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Intîlnire cu un prieten drag
M►înmi

Uiniiiibrf

ai zilele trecu
te, în unitatea de 
pionieri de la Școa
la de 7 ani nr. 120 
din raionul Nicolae 

i fost sărbătoare. In 
acea zi, pionierii au invitat în 
m&%>cul lor pe tovarășul Ion 
Moldovan, strungar fruntaș 
inovator la Uzinele „Timpuri 
Noi" din Capitală. Cu cîteva 
zile în urmă fusese propus can
didat al F.D.P. în alegerile de 
deputați pentru Marea Aduna
re Națională, în circumscripția 
electorală „Filimon Sîrbu" din 
raionul lor.

upă ceremonia
lul pionieresc, în 
sală s-a așternut o 
liniște adîncă. Cu
rioși, pionierii as

cultau cu emoție cuvintele 
tovarășului Ion Moldovan. 
Ascultau episoade din viața u- 
nui muncitor, care de mic co
pil a cunoscut exploatarea ca
pitalistă. Anii de ucenicie? Ani 
de tristă amintire, cu bătăi, în
jurături, corvezi..- Copilărie 
grea, cum aveau toți ucenicii 
pe vremea patronilor. Dar anii 
aceia crînceni au trecut, ca O 
furtună. O dată cu eliberarea 
au venit alți ani, plini de nă
dejdi, ani din ce în ce mai lu- 
min Sub conducerea celor 
me ani fii ai poporului, sub 
conducerea comuniștilor, țara 
întreagă a înflorit.

cum ne aflăm din 
nou în preajma 
alegerilor. Cine sînt 
candidații? Cei mai 
destoinici munci

tori, țărani colectiviști, acti
viști de partid, tractoriști, oa-
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Copiii sînt dornici să cunoască cit mdf 
multe din realizările înfăptuite de regimul 
nostru de democrație populară. Iată-i, in 
tafa unui bloc de pe Magistrala - Nord^ 

Sud.

meni de știință și cultură, în
vățători și profesori...

— Așa după cum întreaga 
patrie înflorește și se dezvol
tă continuu, și raionul nostru 
este mai frumos ca oricînd !... 
Și tovarășul Ion Moldovan Ie-a 
vorbit mai departe pionierilor 
despre construcția Magistralei 
Nord-Sud, care va înfrumuse
ța Capitala noastră cu un nou 
bulevard străjuit de blocuri 
semețe, despre noile construc
ții din cartierul Pieptănari, 
despre școlile, atelierele și 
laboratoarele nou construite. 
Dar, despre cîte nu le-a vorbit 
el pionierilor! Fața raionului 
Nicolae Bălcescu sa schim
bat de la un an la altul, — așa 
cum, de altfel, s-a schimbat în
treaga față a țării — con
strucțiile au crescut o dată cu 
pionierii. Astăzi sînt mai mul
te străzi asfaltate, transpor

tul în comun a fost îm
bunătățit, sînt mai multe 
spații verzi. La toate aceste 
îmbunătățiri au participat cu 
multă însuflețire și cetățenii 
raionului. De multe ori, printre 
ei, s-au aflat și pionierii. Cu a- 
jutorul lor străzile sînt mai 
îngrijite, sînt mai mulți pomi 
și mai multe flori pe marginea

a sfîrșitul adu
nării, pionierii au 
înmînat oaspetelui 
drag, în semn de a- 
mintire și adîncă 

prețuire, o cravată roșie de 
pionier, flori, și l-au rugat să 
se fotografieze împreună cu ei. 
Copiii au prezentat apoi un 
frumos program artistic cu cîn- 
tece și poezii închinate parti
dului, patriei, vieții noastre 
luminoase de astăzi.

AL. MIHU

Invățînd bine, ne îndeplinim principala datorie față de patrie
Angajamentul solemn

„Să învăț și să mă com
port în așa fel încît să de-- 
vin un cetățean demn al pa
triei mele, Republica Popu
lară Romînă...

E un fragment din anga
jamentul nostru solemn. în 
ziua cînd tovarășa instruc
toare ne a înmînat cravata 
roșie, cu toții l-am rostit 
emoționați. De atunci, fie
care se străduiește să și-l 
îndeplinească. Sîntem atenți 
la explicațiile tovarășei în
vățătoare, învățăm și ne 
scriem bine temele. Duțu 
Tania, Florescu Dan și alți 
membri ai colectivului de 
conducere al detașamentu
lui nostru, ne sînt exemplu. 
Pe primul trimestru nici un 
pionier nu a rămas cori
gent. Ne-am hotărît ca și 
pe mai departe să învățăm 
bine, chiar foarte bine. Prin 
aceasta ne îndeplinim prin

cipala datorie fața de patria 
noastră.

Pionierii clasei a IV-a A, 
Școala de 7 ani nr. 1,

Rm. Vîlcea, 
regiunea Argeș

Vin examenele
Deși nu bat Ia ușă, cum 

se spune, examenele se a- 
propie. Si pentru a obține 
cele mai bune rezultate, am 
început să ne pregătim. în
vățăm cu sîrguintă fiecare 
lecție în parte, repetăm lec
țiile mai vechi, ne ajutăm li
nii pe alții.

Exemplul pe care ni-I dau 
părinții noștri, colectiviștii, 
este pentru noi un îndemn. 
Recolte bogate au cules ei 
de pe ogoarele gospodăriei 
colective, recolte bogate ne 
străduim să obținem și noi 
la învățătură.

MIHALACHE GHEORGHE
cl. a Vil-a 

com. Nicolae Jianu, raionul 
Făurei, reg. Galați

Gînduri de viitor

Pînă acum am învățat bi
nișor. Pe primul trimestru am 
o medie de 7, una de 8, iar 
restul de 9 și 10. Acum, pe 
trimestrul al II-lea, mă voi 
strădui să învăț și mai bine. 
Să știți însă că în clasa 
noastră sînt pionieri foarte 
buni. Popa D. Vlad, Bălășel 
Nicolae și alții sînt exem
plu la învățătură și com
portare. Mă voi strădui și 
eu mai mult, știind că nu
mai învățînd bine astăzi, de
vin și eu mîine un cetățean 
folositor patriei, un cons
tructor de nădejde al socia
lismului.

DIACONU I. CONSTANTIN 
cl. a V-a A,

Școala de 7 ani din com. 
Tansa-Suhuleț, reg. Iași

Ajutor tovărășesc

La noi în clasă avem un 
felev pe care îl cheamă Mo- 

dreanu Ion. Este un băiat 
bun, disciplinat, învafă bine 
dar... la matematică s-a cam 
poticnit. „E grea, ce vreți?" 
răspundea el de cîte ori era 
criticat. Intr~o adunare de 
grupă, pionierii au hotărît 
să-l ajute. Și atunci am pri
mit eu această sarcină. „De 
ce să nu învețe bine la toa
te materiile?" au spus pio
nierii. „Doar știm cu toții 
cît de importantă este mate
matica"... De atunci, în fie
care zi facem exerciții, pro
bleme. Mai vin și alți pio
nieri Ia noi și învățăm îm
preună. Acum Ionică și-a 
scris angajamentul solemn. 
Va deveni pionier. Sînt foar
te bucuros că pe zi ce trece 
tot mai mulți pionieri și elevi 
din clasa noastră își înde
plinesc principala datorie 
față de patrie — învățătura.

MODREANU I. NICOLAE 
cl. a IV-a 

com. Cîndești, raionul 
Făurei, reg. Galați.
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Din viața pionierească

INITIHTIVII 2
(Raid-anchetă în unitatea de pionieri din Școala de 7 ani nr. 3, Rite ti) 

Să începem
cu o întâmplare.,.

„Intîmplarea" s-a petrecut în 
clasa a III-a B, cu pionierul 
Miu Dumitru. Ca să înțelegeți 
mai bine cum stau lucrurile, 
vreau să vă spun că detașa
mentul clasei a III-a B ține la 
onoarea sa și că Miu, într-un 
timp, nu prea dădea dovadă că 
ține și el.Adică învăța prost. 
De cite ori era întrebat de ce 
învață prost, Miu spunea : „Mă 
deranjează frații mei de la pre
gătirea lecțiilor 1“

într-o zi, Andreescu Marine- 
la, președinta detașamentului, 
a discutat despre Miu într-o 
adunare a colectivului de con
ducere.

— Ce facem cu Miu ?
— Păi, n-auzi ce spune, îl 

„deranjează" frații lui 1
— Hm, m-aș mira. Am o pro

punere : să-l vizităm la domi
ciliu.

Așa s*a trezit Miu cu colec
tivul de conducere acasă. Miu, 
avea, intr-adevăr, frați mai mari 
și mai mici. Dar spațiu era su
ficient și toată lumea învăța 
în liniște. In schimb, cine-i 
stînjenea pe ceilalți ? Ați ghi
cit. Miu 1

A doua zi, Miu a fost între
bat în fața detașamentului.

— Cum e, Miule, cu „deran
jul?"

— Păi, să vedeți... Și Miu a 
început să dea din colț în colț.

în adunare s-a hotărît ca Miu 
să învețe împreună cu Dumitru 
Constantin, și anume, la domi
ciliul acestuia din urmă. O zi, 
două, lucrurile au mers, dar 
Miu prinsese un alt nărav : în
cepuse să cugete prin capul 
lui Constantin. Acesta citea 
lecția cu glas tare, o repeta, 
iar Miu îi contempla cu gura 
căscată. Apoi, la temele scrise, 
Miu aștepta să vină Constan
tin să-i arate punct cu punct, 
cum și ce trebuie să scrie.

— Asta-i curată lene, s-a 
înfuriat într-o zi Constan
tin. Și a chibzuit ce-i de fă
cut. Miu trebuia ajutat. Asta 
categoric. Dar cum ? Așa nu 
mai mergea. Și Constantin a 
Încercat o soluție.

— Uite ce e. Mîine vii la 
mine la ora 6.

— De ce ? s-a speriat Miu. 
Nu mai învățăm împreună ?

— Ba da. Dar tu vii cu lecția 
învățată și scrisă și o repetăm 
împreună.

Miu a venit a doua zi la ora 
6 dar, cu lecțiile nescrise și ne
învățate. Ce și-a zis : Constan
tin o să se ...înduioșeze și o 
sa facă lecțiile cu el. Constan
tin însă s-a supărat și 
l-a trimis acasă. Miu a spus la 
școală că nu-1 mai ajută. Co
lectivul de conducere a cerce
tat situația, a discutat și cu to
varășa instructoare și a tras 
concluzia că Dumitru Constan
tin are dreptate, iar Miu a 
trebuit să se apuce de treabă. 
De atunci a trecut timp.

Miu s-a îndreptat mult. Da
torită lui Constantin, care în 
metoda pe care a folosit-o a 
dat dovadă de inițiativă, dato
rită colectivului de conducere, 
care la rîndul său a dat dova

dă de inițiativă, datorită pre
ședintei care la rîndul ei... etc...

Detașamentul 
clasei a IV-a A, 

de două ori 
fruntaș!

Despre ce e vorba aici ? Des
pre o inițiativă a colectivului 
de conducere al unității : o în
trecere avînd drept obiectiv 
principal munca patriotică. Da

\

Y?

torită întrecerii, s-a colectat 
fier vechi, 600 kg maculatură... 
Dar vorbeam de clasa a IV-a 
A care a fost de două ori în 
fruntea acestei întreceri. Bine
înțeles că cei din clasa a IV a 
A au strîns fier vechi și nu 
puțin. Toți pionierii din acest 
detașament și au realizat deci 
această condiție pentru obține
rea distincțiilor. Același lucru 
se poate spune și despre sădi
rea puieților. Dar, mai cu seamă 
detașamentul clasei a IV-a A 

4

s-a’evidențiat printr-o inițiati
vă : autodeservirea. Pionierii 
de aici au hotărît să ajute mai 
mult la înfrumusețarea școlii și 
a clasei. Inițiativa pionierilor 
dintr-a IV-a A, a găsit răsunet 
în toată școala. Aproape toate 
detașamentele, chiar și elevii 
mai mari, au adoptat inițiativa 
clasei a IV-a A.

Interviu 
cea Andrei

Cine e Ciulică Andrei ? Răs
punsul e simplu : președintele 
detașamentului din clasa a 
VlI-a B.

— Dragă Andrei, te rog, în 
numele cititorilor, să ne spui 
cîteva cuvinte în legătură cu 
inițiativa detașamentului vos
tru.

— Da. Cu plăcere. In cins
tea alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională și 
în Sfaturile populare, detașa
mentul nostru pregătește o a- 
dunare cu tema : „Avîntul 
construirii socialismului". E 
vorba de realizările regimului 
nostru democrat popular în re
giunea Argeș.

Programul ■ 
zilei

flic s-o obișnuif să se 
scoale de dimineață. A să- ” 
rit din pat, a deschis larg 
fereastra și... unul, doi, a 
început exercițiile de învio
rare (foto 1). Ei, așa parcă 
mai merge. Mîncarea e mai J 
gustoasă și temele se rezol- 
vă mai ușor. Mai întîi mate
matica, chimia, Ia rînd ur- ; 
mează geografia, anatomia 
(foto nr. 2). După ce își ter- , 
mină lecțiile, lui Ilie îi mai 
rămîne timp și să-și calce ' 
cravata roșie. Aceasta a în- 
vătat-o de cînd a început • 
pregătirile pentru obținerea 
distincțiilor pionierești. As- " 
tăzi, pe pieptul lui străluceș
te stelufa roșie, dar această 
muncă a devenit o deprinde
re, care o aplică ori de cite 
ori este nevoie (foto nr. 3).

Fetita vecinului, care nu 
e încă la școală, te roagă 
așa de frumos să-i citești 
„numai aici", incit nu po/i 
s-o refuzi. Și llie îi citește 
povestea pînă la capăt (fo
to 4).

Ceea ce vedeți în aceste 
fotografii sînt cîteva exem
ple luate din programul zi
lei al lui Ivanov Ilie din cla
sa VII-a B de la Școala de 
7 ani nr. 7 din Giurgiu. O- 
rientîndu-se după un pro
gram bine stabilit, el a reu
șit să-și planifice astfel tim
pul incit să devină fruntaș 
la învățătură și totodată 
i— purtătorul steluței roșii.

niffininiHnmniiiiinin

Fotoreportaj de 
GR. PREPELIȚA

— Vom aminti sub diferite 
forme despre realizările pome
nite mai sus. Vom vorbi des
pre partidul nostru drag, dato
rită căruia au fost posibile 
toate aceste înfăptuiri. Un co
lectiv din detașamentul nostru 
lucrează „o hartă a viitoru
lui". Harta înfățișează regiu
nea noastră. Beculețele ce se 
vor aprinde vor arăta dezvol
tarea regiunii Argeș în anul 
1965, conform prevederilor Di
rectivelor celui de-al III-lea 
Congres al partidului. Aduna
rea va fi presărată cu cîntece 
dedicate patriei, partidului, cu 
dansuri specifice regiunii noas
tre.

— îți mulțumim, dragă An
drei. Sperăm că și alte deta
șamente își vor însuși inițiati
va voastră.

Un capitol înci’re 
este vorba despre 

timpul liber
— Totul e să știi cum să ți 

petreci timpul liber în așa fel 
încît să fie și plăcut, și folosi
tor.

Declarația de mai sus aparți
ne pionierei Emanoil Mariana, 
membră în colectivul de con
ducere al detașamentului din 
clasa a Vi a A. M am convins 
că declarația ei nu e vorbă 
goală. Cei din clasa a Vl-a A, 
știu să-și petreacă timpul liber 
în chip folositor. Aproape in 
fiecare duminică merg împreu
nă la filme, la piese de teatru. 
Au vizionat majoritatea filme
lor din „Săptămîna filmului so
vietic", la teatru au văzut 
„Vlaicu și feciorii săi"... Une
ori organizează proiecții ins
tructive cu ajutorul diafilme- 
lor, cum a fost, de exemplu „O- 
mul cucerește cosmosul". In 
urma acestei proiecții a avut 
loc și o discuție pasionantă.

Dar gusturile sînt împărțite. 
Detașamentul clasei a va A 
preferă jocurile și c... Acele 
pionierești. Nu e rău. Cu pri
lejul acesta se pregătesc și pen
tru obținerea distincțiilor pio
nierești.

...Vedeți, în unitatea de la 
Școala de 7 ani nr. 3 din Pi
tești copiii se distrează. Tre
buie doar puțină inițiativa și 
lucrurile merg bine.

O întrebare
pe care am pus-o 

tutu ror
— Spuneți-mi, dragi copii, 

toate aceste activități pe care 
voi le faceți, nu vă stinghe
resc, nu vă răpesc prea mult 
timp ?

— Acolo unde lucrurile se 
fac fără planificare, s-ar putea 
ca asemenea activități să su
praîncarce. La noi nu se întîm- 
plă aceasta pentru că ținem 
seama de un lucru important: 
fiecare face cîte ceva. Aici nu 
există pionieri care fac totul și 
pionieri care se uită și nu fac 
nimic.

*
Toate discuțiile de mai sus 

au avut loc la Camera pionie
rilor. Cînd m-am ridicat de pe 
scaun am observat că pe spă
tar avea lipită o etichetă pe 
care scria: Tache Andrei. Pe 
alt scaun, Pazmaniuc Sorin și 
alte cîteva nume.

— Ce-i asta? am întrebat o 
pe tovarășa instructoare supe
rioară.

— Ce să fie ? Scaunele sînt 
făcute la cercul de tîmplărie. 
O mulțime de obiecte de aici 
sînt făcute de micii tehnicieni. 
Camera pionierilor e nouă. A- 
cum o „utilăm". O să vedeți 
cum o să arate peste puțin timp.

Eticheta cu pricina venise la 
timp. Intr-adevăr, uitasem 
să-mi notez această inițiativă 
a micilor tehnicieni care au 
hotărît să-și înzestreze noua 
Cameră a pionierilor prin pro
priile lor mijloace.

A. WEISS



Pajr.S

In clasa a 
VII a e liniște. 
Glasul pionierei 
Zaharia Sofîca 
răsună limpede, 
sigur- Colegii o 
ascultă cu aten- 

Sofica vor- 
despre 
pregă- 

lecțiile a- 
E o elevă, 
nu-și iro- 

niciodată 
timpul. Joaca e 
joacă, dar lecți
ile? sînt lecții. Spusele ei sînt 
susținute și de alți pionieri. 
Terna adunării este „Cum în
văț ?“ Unii sînt de părere că 
lecțiile încep de fapt din clasă, 
și anume atunci cînd, la expli
cațiile tovarășilor profesori, îți 
iei notițe. Foarte adevărat. 
Aceasta 
îndată ; 
rii, în 
cîteva caiete de notițe, 
multe din ele ți-e 
dragul să te uiți ; filele sînt a- 
coperite cu un scris îngrijit, 
cu propoziții formulate clar. 
Ace. « caiete ar putea fi com
parate >cu un magnet, deoarece 
atrag... note bune.

★

— Și acum urmează între
bări de baraj I

Rumoarea din sală conte
nește. Concursul „Cine știe, 
cîștigă", pe tema vieții și ope
rei maestrului Mihail Sodo- 
veanu, se apropie de sfîrșit. 
După consumarea tuturor 
trebăților, 
concurs 1 
Hulubină 
cum, ele 
de bine, 
profesor 
le adresează 
baraj, menite să desem
neze pe cîștigătoare. Răspun
surile sînt date pe bilețele. în
cordarea spectatorilor e fi
rească. In cele din urmă, dînd 
dovadă de mai multă precizie 
în răspunsuri, Hulubină Gabri
ela c- ' jă concursul. Prima 
care o felicită este colega ei, 
Ungureanu Coca. Bravo Ga
briela !

re. ! 
bește 
cum iși 
tește 
casă, 
bună, 
sește

moldovenesc

Foarte
se poate constata 

în vederea adună- 
clasă au fost expuse 

La 
mai mare

se

rămas

venise 
ansam- 
turneu, 
detașa- 

clasei a 
se năs- 
inițiati-

— Dar ce, a 
venit vreun an
samblu în tur
neu ?

Nu, nu 
nici un 
blu în 
dar în 
mentul 
Vil-a A 
cuse o
vă : crearea unui 
teatru de păpuși. 
Copiii găsiseră 
și o piesă potri- 
noi de Dimos 

Rendis, care tratează despre 
faptul că fiecare meserie e fru
moasă și folositoare. „Actorii" 
(Ciocanul, Secera, Mistria, A- 
cul, Penița ș.a.) au fost confec
ționați le iuțeală din niște pă
puși obișnuite. Mînuitorii, opt 
pionieri, s-au apucat cu drag 
de lucru. Repetițiile au mers 
bine, la fel și spectacolele date 
la căminul cultural din sat și 
chiar într-o comună înveci
nată, Ciumulești. Acum, ur
mează ca repertoriul să se îm
bogățească cu noi piese.

*

Distincții pionierești

Deocamdată în această 
școală sînt numai 7 la nu
măr : Bîrsan Gabriela, Slă- 
tinaru Elena, Sașcău Ade
lina, Cîrlan Elena, Ivan Ște
fan, Bordeianu Mihai și 
Sava Ion. Gabriela e stu
dioasă și vorbește rar, cu 
claritate. Adelinei îi place 
muzica. Mihai e poetul cla
sei. Ionică se dă în vînt 
după fotbal (e centru înain
taș, zice el). Lui Fănică îi 
place fizica. Și totuși, îi 
leagă o trăsătură comună, 
care în același timp îi une
ște cu toți ceilalți pionieri 
din patria noastră: dorința 
de a învăța și de a munci 
în așa fel încît fiecare lu
cru pe care îl fac să fie o 
contribuție în îndeplinirea 
angajamentului solemn ros
tit în ziua primirii cravatei 
roșii. Muncind
acești 7 copii de 
de 7 ani nr. 6 din 
îndeplinit toate 
pentru obținerea 
lor pionierești și 
piepturile lor 
mult doritele
Oricare dintre ei e bucuros 
să-ți povestească despre de
prinderile frumoase. însu
șite prin îndeplinirea con
dițiilor. Pentru Mihăiță, un

popas de noapte în pădure, 
cu prilejul unei excursii, nu 
va mai fi o greutate, pentru 
că acum se pricepe de mi
nune să ridice un adăpost 
din crengi, iar Sava Ionică 
îți poate da zeci de amă
nunte despre cum se calcă 
o pereche de pantaloni (ceea 
ce aplică și în practică).

pionierești Adelina o ajută V
cu drag pe Ludu Silvia să <;
învețe cîntece și poezii ; pe <'
Geaboc Aneta, Gabriela ® <i
deprinde cu mînuirea bu- X
solei; Mihăiță, care în caii- >j
tate de poet e și un mare y
amator de lectură, îi reco- v
mandă cărți lui Bradea Ion <i
și după ce acesta le citește, d 
le discută împreună. X

De altfel se poate spune y
că activitatea pionierească y
din unitate are un bun spri- d
jin în pionierii pe pieptul v
cărora strălucesc steluțele «
roșii. Aceștia sînt întotdea- ă
una primii în activitatea >!
pionierească, îi atrag pe toți >!
prin exemplul personal. La y
faptul că pe primul trimes- v
tru din cei 44 de pionieri de \
la clasele a VI-a A și B, 
nici unul nu a rămas cori» n 
gent, au contribuit, fără în- 
doială, și purtătorii steluțe- <<
lor roșii. Deocamdată ei sînt <<
numai 7 în unitate, dar nu <7
peste mult timp numărul >)
lor va spori. In munca pen- >>
tru îndeplinirea condițiilor 
sînt cuprinși nenumărați <<
pionieri. Și pe piepturile a- R
cestora vor străluci steluțe- R
Ie roșii. >>

— Vedeți, copii ? In caz de 
luxație, procedăm în felul ur
mător...

Pionierii unității se pregă
tesc cu drag în vederea înde
plinirii condițiilor pentru ob
ținerea distincțiilor pionie
rești. Astăzi, au invitat-o în 
mijlocul lor pe tovarășa Cor
nelia Gheorghe, medic la dis
pensarul din sat și membră în 
sfatul unității de pionieri, să 
le vorbească despre cum se dă 
ajutor în caz de luxație, hemo- 
ragie etc. A ști să acorzi acest 
ajutor este 
iîe pentru 
ilor.

sîrguincios, 
la Școala 
Bacău au 
condițiile 
distincții- 
acum, pe 
strălucesc

steluțe roșii.

Faptul că au primit dis
tincțiile pionierești, i-au fă
cut să dorească să învețe și 
mai bine, să fie și mai har
nici Mai mult, s au simțit 
datori să-i ajute și pe co
legii lor în a se pregăti 
pentru îndeplinirea condiți
ilor cerute de distincțiile

în- 
în
Și 
a- 

fel

, au mai 
Ungureanu Coca

Gabriela.
au răspuns la 
Tovarășul Balaban, 
de limba romînă, 

întrebările de 
să

Pînă
una dintre condiți- 
obținerea distincți-

★

sînt numai cîteva

SANDU ALEXANDRU

★

— încotro ?
— La căminul cultural. E un 

spectacol de păpuși.

Acestea
aspecte din activitatea intere
santă si instructivă a pionieri
lor unității de la Școala 
de 7 ani din comuna Bo- 
roaia, regiunea Suceava. Ele 
vorbesc despre spiritul de ini
țiativă al activului pionieresc 
din această școală, despre do
rința tuturor pionierilor de a 
desfășura o activitate plăcută, 
care să i ajute atît la învăță
tură cît și în ceea ce privește 
folosirea timpului liber.

AL. OVIDIU ZOTTA

Ia Casa pionierilor din 
Sighișpara funcționează 

—1 cel mai tînăr cerc: 
cercul de ceramică. Ce anume 
a determinat înființarea aces
tui cerc ? Cum a luat ființă ?

...într-o zi, pionierii din Si
ghișoara au prezentat un pro
gram artistic în fața muncitori
lor de la Fabrica de faianță. 
Muncitorii au dăruit fiecărui 
pionier cîte un mic obiect lu
crat de ei. In fața gingășiei o- 
biectelor, copiii au vrut să cu
noască procedeele de lucru. Și 
atunci, au vizitat întreprin
derea. Ceea ce au văzut acolo, 
le-a plăcut foarte mult. Mulți 
dintre ei s-au hotărît chiar 
sa și aleagă o meserie asemă
nătoare, dar pînă atunci și-au 
exprimat dorințș ca la Casa 
pionierilor să existe și un ast
fel de cerc.

diferite obiecte modelate fără 
ajutorul vreunei mașini. în tri
mestrul al doilea, tematica cer
cului se va îmbogăți, pentru 
că, fiind depășită faza „acomo
dării" cu prima operație, cu 
tehnica modelării, pionierii pot 
trece la o fază superioară. A- 
cesta va fi lucrul la cele patru 
strunguri manuale (roata ola
rului), cu ajutorul 
cep modelajul 
înseamnă că, de 
și același copil 
vază de flori de la prima, 
ultima fază, inclusiv decorația.

tării la copii a atenției față de 
amănunt, 
natură.

a draoostei fată de

Prin executarea mache
tei orașului Sighișoara, 
a machetei regiunii...

cărora ei în- 
propriu-zis. 
pildă, unul 

va lucra o 
la

Amatori au lost mulți. Și 
lucrul a început gu 

mai simplă operație : 
delajul de mînă. în primul 
mest.ru, membrii cercului 
ceramică au efectuat, din

entru viitor — însă un 
viitor apropiat — se va 
construi pentru pionierii 

acestui cerc, un atelier de ce
ramică, în care copiii vor ur
mări toate etapele de prelucra
re a ceramicei, începînd cu pre
pararea materialului, confecțio
narea obiectului, 
ornamentarea și, 
doua ardere.

Obiectele cele 
(iepurași, căprioare etc.) 
avea rolul cultivării si dezvol-

Soneria încă nu încetase. 
Radu se repezi spre cuierul a- 
șezat pe peretele din fundul 
clasei, smulse paltonul, fularul 
și fugi spre ușă, îmbrîncind pe 
cei ieșifi în cale. Se așeză pri
mul în rînd. După el Râul, Ion 
și alti băieți. Pe fete le îm- 
brîncea, unor colegi le vorbea 
urît.

Cu toate străduințele colec
tivului de conducere al 
șamentului, unii pionieri 
își mai dau în petic. Așa 
lucrurile, 
propus să 
tie despre

deta- 
tot 

stînd 
și-adetașamentul 

organizeze o discu- 
politete.

Iar pe tine, te rog să mă ierff, 
se adresă el Aureliei.

Au mai vorbit și Băldeanu 
Gheorghifa, și Popescu Elena 
și mulfi alții- Adunarea era pe 
sfîrșite cînd, roșu la fată șl 
stînjenit, a luat cuvîntul și 
Radu Petre.

— Da 1 Aveți dreptate. Multe 
din rele mi se datoresc mie. 
Am să caut să fiu mai politi- 
cos. O să vedeți 1

*
Sîntem din nou în clasa a 

lV-a B de la Școala de 7 ani 
nr. 10 din București. N-a tre
cut mult timp de la adunarea 
detașamentului, totuși multe 
s-au schimbat aici. E liniște la 
ore, în recreație nu se mai aud 
strigăte și 
lele, nu 
te, trase 
părăsesc 
ietii

★

soneria anunță siîr- 
a- 
în

detașa

certuri în 
mai sînt 
de cozi, 

clasa, la

regiunii... 
fi prezentate 

orașele noi, 
tot ce 

cu republica

în care 
obiectivele 
construcțiile, 
născut 
noastră, pionierii vor cunoaște 
și mai bine realizările regimu
lui democrat popular.

Graficul, ilustrînd aprecierea 
asupra muncii fiecărui pionier, 
îi stimulează pe copii să lucre
ze în așa fel, încît, și în dreptul 
numelui lor să figureze' apre
cierea cea mai înaltă. Și dacă 
acum se poate spune că Stan- 
ciu Constantin, Kurz Hugo, Su- 
ciu Gheorghe, Roth Georg, Ga- 
lia Nicolae, Mosora Mircea, 
Popescu Adrian, Gheorghe Do* 
rel și Frezan Mihai sînt cei mai 
buni pionieri ai acestui cerc, 
dorința tuturor este ca în vii
toarele luni, numele celor mai 
buni să fie cît mai multe-.

E. SKIBINSKY

vor
noi, 

Și 
o dată

s*a

mai simple
vor

arderea lui, 
în sfîrșit, a

Din nou 
șitul orei de curs. De data 
ceasta toți pionierii rămîn 
bănci. E adunare de 
ment. Primul ia cuvîntul Meteș
Mircea, președintele detașa
mentului.

— ...Că trebuie să învățăm 
bine, o știm cu tofii, spune el, 
dar să fim și civilizați, res
pectuoși, politicoși în școală, pe 
stradă, acasă, pretutindeni. Mie 
nu-mi place cum se comportă 
pionierul Radu Petre. învață 
bine, dar purtarea lui... La 
fel și pionierul Gross Raul. 
Si el învață bine, dar e 
nepoliticos, vorbește neînlrebat 
la ore, își trage colegii de u- 
rechi. Mai sînt și alte exemple 
urîte în detașamentul nostru. 
Spuneți și voi ce trebuie să fa
cem pentru a le îndrepta ?

Rînd pe rînd, au vorbit mai 
multi pionieri. împreună și-au 
arătat greșelile, au hotărît să 
nu le mai repete. Au luat 
cuvîntul și cei criticați. Cu 
privirea vinovată, Gross Raul 
își cercetează colegii. Apoi se 
uită cu înțeles la Aurelia.

— Vă promit că nu vefi mai 
auzi lucruri urîte despre mine.

clasă. Ee- 
îmbrînci- 
iar cînd 
rînd, bă

le lasă întotdeauna pe
ele primele. Si clasa pare acum 
mai primitoare Pionierii sînt 
mai prietenoși unii cu alții, iar 
rezultatele la învățătură sînt 
mai bune.

M. NEGREA

mest.ru
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gol.

E. TOFAN

a-
pășind

Sala era plină de oameni. Mun
citori mai tineri și mai vîrstnici, 
muncitoare, gospodine... Se ridi
cau pe rînd și vorbeau. Ba lăcătu
șul Marin Mintilie sau Sofia Ga
lea, ba Cristea Licurici, muncitor 
la ..Electroputere". Vorbeau des
pre cartierul lor, despre ce mai au 
de făcut, despre oameni... Atunci 
au propus ei candidat pe unul 
dintre cei mai buni muncitori de 
la atelierul de construcții C.F.R. 
Craiova, pe comunistul Dumitru 
Crăciun. „II cunoaștem de ani de 
zile, au spus cu toții; e un mun
citor destoinic, și pe urmă, e un 
om tare prietenos și energic, me
rită încrederea noastră”.

...Timpul a trecut. Plopii și teii 
firavi plantați în primăvara aceea 
de ei, s-au transformat în copaci 
frumoși, care dau străzilor un as
pect de prospețime. O dată cu ei 
însă, multe s-au schimbat de a- 
tunci, au înflorit parcă străzile, 
orașul. Entuziasmul si încrederea 
deputatului i-a însuflețit pe lo
cuitorii cartierului. Hotărîrile 
luate împreună au prins viață cu 
fiecare zi.

Exista la marginea cartierului 
lor un teren întins, neiolosit. Sfa
tul popular a hotărî ca acolo, să 
se construiască locuințe muncito
rești. Vestea aceasta i_a bucurat 
mult pe oameni. Și, entuziasmați, 
împreună cu deputatul lor, au dat 
și ei o mină de ajutor constructo

.‘.•.‘NM bXrcnri Ae

, De foarte multe ori am citit 
gazeta noastră, a pionierilor, scri
sori despre orașe și sate care 
S~au dezvoltat, s_au înfrumusețat 
In anii puterii populare. Și în co
muna noastră s~au făcut multe 
lucruri noi, s-au ridicat case și 
alte clădiri noi care o înfrumu
sețează.

Comuna noastră, înconjurată 
de dealuri acoperite cu păduri, 
tere o așezare foarte frumoasă. De 
Ia poalele dealurilor se înalță 
icasele colectiviștilor, care de 
care mai frumoase, pînă în cen
tru, unde sînt numai clădiri noi. 
Printre acestea este și căminul 
cultural, cu o sală mare de spec
tacole și o bibliotecă bogat în
zestrată. La noi, în sala de spec
tacole, nu se dau numai progra
me artistice- Aici, de foarte mul
te ori vedem și filme, căci, tre- 

rilor. Șaizeci și noua de case 
s-au înălțat pe locul înainte 
Locuințele muncitorești — lumi
noase, moderne, cu lumină și băi, 
cu grădini și copaci, se înșiruie 
mîndre de o parte și de alta a 
noii străzi. „Mulțumit și fericit, 
ca în ziua cînd lucrările s-au ter
minat, parcă nu l-am văzut nici
odată pe deputatul nostru", spun 
locuitorii acestei străzi.

buie sa vă spun, căminul cultu
ral are și aparat de proiectat fii* 
me. Acum, în serile de iarnă, a- 
proape toți sătenii vin la căminul 
cultural, la film, la bibliotecă'. 
Uneori noi, pionierii, prezentăm 
programe artistice pionierești cu 
dansuri și cîntece vesele.

Să nu credeți că la noi s-a 
schimbat numai fața comunei, nu. 
La noi, ca peste tot de altfel, s-a 
înfrumusețat și viața oamenilor. 
De cînd avem gospodărie agrico
lă colectivă, părinții noștri au a- 
dus acasă însemnate cantități de 
cereale, legume și fructe. Avem 
tot ce ne trebuie. Intr-o comună 
frumoasă, ducem o viață frumoa
să și pentru aceasta mulțumim 
părintelui nostru drag, partidul.

ZECHERU GHEORGHE
el. a VII-a, corn. Mărunțișu, 

jeg. Ploiești

...Acum sîntem iar în preajma 
alegerilor. Sala este djn nou plină 
de oameni. Se discută... Și, din 
cuvîntul fiecăruia, se desprinde 
aceeași dorință: entuziastul și 
harnicul comunist Dumitru Cră
ciun să fie din nou propus candi 
datul lor în alegerile de deputați 
pentru Sfaturile populare.

Intr-una din zilele acestea, 
Olimpia, fiica mea, mi-a spus 
fericită:

— Tată, sînt așa de bucuroa
să! O să votez. Pentru prima 
dată o să votez 1 Echipa noas
tră artistică de Ia fabrica ,,Ki
rov" pregătește și un program 
artistic pentru alegeri. O să fie 
mare sărbătoare. De-abia aș
tept !

Apropiatele alegeri de la 5 
martie sînt așteptate cu emoție 
și bucurie de toți oamenii mun
cii din patria noastră.

Dar cum erau oare alegerile 
în trecut ?

...Era prin 1928. Guvernul e“ 
ra condus de partidul liberal, 
veșnic în „luptă" cu partidul 
național-țărănesc. Pentru cio
lan, bineînțeles. înainte de ale
geri, atît liberalii cit și țără
niști, se întreceau în promi- 

— Bădiță Nico- 
laeee !...

Glasul subțirel 
dar puternic al ti
nerei care s*a o-
prit în fața casei 
colectivistului Ni- 
colae Enache s~a 
făcut auzit numai- 
decît. Cel chemat, 
și-a luat haina pe 
umeri și a ieșit în 
ușă. Ochii îi rîd de 
bucurie : dacă l*a 
strigat Aurica, în
seamnă că are sari 
dea o veste bună. 
Și, intr-adevăr, A- 
urica Chelaru, bi
bliotecara, l-a 
nunțat de sosirea unui nou lot de 
cărți agrotehnice, politice și lite
rare, care-1 interesează :

— Au sosit cărți noi la biblio
tecă !

Așa o știu colectiviștii din co
muna Săucești — Bacău pe tînăra 
aceasta mărunțică și inimoasă — 
bucurîndu-se de fiecare carte 
nouă sosită la bibliotecă, de fie
care carte dată lor s-o citească. 
Și dacă bădița Nicolae Enache, 
Elisabeta Enache, Ștefan Lepă- 
datu și mulți alți colectiviști, 
mai tineri sau mai vîrstnici, au a- 
juns astăzi să cunoască pe Emi- 
nescu și pe Sadoveanu, pe Gorki 
și pe Șolohov... aceasta se dato- 
rește și utemistei Aurica Che
laru. Cu ajutorul bibliotecarei 
i-au cunoscut colectiviștii pe Da
vidov și pe atîția alți eroi pozi
tivi, de la care au învățat cum 
să lupte, sub conducerea comu
niștilor, pentru a-și 
nouă, îmbelșugată, în 
colectivă.

Acum, în zilele 
biblioteca satului e 
ca oricînd de cititori, 
așternute dinaintea lor, pe mese, 

sînt la îndemînă ca pîinea 
ziarul, ca radioul... Biblio- 

făuri viața 
gospodăria

de iarnă, 
mai plină 

Cărțile

tecara nu i 
didește. E 
dacă aminl 
numai numă 
torilor care 
în ultimul ti) 
pentru lecț.u 
bibliotecă, s 
că la pest 
sute.

Biblioteci 
și mii de ci 
sate ! Oare 
vorba de ai 
pe vremea 
liștilor, cînc 
era ținut 
mai cruntă 
și ignoranță 
tul a ieșit 1 
spre o viați 

rală, abia în anii puterii pi 
Ce s-a realizat în acești 
privința răspîndirii cărții ] 
Cifrele pot da, design;, 
precis răspuns. Pe vremea 
liștilor, respectiv în ani 
existau în întreaga țară 2 
biblioteci cu 565.328 voi 
majoritatea ’* orașe și în 
Azi avem numai la sate 1 
biblioteci cu circa 14.000. 
lume — adică de aproape 
ori mai multe volume di 
1938 1

Cartea a devenit în zile 
tre un oaspete nelipsit dij 
sătenilor. Aurica Chelaru 
care numai cu cîțiva ani 
purta cu cinste la gît crave 
de pionier, se străduiește 
pundă cu aceeași cinsfe 
nobile care i s-a încred)) 
contribuie la culturalizări 
lui, răspîndind, neobosită, 
om la om, de la casă la c 
mina cărților, slova lor îi

AL. DINU

siuni. Ba, țărăniștii umblau și 
cu lăutari pe stradă, să-i vadă 
lumea, să le asculte promisiu
nile mincinoase. Numai că nici 
unii, nici ceilalți nu găseau 
crezare. Era știut că singura do
rință a liberalilor și țărăniști
lor, era să ajungă la conduce
rea țării, pe care apoi s-o je
fuiască. Mi-aduc bine aminte. 
Cîțiva agenți ai țărăniștilor, ca 
să arate, pasămite, că ei vor 
face lucruri grozave, dacă vor 
fi aleși, au adus pe strada 
noastră mormane mari cu pia
tră. „O să pietruim străzile, o 
să facem case"... spuneau ei. 
Dar după cîtva timp, aceiași 
„patrioți" și-au cărat înapoi 
pietrele. 'Alegerile se termina
seră, restul nu mai avea impor
tanță...

In 1933, cînd luptele munci-

lorilor îi puseseră pe gînd 
pe burghezi și pe moșieri, î. 
irite de alegeri mulți muncit 
au fost aresta fi ca să nu vo 
ze. Se temeau de lorfa totr. 
crescîndă a muncitorilor. Ca 
aibă cit mai multe voturi 
favoarea lor, treceau pe li 
și morții, pentru care votau 
genți cumpărafi. Prin fel de 
de șiretlicuri, oamenii erau 
măriți in timp ce votau, 
dacă votul lor nu conver. 
celor interesați să „ciștige 
alegeri", erau însemnați 
spate cu cretă. Depărtîndu 
numai puțin, de după o cc 
sau un colt de stradă, le ieșe 
înainte bătăușii cu ciorne 
și-i luau la bătaie. Așa ez 
alegerile în trecut! Totul < 
o mare falsificare. Bogății 
alegeau între ei deputafi. Mi



ZILE DE LUPTA
La Atelierele C.F.R. Iași —< februarie 1933

— -Țgg

ii pri- 
destul 
n că, 
11 citi- 
u luat 
p cărți 
de la 
ridi- 
șase

u sute 
tori la 
utea fi 
i ceva 
papita- 

satul 
1 cea 
nizerie 
? Sa- 

lumi- 
cultu- 

pulare- 
ani in 
sate ? 

el mai 
eapita- 
. 1938, 
000 de
me —
tîrguri. 
000 de
00 vo-
30 de
cît în

; noas- 
casele 
tînăra 

a urmă 
a roșie 
să răs- 
sarcinii 
țat: să 
i satu- 
de la 

isă, lu- 
iripată.

FRIM

Publicăm mai jos cîteva fragmente din romanul „Clocote* 
de A. G. VAIDA.

Fragmentele povestesc de spre uriașa grevă a muncitorilor 
celeriști de la Iași, in zilele de luptă ale lui februarie 1933. In 
fata tortei muncitorilor uniți, conduși de comuniști și sprijiniți 
de masele muncitoare din oraș, Direcțiunea Atelierelor C.F.R. Nf- 
colina-Iași, este nevoită să ce deze.

*
...Coloanele de muncitori 

mergeau hotărîte mai departe, 
fără să ia în seamă burduho- 
sul acela înveșmîntat în uni
forma pe care o urau. Cu fie
care pas pe care-1 făceau îna
inte se auzea mai limpede sire
na, chemîndu-i parcă să-și u- 
nească puterea cu cei aflați în 
grevă.

Ajungînd în fața porților Ni- 
colinei, muncitorii văzură cum 
ceferiștii de dincolo de porțile 
atelierelor se îndreptau spre 
garduri ca să-i întîmpine. Din 
mijlocul mulțimii răsunară pri
mi’ 1 saluturi.

— Trăiască lupta ceferiști
lor ! Trăiască solidaritatea mun
citorească ! Trăiască Partidul 
Comunist!

De dincolo de gard se auziră 
răspunsuri însuflețite. O dele
gație fu aleasă din mijlocul 
mulțimii. Ea se apropie de 
poarta principală și le înmînă 
celor dinăuntru pachete cu a- 
limente.

Gestul acesta înflăcără și 
mai tare inima ceferiștilor. La 
repezeală fu improvizată o tri
bună, și Ilie luă cuvîntul, mul
țumind muncitorilor pentru ac
țiunea lor de solidaritate.

*
a cerut pămînt. Vrei și tu să 
faci omor de om acum ?

Ostașii se priveau încurcați. 
Unii din ei începură să șovă
ie și lăsară armele, frecîndu-și 
mîinile înghețate.

Din partea ceferiștilor, răsu
nă un nou apel:

— Soldați, sînteți muncitori 
ca și noi, sînteți fii de țărani 
și părinții voștri duc aceeași 
viață amară, ca și noi cei de 
la oraș. Nu executați ordinele 
ofițerilor... Nu uitați că aceiași 
ofițeri v-au pus să trageți în 
părinții voștri în 1907...

Cuvintele acestea îi înfuria- 
ră pe ofițeri. Li se vedea ener
varea după felul cum se agitau 
în jurul soldaților, înghiontin- 
du-i și înjurîndu-i:

— Ce stați, boilor ? Vă tri
mitem în fața consiliului de

De la tribună vorbea acum 
o soție de ceferist. Salută și ea 
în numele femeilor, lupta dîrză 
a muncitorilor. în timpul cu- 
vîntării ei sosise armata. De a 
lungul zidurilor se înșiruiau 
grupe de soldați. Femeia stri
gă :

— Tovarăși !... Dușmanii au 
adus armata. Vor să înăbușe 
lupta noastră dreaptă.

întorcîndu-se către ostași, 
iziiucni cu patimă :

— Frați soldați, nu ascultați 
de comandanții voștri, nu loviți 
în frații voștri muncitori. Ar
mata nu trebuie să tragă în 
muncitori.

Femeile ceferiștilor începură 
să strige și ele cu îndîrjire :

— Frați soldați, nu trageți în 
bărbații noștri. Să nu faceți o- 
mor pentru stăpîni... Aspazia, 
care era și ea printre demon
strante, se apropie de soldați. 
Berta ei de lînă cafenie prinsă 
Pe umeri, era legată pe la sub
suori la spate. De sub basma, 
răsăriseră cîteva șuvițe de păr 
alb. Punînd mîna pe umărul 
unui soldat îi zise cu tremur 
în glas =

— Mă, băiete, mă ! Tot ar
mata mi-a ucis tatăl în 907 că

război... pușcăria vă mănîncă.
Ostașii se mișcară din nou, 

dar fără nici o tragere de 
inimă.

C.F.R. Nicolina dădu buzna în \ 
biroul lui Balinchi:

— Domnilor, spuse el spe- . j 
riat. Muncitorii amenință... Ne 
cer să retragem armata... Au - j. 
devenit agresori. Ce facem? _ 
Trecem la represalii ? !

Directorul Balinchi privi spre . I 
prefect. Acesta se ridică tăcut 
din fotoliu și se îndreptă spre « 1 
geamul care dădea în curtea 
Atelierelor. Inspectorul de Si- - 
guranță și șeful poliției șop
teau între ei. Balinchi rupse 
tăcerea, cu glasul lui pițigăiat:

— Ce facem, domnilor? 
Domnul căpitan așteaptă răs
punsul.

— Să trecem la represalii. 
Vom anunța Bucureștiul după 
aceea, răspunse prefectul.

Telefonul începu să sune. Ba
linchi se repezi, ridică recep
torul, apoi întorcîndu-se spre 
ceilalați :

— Bucureștiul 1 șopti el. Am 
să întreb Direcția Generală, am 
să pun chestiunea...

Dar în urma dispozițiilor ce 
i se transmiseseră, fu de pri
sos „să mai pună chestiunea". 
După ce sfîrși convorbirea, se 
așeză tacticos în fotoliu. Toți 
se uitau la el, nerăbdători.

— Domnilor, începu directo
rul, am primit ordin să aplanez ; 
conflictul cedînd în fața anu
mitor revendicări...

Agricultura sovietică cunoaș
te o înflorire fără precedent. 
La aceasta contribuie și vasta 
acfiune de valorificare a pă- 
mînturilor înfelenite. In ultimii 
ani, în Uniunea Sovietică au 
fost valorificate 41 milioane 
hectare de pămînturi înțeleni- 
te. Numai ținutul pămînturiior

desțelenite din nordul Kazah- 
stanului are o suprafață de a- 
proximativ 600.000 km2, depă
șind teritoriul Marii Britanii, 
R.F. Germane, Belgiei și Aus
triei; luate laolaltă 1

In foto: Pe pămînturile des
țelenite.
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Libertate lui Patrice Lumumba!

...în scurt timp, din rîndurile 
muncitorilor și ale șomerilor 
izbucniră strigăte ’■

— Să fie retrasă armata 1... 
Să fie retrasă armata !...

Din curtea Atelierelor, un 
strigăt se auzi ca un ecou:

— Jos teroarea !... Să fie re
trasă armata !

Ilie apăru din nou la tribu
nă. Ceru celor care aveau co
manda unității militare să co
munice superiorilor, autorități
lor și direcției C.F.R.-ului să ia 
imediat măsuri pentru jetrage- 
rea armatei. în cazul cînd tru
pele nu se vor retrage din fața 
Atelierelor, muncitorii ceferiști 
vor chema în ajutor întreaga 
populație muncitoare din oraș.

★
Ofițerul care comanda unita

tea ce împresurase Atelierele

Delegația muncitorilor se a- 
propie de poartă. Directorul își 
deschise șuba. scoase din bu
zunar o batistă dar o puse ime
diat înapoi. Se adresă delega
ției :

— Am primit ordin de la 
București să intrăm în tratative 
cu dumneavoastră.

Unul din delegați începu să 
vorbească despre revendicări. 
Apoi rosti apăsat:

— ...Noi cerem ca aceste 
revendicări să fie aprobate 
pentru toate atelierele din 
țară.

— Lăsați 1... Să discutăm 
mai întîi despre atelierele noa
stre, spuse directorul scoțînd 
din nou batista și ștergîndu-și 
fruntea brobonată de sudoare. 
Ce vă privesc pe voi celelalte 
ateliere ? Las’ să-și bată alții 
capul...

— Dacă revendicările noas
tre nu vor fi satisfăcute pentru 
toți muncitorii din toată țara, 
vom continua greva !

Directorul își consultă din 
ochi colaboratorii. Înfășurîn- 
du-se și mai strîns în șubă, își 
scoase căciula, o scutură și o 
puse iarăși pe cap, apoi, vă- 
zînd că nu mai primește nici 
un răspuns, se adresă delega
ției :

— Bine, voi anunța Bucu
reștiul.

Și făcu cale întoarsă, urmat 
de întregul său stat major.

In inima continentului a- 
frican, se află Congo. De 
luni de zile, atenția între
gii lumi este atrasă de eveni
mentele care se petrec în 
Congo. Colonialiștii au pus la 
cale să răpească din nou in
dependența Congoului. Pentru 
aceasta, ei și-au ales ca unelte 
oameni cu pielea neagră : Mo
butu, Chombe, Kasavubu ș.a... 
Sînt oameni cu pielea neagră 
dar care de mult au început a 
face jocul asupritorilor propriu
lui lor popor. Minați de pofta 
de cîștig, ei vînd pe dolari in
dependența patriei lor și supun 
din nou călcîiului colonialist 
poporul congolez, iubitor de li
bertate.

In urmă cu o lună și jumă
tate — Mobutu, cea mai activă 
unealtă a imperialiștilor, a re
ușit să-1 aresteze pe Patrice 
Lumumba și pe alți conducă
tori ai luptei pentru libertate 
a poporului congolez. Patrice

Lumumba este președintele 
guvernului legal al republicii 
Congo. Mobutu însă, șef al 
unor bande de trădători, îl ține 
închis pe Lumumba, supunîn- 
du-1 la tot felul de torturi, 
sperînd că în felul acesta — 
torturîndu-1 pe Lumumba și 
pregătind asasinarea acestuia 
— vor putea pune capăt luptei 
pentru eliberare a poporului 
congolez. Faptele din ultima 
vreme arată însă că guvernul 
legal al Congoului controlează 
provinciile din nordul țării și, 
cu sprijinul activ al populației, 
își întărește poziția pe zi ce 
trece. Tot mai întins este teri
toriul pe care guvernul legal 
își exercită împuternicirile 
date de popor.

Zilele acestea, din toate col
țurile lumii, se aud glasuri 
care cer : „Libertate lui Lu
mumba !" conducătorul luptei 
pentru libertate a poporului 
congolez.

o®o

iri citorii și țăranii erau asupri fi. 
a- Ani de~a rîndul, astfel s-au 
'ri petrecut lucrurile, pină cînd

muncitorii —■ conduși de par
ai tidul comuniștilor, — și-au 
să spus hotărît cuvîntul, au afun- 
'n gat de la cîrma tării clica bur
ls ghezo-moșierească, luîndu-și
a~ soarta în propriile lor mîini.
e[ ...Anul acesta, fiica mea va 
r" vota pentru întîia oară. Impreu- 
y nă cu celelalte femei, care îna- 
?a inte nu aveau nici un drept, a- 
n lături de tineri și vîrstnici, își 

>e va spune și ea cuvîntul, votînd 
pentru cei mai buni fii ai pa- 

'a triei noastre. Bucuria și mîn~ 
lu dria Olimpiei o împărtășeșc și
,e eu. Trăim, într-adevăr, vremuri
(U minunate.
'a ION ȚArAnGOI
,e muncitor turnător la Uzinele 
1- „Timpuri Noi", București

PROPAGANDA 
țărănistă :

— Alo, spitalul ?... 
Rețineți un loc, că e 
aici unul care susți
ne că țărăniștii nu 
este persoane de or

dine $i cultură.

B’ ARG —

„Pe Erik Eriksson nu-I cunosc..?1
Constantin Munteanu, maistru matrițer Ia întreprinderea metalur

gică Cimpulung Muscel, obișnuiește să spună că a intrat în a doua 
tinerețe. La începutul anului trecut se îmbolnăvise grav. A tot încer
cat să amine internarea, dar doctorii s-au ținut scai de el și pină la 
urmă I au convins să se interneze. In spital a fost îngrijit cu devota
ment, și la ieșire i s-a dat concediu pentru ca să se întremeze. Cînd 
s-a întors în fabrică era parcă alt om.

Un fapt obișnuit în zilele noastre. Tocmai de aceea bătrinului 
matrițer i s-a părut cam curios cînd Ion Bădescu, de la comitetul de 
partid al fabricii, a venit într-o. zi la el și i-a spus :

- Ce-ar fi să vorbești muncitorilor despre boala ta. Să le spui 
adică un singur lucru : cum ai fost îngrijit și cit te-au costat cele 3 
luni cit ai stat in spital.

Munteanu era nedumerit :
- Cum adică, cit m-a costat ? Știi bine doar că nici un leu. Nu 

pricep ce vrei.
Zimbind, Ion Bădescu a scos din buzunar un ziar. O știre era 

subliniată cu roșu :
„STOCKHOLM, AGERPRES. Cetățeanul Erik Eriksson din orașui 

suedez Falum a plecat de curând în Statele Unite ale Americii să-l 
viziteze pe fratele său care locuiește acolo. Pe cînd se afla în vizi
ta în S.U.A. fratele său s-a îmbolnăvit și a trebuit să se interneze 
urgent la spital pentru a fi operat. Bolnavul a stat la spital 12 zile 
și cind s-a însănătoșit i s-o prezentat următoarea notă de plată : 
operația - 360 dolari, asistența la operație — 150 dolari, raze X — 
60 dolari, medicamente - 27,75 dolari, plata pentru întreținerea la 
spital timp de 12 zile, cite 22,5 dolari pe zi “ 270 dolari, analiza de 
laborator - 27,75 dolari, plata pentru folosirea sălii de operație — 
100,55 dolari, anestezia - 58,5 dolari, medicul anestezic — 25 dolari.' 
In total 1.079 dolari și 55 cenți. Dacă se convertesc dolarii in coroane 
suedeze potrivit prețului oficial (un dolar este egal cu 5,27 coroane), 
arată Eriksson, nota de plată pentru operație și pentru 12 zile de 
tratament se ridica la suma fabuloasă de 5.694 coroane".

Acest caz a fost relatat de Erik Eriksson in ziarul local „Dala 
Democraten", cînd s a întors acasă din S.U.A. Un muncitor calificat 
din Suedia ar trebui să muncească cel puțin 5-6 luni pentru a pu
tea plăti o asemenea sumă, fără ca în această perioadă să mănînce 
sau să cumpere ceva.

Munteanu a citit știrea și a rămas pe ginduri. Un muncitor din- 
tr-o țară capitalistă plătește pentru 12 zile de boală salariul pe ju
mătate de an. Și ziarele relateoză des cazuri asemănătoare, petre 
cute în lumea capitalistă. Cîndva, pe vremea burgheziei, și la noi 
era așa. Un om bolnav într o familie muncitorească însemna o adevă 
rată nenorocire.

Ce cale lungă am străbătut de-atunci. Eu am fost bolnav 3 luni, 
se gindea el - și n-a trebuit să dau nici un ban din pungă. Ba am 
mai primit și ajutor de boală.

...Intr-un tirziu a luat o hîrtie și un creion, hotărât să scrie la gazeta 
de perete. Și-a început astfel articolul : „Tovarăși I Pe Erik Eriksson, 
din orașul Falum, din Suedia, nu I cunosc. Dar citiți povestea de mai 
sus și gîndiți-vă bine la viața noastră 'e azi..."

P. DINESCU 
(după ..Scînteia"
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Tn uriașa sală a uzinei acti
vitatea este in toi Scăldate in 
razele tuburilor fluorescente, 
nenumărate mașini de strunjit 
și de rectificat de frezat și de 
găurit, lucrează cu o precizie 
de cronometru. Dar. interesant, 
muncitorii nu se văd nicăieri I 
întregul complex de mașini au
tomate 
mai de

Care 
mașini

este supraveqheat nir 
un singur dispecer.
este secretul acestor 
„inteligente" ?

Discurile care... 
memorează

a- 
în 
de

Toate aceste mecanisme, 
devărati roboti, lucrează 
baza unui program stabilit 
om. Să ne oprim la functiona
rea unei singure mașini, un 
strung automat cu comand ă- 
program. Iată, rînd pe rînd, și 
exact în clipa potrivită, 
în funcțiune diversele 
tite. Unul prelucrează 
frontală a piesei, altul 
poi fetele sau se înfige 
riorul piesei 
necesare

Oare mașina tine minte pro
gramul, adică ordinea operați
unilor ?

Da, mașina are o „memorie", 
formată dintr-o sumedenie de 
discuri metalice cu forme va
riate numite came.
sînt fixate pe un ax care 
rotește. Fiecare 
anumit profil 
nul de lîngă 
torul căruia
mișcarea mecanismului de 
cru al dispozitivului de strîn- 
gere, al împingătorului, al asi
gurării deplasării cuțitului etc.

formînd

intră 
lui cu- 
partea 

taie a- 
în inte- 
aolurile

Acestea 
se 

camă are un 
(priviți dese- 

titlu) cu aju- 
se transmite 

lu-

au
ti*

„Cocoașele" camelor în rotație 
împing, la momentul potrivit, 
niște tije care acționează di
versele mecanisme ale strun
gului. Pe acest principiu 
fost construite numeroase
puri de mașini unelte cu co
mandă-program, avînd un ran
dament foarte bun și o func
ționare sigură.

Cu toate acestea, progresele 
extraordinare ale electronicii 
din ultimul timp au depășit 
considerabil sistemele mecani
ce, deschizînd mașinilor unelte 
automate, perspective de-a 
dreptul uimitoare.

Se schimbă oare 
clima țării noastre ?

Comandă de pe bandă 
de magnetofon

Cu cîtva timp în urmă, la u- 
zina Stankokonstruktia din 
Moscova a început fabricarea 
în serie a unor freze care, ca

și mașinile de mai sus, 
crează, fără intervenția 
lui, cele mai complicate 
„Memoria" mașinii se află, de 
astă dată, pe o bandă magne
tică de magnetofon. Pe ea a 
fost înregistrată descrierea a- 
mănunțită (nu prin cuvînt, ci 
prin impulsuri electrice de in
tensitate și durată diferite) a 
sarcinilor pe care trebuie să le 
execute mecanismele. Acești 
curenți Comandă motoarele care 
conduc mișcările mesei și ale 
sculei.

Si în țara noastră se acordă 
o atenție tot mai mare realiză
rii unor asemenea mașini „in
teligente". cu comandă-pro- 
gram. în Directivele celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. se a- 
rată că „Industria construcții
lor de mașini va fi datată cu 
mașini-unelte automate cu o- 
perații multiple (cu program), 
mașini de copiat 
linii automate 
mate...".

Visul vechi 
șinile care să 
și care timp de milenii puteau 
fi întîlnite doar în basme, a 
fost înfăptuit de către oame
nii de știință sovietici. Aseme
nea mașini, linii și uzine auto
mate vor putea fi întîlnite tot 
mai des și în țara noastră.

prelu- 
omu- 

piese. r
Noutăți
tehnice

electronice,
și semiauto-

al omenirii, ma- 
lucreze singure,

La exploatarea minie
ră din Baia Sprie a fost 
experimentat un model 
de semnalizare automată 
optică și acustică. Aces
ta e instalat la încruci
șările liniilor ferate mi* 
niere cu circulație inten
să. Muncitorii care lu
crează pe linii, precum 
și acei care traversează 
liniile miniere sau uzina
le, sînt avertizați auto
mat de aceste dispoziti
ve, ori de cîte ori trenu 
rile se află la o distanță 
apropiată.
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De cîtiva ani, și anume cam 
din 1956, iernile au fost ex
ceptional de bltade, primăve- 
rile însă reci, cu nopți frigu
roase, verile răcoroase, iar 
toamnele cu multe zile frumoa
se și călduroase. Aceste ciu
dățenii ale vremii formează o- 
bieclul multor discuții'- pare că, 
clima tării noastre dă semne 
de schimbare.

Așa să fie oare r
Cînd vorbim de „clima" unei 

regiuni, înseamnă că avem cu
noștință de as
pectul vremii în 
regiunea respec
tivă de-a lungul 
multor ani: 30, 
50, 100... de ani. 
însemnările asu
pra vremii de Ia 
o zi la alta sînt 
făcute în multe 
localități, în fie
care tară și pe 
întreaga suprafa
ță a pămîntului. 
Cu ajutorul aces

tor date, meteorologii stabilesc 
clima localităților, regiunilor, 
țărilor, în sfîrșit, clima între
gului glob pământesc. Noțiunea 
de „vreme" sau „timp" într-o 
anumită localitate, este hotă
rîtă însă de starea atmosferii 
Ia un moment dat, de tempera
tura și umezeala aerului, de 
direcția și tăria vîntului etc. 
Un rol hotărîtor în toate aces
tea îl are energia trimisă de 
Soare, care este transformată 
în căldură. Datorită deosebirii 
de temperatură între poli și 
ecuator, se formează curentii 
de aer. Ei se deplasează sub 
forma unor enorme turbioane 
(vîrtejuri). Cînd curentii se miș
că în sensul acelor unui cea
sornic, se formează așa-numi- 

tii anticicloni. 
Cînd deplasarea 
are loc 
invers, 
le sînt 
cicloni

In 
noastră
reci poartă mase
le de aer din 
bazinul arctic 
(dinspre Polul 
Nord) și caută să 
1- strecoare s-nre 

Sud. iar cei calzi

aerul din regiunea 
Pentru rolul lor im- 
slabilirea aspectului 
au în mersul vremii, 

chiar
„cărăușii vremii".

transportă 
tropicelor, 
portant în 
pe care îl
curentii aerieni au fost 
denumiți

Intre curentii aerieni reci și 
calzi se dă permanent o luptă 
aprigă. Învinge cînd unul 
cînd altul. Acțiunea lor se poa
te prelungi deasupra unor re
giuni o perioadă mai îndelun
gată decît este holărîtă de po
ziția lor geograiică și de ano
timpul calendaristic. De aici re
zultă că se pot ivi abateri de 

Ia aspectul mij
lociu al climei 
regiunii respecti
ve, pentru o a- 
numită perioadă. 
Iarna i 
geșie 
vară, i 
vară, 
acesta 
Ia unele 
care nu sînt 
loc ierni: 
Gerilă nu 
cu zăpadă și în- 
aspecte ale vre-

se prelun- 
în primă- 
aceasta în 
și în felul 

i ajungem 
ierni 

de 
Moș 
vine

în sens 
vîrtejuri- 
denumite

emisfera 
curenfii

ghef. Aceste 
mii pot fi considerate doar „ac
cidente" în evoluția vremii. 
Doar Soarele trimite către Pă- 
mînt aceeași cantitate de căl
dură, Pămîntul se învîrtește în 
jurul Soarelui cu aceeași vite
ză, în aceeași perioadă de timp.

Trebuie să mai (inem seama 
că omul, prin corectările pe 
care le aduce naturii (împădu
riri, desțeleniri, irigații ele), a 
reușit să transforme oarecum 
clima unor regiuni mai restrîn- 
se. Asemenea succese au fost 
obținute și la noi în tară. Nu 
putem însă vorbi de o modifi
care a climei patriei noastre. 
Ca dovadă, iată, afară este iar
nă plină, așa cum trebuie să 
fie ea la această dată. După 
24 ianuarie, se prevede o peri
oadă de ameliorare treptată a 
temperaturii, iar de la 1 februa
rie, iarna va intra din nou în 
drepturile sale.

CONST. STOICA 
cercetător științific principal 

institutul Meteorologic, 
București

Ing. ION 1ONESCU

TRACTORUL COPIAZA..

La Stalingrad (U.R.S.S.) 
fost experimentate cu succes 
primele tractoare din lume do
tate cu un dispozitiv automat 
care face inutilă prezența trac
toristului în timpul aratului. 
Autorul acestei inovații valo
roase este un tractorist din Ka- 
zahstan, Ivan Loghinov.

Iată cum lucrează un ase
menea tractor automat: îna
inte de începutul aratului, 
tractoristul trage prima braz
dă. Apoi, tractorul este oprit, 
și-n brazdă se introduce un 
„palpator”, adică un dispozitiv 
de copiat, legat de tractor prin- 
tr-un sistem de transmisie. 
Tractoristul iese din cabină 
și, printr-un buton, pune în 
funcțiune instalația. Tractorul

tractoriști
■ ■■

începe să se miște, deplasîn- 
du-se paralel cu prima brazdă, 
fiind ghidat de dispozitivul de 
copiat, care își pipăie drumul 
La capătul brazdei, dispozitivul 
se oprește, tractorul se întoarce 
automat și pornește pipăind ul
tima brazdă răsturnată. In fe
lul acesta, doi tractoriști pot 
lesne supraveghea 7—8 trac
toare în timpul aratului.

De curînd, aceste tractoare 
au fost înzestrate și cu adevă-

- MICUL TEHNICIAN

71 usa cu
Pentru diverse reparații, 

pentru construirea diferite
lor aparate, modele din 
placaj sau tablă, avem ne
voie de o trusă cu scule : 
un fierăstrău manual care 
poate folosi la tăierea pie
selor din placaj ; un ciocan 
cu vîrful bifurcat, care poa
te ține loc și de clește la 
nevoie ; 1—2 pile pentru 
lemn și metal : 1—2 ciocane 
pentru bătut cuie in lemn și 
pentru îndreptat tabla;

O..O..Q..O

clește și patent ; șurubel
nițe de diferite dimensiuni ; 
ciocan de lipit la flacârâ și, 
dacă e posibil, chiar 
ciocan electric de lipit.

Pentru ca lucrul cu aces
tea să fie ușurat, trebuie 
ca sculele să fie bine între
ținute, păstrate ordonat, în- 
tr-o cutie de lemn mai ma
re, așezate cu ajutorul u- 
nor copci, chiar pe spatele 
capacului. Este bine, de a- 
semenea, să facem în cutie

Un grup de ingineri ro
mâni a reușit să fabrice un 
material care imită întru- 
totul sideful. Obținut din 
sticlă organică, sideful 
artificial va fi în curînd 
fabricat în cantități in
dustriale. El va putea fi 
întrebuințat la fabricarea 
nasturilor, în lucrări or
namentale, în lucrări de 
artă etc.

„organe de simț" (celule 
fotoclectrice), astfel că ele pot 
ocoli orice obstacol din calea 
lor.

TRACTOARE CONDUSE 
PRIN RADIO...

Modelului descris mai sus i-a 
fost adăugată și o conducere 
prin radio. In fața conducăto
rului tractoarelor aflat la un 
punct fix, este instalat un mic 
radio-emitător prevăzut cu 6 
butoane pentru comandă. Pe 
fiecare tractor este instalat un 
radio-receptor special. Prin a* 
păsarea pe aceste butoane, 
tractoarele conduse prin radio 
virează spre dreapta, spre 
stînga, se opresc, își micșo
rează viteza și efectuează ară
turi la adîncimea dorită.

ING. ION SUCEVEANU

mai multe despărțituri : 
pentru unelte mici, (altele 
decît cele menționate mai 
sus), pentru unelte mai 
mari și o a treia pentru 
diferite cutii in care ținem 
cuie, șuruburi, cositor etc.



0 mare 
bucurie

Cine nu cunoaște minunatul 
cartier Floreasca! Aici, cu fie
care zi ce trece se ridică 
blocuri noi, cu multe etaje, cu 
apartamente mari, luminoase.

De cîtva timp, am o mare 
bucurie; locuiesc și eu în acest 
cartier muncitoresc. Bucuria 
mi-a adus-o noul an, 1961, 
cînd, împreună cu alte familii 
de muncitori, familia noastră 
s-a mutat într-unul din noile 
blocuri.

Tatăl meu, muncitor electri
cian, a primit un apartament 
frumos, cu camere spațioase. 
Aici, ne simțim foarte bine cu 
toții, mai ales că ne-am cum
părat mobilă nouă și cu ea am 
aranjat un interior foarte plă~ 
cui. Eu și sora mea sîntem fe
riciți că avem camera noastră, 
a copiilor, cu o bibliotecă bo
gată și un aparat de radio. Ca
mera noastră ne este foarte 
dragă; aici ne facem lecțiile, 
aici ne petrecem o parte din 
timpul liber ascultînd emisiu
nile pentru copii și tineret-

Pentru casa în care locuim, 
pentru copilăria lipsită de griji 
pe care o trăim, mulțumesc 
din inimă Partidului Muncito
resc Romîn, care veghează 
pentru fericirea noastră.

IONESCU ȘTEFAN 
cl. a V-a 

Școala de 7 ani nr. 15,
Floreasca, București

SPORT

La Predeal, 
pe pîrtîa 
de schi

Duminică dimi
neața, poiana Clă- 
bucelului Taurului 
din apropierea Pre
dealului a găzduit 
prima întîlnire din 
acest an dintre re
prezentativele pio
nierești de schi ale 
orașului Sinaia și 
Predeal.

Deși a fost ger, 
termometrul indi- 
cînd minus 23°, 
foarte mulți copii și 
chiar oameni mari 
au ținut să fie pre- 
zenți la concurs.

Intîlnirea de sla
lom special, care 
a constat dintr-o 
coborîre prin 32 de porți, a 
fost un adevărat concurs de 
istețime, curaj și pricepere, la 
care toți participanții — peste 
50 la număr — au luptat cu 
multă dîrzenie pentru victorie.

Ne-a impresionat în mod de. 
osebit pionierul Alexandrescu 
Mihai din Predeal, care încă 
de acum, de la vîrsta de 13 
ani, stăpînește cu multă sigu
ranță schiurile. Mihai a trecut 
ca vîntul printre fanioane, ob- 
ținînd cel mai bun timp. De 
altfel, în urma celor două în
cercări, el a ocupat locul I. 
Celelalte locuri au fost ocupate 
de pionieri; Cișmașu Ion din

Din poșta săptdmmii
In excursie

Aproape 100 de pionieri, 
membri la diferite cercuri ale 
Palatului pionierilor din Timi
șoara, au făcut o excursie în 
comuna Vinga. Pionierii din 
comună i-au așteptat pe oas
peți în gară. De îndată ce s-au 
cunoscut, s-au și împrietenit, 
împreună au vizitat școala și 
gospodăria agricolă colectivă 
„Hristo Botev", mîndria comu
nei.

După o jumătate de zi, pio
nierii timișoreni erau încîntați 
de tot ceea ce văzuseră. în 
semn de mulțumire, au prezen
tat un bogat program artistic, 
care a sporit voia bună a 
proaspeților prieteni. Apoi, au 
avut loc și cîteva partide de 
șah între școlarii din Vinga și 
cei din Timișoara. La despăr
țire, pionierii din comună au 
fost invitați la Palatul pionieri
lor din Timișoara.

EIBENSCHUTZ ROBERT

Adunarea pionierilor
De curînd, pionierii din de

tașamentul clasei a V-a D, de 
la școala noastră, au ținut o 
adunare, pe care au organi
zat-o cu ocazia împlinirii a 111 
ani de la nașterea marelui 
nostru poet Mihail Eminescu.

Vestea s-a răspîndit iute 
prin unitate așa că, la progra
mul dat de cei dintr-a V-a D, 
au venit pionierii din alte de-
tașamente și colectivul de con. 
ducere al unității.

Adunarea a fost interesantă 
și plină de învățăminte, mai 
ales pentru cei din clasele a 
Vl-a și a Vll-a. Au aflat multe 
amănunte despre viața poetu
lui, despre cele mai frumoase 
poezii ale sale.

Frumoase recitări și cîntece 
după versuri scrise de M. Emi
nescu — au venit să încheie a- 
dunarea pionierilor.

MILUȚ VLAD
Școala medie nr. 1, 

,,N. Bălcescu" Craiova, 
reg. Oltenia

Pe derdeluș...

Predeal (locul II), Puiu Adrian 
din Sinaia (locul III), Pojoran 
Ion — Sinaia, Mărgărit Ghe- 
orghe — Sinaia. Fără îndoială 
că nimeni din cei prezenți la 
acest concurs nu-1 vor putea 
uita multă vreme pe elevul 
Vulpe Gheorghiță. Gheorghiță, 
deși abia în clasa a IV-a (nu 
are încă 10 ani împliniți) i-a 
entuziasmat pe toți prin cura
jul său, prin iscusința sa.

Curînd, în unul din numerele 
viitoare, vă vom vorbi despre 
următoarea întîlnire care va 
avea loc la Sinaia-

RADU POPA

O amintire minunată
In programul unității de pio

nieri de la Școala medie „Fiii- 
mon Sîrbu" din Sighet, au fost 
prevăzute nenumărate acțiuni 
interesante, frumoase : seri li
terare, excursii, vizionări de 
filme...

...Intr-una din zile, pionierii, 
îmbrăcați sărbătorește, s-au în
dreptat spre fabrica ce poar
tă numele luptătorului utecist 
Alexandru Tamaș. Aici s au 
întîlnit cu muncitori și cu 
mama eroului, care le-a po
vestit multe amănunte din co
pilăria lui Alexandru.

La sfîrșitul întîlnirii, echipa 
artistică a pionierilor a pre
zentat în fața muncitorilor un 
frumos program artistic.

FOGHEL ȘAROLTA
cl. a Vil-a,

Școala medie „Filimon 
Sîrbu", Sighet, 

reg. Maramureș

Au primit 
distincții pionierești

* O zi obișnuită și... totuși 
nu I Pionierii unității noastre, 
veseli și plini de voie bună, 
așteaptă cu nerăbdare începe
rea adunării.

Ceremonialul pionieresc a 
început. Iată, Ropceanu Elena, 
Gingolea Monicu și alții sînt 
chemați pe scenă. De ce oare ?

Datorită muncii pe care au 
depus-o, datorită străduinței 
lor de a îndeplini toate sarci
nile pionierești, cei mai buni 
pionieri ai unității noastre po
rnesc steluțele roșii.

Ziua aceea va rămîne pentru 
el o zi de neuitat, o zi care te 
dă un imbold mai mare la în
vățătură și în activitatea pio
nierească.

Prof. MARIA ULIAN
Școala de 7 ani 

Frasin, reg. Suceava

Cînd a sosit Bordeianu Cor
nelia în clasa noastră, am pri
mit-o cu multă bucurie. Ne-am 
înțeles bine cu ea de la înce
put, însă, după ce a luat pri
mele note, am fost cam întris
tați. Cornelia nu-și pregătea 
întotdeauna temeinic lecțiile. 
Noi, pionierii, eram nemulțu
miți de notele ei, dar n-am în
drăznit să-i spunem. „Totuși ea 
este colega noastră, n-o putem 
lăsa așa" au zis cîțiva pionieri 
din detașament. Și ne-am ho
tărît s-o ajutăm. Lucrul nu era 
greu, mai ales că în detașa
ment sînt destui fruntași la în
vățătură care s-au arătat dor
nici s-o ajute, să învețe cu ea-

Zis și făcut. O zi după ce am 
luat hotărîrea, ne-am și dus la 
ea acasă. Ne-a primit puțin

Stelufa roșie!... Am s-o merit și eu, 
dar... să mai cresc puțin.

• In unitatea noastră de pio
nieri, ziua acordării distincții
lor pionierești a fost o adevă
rată sărbătoare.

Printre cei care au primit 
steluța roșie, am fost și eu.

Ca și toți ceilalți, eram emo. 
ționat, și în momentul acela 
mi-am dat seama, mai mult ca 
oricînd, că distincția este 
semnul care arată pe pionierul 
cel mai silitor, cel mai activ, 
lata de ce, sînt hotărît s o port 
cu cinste, să învăț mai bine, să 
ajut și pe alți pionieri din de
tașament să devină purtători ai 
steluțelor roșii. Sînt mîndru 
că port și eu distincția pionie
rească, că azi, alături de co
legii mei, mă pregătesc temei
nic în școală, ca mai tîrziu să 
fiu folositor patriei.

NIȚU I. ION 
președintele 

detașamentului nr. 3, 
Școala de 7 ani, 

Tițești, reg. Argeș

mirată dar, cînd i~am explicat 
pentru ce am venit, s-a bucu
rat. „Și eu m-am gîndit să vă 
cer ajutorul, ne-a mărturisit 
ea, dar, nu eram hotărîtă..."

Din ziua aceea ne ducem 
mereu la colega noastră s-o a- 
jutăm la lecțiile mai grele, să 
ne jucăm cu frățiorii ei mai 
mici.Uneori, după ce terminăm 
lecțiile, le facem jucării și-i 
învățăm jocuri distractive. A- 
cum, de cînd o cunoaștem mai 
bine pe Cornelia, prietenia 
noastră s-a întărit și roadele 
prieteniei se vor vedea. Vor fi 
notele mai bune pe trimes
trul doi.

CALINESCU CLAUDIA 
cl. a Vll-a B

Bicaz

• Cînd am aflat despre acor
darea distincțiilor pionierești, 
am fost stăpînit de dorința de 
a le primi și noi. Așa că. toți 
ne-am gîndit la organizarea 
unor acțiuni interesante, la 
realizarea lor.

Acum, au rămas în urmă orele 
de atelier în care am lucrat 
peste 200 de căsuțe pentru 
păsărele, zilele în care am or
ganizat semnalizarea cu fani
oane... Și asemenea zile vor 
mai veni, negreșit: de aceasta 
vom avea noi grijă.

Dar iată că a sosit și ziua 
primirii distincțiilor pionie
rești Ne mîndrim că mulți pio
nieri din unitatea noastră sînt 
purtători ai distincțiilor, că 
steluțele roșii au sosit la noi 
ca o răsplată a muncii depuse.

DEACU ELENA
cl. a Vl-a, 

Școala de 7 ani
Oltina, reg. Dobrogea

Un dar pentru noi
După ce ne-am întors din 

vacanță, noi, pionierii și șco
larii, am avut o mare bucurie: 
școala ne-a dăruit laboratorul 
de fizică. Nici nu vă puteți 
închipui ce bucuroși sîntem I 
Ne-am și făurit planuri pen
tru experiențele pe care Ie 
vom face. De acum sîntem 
siguri că lecțiile vor fi mult 
mai interesante și nzeo fru
moase.

Nerăbdători să participăm 
la orele de fizică din labora
tor, am ajutat și noi la trans
portarea materialelor, la aran
jatul mobilierului.

Acum, în sala mare și lumi
noasă, în dulapuri, pe mese, 
aparatele de fizică ne așteaptă.

Totul este în ordine, expe
riențele pot începe I

FILIMON SILVIU
Școala medie nr. 4,

Timișoara



Partidul
Cu ochii noștri limpezi 

ce-acuma se deschid, 
pe cartea-n căreri scrisă 

povestea țării-ntreagă, 
citim cuvîntul simplu 

și minunat : PARTID 
și inima și mintea 

se-ntrec sări înțeleagă!
Bat inimile-n piepturi 

și mintea urcă~n zbor 
și fiecare~și spune :

„De ar fi să miri închipui 
ca pe-un voinic din basme 

întregul meu popor, 
o singură făptură, 

cu trupuri și cu chipu-i 
bătrîn și veșnic tînăr, 

unchiaș și flăcăiaș, 
cu umerii cît munții, 

cu fruntea peste creste, 
cu pieptul cît hotarul... 

atunci, partidul este 
și inima și mintea 

acestui Uriaș !“

E inima călită
în lupte și primejdii, 

în veacuri de~nfruntare 
și ceasuri de restriști, 

e leagănul iubirii 
de glie — și~a nădejdii 

din beznele robiei
și pîn' la Comuniști.

E mintea luminată, 
puternică și trează

— comoara-nțelepciunii 
ce-am strîns-o din bătrîni;

e mintea care știe, 
străvede și cutează

și cumpănește pașii 
de Astăzi către Mini!

Cu inima-ți fierbinte 
și luminoasa-ți minte,

PARTID al Țării mele, 
să ne călăuzești 

pe drumul nostru harnic 
și pașnic — înainte, 

să ne durăm aievea 
o Țară ca_n povești 1

MARCEL BRESLAȘU

„NOUA AUTOSTRADA DIN BRAȘOV", desen de Nițu Con
stantin, clasa a VIII-a D, Școala medie nr. 4 „Ștefan Gheor-1 

ghiu" din Brașov.

E iinerejea noasîrâ 
partidului daîoare
E tinerețea noastră în șiruri largi pe stradă, 
Un curcubeu de pace spre slava lu-Ntîi Mai, 
Iar roșiile baticuri și bluze de zăpadă 
Resfiră în coloane cromatic evantai.

E tinerețea noastră în salt, nemuritoare. 
Tot largul primenindu-1 cu generos avînt. 
Din miile de veacuri, acestui mi se pare 
li dat s-aprindă steaua iubirii pe pămînt 1

Da, tinerețea noastră e-o navă de lumină, 
Spre comunism se-avîntă, spre țărmul însorit. 
Din drumu-i nu se-abale, întrezărind senină 
Întinderea de rodii și malul aurit.

Da, tinerețea noastră înaripată zboară 
Cu visele lui Roaită, cu inima-i, prin spații. 
Din miile de stele pămîntu-ntîia oară
Azi luminează-n bezna atîtor constelații 1

Da, tinerețea noastră, cu forța-i pămîntească 
Ca un năvalnic fluviu, clocotitor și viu, 
Din miile de forțe a îndrăznit să crească 
Intîiul lan de grîne în ghețuri și pustiu!
E tinerețea noastră partidului datoare 
Să-nalțe pentru toate al mulțumirii glas. 
Căci el ne~a dat aripa spre zări, cutezătoare 
Si el ne-nvață zborul prin ani, fără popas.

NICOLAE TAUTU

Muzica: I. D. CIIIRESCU 
Versuri : E. JEBELEANU
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Pentru sfîrșit

Arată-mi drumul pururi înainte. 
Republică iubită, steaua mea l

Ne-am înălțat cu răsăritul țării 
Nenumărați, ca florile din lunci. 
Ne-a ridicat Republica spre 

soare 
Și-acum sint mari copiii 

de atunci.
Sub scutul ei înaintăm in viață, 
Nu-i stavilă în cală să ne stea

REFREN
Sus fruntea, fii ai Republicii, sus. 
Sus către crestele vieții 1
Sus fruntea, fii ai Republicii, sus. 
Creșteți cît brazii, măreții.

, Dlafi c°P*i’ v.et* avea posibilitatea să mvăfați mai ușor acest cîntec, ascul- 
tinau-l la radio, duminică 29 ianuarie a.c. — ora 9 — pe programul 2, în ca
drul emisiunii; „Noi înregistrări de cîntece pentru copii".

REZUMATUL CAPITOLELOR PRECEDENTE
Acțiunea se petrece cu cîțiva ani în urată,

pădurarul din Strunga vine In vacanță pionierul 
Vasilică Poteraș. Dar chiar a doua zi, în împrejurări 
misterioase, bunicul dispare. Vasilică pornește în cău
tarea lui șl îl aîlă în mîinlle unor spioni. Sărind în apă
rarea bunicului, Vasilică este urmărit și... după toate 
aparențele, cade într_o prăpastie.
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