
alb. Radu Kaufman, pionier in 
clasa a III a de Ia Școala de 7 
anj nr. 92 din București, mergea 
îngîndurat. „Ce minunat va alu
neca săniuța mea" iși zicea el. 
„Voi zbura cu ea ca voinicul din 
poveste". Dar gindurile îi iură 
curmate. în fața lui mergea o 
bătrinică. Era obositor să mear
gă prin zăpada moale care se 
lipea de încălțăminte. Lui Radu 
ii veni o idee. Ce-ar fi să o ajut 

cîntecele, în jocurile lor națio
nale.

Mult așteptatul program ar
tistic a început. Cît de aplau
date au fost jocul ,,Rășenița“, 
al pionierilor de la școala cu 
limba de predare bulgară și 
grațiosul dans armean inter
pretat de pioniera Armina Tac- 
forian... Frumoase au fost și 
cîntecele pionierilor de la șco
lile cu limba de predare greacă 
și germană, și cîntecele lui 11- 
diko Toth, Iudith Szemler și 
Jolt Peter de la școala^ cu lim
ba de predare maghiară, și cîn
tecele pionierelor Petruța Dră- 
gan și Eugenia Botez, de la 
Școala de 7 ani nr. 171...

Dar asta nu e totul, la șeză
toare au fost invitați și scrii
tori, poeți ai minorităților 
naționale. Printre jocurile și 
cîntecele prieteniei, pionierii 
i-au ascultat cu încîntare pe 
poeții Alfred Margul-Sperber, 
Majteny Erik și Dimos Rendis.

Prietenia, voioșia care a 
domnit la șezătoarea priete
niei sînt numai o mică parte 
din tabloul patriei noastre în 
care copiii romîni și cei ai mi
norităților naționale trăiesc o 
copilărie fericită-

LIDIA VIȘAN

pe bătrinică, s-o conduc pînă 
acasă ? Și Radu i se adresă poli
ticos :

— Bunicuțo, stai departe ? 
N ai vrea să te conduc pînă 
acasă ?

Bătrinică n-a zis nimic dar în 
ochii ei Calzi puteai citi mulțu
mirea. Radu îi oferi bătrînei bra
țul și o conduse pînă in fața 
casei în care locuia. Drumul a 
fost astfel mai ușor.

La despărțire, bunicuța l-a 
mulțumit cu drag.
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Știm că pe voi, dragi citi
tori ai gazetei „Scînteia pio
nierului", vă interesează și 
fotbalul, și gimnastica, și 
atletismul și voleiul și cele 
mai diferite ramuri ale 
sportului. Ați citit, desigur, 
în paginile gazetei multe 
reportaje sportive. De data 
aceasta însă ne-am adresat 
tovarășului profesor EMIL 
GHIBU, șeful secției tehnice 
a U.C.F.S-, cu rugămintea să 
ne răspundă, pentru voi, la 
cîteva întrebări privind 
sportul din țara noastră.

întrebare : In republica 
noastră, sportul este tot 
mai îndrăgit. Cum se ex
plică aceasta ?

Răspuns : Este firesc. 
Condițiile create de partid 
și guvern sînt minunate, ac
tivitatea de cultură fizică și 
sport a căpătat un nou con
ținut. Spunem adesea că 
sportul are un puternic ca
racter de masă. Aceasta se 
dovedește prin numărul 
mare al membrilor U.C.F.S.
— 2.300.000, față de cele 
cîteva zeci de mii de spor
tivi de dinainte de 23 Au
gust 1944. Iar dacă ne gîn- 
dim la competițiile de masă
— Spartachiada de vară a 
tineretului, Crosul „1 Mai", 
.Cupa Moldovei etc., la care 
sute de mii de tineri au luat 
parte, înțelegem de ce spor- 
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tul în patria noastră are un 
caracter de masă.

întrebare : La ce v-ați re
ferit cînd ați amintit despre 
condițiile noi create sporti
vilor ?

Răspuns : Și la cele 8.500 
de asociații sportive, și la 
cele 640 terenuri de fotbal 
față de 104 cîte erau înainte 
de 23 August 1944 și la com
plexele sportive „Dinamo", 
„23 August”, „Floreasca", la 
cele din Bacău, Constanța, 
Baia Mare, Arad, și la sălile 
de sport, bine utilate.

întrebare : Dar despre 
sportul școlar ce ne puteți 
spune?

Răspuns: Mulți sportivi 
de frunte ai țării noastre au 
început să practice sportul 
încă de cînd erau școlari.

Pentru o mai bună îndru- £
mare și pregătire a copiilor >
în sport, C.C. al U.T.M.
M.I.C. și UC.F.S., prin >
federațiile de speciali- £
tate, au luat o serie de ma- >
suri Așa sînt, de pildă, în- £
ființarea școlilor sportive, a >
centrelor de antrenament £
pentru copii, precum și or- t»
ganizarea unor competiții ca £
Spartachiada pionierilor și >
școlarilor, campionatul re- £
publican școlar, campiona- t>
tul republican de juniori la £
atletism, concursurile de >
natație.- Numai la natație 
în acest an, încă 7.000 de >
copii au învățat tainele îno- >
tului sub îndrumarea atentă £
a antrenorilor noștri. > 

E. TOFAN ►

In blocnotesul meu am notate o mulțime de nume : Sorin 
Por» n rla T nr Od /nrimiil din dr rin tril muna Brătulești, raionul Snagov ; Mircea Filimon, clasa a 

vi_~ mori;» Pnnciu : lulia Pona. clasa a V-a. Școala
7 ani nr. 9, lași ; loan Danciu, clasa a IV-a, Școala de 4 ani, 
satul Crocna, regiunea Oradea. Am mai notat și pe mulți



UN ELEV
— Elev Moș Gerilâ !
— Prezent 1
— Poftim la tablă-
— îndată.
— Ia să vedem, cum stai 

cu ținuta ? Mda, nu-i rău. 
Barba ți-e pieptănată, ciz
mele făcute, șuba periată... 

•Foarte bine. Ți-ai pregătit 
temele ?

— Da...
— Mi se pare că unul din

tre colegii tăi te ajută.
— întocmai : Anul 1959.
— Foarte bine. E destoi

nic ! Ne mîndrim cu el 1 
Acum, spune-mi: ce teme 
ai avut pentru astăzi ?

GRĂBITUL
Asta e curată persecuție ! 

Nimeni nu vrea să-mi dea 
nici cel mai mic ajutor! Aș
tept de un ceas, dar nimănui 
nu-i pasă I Și unde mai pui 
că mă grăbesc! Ard de 
nerăbdare ! Dar bunica, nici 
gînd să-mi coase cei doi 
nasturi lipsă la palton ! Pof
tim, a mai trecut un sfert 
de oră... Cămașa mea a- 
șteaptă pe spătarul scau
nului ; nu înțeleg ce tot 
face mama în bucătărie

de nu mai vine o dată 
să mi-o calce I De trei ori 
am pus fierul în priză și de 
trei ori l-am scos, pentru că 
se încălzise prea tare- Ia 
să-1 pun din nou. Au mai 
trecut zece minute... Bu- 
nicooo, ce faci, frate ? Lasă 
o dată lemnele că le poți 
sparge foarte bine și după 
ce plec eu. Vino odată, 
coase-mi nasturii! Uf, rău e 
să fii singur la părinți! Dacă 
aș fi avut și eu, să zicem, o 
soră, scăpăm de toate neca
zurile astea ! Mămicooo, se

topește fierul de călcat, lasă 
o dată gogoșarii ăia. A mai 
trecut un sfert de oră... Să 
vezi că întîrzii la adunare! 
Bunico, mămico, haideți o- 
dată, că începe adunarea 
fără mine! Poftim, nici nu 
le pasă... Or fi crezînd că o 
adunare de unitate e așa, 
ceva care poate fi lăsat și 
pe mai tîrziu. Da' veniți 
o dată, frate! N-auziți că 
mă grăbesc ? Avem o adu
nare importantă, astăzi în 
școala noastră se introduce 
autodeservirea, iar vouă 
nici-jfjj. vă nașă !

BINE PREGĂTIT
— Mai întîi, geografia. 

Aici am avut despre orien
tare : cum să mă orientez 
printre nenumăratele blocuri 
muncitorești și școli noi 
construite anul acesta !

— Bun. Mai departe.
— Mai departe, fizica- 

Aici am avut despre rache
tele cosmice. După cum se 
știe, am renunțat la caleașca- 
auritâ-și-de-telegari-urnită 1 

Acum călătoresc cu racheta- 
minunată - de - stea - roșie - 
luminată !

— Bravo ! Văd că ai învă
țat. Mai departe.;

— Mai departe...
— Ia stai I Mi se pare 

că-ți suflă cineva! Cine 
suflă ?

— E un elev nou. Anul 
1960 I

— Ah, îl știu, am auzit de 
el I îndată îi vine și lui rîn- 
dul la răspuns I Are să ne 
povestească o mulțime de 
lucruri frumoase, de aceea 
e nerăbdător I Tu, Moș Ge- 
rilă, ai răspuns bine, te-ai 
pregătit cu sîrguință. Ai 
nota 10. Poți deci merge în 
mijlocul copiilor, să-i înve
selești cu glumele și daru
rile tale. Cu siguranță că ai 
sa te descurci de minune !

SÎRBA.N JL
Muzica: ALEX. ȘUMSKI

ap nSpij)

Are limbă, n-are gură 
Și dă timpului măsură.

Militelu-ntr-o ureche 
Face nouă haina veche.

Se înnoptează. Prichindeii 
Cu-obraji arzind de bucurie 
Se.ndreaptă bucuroși spre case. 
La somn pătucul alb i-mbie...

Fulgii de nea, petale albe, 
Apar in vis, iar colo sus 
Ride ștrengar, tocmai din sopre, 
Chiar Moș Gerilâ. Cînd s-a dus ?

Ei l-au lăsat pe derdeluș 
La blocul nou paznic să stea, 
Iar el din sac presară-acum 
Peste oraș mari fulgi de nea...

zbura 
de canari! 

înveți în dezordinea

Steluțe mici, strălucitoare, 

Ca foarte mici bijuterii 
Au zăbovit o clipă-n palma 
Neastimpăraților copii...

Pe stradă alergind, năvalnic, 
Gălăgioși, voioși nespus, 

Fac bulgări din zăpada albă 
Ca să-i arunce cit mai sus...

Comoară e podoaba albă 1 
Și fericiți de-atît noroc 
Pornesc la muncă voinicească 
Să facă din zăpadă-un bloc

DE DATA ASTA AM VENIT 
NOI . CĂ P iONt'ERÎÎ SÎNT.

LA SPĂLAT/

„PAzmcur

Fluturași cu albă ie 
Joacă-n horă pe cîmpie.

(Ban
Cind bătrinul a trecut 
Vine-n loc un nou născut.

(«°N InuV)
ILEANA FLOREA

§Itî CîlerÂ
Mustăcios cu pas greoi, 
Merge-ntr-una înapoi.

(jnscaoj

tre aceia... cu cravata la spălat...
Să vă fac eunoștință cu Norbet Trif. E printre cei mai 

tari fizicieni din clasa a Vl-a de la Școala medie 
„Decebal'1 din Deva. Vreți să-i știti secretul ? lată el

Mai am insa trecute în carnețel și alte citeva nume: 
Marcel Muscalciuc din clasa a IVa, Nicolae Bădoiu, 
Toma Zaica și Ioana Dima dintr-a V-a, Ion Voinea 
dintr-a VI a și Ștefan Zodie dintr-a Vll-a - toți de la

Dar dacă zici Io 
însă loniță își pierde 
□ cum, la sfîrșit de tri 

-l-l-- I I--UX s

Cit despre Vasilica Bulgăru, pionieră și ea, în clasa 
a Vll-a, la Școala de 7 ani nr. 9 din lași, ce să vă 
mai spun ? Zici Vasilica, zici matematica I Deși, de

Un pachet fără adresă
Moș Gerilă e-ncurccu 
Oare ce s-o fi-ntimplat ? 
De pe scenă strigă-ncet 
Că mai are un pachet 
Dar, din cite înțeles-a, 
"A cam încurcat adresa. 
'Moșul, darnicul și bunul, 
A chemai pe cite unul 
Să citească el. mai bine, 
Cui din toți i se cuvine... 
Insă toți îl pun la loc, 
Parcă s-ar feri de foc! 
Vreți secretul ? Să vi-l spui: 
'Drept adresă, scrie: „Cui 
Va rămine corigent".
'N.B. „Dacă e prezent /“

Moș Gerilă, bucuros, 
Își ia „darul" de pe jos 
Și, plecînd, glumește: — Lasă 
C-o să-l duc la altă clasă!

STELIAN FILIP

„AJUTOR" LA
Pentru că în ultima vre

me Andrei începuse să ia 
note slabe, Mircea a primit 
în adunarea de detașament 
sarcina să-l ajute.

Zis și făcut. A doua zi, 
dis-de-dimineață, Andrei a 
bătut în ușa colegului său. 
A intrat vesel, salutîndu l 
zgomotos :

— Să trăiești I
Așezîndu-se la lucru, 

Mircea a observat:
— Văd că ți-ai adus doar 

caietele... Cărțile unde-s ?
— Asta-i bună! a rîs cu 

poftă Andrei. învățăm doar 
împreună, așa că ne ajung 
cărțile tale 1 Phii, dar ce fru
mos e aparatul vostru de 
radio I Știi ce ? Pînă citești

ÎNVĂȚĂTURĂ
tu la istorie, ca apoi să-mi 
povestești și mie, eu o să 
ascult puțină muzică !

Răsuci butonul, și sunete
le unei polci vesele inunda
ră încăperea.

— Oho, se miră apoi An
drei. Aveți o pisică albă ? 

ce drăguță e!
" " ' 'tu

eu 
pi-

Pis-pis-pis, <
Mircea dragă, pînă faci 
problema la geometrie, 
o să încerc să-ți dresez 
sica I

Mircea încercă să-I con
vingă că mai întîi ar trebui 
să-și vadă de lecții, dar An
drei o ținu mai departe pe-a 
lui:

— De asta trebuie să te

Mai fac apoi un om de 
Ce-și nalță ochii către soare.
Se - aseamănă cu Moș Gerilâ 
In haina-i albă de ninsoare...

MIRCEA PALADESCU

umblu puțin 
c-au scă- 

ce mă

ora de 
a mai 

el

ocupi în primul rînd tu I Ai 
sarcină I Tii, dar ce canari 
frumoși aveți voi! îmi dai 
voie să umblu puțin la 
colivie ? Uf, na 
pat prin odaie I De 
ții de vorbă ?

...După-amiază, Ia 
matematică, Andrei 
luat un 4. în recreație, 
s-a jeluit plin de năduf:

— E și normal! Mircea nu 
și-a luat în serios sarcina 
de a mă ajuta ! M-am dus 
la el, dar acolo era o ade
vărată harababură : radioul 
cînta de să-ți spargă urechi
le, pisica miorlăia ca un șa
cal, iar prin cameră 
un stol întreg 
Cum să 
asta ?

Dragă mi-e — și-o spun orie 
sîrba-n jurul bradului...
Așa-i jocul pe la noi, 
pasul sprinten și vioi!
Prindeți-vă-n joc, copii 
să se-aprindă-n brad făclii...

(jnaBj) 
Prîslea, iute de picior, 
O ia razna pe ogor.

(țnSejndaț) 
Perină cu zeci de ace, 
Te înțeapă să-i dai pace.

(jnprjB)
Un ochi verde te grăbește, 
Altul roșu te oprește.

(jndoqs) 
Zmeul scoate foc pe nări, 
Alergind pe lungi cărări.

(pHTO.il) 
Harnica întinde-o mină 
Să ia apă din fîntînă.

(Bunduino)

Am vhvdu
si M-AM î

pHTO.il


TREI SCAMATORII 
PENTRU CARNAVAL

Ghicirea unei monede

persoana

ți caiete,

pe

ți la mulți ani !

IORDACHESCU
IOSEFINI

ți cu 
a scris

hărți, 
cărți

de 
pen- 
prin

prefera- 
cele ce

ținută 
este 

alegeți 
cea în

bune 
ți văi

ea toate 
sau pe

de foc

BRADULUI
Text: MARIN TRAIAN

rai]
bra-

ș

Desen: BurschiText: Crișan Constantinescu
(

zici porumbei I Cum. 
vreme cu ei, s-a ales 

n porumbar intreg de... 
Irvcrv n \J\r~i In SmnlfT

Căruța pe care o vedeți, sau mai bine zis - 
ținutul eF aparține clasei a Vl-a de la Școala de 7 ani 
nr. 4 din Focșani. Reprezintă ceea ce au reușit să re
colteze la teze o seamă de elevi ca Valeriu Iepure, Ion

In clasa a Vl-a de la Școala de 7 ani din Măceșu de 
Sus nui altul mai grozav ca Ion Croitoru I In zadar s-a 
căznit detașamentul de pionieri, că nu i-a putut ajunge 
nici cu prăjina la nas... Că doar nu fiecine poate atinge 
nartnrmnntn de... 6 meWrii cu note numai de 4 I

$îr • ba n Jip* cdf

V. ț*l' ASP.
■S-A*.

ADUS S‘ ./A
^ir, ci/ wf
4 STA ,

ul Nou s-aducă-n dar 
urora note mari!
teți pasul mai cu foc, 
inte, nu pe loc!

iul Nou primit să fie 
iuind, de bucurie...

Utere
Adesea, în descrierea scenelor 

fantastice se vorbește de „litere de 
foc". Vom învăța acum un mijloc 
simplu ca să realizăm aceasta.

Pe o foaie de hîrtie albă se tra
sează cu ajutorul unei penițe un 
desen oarecare. Penița a fost 
muiată înainte într-un lichid care 
are următoarea compoziție : în 40 
părți apă caldă se topesc 40 părți 
de salpetru și 20 de gumă arabică 
praf.

O precauție : penița nu trebuie 
să părăsească hîrtia cît timp tra-s

Prezentați spectatorilor voștri mai 
multe monede metalice, de cinci 
bani, de zece, de douăzeci și cinci 
ți de cincizeci de bani. Etalați a- 
ceste monede pe o bucată de mar
mură sau în lipsa acesteia, pe o 
masă dar marmura este 
bilă veți vedea de ce, în 
urmează.

Cereți cuiva din public 
gă o monedă - fără ca voi să ve
deți ce alege (vă întoarceți cu spa
tele). Rugați persoana să strîngă 
bine în mîna închisă moneda aleasă 
ca nu cumva ea să dispară de a- 
colo datorită puterii magice" pe 
care o posedați. Fără să vă întoar
ceți cereți altei persoane să ia o

Distribuiți în public o serie 
foi și de plicuri foarte groase 
tru a fi imposibil să se vadă 
ele. Rugați persoanele să scrie pe 
hîrtiile respective o frază oarecare, 
foarte scurtă, un cuvînt, un vers, 
un proverb, tot ce doresc. După 
aceea să le împăturească și să le 
introducă în plicuri.

Punînd plicurile în pălărie le 
luați unul cîte unul și citiți fraza 
scrisă în ele fără a le deschide, 
spre mirarea celor de față.

Explicație : In această experiență, 
dv. lucrați cu un colaborator și știți 
fraza pe care o va scrie el. Puneți 
plicul acestui colaborator, neștiut 
de ceilalți, la fundul pălăriei 
celelalte plicuri.

Scoateți un plic oarecare. 
a-1 deschide spuneți fraza scrisă 
colaboratorul dv. necunoscut 
public. întrebați cine a scris-o.

^CAST/MIPÂPA TUL (//
MOV, PECltsEPAPE

/ r- Au plâvs' M4/ 
^VITE FETE 
Wag/ MEFt 

piețe . 

sează desenul, adică trebuie 
formeze o linie absolut continuă.

In al doilea rînd, extremitatea li
niei cu care se termină desenul să 
se sfîrșească la marginea hîrtiei. 
Cînd totul s-a uscat, aprindeți un 
chibrit și apropiați-i de marginea 
unde sa sfîrșit desenul (pe care 
ați însemnat-o cu un semn oare
care), Va izbucni imediat o flacără 
care în loc să aprindă toată hîrtia 
va urmări trăsăturile scrise pe ea. 
Salpetru! va face ca flacăra să a- 
lerge de-a lungul desenului lăsînd 
o adevărată dîră de foc.

pălărie și să introducă în 
monedele aflate pe masă 
bucata de marmură.

Rugați în continuare 
care ține în mînă moneda aleasă, 
să o introducă și pe aceasta în pă-: 
lărie. După ce toate operațiile au 
fost terminate, vă întoarceți și, mer-- 
gînd la pălărie, introduceți fără 
să priviți mîna în ea și extrageți 
apoi exact moneda care fusese a- 
leasă de persoana din public.

Efectul produs este senzațional. 
„Trucal" este foarte simplu : mo
nedele care au stat pe marmură 
sînt foarte reci. Moneda 
strîns în mîna spectatorului 
caldă. Nu e greu deci să 
din toate monedele 
cauză.

Piscul transparent
cesta se ridică în picioare 
surprindere recunoaște că 
așa cum ați spus... Apoi deschideți
plicul, sub pretext de a verifica a- 
devărul celor spuse. In realitate ați 
deschis un alt plic și ați citit fraza 
scrisă de o altă persoană.

Luînd în continuare un plic nou, 
spuneți fraza pe care ați citit-o în 
plicul anterior și pe care ați memo
rat-o. Cel care a scris-o va recu
noaște că este adevărat. Procedînd 
la fel mai departe reușiți totdeauna 
cu siguranță, atribuind plicului pe 
care îl desfaceți conținutul celui pe 
care l-ați deschis mai înainte.

Este de la sine înțeles că trebuie 
să aveți grijă să nu vă expuneți 
să arătați conținutul publicului, căci 
în acest fel se va observa că el 
nu coincide cu fraza pe care ați 
anunțat-o.

Au pornit colindătorii, 
Au pornit urătorii, 
In pragul sărbătorii 
Pe la case luminate. 
Dar nu cum pornea mai an 
Bădița Traian
Cu pluguțorul lui vechi 
Tras de boi perechi, 
Legați de plug cu otgon 
De ara un pogon 
Toată luna lui Mărțițor, 
Ci cu noul pluguțor 
Tras de tractor 
Care trage brazdă pe ogor 
Fără răzor. 
Să urăm tuturor 
Spor 
Pentru anul viitor.
Să răsune 
Pluguțor de vremuri 
Peste dealuri, munți 
Minați, măi flăcăi,

Hăi, Hăi I 
Și-om ura celor făurari 
Turnători, oțelari, 
Din uzinele cele mari 
Să meșterească, 
Să făurească 
Motoare

, Și tractoare, 
Și semănătoare 
Pentru întinsele ogoare 
Tot mai multe, tot mai bune. 
Și-om ura celor de la Bicaz 
Ce-au pus Bistriței zăgaz 
Să zorească, 
Să pornească, 
Turbina, 
Să trimită lumina 
Pînă-n depărtate / 
Sate.
Și noi, ăștia mai mici, 
Vom ura la bunici 
Mamelor, taților, 
Unchilor și fraților, 
Care s-au întovărășit 
Și au muncit 
Pe cele ogoare 
Fără răzoare, 
Să le aducă Noul An 
Bogăție și mai multă-n lan, 
Să fie

Ați aflat? A apărut

>,Magazin pentru pionieri și școlari" 1960 
editat de revistele „Cravata roșie” și „Luminița”, 
160 de pagini bogat ilustrate 
cuprinzînd:

— Povestiri, șcenete, poezii, note de drum, re
portaje, știință și tehnică pentru copii, construcții, 
jocuri de cuvinte încrucișate, umor.

De vînzare la toate debitele O.C.L. și la Coope
rativele sătesti.

Cumpărați „MAGAZIN PENTRU PIONIERI 
ȘI ȘCOLARI"!

Cel mai frumos dar pentru pomul de iarnă!

AT/TA INS ÎS TENTĂ", PĂ^C/TtE^ĂR 
O8LIGA CINEVA SX TRECI

ghiozdane 
paltoane, 
creioane, 
rochițe, 
penițe, 
atlasuri cu 
minunatele

Cît mustața bunicului, 
Să se legene în vîrf de pai 
Soarele bălai 
Iară la vară 
Să venim iară 
Și noi 
La culesul piinii noi. 
Să dăm o mină de ajutor 
La strinsul roadelor 
Și la clădit de snopi in clăi. 
Minați, măi flăcăi,

Hăi ! Hăi I 
Și mai avem de urat 
Celor care au lucrat 
S-au străduit 
Și s-au îngrijit 
Să avem haine și ghete, 
Și..............................
Și 
Și 
Și 
Și 
Și 
Și 
Minați, măi flăcăi,

Hăi I Hăi I 
Și-om ura tovarășilor profesori 
Să aibă numai elevi silitori 
Care să nu lase mingea și plasa 
Dar să treacă fruntași clasa I 
Și cuvîntul dat 
Pionierul știe 
Să și-l ție I 
Minați, măi flăcăi,

Hăi I Hăi 1
De urat am mai ura 
Dar ni-i c-om intirzia 
Și avem mult pînă-acasă 
Unde ne așteaptă masă 
Aleasă,
Ca la început de an. 
Dar înainte de plecare 
Mai facem o urare 
Patriei noastre iubite : 
Să înflorească, 
Să se întărească 
Să fte aceeași luptătoare 
Pentru pacea-ntre popoare 
Și temută de dușmani.
La anul

Ma AScultaJ
Nu MĂ ASCULTA...

MÂ ASCULTÂ. 
J MÂ . 
ASCULTA

Iată ți o metodă cu totul originală de studiu : 
sărite, adică o lecție înveți, trei ba. Autoarea metodei: 
Rodica Costi, de la Școala de 7 ani din satul Babța,
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cele mai tinere 
vllsiare...

Pe cînd era revizor școlar în 
fostele județe Vaslui și Iași, 
Mihail Eminescu înfățișa cu 
amărăciune și revoltă într-unul 
din rapoartele sale, starea în- 
fioi Stoare în care se afla în- 
vățămîntul în statul burghezo- 
moșieresc : ...„Copii goi și bol
navi, învățători ignoranți și 
rău plătiți, administratori su
perficiali — toate acestea în
greuiate de creșterea impozite
lor, menite a hrăni această 
stare de lucruri, nu sînt condi- 
țiunile normale pentru școli 
bune".

De fărădelegile anilor cînd 
la cîrma țării se aflau domnii, 
în cap cu cel mai mare moșier 
— regele, tînăra generație află 
din paginile de istorie.

Copiii, primăvara patriei, 
mlădițele viitorului, se bucura 
în zilele noastre de grija pă
rintească a partidului, sînt în
conjurați de dragostea plină de 
căldură a clasei muncitoare. 
Porțile școlilor de toate gra
dele au fost larg deschise co
piilor oamenilor muncii. Nu
mărul elevilor și studenților 
care învață azi în școlile și fa
cultățile noastre se ridică la 
peste 2.300.000! O mare dez
voltare au cunoscut în anii re
gimului democrat popular șco
lile profesionale și tehnice, do
tate cu ateliere moderne pen
tru lucrările practice ale 
elevilor, pentru legarea șco
lii de viață. Pionierilor și 
școlarilor li s-au creat con
diții minunate de învăță
tură. Numai în Capitală s-au 
construit în acest an 18 
localuri*noi de școală cu 380 
săli de clasă, cu ateliere și la
boratoare bine utilate, cu săli 
de spectacole și biblioteci, de
pășind cu mult cele 280 săli 
de clasă construite de regimul 
burghezo-moșieresc... într-un 
sfert de veac ! Pionierii și șco
larii din întreaga țară au la 
dispoziție 107 palate și case ale 
pionierilor. Sub îndrumarea 
profesorilor de specialitate ei 
își însușesc, în diferitele 
cercuri, cunoștințe tehnice și 
artistice sau fac sport, fiecare 
după înclinațiile sale. Copiii 
au la îndemînă numeroase bi
blioteci cu cărți tipărite în ti
raje enorme. E destul să amin
tim ca numai cărțile de litera
tură pentru copii tipărite anul 
trecut de Editura Tineretului 
se ridică la 3.203.525 exem
plare 1

Prin grija partidului și gu
vernului, sute de mii de copii 
își petrbc vacanța pe țărmul 
însorit al Marii Negre sau sus 
la munte, în taberele așezate 
lingă crestele înzăpezite ale 
Carpaților. De aceea, pentru 
grija părintească care li se a- 
cordă, pentru tot ce au la în
demînă — sute de școli noi, 
cluburi și biblioteci, teatre, 
parcuri și tabere de odihnă, pa
late și case ale pionierilor — 
copiii caută să răspundă învă- 
țînd, învățînd și iar învățînd, 
studiind cu înflcărare, strâ- 
duindu-se să devină buni con
structori ai socialismului în pa
tria noastră scumpă.

A intrat în vocabularul 
hunedorenilor să spună că 
trăiesc și lucrează în „ini
ma de oțel a patriei". Aceas
tă denumire a Hunedoarei 
s-a născut din dorința ace
lora care au vrut să în
tărească adevărul despre 
imensele construcții indus
triale de aici, unde plăsmui
rea oțelului este principalul 
obiectiv al strădaniei side- 
rurgiștilor- Faptul că acum 
se produce aici de cîteva 
ori mai mult oțel de cît 
acum 20 de ani constituie și 
un ajutor permanent dat 
altor ramuri industriale ale 
înfloritoarei noastre patrii 
socialiste.

în ultimul timp a crescut 
orașul, au crescut oamenii. 
Hunedoara are acum mai 
mult de 50.000 de locuitori 
Locurile pe care se înal
ță locuințele încîntătoare 
pentru oamenii muncii, edi
ficii social-culturale și im
portante agregate industria
le erau cîndva locuri pără- 
ginite.

A încerca să descrii dru
mul parcurs de harnicii con
structori și oțelari hunedo-

R.P.R.1960
Oamenii muncii din țara 

noastră, sub conducerea în
țeleaptă a partidului nos
tru, își făuresc o viață din ce 
în ce mai luminoasă, își țes 
pentru viitor visuri îndrăznețe 
cu siguranța că pot fi împli
nite. Este siguranța cheză- 
șuită de importantele succe
se dobindite in anul care se 
încheie.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
3-5 decembrie a arătat cu 
prisosință acest lucru. Expu
nerea pe care tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
făcut-o la această plenară 
oglindește importantele suc
cese obținute in acest an de 
către oamenii muncii, suc
cese care permit să ne gin- 
dim la înfăptuiri din ce in 
ce mai mari in anul care 
vine.

Ce se va realiza în 1960 ? 
...Cetatea de oțel a Hune

doarei, de pildă, va primi 
incă o baterie de cocs, a pa
tra, precum și un nou cup
tor Martin.

...Vor fi date în funcțiune 
uzinele de sodă de la Go
vora și Borzești, fabrica de 
celuloză din stuf de la Brăi
la, complexele de prelucrare 
a lemnului de la Tg. Jiu și 
Pipera, două noi fabrici de 
zahăr, un combinat de pro
duse din lapte, fabricile de 
mobilă de la Militari.-Bucu. 
rești, Tg. Jiu și Iași, și alte 
noi construcții.

...Industria noastră va da 
agriculturii 10.750 tractoare, 
12.000 semănători, 5.000 com
bine și alte mașini agricole.

...31.000 de apartamente 
noi iși vor primi locatarii, 
oameni ai muncii.

...Se va dubla producția de 
ulei comestibil, va crește 
mult producția de carne și 
zahăr.

Acestea, dragi cititori, sint 
doar citeva din numeroasele 
lucruri care vor fi înfăptuite 
in cadrul planului pe 1960. 

reni în anii regimului nos
tru în cîteva rînduri, e greu. 
Cîte nu s-au făcut în acești 
ani, prin grija partidului și 
guvernului nostru! Uzina 
cocsochimică, furnalele V 
și VI, fabrica de aglome
rare, oțelăria electrică, oțe- 
lăria Siemens Martin 2, ter
mocentrala tineretului, lami
norul bluming, laminorul de

650 mm.... sînt numai cîteva 
exemple din șiragul uriașe
lor construcții industriale 
cătora li s-a dat viață în ul
timii ani. Pe dealul Chizidu- 
lui, care nu de mult era go
laș, s-a înălțat orașul mun
citoresc care adăpostește în 
miile sale de apartamente 
pe muncitorii Hunedoarei. 
Tot aici se află un complex

Ne ailăm la capătul unui an 
de realizări deosebite- O tre
cere în revistă, fie și fugară, 
ne arată cît de mare e saltul 
făcut de uzina noastră în anii 
republicii, cînd pe porțile ei 
au pornit să iasă instalații de 
foraj din cele mai moderne.

O dovadă o constituie și fap
tul că utilajele noastre petro
lifere se bucură de aceeași pre
țuire nu numai în țară, ci și în 
străinătate.

Ni se umple inima de bucu
rie citind veștile care ne vor
besc cu căldură de produsele 
noastre, de specialiștii plecați 
din uzina noastra în China sau 
în India, să ridice și acolo in
stalații petrolifere, să împărtă
șească și altora cunoștințele 
lor în această ramură. O scri
soare sosită săptămîna trecută 
din Bombay ne arată că spe
cialiștii noștri au ridicat la 27 
noiembrie grandioasa turlă a

O instalație petroliferă produsă de uzinele „1 Mai“ Plo- 
ești, montată de specialiștii noștri Ia sonda 65 de la Tung- 
Koan (R. P. Chineză)

In fotografie : specialiști romîni și chinezi, înainte de înăl
țarea turlei grandioase.

P. JURCONI

școlar, un teatru, un sta
dion, o școală medie, un spi
tal și alte numeroase ase
menea edificii. în aceste zile 
se muncește la construcția 
altor 1.500 de apartamente.

Pentru toate aceste reali
zări, oțelarii Hunedoarei 
răspund partidului prin fap
te care exprimă eforturile 
lor colective, simțul lor pa
triotic. De pildă, colec
tivul Combinatul Siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
în 11 luni din acest an a 
realizat o economie la pre
țul de cost de 40 milioane 
lei. Cu această sumă se pot 
construi cel puțin 1.000 a- 
partamente pentru oamenii 
muncii. La oțelărie s-au în
registrat de asemenea suc
cese mari : numai echipa 
condusă de prim topitorul 
Traian Bîrlea a dat peste 
plan în această perioadă 
1.622,6 tone de oțel. Acum 
echipa lucrează în contul a- 
nului 1960< Și asemenea e- 
xemple se mai pot da multe 
despre oamenii ce trăiesc și 
muncesc în. „inima de oțel 
a patriei".

primei instalații de toraj din a- 
ceastă regiune în numai trei 
minute, stîrnind adevărată ad
mirație din partea petroliștilor 
indieni.

însuflețiți de Expunerea to
varășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la plenara C.C. al 
P.M.R din 3—5 decembrie 
1959, muncitorii și inginerii 
noștri vor munci cu și mai mult 
entuziasm pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor de plan 
pe 1960. Astfel, la creșterea de 
63% a producției instalațiilor 
de foraj, noi vom aduce contri* 
buția cea mai mare, realizînd 
58,97% din această creștere. 
Vrem ca și la finele anului 
viitor să raportăm partidului 
ca ne-am îndeplinit cu cinste 
sarcinile.

Ing. NICOLAE POPA
Director general 

al uzinei „1 Mai” Ploești

XL. PROFIRIU

Pornind cu însuflețire să ajute gospodăria de stat, pionierii din comuna Apa, regiunea 
Paio Mare, au reușit să recolteze 10.000 leg porumb, lor pionierii din comuna General Scă- 
hsoreanu regiunea Constanța, și-au ajutat colectiva reccltînd, numai ei singuri, 35.000 kg 
.porumb $i 5.000 ko Cifrai^ uArkar- •— J--------•

- Cine sinteți și-ncotro, suratelor ? le-am iscodit eu.
- Sintem cele 720 de găini crescute datorită pionierilor de la Școala de 7 ani nr. 1

din Tulcea. mi-au rrkn.m, s. — 1------ Z- ■ z. ■ ■



Pe unde
stă pî nea
coroana...

De vremea cînd aceste 
locuri se numeau „domeniu re
gal", amintește și un foișor cu 
acoperișul năpădit de mușchi 
verde, ce se află și acum 
acolo. Dar mai ales pot să-ți 
spună de acele vremuri oa
menii care frămîntau, alături 
de răsuflarea vitelor, noroaiele 
pămîntului. în timp ce admi
nistratorii regali Carol, Iaur- 
k

'ptuiau. cu scâra, în
o clopotniță.

le acele vremuri își amin- 
Le bine și tînărul inginer 
Tin Marcu, pentru care por

te școlii erau închise cînd era 
:opil, iar în trăistuța în care 

ar fi trebuit să-și țină cărțile 
culegea mazăre pentru cămara 
mare a regelui, ca și Hie Mi
ron și Vasile Egger și atîția 
alți muncitori exploatați cu 
cruzime pe domeniile regale.

O dată cu răsturnarea mo
narhiei,vîntul înnoirii s-a simțit 
din plin și pe aceste melea
guri. Aici, la Periș, regiunea 
București, se află acum gospo
dăria de stat „Nicolae Băl- 
cescu"...

Cîmpul acoperit cu cojoacele 
zăpezilor de decembrie pregă
tește în culcușul țarinii recoita 
de sute de vagoane de grîu și 
alte cereale ale noului an. Dar 
să lăsăm cîmpul în liniștea lui, 
temporară, și să aflăm cite 
ceva despre sectorul zootehnic. 
Aceasta, cu atît mai mult cu 
cit vouă, celor mici, vă place 
foarte mult ca, înainte de a 
pleca la școală, sâ dați de 
dușcă cite o cană de lapte 
cald, ^iu e lipsit de interes sâ 
aflăm, bunăoară, cam ce canti
tate de lapte ați primit de 
această gospodărie de stat 
cursul anului: 490.000 de 
tri! Dacă ar fi să punem 
căni de cite o jumătate de
tru laptele care va fi predat 
în anul viitor de această gos
podărie, ar fi necesare..- 
2.000.000 de căni! O produc
ție de lapte de două ori mai 
mare față de anul 1959 !

★

La vremea aceasta, de 
activitatea

la 
in 
li- 
în 
li-

iarnă, 
casă :

în căsuțe cu acoperiș de sticlă 
și în alte căsuțe cu termometru 
agățat la ușă.

Ne aflăm în preajma a 600 
de răsadnițe dreptunghiulare. 
Dăm pospaiul de omăt la o 
parte și, prin sticla străvezie, 
vedem salata și pătrunjelul cu 
frunza fragedă, ridichile cu ră
dăcinile albe ca laptele, sau 
ceapa verde, numai bună s o 
servești cu brînză proaspătă. 
De Anul Nou, ne-a informat bri 
gadierul Iorgu Dicu, oamenii 
muncii din București vor primi 
de aci primele cantități de tru
fandale 1

Dar cine sînt locatarii căsu
țelor cu termometru la ușă ? 
Puzderie de pui, și mai mari și 
mai mici, de toate vîrstele ! 
Crescătoare hajnice ca Sma- 
randa Stendu și Sara Baranoe 

1>e străduiesc să nu le lipsească 
nimic păsărilor, nici hrana po
trivită și nici căldura calorife-

relor prezente în fiecare căsu
ță. Numai grija atentă a mun
citoarelor de aci explică numă
rul mare de păsări — peste 
18.000, toate cu penele albe și 
frumoase.

Ne-ar trebui, desigur, pagini 
întregi ca să putem vorbi și de 
alte realizări ale gospodăriei, 
de belșugul viilor și al stupilor 
din prisacă. și mai ales de 
traiul civilizat al muncitorilor, 
de drumul lung străbătut de 
oameni ca tînărul inginer Ma
rin Marcu. Cuvintele însufleți
te, auzite de la el, cuprindeau 
însuși tîlcul acestor înfăptuiri 
deosebite :

— Realizările noastre sînt 
mari pentru că nu mai muncim 
pentru regii trîndavi, ci pentru 
noi, pentru belșugul întregului 
popor.

AL. DINU IFRIM

l
Cartierul Floreasca, construit 

in anii regimului nostru. Aici lo
cuiesc astăzi peste zece mii de 
cetățeni care muncesc în dife
rite instituții și întreprinderi ale 
Bucureștiului. Pe strada Doni
zetti, peste drum de Școala de 
7 ani „Emilia Irsa” și alături de 
dispensarul medical, se află blo
cul nr. 60. Aici locuiește, de a- 
proape doi ani, și familia Pe
trescu. Știam de la un amic al 
meu, prieten bun al acestei fa
milii, că în trecut Ion Petrescu 
a dus o viață grea, viața grea 
a tuturor muncitorilor din țara 
noastră pe vremea burgheziei.

Acasă la familia Petrescu 
n-am găsit decit copiii. Părinții, 
amindoi muncitori la întreprin. 
derea „Doncc Simo”, lucrau în 
schimbul de după-masă. Lica, 
fata cea mai mare, elevă, iși 
pregătea lecțiile. Gigi, care a- 
nul acesta a trecut in clasa a 
ll-a și Vali, o fetiță blondă 
5 ani pe care jerseul alb de 
nă și fustița bleu o prindeau 
minune, erau într-o încăpere
lăturată și urmăreau pe ecranul

televizorului un program pentru 
pionieri și școlari. Intre timp, a 
venit și fratele lor Mihai, care 
invață in clasa a V-a.

- Vedeți portretul acela mare, 
din dormitorul nostru ? spune 
Lica. E mama noastră. Lucrează 
de 14 ani ca țesătoare la „Don- 
ca Simo”. De multă vreme este 
fruntașă în producție. La demon
strații, muncitorii întreprinderii 
au purtat de multe ori tabloul 
ei. Noi ne mindrim cu mama I

Cele trei camere ale aparta
mentului locuit de familia Pe
trescu, mobilate cu gust, iți vor
besc parcă de viața nouă, fe
ricită, a acestei familii 
citori.
- înainte locuiam in 

măruțe, mici și joase
geam cu capul la tavan, spunea 
Lica. Acum locuim foarte bine. 
Părinții noștri muncesc și ne a- 
duc tot ce ne trebuie.

Radioul, televizorul, biblioteca 
în care găsești operele lui Sa- 
doveanu, ale lui Fadeev, Ilya 
Ehrenburg, Creangă, Rebreanu. 
cărți politice și tehnice - toate 
acestea vin să întregească in 
chip firesc imaginea despre via
ța nouă a familiei 
Ion Petrescu.

Năzuințele ? Toți 
vină muncitori. Gigi 
vețe meseria de 
Mihai îi place 
Lica ar vrea să 
să lucreze într-o 
dere și să facă,
rochii frumoase pentru toate fe
tele de muncitori.

...Și nu incape îndoială. Gin- 
durile lor vor deveni realitate. 
Căci, niciodată copiii muncitori
lor n-au avut asemenea posibili
tăți de dezvoltare ca astăzi.

N. MÂRÂȘTEANd*

de mun.

două ca
de ajun-

Araul Nou
Fag. Zu

pe toate meridianele
Anul Nou, 1960, sosește pe pă- 

mînt. Ca orice nou venit, va porni 
deindată să cutreiere bătrîna noas
tră planetă, de-a lungul tuturor

meridianelor și paralelelor, să vadă 
ce ...moștenire i-a lăsat bătrînul 
1959. Vreți să-l însoțim ?... Atunci 
haideți mai repede ; nu-i timp de 
așteptat I... Pornim I...

de 
ti
de 
a-

continuă în
muncitorului

vor să de- 
vrea să în- 

electrician ; iui 
radiofonia, iar 
fie croitoreasă, 
mare întreprin. 
cum spune ea,

I
i II

W.VAW.W.WAW.Y.%

U. R. S. S
lată acolo, în Kasi- 

no, un grup de copii. 
Dar ce fac ei ? Priviți 
fotografia alăturată :

lura Cervacov, Bo- 
rea Bagomolov, Tolea 
Soloviov și Tolea Ge
neralov au pus la 
punct o nouă rachetă. 
Anul Nou i-a privit 
zîmbind, probabil la 
gîndul că printre a- 
ceștia se găsește și 
vreun viitor construc
tor de rachete cosmi
ce, unul dintre vii
torii călători în Lună, 
Marte...

R. P. CHINEZA
Anul Nou s-a uitat atent și, în 

același timp, uimit. Știa că aici va 
găsi lucruri minunate făurite de 
poporul chinez stăpîn pe soarta sa. 
Dar nu i se spusese că va găsi 
ceva nou pe fluviul Huanhe, în 
dreptul localității Huaiuankou. Și 
totuși... De cîteva zile a început 
aici construirea celui de-al Vll-lea 
mare lac de acumulare din China 
Populară. Lacul de acumulare de 
la Huaiuankou va permite irigarea 
a 2.500.000 hectare de terenuri a- 
rabile...

S. U. A.
Anul Nou s-a încruntat. Ce l-o fi 

supărat ? Probabil, a citit ceva în 
ziarul pe care-l ține in mină. In
tr-adevăr 1 Auziți și voi ce scrie în 
ziarul „The Worker” : „|n marele
centru industrial american Detroit, 
sînt înregistrați oficial, pe listele 
pentru ajutoare, 33.000 de copii 
săraci. De curînd, Consiliul Munici
pal a hotărît să facă economii. Dar 
nu la înarmări, nu Ia cheltuielile de 
război ci la... ajutoarele (și așa 
foarte mici) ce urmau să fie date 
acestor copii. Așa că jumătate din 
acești copii nu vor avea ce mînca". 
Ziarul mai arată că 75 la sută din
tre copiii care vor fi lipsiți de orice 
ajutor sînt negri.

lată ce înseamnă copilărie în ță
rile capitaliste 1...

R. D. GERMANĂ
Anul Nou s-a înveselit, lată, a 

zărit aici petrecînd, în seara reve
lionului, zeci de mii de oameni 
(multi, foarte multi tineri) care in 
anii trecuți nu au avut posibilitatea 
să se bucure de sărbătoarea unui 
An Nou. Cine sînt oare ? Sînt cetă

țeni germani care au trecut granița 
din Germania occidentală în Ger
mania democrată, sătui de regimul 
militarist al lui Adenauer. Numai 
în cel de-al treilea trimestru al a- 
nuiui 1959 au trecut în R.D. Ger
mană 16.000 de persoane. In ulti- 
mile luni numărul lor a fost în con
tinuă creștere...

IRAN
E frig. Nopțile au început să fie 

din ce în ce mai reci. Dar iată că 
la Teheran, chiar în capitala țării, 
mai pot fi văzuți oameni care dorm 
pe străzi. Și aproape fiecare are 
alături un cîine. Da, un cîine, nu 
vă mirați ! Iarna, oamenii săraci 
din Teheran, care sînt nevoiți să 
locuiască sub cerul liber, închiria
ză cîini (nici n-au cu ce să-i cum
pere I) pentru a dormi alături de 
ei ca astfel să se încălzească...

R. CEHOSLOVACA
Anul Nou a poposit in orașul 

Martin din R. Cehoslovacă. Știți de 
ce ? Pentru că aici trebuie să-l cau
te pe R. Esler, omul de știință care 
a realizat cîteva aparate uluitoare ; 
o inimă artificială și un plămin ar- 

* tificial, ce vor fi folosite în opera
țiile complicate. Acum cîtva timp, 
medicii de la Institutul de Chirur
gie din acest oraș au făcut o ope
rație in cadrul căreia, timp de 17 
minute, inima bolnavului a fost în
locuită cu succes de aparatul lui 
R. Esler.

Se cuvine deci ca Anul Nou sâ-l 
felicite din... inimă pe iscusitul 
constructor care și-a pus cunoștin
țele în slujba vieții.

ALGERIA
Un tablou atrage 

privirea.
Este tabloul picto

rului francez E. Dinet 
și care ilustrează con. 
dițiile mizere în care 
sînt nevoiți să învețe 
copiii algerieni. A- 
dăugați la aceasta, 
dragi cititori, și fap
tul că puțini, foarte 
puțini copii din aceas
tă țară colonială au 
posibilitatea să înve
țe chiar în aceste con
diții mizere...

GH. ANGE’.FSCU

Mai departe, tot despre hărnicie va fi vorba ! Unitatea de pionieri din comuna Broșteni, 
regiunea Suceava, nu-i prea mare ; cu toate acestea, unindu-și puterile, pionierii au adunat 
și predat 150 kg maculatură. 600 kg sticlă, 1.500 kg fier vechi. Pionierii din comuna Apa, 
despre care am mai amintit, au predat și ei 3 Jone de fier. Cit despre pădurea care 
se va ridica pe locurile pe unde au trebăluit miinile harnice ale pionierilor de la Școala de 
7 ani din comuna Bucșani, raionul Videle, ea va număra 5.000 de copaci I

Itinerarul trenulețului pe care-l vedeți mai sus e următorul : Bucșani București. E tre- 
nulețul care-i va duce pe pionierii din Bucșani — ca urmare a rodnicei lor activități de 
economisire prin C.E.C. - într-o frumoasă excursie în Capitala țării, în zilele vacanței da 
iarnă. Să le urăm deci, călătorie veselă I

Și acum, dragi prieteni, să ne vedem cu bine în noul an I
IONICA VEDE-TOT
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Republicii mele
Cu-n an mai micâ-s decît tine,

Republica e-n sărbătoare 
Sub raze roșii de rubin. 
Și stele albe, rotitoare. 
Pe umeri ii coboară lin.

Așa ningea și-n iarna-n care 
Pe trîntor noi l-am alungat, 
Ningea pe urmele-i murdare, 
Ningea bogat, ningea bogat.

Și cum fugea din (ara noastră 
Zăpada iernii-o murdărea, 
Și zarea-l înghițea, albastră, 
Și tara-n urma lui sclipea.

Din zare pină-n zare crește 
Un sunet viu ca un „cling.cling"

Și țara toată înflorește
De stelele ce, albe, ning.

Va crește griul și secara, 
Pieriră urmele de rege.
Și-n libertate astăzi țara 
Cu rodul muncii ei s-alege.

Coboară stele sclipitoare 
Pe brazi frumoși, coboară lin, 
Republica e-n sărbătoare 
Sub raze roșii de rubin.

AURELIA PĂUN elevă
Școala medie 

„Elena Sîrbu”, București

[ara mea. 
Republica mea scumpă, dragă! 
Copilăria, toată viata mea, 
Republică frumoasă, eu aș vrea, 
Ca tie să (i-o dăruiesc întreagă.
Sub raza stelei roșii de rubin 
A înfl^/it a mea copilărie 
Și anii mei, ca florile de crin, 
Curați, și cei trecufi și cei ce vin, 
Toți anii mei ti-i dărui tie I
Mai trece-un an — un crin — la 

drumul viefii 
Se mai adaugă o floare
Eu cresc... vin anii tinereții 
Cresc fără griji, căci clasa 

muncitoare. 
Partidul ei, mi-ndrumă pașii vieții...

Qfira mea
O, cît ești de frumoasă, tara mea. 
Oglindă-ntinsâ-ți este, vara, lacul, 
Te-nveșmîntează iarna-n strai de nea 
Și-n primăveri s-aprinde liliacul.

îți poarta pomii fructe rubinii 
Și de atîta rod se pleacă lanul... 
Prin spicul greu al holdei aurii, 
Spre zări albastre rîde Bărăganul.

Țîșnește azi din apele-ți scînteia, 
Pe rîuri iuți porți marile uzine, 
Ce scot cuvînt din Bistrița zglobie 
Trecîndu-1 prin metalicele vine-

O, cît ești de frumoasă, țara mea 1 
Poporul tău trăiește-n libertate, 
Dar daca astăzi fericită ești 
Nicicînd tu nu uiți luptele purtate

Pămîntul tău ne amintește-ntr-u: 
Eroii luptei pentru al tău bine. , 
Visînd_ o viață nouă, mai fruino] 
Căzură apârîndu-te pe tine. '

Tu n-ai sâ-i uiți pe Doja, Horia. 
în veci tu n-ai să uiți ale lor fa’ 
Tu n-ai să uiți eroii ce căzură 
Scriind cu singe „907“.

Nu-1 vei uita nici pe Vasile Roaită, 
Nici vuietul sirenei, neoprit
Nu-i vei uita pe comuniștii care 
Luptînd pentru dreptate au murit

Nu, țara mea, tu n-ai să uiți vreodată 
Măreața luptă și vitejii ei, 
înaintașii ne-nfricați ai noștri, 
Căci zilelor de-acum le-au pus temei.

IARNA
RODICA SIMION pionieră

Școala de 7 ani nr. 128, București

SORINA WEXLER pionieră
cl. a Vil-a, Școala de 7 ani nr. 26, 

București

Cu mici fluturi albi, de nea, 
larno si-a-nceput colinda peste 

țara mea.

Mindre flori de nea presară, 
Parcă-i primăvară.

Straie noi de promoroacă 
Case și grădini îmbracă.

O cetate mititică 
Din zăpadă se ridică.

Rid copiii-mbujorați la față 
Lunecind ca vintul, pe oglinzi de 

gheață.

Alții-ngrămădiți pe săniuțe vin : 
Boabe par în uriaș ciorchin.

Cu mici fluturi albi, de nea
Iarna și-a-nceput colinda peste 

țara mea.

Țara mea frumoasă și bogată, 
Cum nu i alfa pentru mine-n lumea 

toată.

MARIANA ȚIULESCU pionieră 
cl. a VI-a, 

Școala medie nr. 11 
„Dimitrie Cantemir", București

c^jiiJir-Aiu iLAmnuircii
Uniți și cu partidu-n frunte
Se ridicară muncitorii 
in luptă cruntă să-l infrunte 
Pe trintorul din stupul țârii.

in drum spre marea libertate. 
Pe rege ei îl alungară.
Și lanțurile, sfărimate, 
Căzură de pe-ntreaga țară.

Azi duduitul de tractoare 
înalță imn de înflorire, 
Pe cimpul înfrățit în soare 
Răsur.ă cînt de fericire.

Spre Bărăganul de lumină 
Surîs de zori și primăvară.

Al nostru e pămîntul, viața 
Și e al nostru viitorul, 
5urîde-n raze dimineața 
Și-i peste tot stăpin poporul.

Te.nalță-n slavă, bucurie, 
Vestind în zări îndepărtate 
Cum luptă oamenii-n frăție,
In fericire și dreptate.

NONA COMANESCU eleva
Școala medie „Vasile 

Roaită” Rm. Vîlcea

In curînd 
un nou bloc, 
muncitoresc

Constantin Nițu, cl. 
a VH-a C, Școa
la medie nr. 6 „Ște
fan Gheorghiu," tâ

râșul Stalin

Topit, oțelul în uzină 
Aleargă, viu, ducind prin țară,

Orice copil își dorește obiecte amvai celor de otaf sus. Dar cum s-ar putea obține ele 
mai ușor ? Soluția v-o dă chiar jocul acesta. Pen tru a-1 dezlega, Inlocuiți la cheia fiecărui cu
vin/ cerculelele cu literele respective; apoi dtiți-le lapreaol. iatr-o —a—'M aaduae.

Dragi cititori,
Acesta este ultimul dintre 

jocurile de dezlegat pentru con
cursul organizat de gazeta noas
tră împreună cu „Casa de Eco- 
nomii și Consemnațiuni" — 
C.E.C.

Trimiteți de aceea, oeintirziat, 
dezlegările voastre pe adresa re
dacției, tnsoțindu-le cu cupoa
nele de participare. In același 
plic veți pune, așa cum s-a ce
rut de la început, și o scrisoare 
în care să povestiți despre acțiu
nile de economisire prin C.E G. 
din unitatea saa detașamentul 
vostru.

Toate acestea mai pot H tri
mise PINA LA 15 IANUARIE 
I960.

H I
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