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care au colectat

în apropierea comunei ei 
plantat în toamnă zece hectare 
cu puieți de molid. Nici prin
tre cei care au lucrat la con
solidarea digului de la apa 
Moldovei pionierii n-au fost 
ultimii. Cuvinte frumoase se 
pot spune și despre însufleți
rea
fier vechi, ca și despre zecile 
de 
pentru fundația gardului care 
va imprejmui căminul cul
tural. Mai întotdeauna, în 
fruntea acțiunilor patriotice ai 
să-i găsești pe Petrescu Vio
rica, din clasa a III-a, Beraru 
Gheorghe. din clasa a IV-a, 
Grigore Virgil, din clasa a V-a, 
Crețu Elena, din clasa a Vl-a, 
Hulubină Gabriela, din clasa a 
Vil-a, și mulți alții.

de șanț săpate
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Drumul spre 
tru nimeni nu 
creț că acesta 
la orele de curs. Atenția la ore
asigură succesul. „După expli
cațiile tovarășilor profesori 
plec acasă cu lecțiile mai mult 
de jumătate învățate", ne-au 
spus mai multi pionieri din o- 

e 
nu

rașul Buzău. Despre cum 
bine să fii la ore și cum... 
e bine, vă vom povesti în con
tinuare.

îi place să 
de atracție 
tuturor. Cum la 
strălucește, cre- 
cale e gluma, 

în

ui Aurel 
B 1 „centrul 

atenției 
învățătură nu 
de că singura 
Azi e într-o bancă, mîine 
alta, acolo unde-i rost de joa
că. Dacă e singur în bancă, își 
face de lucru cu un nasture, 
un cui, un ghemotoc de hîrtie. 
Și asta în timpul orelor. In cla
să se explică lecția. Pe la u- 
rechile lui a trecut în zbor un 
cuvînt, „luptă", și, ca semn că 
l-a înțeles, îl „bombardează" 
pe Ambrozie Ion. Bucuros de 
victorie, chicotește. Din bănci 
îi mai răspund cîteva glasuri. 
Apoi, în clasă este iar liniște. 
Pionierii ascultă, își iau notițe. 
Ora e pe sfîrșite, dar pe caie
tul de notițe al lui Aurel e 
scris doar titlul : „Afluenții 
dunării" (a uitat că Dunăre e 
substantiv propriu și se scrie 
cu. literă mare). Mai departe 
mai sînt doar două cuvinte. 
Atît. Cismaru Aurel, din cla
sa a VILa B a Școlii de 7 ani 
nr. 8, nu numai că nu e atent, 
dar tulbură liniștea în clasă 
și-i stingherește de la învăță
tură și pe ceilalți colegi.

de 7 ani 
nr. 5. în clasa a Vl-a A 
e liniște. Toți elevii sînt 

atenți la explicațiile tovarășu
lui profesor, își iau notițe. Și 
Petcu Lucian e atent, chiar 
foarte atent dar... foile caietu
lui său de notițe sînt albe. 
Nici un cuvînt I „Am înțeles 
totul", își spune el, dar ajuns 
acasă, a uitat, de asemenea, 
„totul". Singură, atenția la ore 
nu e suficientă. Trebuie să 
și notițe, cum vom vedea 
dată.

7 ani 
pio- 
note 
stat 

pau- 
Pe

1. E numai ochi 
urechi. Pentru că 
atentă la explicațiile 
tovarășilor profesori, 
Sava Marina, 
clasa a Vil a B, 
la Școala de 7 
nr. 8, are numai note 
foarte bune.

2. Și colegele de la 
Școala de 7 ani nr. 
13 sînt pioniere frun
tașe. Jilăveanu 
rla și colega sa 
notează ideile ] 
cipale ale lecției 
caietul de notite.

In schimb. Boghiu Maria, 
din clasa a VII-a B de 
la Școala de 7 ani nr. 

10, e o pionieră disciplinată, 
în clasă nu-i prea auzi glasul. 
Nu răspunde neîntrebată, nu 
se joacă în bancă, nu supără 
pe. nimeni. O pionieră model, 
veți spune. Și totuși...

— Maria, repetă, te rog, des
pre ce am vorbit acum ?

— Maria !
Și Maria s-a trezit, în 

șit. Explicațiile tovarășei 
fesoare nu Ie mai asculta 
mult. Nici nu știe despre 
este vorba, gîndurile ei

Ciatalogul clasei a V-a 
de la Școala de 
13 ne-a arătat 

niera Jilăveanu Maria 
foarte bune. De ce ?
de vorbă cu Marioara în 
za de după ora de istorie, 
banca ei erau frumos orînduite 
manualul, caietul de notițe, 
creionul bine ascuțit, guma. 
Curioasă, am deschis caietul. 
Se află notate aici ideile prin
cipale 
parte, 
școlar 
rioara
de notițe pentru fiecare obiect 
în parte.

Țiriînd seama de comportarea 
Marioarei și de spusele cole
gilor, putem spdne că felul ei 
de a proceda este 
La ore, ea 
plinată ca

ește la 
Boghiu

cel mai bun. 
fel de disci- 
Maria (însă 3. Vestitul... Dar cine 

n a auzit, in Școala de 
7 ani nr. 8, de Cismaru 
Aurel ? E vestit ...dar în 
năzdrăvăniile 'pe care le 
iace în timpul orelor.

4. Boghiu Maria, de 
5a Școala de 7 ani nr. 
10 e doar... cuminte. In 
timp ce tovarășa profe
soară explică lecția, 
gîndurile Măriei și-au

zborul.

F Boroaia

Suceava

departe, poate prin Arctica sau 
poate chiar pe altă planetă...

— Repetă, Maria, unde a- 
junsesem cu explicația ?

— Eu... nu... adică... .
— Stai jos, Maria. Fii 

atentă.
Nu ajunge deci să fii numai 

„cuminte" la oră. Trebuie să 
te și concentrezi asupra celor 
ce se discută în clasă. Mai

mai

mai concentrată asupra 
tot

mult 
explicațiilor profesorilor), 
așa de atentă ca Petcu Lucian 
(însă grijulie să-și ia notițe) și, 
în fine, spre deosebire de Cis- 
maru Aurel, își respectă cole
gii, nu le tulbură munca 
timpul 
notele 
veanu.

în 
orelor. Așa se explică 
bune ale Măriei Jilă-
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De astă dată, dragi cititori, 
redactorul rubricii „Și aici au 
lucrat pionierii" a poposit în 
regiunea Suceava, și anume în 
comuna Boroaia. Tovarășa in
structoare superioară Beraru 
și președinta de unitate Ungu- 
reanu Coca au f«st bucuroase 
să povestească despre acțiu
nile și activitățile pionierești 
desfășurate în unitate. Printre 
acestea, un loc de frunte îl o- 
cupă acelea prin care copiii cu
nosc realizări ale regimului 
nostru, succese ale oamenilor 
muncii pe calea înfloririi pa
triei.

Aflind despre toate a- 
cestea, faci în chip firesc legă
tura între dragostea cu care 
copiii privesc realizările celor 
mari și însuflețirea cu care ei 
înșiși se străduiesc să contri
buie, după puterile lor, la în
florirea patriei. Ia înfrumuse
țarea propriei comune. Astfel,

De la Școala de 7 ani nr. 8 din 
Galati răsună pînă departe cinte- 
cele. Se pregătește un program 
artistic pe care pionierii l-au 
intitulat : „Cîntăm viata noastră 
nouă". Deocamdată, e repetiție 
generală. Cei de la cor au învă
țat cînlece noi. Repetă „Partid, 
putere neînirîntă", „Slavă glo
riosului partid" și alte cîntece. 
lată și echipa de dansuri a clasei 
a III-a. Sînt doar de-o șchioapă, 
dansatorii și îmbrăcămintea spe
cific moldovenească ți-i face sim
patici de la prima cunoștință. 
Pentru această serbare pe care 
unitatea lor o va prezenta la 
„Casa alegătorului" au pregătit 
și ei frumoase dansuri naționale. 
Mai apoi, își face apariția o pio
nieră, Stroe lolanda. care recită 
poezia „Partidului" de M. Be- 
niuc, apoi apar Chervase Nico-

lae, Dan Marin, Răchici Marieta 
și alți recitatori. Cu toții s-au 
pregătit cu entuziasm, pentru că 
programul lor vorbește de reali
zările partidului, realizări pe 
care le văd cu ochii lor, în casa 
lor, în școala lor, la fiecare pas 
făcut pe stradă. Viața noastră e 
atît de bogată ! O astfel de viață 
te îndeamnă la muncă, la cînt și 
veselie.
care se 
lor, vor 
diafilme. 
clasa a VIf-a, „maistru operator' 
a și pregătit diafilmele „Hune
doara" și „Delta Dunării"

în multe ddpă-amieze. la „Ca
sa alegătorului" sînt întîlniri cu 
cetățenii din circumscripție La 
una din aceste întîlniri vor pre
zenta ei programul artistic pentru 
care se pregătesc : „Cîntăm via
ta noastră nouă".

La „Casa alegătorului' 
află chiar

da serbări vor prezenta 
Cîmpeanu Marian, dirt

lingă școala
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Pe adresa 
colectivelor 
de conducere

^Colectivul de conducere al 
detașamentului este, intr-un 
fel, asemenea unui încercat ga- 
bier care, veghind la postul 
«ău din vîrful catargului celui 
mai înalt, observă la timp ob
stacolele și, semnalîndu-le e- 
chipajului, ajută ca vasul să 
treacă înainte, biruitor. Cîteo- 
dată, obstacolul e indisciplina; 
undeva, în ultimele bănci, cî- 
țiva copii au obiceiul ca să-și 
povestească reciproc ultimele 
filme și să se mire cu voce 
tare de năzdrăvăniile cutărui 
-Sctor, în loc să fie atenți la 
explicații. Altădată, obstaco
lul e lipsa de perseverentă la 
învățătură a unor pionieri și 
școlari ; în orele dedicate stu
diului individual, gîndul le 
zboară cine știe unde și, fă- 
cînd abstracție de toate cea
surile, ornicele, pendulele și 
orologiile din lume, reduc a- 
ceste ore la... minute, grăbiți 
să alerge cît mai repede la 
Joacă. în toate aceste împre
jurări, colectivul de conducere 
al detașamentului trebuie să 
Ha cel dintîi care să constate 
Cum stau lucrurile și să pro- 
•pună măsurile cele mai potri
vite pentru îndreptarea situa
tei. Treaba aceasta trebuie în- 
>'ă făcută cu seriozitate, dusă 
pînă la capăt. Adunările de 
detașament și discuțiile pe 
feme ca „Programul zilei", 
«Cum învăț euj“, „Cum iau 
notițe la ore ?“ sînt acțiuni 
bune, care le folosesc mult 
pionierilor și școlarilor atunci 
cînd sînt organizate și desfășu
rate cu seriozitate. Astfel, o a- 
dunare pe tema „Cum învăț?" 
a avut loc în detașamentul cla
sei a Vil-a A de la Școala de 
7 ani nr. 1 din Bacău. Foarte

mult le a plăcut pionierilor 
cum a vorbit tovarășa instruc
toare a detașamentului lor. Fi
ind ea însăși elevă, le-a ară
tat cum își împarte timpul, ast
fel încît să aibă suficientă vre
me și pentru a învăța, și pen
tru a se ocupa de detașamen
tul lor, și pentru a se recreea. 
Pionierii au discutat îndelung 
despre cum își face fiecare 
lecțiile acasă. Din aceste dis
cuții au reieșit cîteva lucruri 
care au dat tuturor de gîndit. 
Unii copii își fac temele îna
inte de a învăța la obiectul 
respectiv din manual și din ca
ietul de notițe. Alții, deși au 
cursuri după*amiază, își scriu 
temele seara, la repezeală, ca 
a doua zi dimineață să nu mai 
aibă decît de citit iar în rest 
să se ...joace. Unii elevi, mai 
slabi la matematică, nu fac 
destule exerciții suplimentare 
pentru a înțelege mai bine a- 
cest obiect. Alții, lucrînd la 
geometrie, nu s-au obișnuit în
că să folosească pe deplin ins
trumentele — compas, echer, 
riglă — să se ajute de desene.

Povestind despre felul în 
care învață ei, pionierii frun
tași la învățătură au dat su
gestii bune pentru îndreptarea 
lipsurilor constatate. Dacă ești 
atent la ore și îți iei notițe or
donate, dacă acasă folosești o- 
rele de studiu în întregime pen
tru lecții, dacă te străduiești 
să vezi legătura dintre lecțiile 
anterioare și cele la zi, dacă 
la obiectul la care te simți mai 
slab faci exerciții suplimenta
re — sau recapitulezi, adîn- 
cind mai bine materia — a- 
tunci, de fiecare dată cînd vei 
înfățișa carnetul de note pă
rinților, în casă va fi o mică 
sărbătoare.

Colectivele de conducere ale 
detașamentelor trebuie să fie 
cel mai apropiat ajutor al to
varășilor profesori în ceea ce 
privește îmbunătățirea muncii 
de învățătură și a disciplinei 
în clasă.

AL. OVIDIU ZOTTA

In școala noastră, grija 
față de școlarii mici a de
venit o tradiție pentru pio
nierii întregii unități.

Cei mici sînt dornici să 
afle: ce reprezintă cele trei 
colțuri ale cravatei roșii? 
Cum trebuie să se compor
te un copil ca să merite 
cinstea de-a fi pionier? Cum 
au învățat și ce fac cei care 
sînt pionieri ?

Dar cel mai mult îndrăgesc 
școlarii noștri amintirile 
despre faptele și viața cu
rajoasă a uteciștilor.

Anul trecut, pionierele 
Voinu Rodica, Mihailovici

Despre prietenii voștri mai mici
Maria și altele din detașa
mentul clasei a Vl-a au 
pregătit cîțiva școlari pen
tru a deveni pionieri.

Anul acesta, pionierii de
tașamentului clasei a VII-a 
se ocupă de pregătirea șt 
formarea celui mai tînăr 
detașament: cei mai buni 
școlari din clasa a IlI-a!

Pionierele Chiriac Maria
na, Foarfecă Ioana și Ian’ 
culescu Maria din clasa a 
VII-a A s-au ocupat foarte 
mult de școlarii din ci?-a 
I-a. împreună au învățat 
cîntece vesele, poezii și 
jocuri. Școlarii din clasa a 
Il a B știu de pe acum ce 
este cravata roșie, cine poa
te deveni pionier, cum sînt 
organizați și care sînt în
datoririle pionierilor. La 
serbările celor mici, pionie
rii sînt, de asemenea, în mij
locul lor, ajutîndu-i să înțe
leagă poeziile și să le re
cite frumos.

Pionierii care învață du- 
pă-amiază se întîlnesc cu 
școlarii din clasa ilia B în 
recreații pe care caută să le

facă totdeauna frumoase și 
vesele. Și pe lotul școlar se 
găsește ceva de făcut 
pentru școlarii cei mici, 
pentru că munca practică 
trebuie deprinsă din timp. 
Revistele „Luminița" și „A- 
rlci pogonici" sînt prietenii 
lor buni, așteptați și întot
deauna bineveniți.

Dar cele mai frumoase 
clipe sînt acelea în care 
școlarii cei mai silitori sînt 
primiți în organizația de 
pionieri. La aceste adunări 
sînt invitați și școlarii cei 
mai buni din clasele I a — 
a II-a.

Din clipa în care trec 
pentru prima dată pragul 
școlii, școlarii se împriete
nesc repede cu pionierii. 
Buchetul de flori, primit a- 
tunci, în prima zi de școală, 
îi leagă mereu pe școlarii 
cei mici de prietenii lor mai 
mart, pionierii.

MARIA ANDREI 
instructoare superioară, 
Școala de 7 ani, nr. 57, 

București

cu toba și goarna

Detașamentul cla
sei a V-a de la 
Școala de 7 ani 
nr. 7 din Giurgiu 
este fruntaș pe 
unitate. Pionierii 
de aici își pre
gătesc cu grijă 
adunările, fiecare 
pionier avind • 
sarcină precisă. 
Despre hărnicia 
lor s-a dus ves
tea. învață bine, 
sînt printre primii 
în acțiunile patrio
tice, în activități
le cultural-sporti
ve. Fără îndoială 
că la toate aces
tea a contribuit și 
colectivul de con
ducere al detașa
mentului (Moisa 
Rodica, președin
ta detașamentu
lui, Oiaga Corina, 
Săndulescu Geor- 
geta și Petre Iu-, 
lia, președinte d« 
grupe pe care le 
vedeți în fotogra

fiei.

Allegro

Maesloso

ADUNAREA

ONORUL LA DRAPEL

Goarna și toba se tolo- 
sesc în adunări, în excursii. 
‘Melodiile și ritmurile între
buințate au diferite semnifi
cații ca, de pildă, onorul la 
drapel, adunarea, cadența în 
marș etc. Firește că, pentru 
a învăța să cînți cu goarna 
sau să bați toba, este nece
sară îndrumarea unui tova
răș profesor sau a unui pio
nier care cunoaște aceste 
lucruri. Casele pionierilor 
Organizează cursuri speciale 
He toboșari și gorniști așa 
fSl cel din localitățile unde
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sînt case ale pionierilor se 
pot înscrie la cercul de to
boșari și gorniști.

i.

•o'jsVî eaovi&riD

— Nicușor, ce-ar fi dacă ani orga- 
niza duminica viitoare o dimineață dis
tractivă în unitate ?

— Ar fi foarte bine I Te-ai gîndit 
cum ar trebui să decurgă?

— Firește. Știi, am cercetat jurnalul 
unității pe anul trecut. Colectivul de 
conducere de atunci a organizat mai 
multe acțiuni de acest fel.

...Intr-adevăr, jurnalul unității este 
o neprețuită oglindă a activității pio
nierești. Atunci cînd vrei să cunoști o 
unitate de pionieri dintr-o școală, el 
este un ghid minunat, iar pentru pio
nierii unității, un bun sfătuitor care le 
transmite experiența anilor trecuți, ex
periența activelor pionierești care, 
rînd pe rînd, au condus munca pionie
rească din școală. De aceea, comple
tarea jurnalului unității, ținerea lui „la 
zi“, trebuie făcută cu multă grijă, cu 
atenție. Un bun jurnal de unitate se 
află la Școala de 7 ani nr. 171 din Bucu
rești. Filele sale cuprind însemnări^ a* 
mănunțite despre succesele la învăță
tură ale pionierilor, despre interesan
te activități patriotice, cultural-artisti- 
ce, sportive, distractive. Cele mai reu
șite acțiuni din unitate trebuie neapă
rat să-și afle oglindirea în jurnalul u- 
nității. Pionierii de la Școala de 7 ani

„Al. L Cura* din orașul Fălticeni au 
desfășurat și desfășoară o activitate 
destul de frumoasă. De pildă, într-un 
rînd au ținut o adunare intitulată „Po
eții noștri cîntă partidul”, în care, pe 
baza unui text de legătură (comperaj), 
s-au prezentat aspecte ale luptei oame
nilor muncii sub conducerea partidului, 
așa cum reies ele din cele mai reușite 
poezii ale poeților noștri. Altădată, 
s-au întîlnit cu un tînăr muncitor 
fruntaș, fost pionier, care le-a poves
tit despre cum l’a ajutat organizația 
de pionieri să îndrăgească munca, des
pre cum l-au pregătit pentru viață anii 
petrecuți în organizația de pionieri. A- 
ceste acțiuni, ca și altele — le-au plă
cut pionierilor. De ce atunci jurnalul 
unității nu vorbește despre ele ? Dacă 
ar fi să te iei după cele cîteva file 
(șapte sau opt la număr) anemic com
pletate, de la începutul anului școlar 
și pînă acum, ar însemna să consideri 
activitatea unității drept slabă, ceea ce 
nu corespunde nici pe departe adevă
rului. Este bine ca, neîntîrziat, colec
tivul de conducere al unității să ia 
măsuri pentru a face din jurnalul unr 
tății ceea ce trebuie să fie: o oglindă 
fidelă a activității pionierești.

SANDU ALEXANDRU

in Î6ÎV1 II ■
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Pagina de față îrttreprinzlnd o mișcare oportună pentru 
propagarea sentimentului de limbă, îmi cere cîteva rlnduri 
pentru tinerii cititori, puiandri de școală și mici cărturari (In 
speranța că se vor rosti frumos In carte și cu talent) mă aso
ciez la inițiativa ei utilă.

Mi-aș aduce aminte versurile lui lenăchiță Văcărescu, de
dicate descendenților lui dar și tuturor copiilor neamului nos
tru

Urmașilor mei Văcărești,
Las vouă moștenire
Creșterea Jimbii rominești
Ș-a patriei cinstire.

Slnt cam vreo sută de ani de cînd au fost scrise și pe
semne că se simțea nevoia Încă de pe atunci.

Sfatul profesorului

CUM VORBIM?

3/

VS propunem 
următorul joc. 
Se dau cuvin 
tele: jitejl, chi
ntele, giulele,
pictore. între
barea este : din 
ce limbă fac par 
te aceste cuvin
te î Nu, nu este
necesar să căutați în dicțio
nare. După părerea elevei Ni- 
cuță Mariana, din clasa a 
Vi a A a Școlii de 7 ani nr. 3 
din Piatra Neamț, aceste cu
vinte fac parte din... limba ro- 
mînă literară. In orice caz, ele 
figurează—împreună cu altele, 
la fel de enigmatice—în caietul 
său de teme la limba romînă. 
Jiteji, ar fi trebuit să fie viteji, 
chiulele și giulele ar fi tre
buit să fie... ghiulele, iar 
piciore, picioare: Mariana mai 
obișnuiește să scrie și fincă în 
loc de fiindcă, poiezie în loc 
de poezie... Nu se împacă cu 
liniuța de unire, o poftește fără 
milă afară din locuința ei fi
rească, scriind întro noapte 
sau cea căutat...

Firește, mar» 
parte din aces
te greșeli se da- 
toresc grabei, 
neatenției.

Oare Mariana 
nu știe că, ne- 
respectînd scrie
rea corectă, mîn- 
cînd litere sau

adăugind altele, de la sine, ne- 
ținînd seama de semnele de 
punctuație, face de* neînțeles 
cele scrise ? Exemplul unor co
legi de clasă ca Anton Geta 
sau Grigorescu Ovidiu, i-ar fi 
foarte folositor. Ei au o scri
ere corectă și aceasta pentru 
că se străduiesc să aplice în 
practică cele învățate la orele 
de limba romînă, pentru că ci
tesc mult. Pe urmă, ce_ar fi 
dacă Mariana și-ar scrie mai 
întîi tema pe maculator și apoi, 
inarmîndu-se cu un creion 
roșu, așa, ca al tovarășei pro
fesoare, și ar corecta-o singură 
și de-abia după aceea ar co
pia-o pe caietul de curat 1

De acord, Mariana ?
DINU ALEXANDRESCU

In® place sâ citesc
Multe am învățat din cărfile 

de literatură... Dacă astăzi am 
note bune, cred că într-o mă
sură Ie-o datorez și lor. Ci- 
tind, am învățat cuvinte noi, 
am „descoperit" că pentru a- 
celașt lucru există mai multe 
cuvinte — sinonime — că lim
bs noastră e bogată și frumoa
să. Apoi, repetînd cele citite 
fraților mei mai mici, colegilor, 
am învățat să povestesc, șt 
colegii spun că povestesc fru
mos.

Cu poeziile marelui nostru 
poet Ml hai! Eminescu, cu bas
mele și povestirile lui Ion 
Creangă, multe seri am pe
trecut. De curînd, am terminai 
„Timar și băieții săi" de Ar- 
kculll Gaidar.

GOGU AURELIA 
președinta detașamentului cla
sei a TV-a B, Școala de 7 ani 

din com. Simileasca, 
req. Ploiești

——0*0-------

Ce părere ai, Dane?
Ii cheamă Teiceanu Dan. 

Este pionier în clasa a Vl-a D, 
la Școala medie nr. 1 din Ora
dea. Am ascultat doar cîteva 
din expresiile pe care le folo
sește. Cînd intră în clasă „po
liticos* fiind, salută: „Bună, 
scumpii!" (așa se adresează el 
fetelor). Dacă în timpul orelor, 
cînd I se întîmplă să fie atent, 
este deraniat de vreun coleg 
eu e întrebare, Dan, fără să 
se întoarcă, îi răspunde peste 
nmăr

— Pliscul! Lasă, mă fîță, plis
cul, că’-țl ard o labă în recrea
ți». de n-al so poți duce!

Și „fraze* de acest fel îl 
^scapă" destul de des lui Dan..,

Colegii săi l-au criticat as
pru pentru acest fel de a vor
bi- Pionierii acestui detașament 
opun „vorbirii* lui Dan expre
sii corecte, în cea mai frumoa
să limbă romînă. Dan ar 
putea să învețe și ar avea ce 
învăța de Ia colegii lui. Ar fi 
timpul ca Dan să nu mai stîl- 
ceascj cuvintele, să înceapă 
Să vorbească cum vorbesc co
legii lui. Avem o limbă fru
moasă. viguroasă. Impuritățile 
din vorbirea lui Dan nu au ni
mic comun cu ea.

Tovarășa dirigintă, tovarășul 
Instructor superior de pionieri, 
colegii nu și-au pierdut înșă 
răbdarea și încrederea în el.

.Este vorba de voință, Dan. 
De educarea voinței pentru a 
nu mai „ieși din comun', în 
acest fel. încearcă!...

E. SKIBINSKY

Despre frumusețea limbii romîne, despre cum vorbim 
șl despre cum scriem, iată ce vă propunem să discutăm 
astăzi. Socotim această pagină drept începutul unei dis
cuții la care vă rugăm să vă spuneți cuvîntul prin scri
sorile ce ni le veți trimite.

Pionierii de la Școala de 7 ani nr. 116 din București, vizitînd 
Muzeul Literaturii Romîne, de pe Șoseaua Kiseleff.

Mai sînt unii copii care cred 
că limba romînă este utiliza
bilă doar de cîteva ori pe săp- 
tămînă, cite 45 de minute, la 
orele de limba romînă, în ca
ietele de teme Ia limba romî- 
nă, în lucrările la limba romi- 
nă. In rest, o dată cu sunetul 
clopoțelului de după ora de 
limba romînă, dorința de a o 
respecta dispare iar ei se a- 
vîntă, după voie, cu dezinvol
tură, pe pîrtiile agramatismu
lui, ca într-o recreație a 
bunului plac în care ghioz
danul regulilor limbii ro
mîne a fost lăsat undeva în 
cui... Exemplele care urmează 
slnt, așadar, spicuite (sau, mâi 
degrabă, plivite) din cîteva 
teze de istorie. Nu vorbesc 
aici de neștiință. Nu amintesc, 
așadar, de cei care scriu’ 
„Cr is to for Columb era fiu 
de a țăran ; tatăl lui era țesă
tor", sau l „Cultura Egiptu-

CARNEȚELUL— 
VOCABULAR

Ciurilă Alexandrina este preșe
dinta detașamentului 6 al uni
tății de la Școala de 7 ani nr. 14 
din orașul Brașov. Despre ea afla
sem numai lucruri foarte bune : 
că are doar note de 9 și 10, că 
citește foarte mult. Fiecare carte 
citită îi prilejuiește dezvoltarea 
vocabularului, lucru foarte impor
tant pentru o exprimare corectă, 
adică limpede și frumoasă. Ale
xandrina are, de altfel, un caie- 
țel-vocabular, în care își înseam
nă cuvintele nemaiîntîlnite, scri
ind alături semnificațiile. Am gă
sit-o tocmai însemnîndu-și în ca
ietul său special două cuvinte 
noi : abataj “ delimitarea locului 
din care urmează să se scoată 
cărbunele ; crater “ bandă rulan
tă pe care se transportă cărbune
le, extras.

Am întrebat-o ce altfel de cu
vinte și_a mai însemnat. Bucuroa
să, mi-a arătat caietul. L-am răs
foit și am văzut notate pe zile, 
la fiecare titlu de carte, cuvintele 
neînțelese. Erau foarte diferite. 
Aveau explicații exacte. Unele 
aveau ștersături, semn că între 
timp, Alexandrina a mai revenit 
asupra lor, dîndu-le sensul cel 
mai apropiat de realitate.

— Vreau să pronunț cuvintele 
corect și la locul potrivit întot
deauna, mi-a spus ea.

O dorință foarte firească...
OANA MAGDU

Clopoțelul a sunat. Elevii sînt 
în recreație. Discută cu a- 
prindere despre ultimul film, 
despre meciul de fotbal la care 
au asistat duminică. Disting 
vocea elevului Lazăr Ion, care 
face observații juste asupra jo
cului dar... în toiul discuției 
aud un „ei vede" în loc de „ei 
văd". Desigur că, la ora de lim
ba romînă, Lazăr Ion nu s-ar 
ff exprimat astfel. Acum însă, 
cele învățate au rămas simple 
reguli. Le-a învățat, le-a me
morat, la ora viitoare le va 
știi ca pe apă, dar în vorbirea 
curentă a uitat să facă acordul 
firesc între subiect și predi
cat. Mai sînt și alții, ca Mănă- 
iță Nicolae, de pildă, care pro
nunță caet, în loc de caiet, 
pele, în loc de piele, potret în 
loc de portret. Colegii îl co
rectează, se ajută unii pe alții 
pentru o exprimare cit mai co
rectă. Nenumărați copii citesc 
mult, cu interes, știu să po
vestească cu cuvintele lor con
ținutul unei opere literare, au 
un vocabular bogat. Astfel sînt 
elevii Munteanu Cornelia, S<r 
ceanu Georgeta, Popescu Ma
ria, Mojdei Ioniță. Elevii tre
buie să știe că atunci cînd ci
tesc o carte, un articol de ziar, 
trebuie să fie mai atenți, apoi 
să povestească cît mai mult șl, 
mai ales, să caute să-și îmbu
nătățească exprimarea, aplf- 
cînd cunoștințele însușite Ia 
orele de limba romînă. Limba 
noastră are un vocabular bo
gat, cu cuvinte plastice, prin 
care putem să ne exprimăm 
cele mai ielurite gînduri și sen
timente. Este important să a- 
veți fiecare un bagaj de cuvin
te bogat, dar Ia fel de impor
tant este să vă exprimați co
rect, atît din punct de vedere 
ortoepic (adică al vorbirii) dt 
și din punct de vedere grama
tical, adică al acordului just 
între subiect și predicat, pre
dicat și complement, subiect și 
atribut, etc.

prof. LUCIA VLASCEANU
Școala de 7 ani nr. 12, Brăila

------ o»o------

„I.lmba este tezaurul cel mal 
prețios pe care-1 moștenesc 
copiii de la părinți, depozitul 
cel mai sacru lăsat de genera
țiile trecute și care merită d* 
a fi păstrat cu sfințenie de ge
nerațiile ce-1 primesc".

Vasile Alecsandrf

FOILETON

lui era un oraș de pe Nil" sau: 
„Imperiul lui Alexandru Mace
don a murit de friguri"... Nu. 
Mă refer la cei care cu bund 
știință (de istorie) vin în în- 
tîmpinarea creionului roșu nu
mai pentru că ignoră regulile 
limbii romîne la orice alt o- 
biect în afară de limba roml- 
nă. Iată-1 pe Turliu Victor, din 
clasa a V-a C. Pe două pagini, 
cuvintele curg șiroi, fără punct, 
virgulă, sau alt semn gramati
cal, ca dintr-un robinet, și se 
opresc întîmplător de-abia în 
băltoaca unei pete de cernea
lă » „Perși iau înconjurat întrun 
capăt șiau spus da sau nu a- 
tunci iau înconjurat în toate 
părțile ale strîmtoarei în 
schimb grecii au spus că nu se 
predează perșii cînd au intrat 
greci au pus repede mîna pa

arme pînă la unul iau omorît 
de aceia” etc., etc. Priviți a- 
cum ce fel de limbă folosește 
Scornea Florentina din clasa a 
VI-a B : „Taică-său lui acesta 
zicea că eu sînt statul”. Ceea 
ce, lăsînd de-o parte neferici
ta triplă încălcare de pronu
me, înseamnă că vreun Ludo
vic al Franței ar fi spus acest 
lucru chiar despre... Florenti
na 1 7

Dar să ne oprim aici. Nădăj
duiesc că tot aici se vor opri 
și cei citați, precum și ceilalți 
care procedează ca ei. Este ne
cesar să vorbiți și să scrieți 
corect nu numai la orele șl în 
lucrările de limba romînă, ci 
în orice împrejurări, cu orice 
prilej.

MIRCEA SINTIMBREANU 
profesor de istorie 

Școala de 7 ani nr. 136, 
București

„Șl limba strămoșească e • 
muzică...*

Mihail Eminescu

„Ca să vă faceți o frumoasă 
limbă literară, citiți pe Emi
nescu, pe Creangă, pe Dela- 
vrancea și pe Caragiale. Și 
după ce 1 veți citi, recitiți-i."

Al. VlahuțS



Despre munca en
tuziastă și succese
le deosebite ale 
muncitorilor de la 
Uzinele ,,23 August" 
din Capitală se 
pot spune multe lu
cruri frumoase. Nu 
poți însă să vor
bești despre cei 
care se află în pri
mele rînduri, des
pre fruntașii uzinei, 
fără să nu te o- 
prești la unul dintre 
cei mai buni topi* 
tori de la „oțelărie- 
cuptoare": comunis
tul Marin Tudorică, 
topitor șef, munci
tor înaintat, care 
prin exemplul său 
personal, însuflețeș
te întreg sectorul.

La realizarea de 
către colectivul sec
ției a unor econo
mii în valoare de

Palmele string cu putere 
aparatul de sudură din care 
țîșnesc flăcări iuți, albastre. 
Cu privirea nemișcată 
parcă, ațintită deasupra u- 
nor plăci groase de metal, 
tinărul le îmbină într-o pie
să durabilă, pentru cutia de 
foc a unui nou cazan de lo
comotivă, Se uită cu ochii 
mari, luminați de o strălu
cire lăuntrică, la metalul 
scurs picătură cu picătură 
din varga de oțel topit în 
dogoarea flăcărilor și încre
menit într-un tiv incandes
cent, încleștind bucățile de 
metal ; se uită îmbujorat Ia 
piesa împlinită de mîinile 
Iui: va zbura, o dată cu lo
comotiva, pe întinsul dru
mului de fier...

— Mihăiță !
Captivat de lucrul său, 

Fota Mihai nici nu obser
vase că orele de practică 
trecuseră. Și-a dat seama a* 
bia în clipa cînd l-a apucat

de umăr Victor, prietenul și 
colegul său de clasă.

— Ce-i acolo ? îl întrea
bă cu privirea, curios, pe 
Pecencu Victor, văzîndu-1 
că acesta își privește sem
nificativ servieta.

— Pentru numărul festiv... 
L-am terminat, e gata ! răs
punde Victor, deschizînd 
servieta și scoțînd afară o 
foaie albă. Pe ea, desenat 
în tuș, chipul unui tînăr cam 
de vîrsta lor. Vasile 
Roaită ! Dîrz, cu mîinile în
cleștate pe sirenă, așa cum 
îl știu din paginile de isto
rie și din istorisirile ceferi
știlor mai în vîrstă. Sudor 
era și Roaită! Numai că...

O clipă, gîndurile i~au 
dus la școală. Acolo, între 
cataloagele atîtor generații

de tineri care și-au făcut 
ucenicia la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie", există unul 
învechit de vreme. Pe o 
pagină în care e trecută cu 
roșu data de 7. VII. 1933, 
în dreptul numelui unui u- 
cenic, locul notelor a rămas 
gol. Doar un cuvînt se află 
înscris aci: decedat.

Roaită n-a mai apucat 
să-și dea în acel an exame
nele. L-au ucis gloanțele 
capitaliștilor în februarie 
1933. A căzut ca un erou, 
cu rnîna încleștată pe si
rena.

— Nu-1 vom uita nici
odată ! Și pentru noi și-a 
jertfit viața. Ca să avem 
tot ce ne trebuie, să învă
țăm carte, să trăim astăzi

o viață feri 
respect cei do 
cencu Victor 
care pregătes 
zetei de pes 
luptelor cefei 
Ei, cei mai 
din anul III, 
școală) de la : 
onală de uc 
Roșie" și ceil, 
stesc memorii 
succese deose 
tură și activii 
Se străduie- 
muncitori aae 
dreptățească 
lucra aci, ti 
și a căzut 
Roaită.

AL.

1.800.000 lei în a- 
nul 1960, a contri
buit și tovarășul 
Marin Tudorică. 
Prin munca sa pli
nă de abnegație, 
Marin Tudorică și-a 
atras încrederea de

plină a tovarășilor 
săi de muncă. De 
aceea, muncitorii U- 
zinelor ,,23 August" 
l-au propus candi
datul lor în alege
rile pentru Marea 
Adunare Națională.

Versurile înari
pate, mobilizatoa
re ale poetului Eu
gen Frunză sînt 
bine cunoscute ci
titorilor și se bucu
ră de toată prețui
rea lor. Dar poetul 
și-a căpătat apre

cierea cetățenilor și 
prin bogata sa ac
tivitate obștească. 
Alături de ceilalți 
cetățeni, comunistul 
Eugen Frunză a 
contribuit Ia reali
zarea multor lucruri 
frumoase în cir

cumscripția în care 
a fost ales deputat. 
Raionul „Njcolae 
Bălcescu" a cunos
cut în ultimii ani, 
ca de altiel toate 
raioanele din Ca
pitală, o frumoasă 
înflorire. E destul 
dacă amintim de 
marile construcții 
de pe Magistrala 
Nord-Sud.

In vederea apro
piatelor alegeri, ce
tățenii circumscrip
ției electorale oră
șenești nr. 326 din 
Capitală l-au pro
pus din nou candi
dat, în alegerile 
pentru Sfaturile 
populare, pe poetul 
și activistul obștesc 
— Eugen Frunză.

Pe Floarea Dra- 
gomir, șefă de e- 
chipă în gospodar 
ria agricolă colecti* 
vă din Ariceștii- 
Rahtivani, raionul 
Ploiești, o stimează 
toți colectiviștii din 
comună ; echipă 
cpndusă de harni
ca colectivistă Floa
rea Dragomir a ob
ținut cele mai mari 
producții de cerea
le la hectar 1

Dar tovarășa Floa
rea Dragomir s-a 
dovedit la fel de 
harnică și în ce pri
vește activitatea 
obștească. Ea a fost 
întotdeauna în frun
tea acțiunilor meni
te sa înfrumusețeze 
comuna. Fie că a 
fost vorba de ex
tinderea rețelei e-

lectrice în comună 
sau de plantarea a 
sute de pomi pe 
marginea ulițelor, 
ea a fost mereu un 
exemplu viu, demn 
de urmat. Dragos* 
tea de muncă, prie
tenia, încrederea în 
oameni, au adus

după sine aprecie
rea consătenilor ei, 
care și-au exprimat 
aceeași dorință —• 
tovarășa Floarea 
Dragomir să fie 
propusă candidată 
în alegerile pentru 
Marea Adunare Na
țională.

O femeie mărunțică, trecută 
de prima tinerețe, cu fața ro
tundă, îmbujorată de ger, pă
șește energic pe pîrtia de ză
padă și intră în atelierul de 
fierărie.

—- Noroc, meșterilor I Cum 
merge treaba? Dați-i zor, că 
acu' bate primăvara la ușă.

— N-are decît să bată, to
varășă președintă, răspunde un 
flăcău zdravăn, cu mînecile su
flecate. Reparațiile-s gata. Ia 
uite-aici, la fierul ăsta de plug. 
Brici, nu alta. O să scoatem o 
recoltă...

Președinta se uită atentă în 
jur. In ateliere e cald. Miroase 
a cărbune și a fier încins. Lin
gă bancul de stejar, încărcat 
cu scule, meșterii colectiviști 
bat uneltele pe nicovală. De-a 
lungul pereților stau frumos 
rînduite cuțite de pluguri, sape 
sau cazmale. La gospodăria a- 
gricolă din Păulești, regiunea 
Maramureș, toate atelierele au 
fost electrificate și mecanizate. 
Pînă și foalele fierăriei se miș
că mecanic 1

Președinta nu stă o clipă lo
cului. La saivanul de oi, An
drei Boroș, un om voinic, cu 
mustață ca de haiduc, o întîm- 
pină vesel. De sub cojocul gros 
scoate capul un mielușel plă- 
pînd, cu botul umed și ochi 
mari, catifelați.

— E primul mielul din acest 
an, surîde bucuros bătrînul.

— Primul din cele cîteva su
te cu care vrem să mărim tur
ma, răspunde femeia bucuroa
să. Ai grijă, Andrei-baci. Știi 
doar că ne-am propus să mă
rim numărul oilor. Să nu cum
va să se piardă vreun mieluț. 
Dacă vezi că ceva nu merge 
bine, chemi medicul veterinar.

Așa își petrece Maria Zidaru 
în fiecare zi timpul. In mijlo
cul gospodăriei, în mijlocul oa
menilor. Sînt 11 ani de cînd 
conduce cu pricepere gospodă
ria colectivă din Păulești. Fe
meia aceasta mărunțică, cu o- 
chii mari, de un verde căprui, 
luminoși, știe să-și împartă cu 
pricepere timpul între grijile 
mici, ale vieții de familie și 
marea răspundere pe care i-o 
dau treburile gospodăriei co
lective și ale satului.

La treburile casei o ajută 
fiica ei, Doinița, pionieră și 
elevă în clasa a treia elemen
tară. Alături de ea, Ia trebu- 

, rile mari ale colectivei, îi are 
pe colectiviști. Pe Ghiula As- 
talnuc și pe Elisabeta Beji,

care au primit, anul trecut, 
pentru zilele-muncă lucrate 
în gospodărie, aproape un 
vagon de produse ; pe Ana 
Pali, îngrijitoare de păsări 
— femeie în vîrstă, dar ini
moasă, pe ciobanul Andrei 
Boroș și pe cei trei feciori ai 
săi, Augustin, Alexandru și 
Francisc, care îngrijesc de trei 
ani cu pricepere și rezultate 
frumoase de oile colectivei. Pe 
ei și pe toți ceilalți colectiviști 
harnici din gospodărie.

Avînd mereu în față exem
plul comuniștilor, harnicii co
lectiviști, împreună cu Maria 
Zidaru, au făcut din Păulești, 
satul altădată cu case de lut, 
un adevărat orășel. Peste o 
sută de case noi sau ri
dicat în sat în ultimii ani; 
case de zid, trainice. Pe a- 
coperișurile de țiglă se văd 
de departe antene de radio. 
Vara, la balcoane și la gea
muri rîd zorelele și trandafirii. 
Gospodinele gătesc mîncare pe 
aragaz, calcă rufele cu fierul 
electric. Colectiviștii din Pău
lești merg duminica la teatru, 
la Baia Mare, cu camionul gos
podăriei. Gospodăria colectivă 
le-a adus sătenilor de aci o 
viață îmbelșugată, civilizată. 
Păuleștiul a înflorit. Numai un
deva, la margine, oamenii au 
oprit, ca pe o piesă de muzeu, 
o căsuță din bîrne, cu geamu
rile cît palma, cu acoperișul 
de paie. Să vină vizitatorii, să 
vadă cum era satul înainte și 
să compare cu ce este azi.

Pentru toate aceste frumoa
se rezultate, la care a contri
buit cu însuflețire și Maria Zi
daru, pentru priceperea și dra* 
gostea cu care a condus gos
podăria, harnica președintă a 
fost distinsă cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste.

într-unul din birourile gos
podăriei există o cutiuță căp
tușită cu catifea, în care se 
află „steluța de aur", semn al 
acestei înalte prețuiri dată de 
popor.

— Steluța de aur nu-i numai 
a mea, spune președinta cu un 
zîmbet care-i luminează întrea
ga față, ci a tuturor colectiviș
tilor. împreună am muncit ca 
să ne facem viața mai fru
moasă.

Sîrguință și modestie. Fru
moase podoabe ale omului zi
lelor noastre, educat de partid.

STELA NEAGU

Fericită copilărie! Cele mai minunate 
noastre dragi sînt înviorate de glasurile v 
Acum, iarna, munții îmbrăcați în haina de b 
zesc tot mai mult interes, iar cabanele sînt bu

A s a o f<
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A XV-a aniversare a proclamării R. P Ungare

i, spun cu 
temiști, Pe- 
Fota Mihai, 
îumărul ga- 
a închinat 
e din 1933. 
îlitori elevi 
i fruntaș pe 
raia profesi’ 
ici „Grivița 
i elevi, cin- 
eroului prin 
te la învăță- 
ea practică, 

să devină 
trați, să în- 
instea de a 
de a trăit 
roic Vasile

In anii puterii populare, în R. P. Ungară s-a dezvoltat învăță- 
mîntul de toate gradele. De multă atenție se bucură și școlile 
speciale înecare copiii oamenilor muncii pot să-și cultive apti
tudinile artistice. In fotografia din dreapta, sus, Balatoni Eva 
și Zsuza Gullmann, eleve la Școala elementară de muzică din 

Sztalinvaros.

>INU IFRIM

Orășelul
Nu departe de Budapesta, 

în pădurile în care pe vre
mea capitaliștilor se adu
nau, în ilegalitate, la mi
tinguri și întruniri, membri 
ai organizației comuniste de 
tineret din Ungaria, a fost 
organizat un adevărat oră
șel al copiilor. Este vorba 
de tabăra pionierilor de la 
Csilleberc, unde vin adesea 
și copii de peste hotare, din 
țările prietene.

Pentru micii locuitori ai 
orașului copiilor s-au cons
truit, lîngă trunchiurile bra
zilor înalți, vile spațioase, 
confortabile. Există o mare 
casă de cultură, cu încăperi 
pentru diferite cercuri ce se 
organizează aci. De aseme-

pionierKor
nea, pionierii dispun de un 
bazin de înot, un teatru cu 
o capacitate de 2.000 locuri, 
precum și un oficiu poștal 
al copiilor.

Tabăra este legată de 
Budapesta printr-o cale fe
rată a pionierilor, lungă de 
12 km., construită după ce
rințele tehnicii moderne. Ca
lea ferată are un tunel de 
1 km., șase stații și un... de
pou 1

Dar poate că vă întrebați, 
cine deservește trenul ? în 
afară de conducerea loco
motivei, toate celelalte a- 
tribuții (șefi de stație, con
ductori etc.) sînt date în 
seama pionierilor 1

ooo

rciiri ale patriei 
esele ale copiilor, 
ism a zăpezii tre- 
curoase de oaspeți.

Combina care 
„recoltează^... 

cărbune
Cînd spunem combină, ne 

gîndim, de obicei, la mașina pe 
care o vedem vara pe întinsul 
neslîrșit al ogoarelor, adunînd 
aurul holdelor. Dar închipui- 
ți-vă o combină care nu re
coltează grîu ci... cărbune. O 
asemenea combină, pe numele 
ei — „F.5“, a fost introdusă de 
curînd în bazinul carbonifer 
Schitu-Golești Muscel. Com
bina subterană, cum i se mai 
spune, se deplasează pe șe
nile, înaintînd metru cu metru 
în stratul de cărbune. Ea exe
cută cu mare precizie opera
țiunile de tăiere și încărcare a 
cărbunelui în vagonete. A- 
vantajul principal al acestei 
combine constă în faptul că 
ușurează mult munca mineri
lor, mărind totodată producti
vitatea muncii în galerii cu 
sută la sută.

Combina „F.5" — pe care 
mecanizatorii au învățat s-o 
mînuiască cu pricepere, într-un 
timp record — constituie încă 
un pas important pe calea in
troducerii tehnicii noi în bazi
nul carbonifer Schitu-Golești 
Muscel.

al sepfenalului: Hidrocentrala de pe Vahș...
Lîngă Nurek (oraș în R.S.S. Tadjică — U.R.S.S.), acolo 

unde rîul Vahș, spumegînd, aleargă vijelios printre stînci, 
se va construi cea mai puternică uzină electrică din Asia 
Centrală.

Hidrocentrala ce se va ridica pe vijeliosul Vahș va li 
unul din noii giganți ai septenalului

Proiectul uriașei hidrocentrale prevede că aceasta va 
avea o capacitate de 2,7 milioane kilowați și va produce 
anual 12 miliarde kWh energie electrică.

Hidrocentrala de pe Vahș va alimenta cu energie elec
trică toate republicile din împrejurimi.

Apele Vahșului. zăgăzuite, vor iriga o suprafață de 
circa 3 milioane ha, ceea ce va permite să se obțină, su
plimentar aproape 15 milioane tone orez și 1 milion tone 
bumbac.

Pentru aceasta, se va construi un baraj înalt cam cit o 
casă cu 100 de etaje; va fi cel mai înalt baraj din lume ’•

Marea artificială ce se va forma în spatele barajului 
se va întinde pe o lungime de 80 km și pe o lățime de 5 km.

Lucrările de construcție au și început, iar constructorii 
sovietici s-au angajat să termine gigantul de pe Vahș cu un 
an mai devreme.

* -----------------------------ooo---------------------------- -

Pentru că s-au jucat împreună...
în Uniunea Sud-Africană, 

legile scoase de rasiști sînt 
deosebit de aspre cu populația 
de culoare. Acest lucru se 
poate vedea foarte bine din 
următoarea întîmplare :

Trei fetițe albe în vîrstă de 
4, 7 și 9 ani s-au jucat cu o 
fetiță neagră, în curtea unui 
fermier. Un alt fermier, ză
rind această „crimă", a dat 
fuga Ia poliție și a reclamat 
„cazul".

în urma procesului, cele 3 fe
tițe au fost ridicate și încre

dințate unei societăți de „bine
facere". Aceasta, pentru că, ju- 
cîndu-se cu un copil negru, au 
dat dovadă că sînt „needu
cate"!

La societatea de „binefa
cere" vor fi, desigur, mai bine 
„educate" — și anume, în spi
ritul urei de rasă, al disprețu
lui pentru oamenii de cu
loare...

Acesta este un fapt grăitor 
despre „egalitatea" cea mult 
trîmbițată de capitaliști.

ost în trecut__
în anii puterii populare 

Bau ridicat in patria noas
tră numeroase noi obiec
tive industriale. Pe lîngă a- 
ceasta însă, și-au schimbat 
înfățișarea -- fiind recon
struite și înzestrate cu utilaj 
nou, modern — și vechile 
uzine distruse de război sau 
părăduite de capitaliști. Ast
fel, la Brașov, pe ruinele 
fostei uzine „Astra" se 
înalță acum o uzină moder
nă — Uzina de autocami
oane „Steagul Roșu" — rea
lizare a regimului demo
crat-popular.

Fotografia din stingă în
fățișează un aspect din ve
chea uzină. Locul ruinelor 
însă, l-au luat, în anii noș
tri, șirurile de autocamioa
ne (fotografia din dreapta), 
care ies lună de Jună pe 
porțile uzinelor. înainte. Ia 
noi în țară nu se fabricau 
autocamioane. Astăzi, uzina 
cea nouă, înzestrează eco
nomia noastră cu mii și 
mii de autocamioane mo
derne.

Fotografia de jos reprezintă o familie de alge
rieni care locuiește printre ruine, în colibe impro
vizate. In această situație tragică se află nenumă
rate familii de algerieni. Copiii, ca și părinții lor, 
lipsiți de locuințe și hrană, măcinați de boli, 
trăiesc în mizerie, mor de foame. In schimb, co
lonialiștii francezi exploatează fără rubine bogă
țiile țării, bogățiile miniere și petrolifere, ei asu
presc cu cruzime poporul, încercînd să-și menți
nă cu orice preț dominația.

Dar poporul algerian s-a ridicat cu holărîre la 
luptă împotriva colonialiștilor. „Republica Algeria 
să fie liberă 1" Aceasta este cea mai fierbinte 
dorință a algerienilor, și pentru aceasta, patrioții 
algerieni, cu arma în mînă. luptă eroic pentru 
independența patriei lor
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CE SINT 
ECLIPSELE?

Soarele strălucește pe cerul 
albastru, fără pată de nor. De
odată, Soarele începe să pă
lească, din ce în ce mai repe
de căpătînd forma unui disc 
ciuntit, apoi a unei secere, 
pentru a dispare complet. Una 
cite una apar stelele mai stră
lucitoare, iar în locul unde mai 
înainte lumina astrul zilei, ve
dem o pată neagră înconjura
ta 'e raze. După cîteva minute 
cerul se luminează iar. La în
ceput, din discul Soarelui apa
re numai o fîșie, o seceră care 
creste treptat... apoi întregul 
glob solar

Acest fenomen se numește 
ECLIPSA, unul dintre cele mai 
uimitoare fenomene ale natu
rii Din ce cauză se produc 
eclipsele?

După cum știm, Pămîntul și 
Luna sînt corpuri cerești care 
nu au lumină proprie, ci o re
flectă doar pe aceea primită 
de la Soare. Ca toți aștrii ce
rești veșnic în mișcare pe 
drumurile, pe orbitele lor în 
spațiu, și Pămîntul își are miș
carea sa în jurul Soarelui. De 
asemenea, Luna, satelitul natu
ral al Pămîntului, îl ocolește 
pe acesta ca un titirez 
sprinten de multe ori pe 
an Se întîmplă însă ca, 
uneori, în timpul mișcării lor, 
Soarele, Luna și Pămîntul să 
He situate de-a lungul unei li
nii drepte, cu unul din capete 
către privirea noastră. Cînd

Inlăiurînd 
vălul super sii fii lor!

In zilele noastre ne sînt cu
noscute tuturor atît cauzele e- 
clipselor cît și faptul că ele 
sînt fenomene naturale care au 
loc în baza unor legi bine cu
noscute ale mișcării corpuri
lor cerești. In secolele și mile
niile trecute însă, cînd oame
nii nu descoperiseră și nu ex
plicaseră aceste legi, circulau 
tot felul de povești și credințe 
din cele mai fantastice. De e- 
xemplu. oamenii credeau că 
Soarele sau Luna sînt mîncate 
de niște balauri numiți „vîrco- 
laci". Ca să sperie vîrcolacii 
și să-i gonească, ei făceau o 
larmă asurzitoare bătînd to
bele. suni nd din trîmhife. a- 
runcînd cu pietre sau chiar 
trăgînd cu arcurile spre cer 1 
De asemenea, oamenii mai cre
deau că eclipsele sînt semnele 
unor mari nenorociri foame
te. molime, războ^m Cu tim
pul, astronomii ou descoperit 

Luna se atlâ exact între Pâ 
mînt și Soare, se produce o 
eclipsă de Soare. Eclipsa se 
numește totală sau parțială în 
cazul în care Luna acoperă pri
virii noastre întreaga, sau nu
mai o parte din suprafața Soa
relui. In regiunile de pe Pă
mînt aflate în interiorul conu
lui de umbră al Lunei, are loc 
o eclipsă totală. In regiunile 
învecinate, în interiorul pe
numbrei aruncate de Lună, e- 
clipsa este parțială (vezi sche
ma).

Dacă însă Pămîntul se află 

exact intre Lună și Soare, a- 
tunci umbra Pămîntului va a- 
coperi vederii noastre în între
gime, sau numai în parte, su
prafața Lunei. Aceasta este o 
eclipsă de Lună, totală sau 
parțială. Din momentul cînd 
începe și pînă se termină, o 
eclipsă durează 2-3 ore. Dura
ta unei faze maxime în cazul 
unei eclipse de Soare, adică 
timpul cît Soarele rămîne a- 
coperit complet de discul Lu
nei, este de 2—3 minute ; ra
reori această durată ajunge la 
8 minute.

adevăratele cauze ale eclipse
lor. Totuși, în cea mai mare 
parte, popoarele nu le-au cu
noscut, deoarece erau finute în 
Ignorantă de către clasele ex
ploatatoare. Aceste clase răs- 
pîndeau credința că adevăra
tele cauze ale nenorocirilor 
sînt eclipsele, aceste fenomene 
„supranaturale", spuneau ei, și 
nu exploatarea cruntă Ia care 
erau supuse popoarele.

In tara noastră, eliberată de 
exploatare, descoperirile științei 
sint împărtășite întregului po
por. Ca o dovadă a atotputer
niciei științei .este și aceea că 
astronomii pot calcula cu ma
re precizie momentul în care 
se va produce o eclipsă, chiar 
cu sute de ani înainte. Astfel, 
ei au calculat că următoarea 
eclipsă totală de Soare, vizibi
lă pe teritoriul tării noastre, 
va avea Ioc la 11 august 1999.

La 15 februarie a.c., de 
pe teritoriul tării noastre 
va putea fi observată o 
eclipsă totală de Soare. 
Fenomenul, rar întîlnit în 
același loc, este un pri
lej de a vă completa cu
noștințele, de a afla cau
zele apariției eclipselor.

De ce eclipsele 
sînt rare pentru
In aceeași regiune a globu

lui, eclipsele totale de Soare 
sint foarte rare. Astfel, ultima 
eclipsă totală de Soare vizibi
lă In tara noastră a fost în 
1816. In schimb, eclipsele de 
Lună pot fi observate aproape 
în fiecare an în tara noastră. 
Si totuși, eclipsele de Soare 
sint mai numeroase decît a- 
celea de Lună! Intr-un an au 
loc pe glob între 2—7 eclipse. 
Dacă sint numai 2, ambele sint 
eclipse de Soare. Dacă se pro
duc 7 eclipse, atunci 4 sau 5 
sint de Soare. De ce atunci e- 
clipsele de Soare sint așa de 
rare pentru un anumit loc ?

Eclipsele de Lună pot fi vă
suțe în același timp de pe re-

pe ntru 

urmărirea eclipsei
Eclipsele de Soare pot fi observate mai bine prlntr-o 

bucată de sticlă colorată sau înnegrită cu fum. In afa
ra aspectului propriu-zis al discului solar, mai puteți 
urmări o serie de fenomene cît se poate de interesante. 
De pildă, fotografiind de mai multe ori cu același timp 
de expunere un obiect oarecare sau un peisaj, înainte 
și în timpul eclipsei, veți avea o diferențiere mai 
mare a gradului de slăbire a luminii.

Uimitoare sînt următoarele două experiențe: făcînd 
o gaură într-o hîrtie, aproape de mărimea grosimii u- 
nui creion, razele solare rămase vizibile înainte sau 
după faza totală a eclipsei, vor arunca pe Pămînt nu 
o pată luminoasă rotundă, ci una în formă de... se
ceră I

De asemenea, dacă înainte de faza totală veți așeza 
pe Pămînt bucăți mai mari de pînză sau hîrtie albă șl 
le veți privi de sus, veți observa umbre (ale căror 
cauze trebuie căutate în atmosferă). Ele vor fi albe sau 
colorate, ovale sau mult alungite, ca niște fîșii, care 
se deplasează, se pierd și apar din nou.

Desenatorii pot așterne pe hîrtie, de preferat la o 
scară anumită, forma coroanei solare, culoarea ei.

Micii naturaliști pot face interesante observații asu
pra comportării animalelor; de obicei, caii și cîinii de
vin neliniștiți în timpul eclipsei, iar găinile, în plină 
dimineață, se pregătesc de culcare.

Peste puțin timp, 
la 15 februarie, lo
cuitorii țării noas
tre vor avea prile
jul să urmărească 
o eclipsă de Soare. 
In regiunile sudice 
ale țării, pînă la o 
linie care trece prin apropie
rea orașelor Tr. Severin, Pi
tești, Tîrgoviște, Ploiești. Bu
zău, Brăila, eclipsa va fi to
tală, deoarece pe aici conul de 
umbră al Lunei va acoperi su
prafața Pămîntului. In restul 
tării, aflată în penumbra Lu
nei. eclipsa va fi parțială. Pe 
aici, în momentul fazei maxi
me a eclipsei, cînd diametrul 
Soarelui va fi acoperit într-o 
proporție de 95 la sută, Soare-

Notați-vă
a tării
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Eclipsele totale de Soare 
sînt așteptate cu mare nerăb
dare de astronomi, deoarece 
numai în timpul eclipselor to
tale pot fi observate și verifi
cate anumite fenomene. Pen
tru a folosi la maximum timpul 
scurt în care Soarele este e- 
clipsat complet, astronomii fac 
sute de fotografii pe minut, în- 
registrînd toate aspectele e- 
clipsei. Cercetarea acestora du
rează uneori luni, chiar ani de 
zile, timp în care se fac tot fe
lul de descoperiri. De cele mai 
multe ori astronomii nu așteap
tă rarele ocazii cînd eclipsele 
au loc în raza observatoarelor 
proprii, ci formează expediții

totale de Soare 
un anumit loc ?
giuni foarte întinse ale pămîn
tului. In schimb, eclipsele to
tale de Soare pot li văzute 
numai în regiuni reduse ca în
tindere, aflate în conul călător 
de umbră al Lunei. Datorită 
mișcărilor Pămîntului și Lunei, 
conul de umbră al Lunei devi
ne de forma unei fîșii lungi și 
înguste. La 15 februarie, aceas
tă Fîșie va avea aproape 12 mii 
km. în lungime și numai 270 
km lățime. In comparație cu în
treaga suprafață a Pămîntului, 
această fîșie este foarte mică 
(vezi desenul eclipsei). Ea își 
schimbă locul de la o eclipsă 
la alta, revenind pentru ace
eași regiune după un număr 
foarte mare de ani

le va apărea ca o 
seceră luminoasă 

(foarte îngustă, cu 
coarnele în jos.

• Eclipsa va începe 
în jurul orei 8 și 
40 de minute în 
partea de sud-vest 

și cu 10 minute 
mai tîrziu în partea de 
nord-est. Ea se va termina 
în jurul orei 11 și 6 minute în 
partea de apus a țării, și peste 
10 minute în partea de răsă
rit

Eclipsa totală se produce în 
jurul orei 9 și 53 minute in 
vest și în jurul orei 9 și 59 de 
minute în estul țării. Ea v« 
dura doar cîteva secunde.

care se deplasează în cele mai 
îndepărtate colțuri ale pămîn
tului. Cu ocazia apropiatului •- 
veniment și la noi vor veni 
cercetători din alte țări.

Unul din importantele capi
tole al acestor cercetări îl con
stituie fizica Soarelui. Atmos
fera Soarelui este formată din 
imense straturi de vapori ai di
feritelor elemente chimice. As
pectul ei în marea majoritate 
a cazurilor nu poate fi studiat 
decît în timpul eclipselor to
tale. De asemenea, este studia
tă compoziția coroanei solare, 
nimbul acelh format din raza 
foarte fine de culoare albăs
truie-argintie, care se întinde 
pînă la sute de mii de kilo
metri de Soare, și pe care-1 
veți Dutea vedea și voi.

De un real folos sînt pentru 
oamenii de știință corecțiile pe 
care le aduc, cu ocazia studie
rii eclipselor, schițelor mișcă
rii unor astre.

Schimbările din atmosfera 
pămîntului (temperatura, pre
siunea, umiditatea, schimbarea 
vîntului, formarea norilor), per
turbarea emisiunilor radiofo
nice, ș.a., formează și ele un 
capitol aparte.

Dacă la 15 februarie norii se 
vor împotrivi observațiilor li
bere, oamenii de știință se vor 
ridica împreună cu aparatele 
necesare deasupra norilor, în 
avioane puse la dispoziție spe
cial pentru urmărirea eclipsei

Pagină redactată de COR
NELIA CRISTESCU, candi
dată in științe fizico-mate- 
matice.

Fotografia unei eclipse totale de Soare 
observată la 28 mal 1900.
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Trăim o viață minunată

Vă povestesc despre noi
încă de cînd eram mică îmi 

plăcea foarte mult să merg la 
cinematograf, la teatru, la 
competiții sportive. Intotdeau 
na așteptam cu nerăbdare zi
lele în care mergeam cu mama 
sau cu tata să văd filme sau 
piese de teatru pentru copii. 
De multe ori, mergeam și pe 
stadion cu tata. Dar uneori nu 
puteam merge. Tata este me
canic de locomotivă și

multe ori e plecat în cursă. 
Mama e ocupată cu 
gospodăriei.

Și acum tata pleacă 
tot atît de des, iar eu 
cu aceeași nerăbdare să se în
toarcă. Mama este tot 
ocupată ca și înainte, 
acum văd multe filme 
copii, piese de teatru, 
cole, întreceri sportive... Chiar

treburile

în cursă 
îl aștept

atît de 
Totuși, 
pentru 
specta

dacă tata nu e acasă, sau dacă 
mama e ocupată. Și, să știți, 
aceasta pentru că... ne-am 
cumpărat un televizor.

Sînt foarte bucuroasă. Locu
im într-un apartament mare, 
dintr un bloc nou și acum a- 
vem și televizor. Și, pentru că 
avem tot ceea ce ne tre
buie, pentru că sînt totdeauna 
voioasă, mulțumesc din inimă 
partidului nostru drag.

IONESCU LILIANA 
cl. a IV a C, 

Școala de 7 ani nr. 172, 
București

Șî ei au devenit 
pionieri

20 de meseSimultan la
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toate că Florin Gheor- 
numără astăzi printre 

patriei
și pînă 
căminu- 
comună. 
a răsu- 
veselie. 

prezentat 
multe 

ver- 
patria.

nerăbdare 
cu noul 
șah : Flo

IOAN LIMBEANU 
comuna Oarda, raionul 

Alba, reg. Hunedoara

de Jos

este unul 
ai acestei 

lui poate fi

sîrguincios 
în catalog, în

campion al R.P.R. la

albia domoală a 
primește apa 

răcoroasă a 
Acum cîteva 

i de aici și-au

Circumscripția e- 
lectorală „Ana 
Ipătescu". Zilnic, 
vin aici cetățenii 
pentru a vedea 
numărul circum
scripției de care 
ține strada lor. 
lată-l pe cetățea
nul Vasile Pascu, 
în vârstă de 67 
ani. Cîțiva copii 
din clasa a Via 
A de la Școala de 
7 ani nr. 4 din 
București îl ajută 
să afle circum
scripția electorală 
în care se găsește 
strada pe care lo

cuiește.

In detașamentul nr. 2, în
tîlnești mulți pionieri frun
tași cu care unitatea noastră 
de pionieri se mîndrește

Nu de mult, colectivul de 
conducere al acestui detașa
ment a luat hotărîrea să-i a- 
jute pe cei cîțiva elevi nepio- 
nieri să merite ca și ei să 
poarte cravata roșie. Pentru 
aceasta, cei mai buni pionieri 
din detașament, ca Ț 
Viorel, președintele- detașa
mentului, Atanasiu 
Marton Mariana și 
început să învețe împreună 
cu cei trei elevi, singurii care 
nu erau pionieri din clasă. Ei 
le explicau unele probleme și 
teme date pentru acasă, repe
tau împreună lecțiile învățate. 
Totodată pionierii le vorbeau 
colegilor lo<r despre cravata 
roșie, despre ce înseamnă or
ganizația de pionieri, despre 
distincțiile pionierești. Stră* 
dania pionierilor a fost răs
plătită din plin. Cei trei 
elevi s-au schimbat simti- 

învățătură, îndrep-

tîndu-și mediile notele
mai slabe- Ei sînt discipli
nați, participă la acțiunile 
detașamentului. Și pentru că 
merită să poarte cravata ro
șie Filip Viorel, Marian Ilea
na și Despa Andrei au fost 
primiți în organizația de pio
nieri. Acum, detașamentul nr. 
2 are încă trei pionieri.

MARGARETA PITIC
Instructoare 

de detașament 
Școala medie Ilia 
req. Hunedoara
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Oarda de Jos se află în 
locul unde ; 
Mureșului 
limpede și 
Sebeșului, 
zile, sătenii 
nnit pămînturile într-o sin
gură gospodărie — gospo
dăria agricolă colectivă „6 
Martie".

Formarea gospodăriei co
lective nu putea trece ca 
un lucru obișnuit. Ziua a- 
ceea a fost pentru noi un 
Început de drum spre o 
viață mai bună, mai îmbel
șugată, a fost o adevărată 
sărbătoare și am cinstit-o 
cum se cuvine.

La bucuria colectiviștilor, 
au participat din plin și 
pionierii unității de Ia 
școala din comună. Sătenii 
au asistat la unul din cele 
mai frumoase programe ar
tistice prezentate de pionie
ri. De după-amiază 
pe înserate, sala 
lui cultural din 
plină de oameni, 
nat de cîntece și 
In programul 
de pionieri au fost 
poezii care cîntau în 
șurile lor partidul, 
viața nouă a poporului nos
tru. Dintre cei care au re
citat, de un succes deo
sebit s-au bucurat pionie
rii Cihu Remus Alexiu, din 
clasa a Vl-a, Barbu Lucre
tia, dintr a Vil-a șl alții. 
Aplaudate au fost și cînte- 
cele pionierești interpretate 
de pionierii Moldovanu Ni- 
colae, Bocșa Ion, Bunaci 
Ana, Barbu Maria și jocu
rile interpretate de echipa 
de dansuri.

Mulțumiți că au fost ală
turi de părinții lor la ma
rea sărbătoare, pionierii au 
hotărît să îmbogățească 
programul prezentat șl să-l 
prezinte Ia inaugurarea 
gospodăriei agricole colec
tive din satul vecin, Oarda 
de Sus.

In sala mare a bibliotecii 
unde urma să se desfășoare 
simultanul de șah, se adunase
ră o mulțime de pionieri. In 
fața celor 20 de jocuri de șah 
aranjate cu grijă pe mese, 20 
de șahiști, cei mai buni din u- 
nitate, așteptau cu 
pasionanta întîlnire 
campion al R.P.R. la 
rin Gheorghiu.

Florin Gheorghiu 
din foștii pionieri 
unități. Numele 
des întîlnit în paginile jurna
lelor unității din anii trecuți. 
„Florin a cîștigat cupa 7 No
iembrie la șah“ sau „Președin
tele detașamentului, Florin 
Gheorghiu, cel mai bun șahist 
dintre pionierii ploieșteni“...

Anii au trecut, iar Florin a 
devenit utemist. Numele lui a

început să fie din ce în ce mai 
cunoscut. Colegii săi de la 
Școala medie „I. L. Caragiale” 
din Ploiești se bucurau nespus 

al 
un 

Dar

de mult de fiecare succes 
lui, considerîndu-1 ca pe 
succes al lor, al tuturor, 
cea mai mare bucurie a cons- 
Utuit-o excelenta lui comporta
re din cadrul ultimului campio
nat republican de șah, în fina
la căruia Florin a reușit să-l 
depășească pe maestrul Cio- 
cîltea, cucerind, la vîrsta de 16 
ani și jumătate, mult rîvnitul 
titlu 
șah.

Si 
ghiu
sportivii de frunte ai 
noastre, el a rămas același elev 
modest, prietenos, 
la învățătură.

dreptul numelui său, n-ai 
întîlnești decît note de 10. 
rin este în clasa a Xl-a.

Dar după ce am făcut 
noștintă cu noul campion, 
revenim la simultanul de 
Fiecare participant la simultan 
era stăpînit de dorința de a re
vista cît mai mult, de a-și de
monstra cunoștințele. Florin ur
mărea cu atenție fiecare miș
care și se bucura văzînd că 
mulți pionieri sesizau planuri
le de atac. Dumitru Ionel 
reținut cîteva minute bune 
fața tablei sale de șah. La fel, 
Alboteanu Radu și Oprescu Te
odor. Unii se grăbeau să mute 
fără să judece prea mult miș
carea. Cu răbdarea care îl ca
racterizează, Florin le arăta 
ce greșeală săvîrșesc prin- 
tr-o mutare pripită. Sfaturile 
lui au constituit o adevărată 
lecție de șah. Bineînțeles, pînă 
la urmă Florin a obținut 20 de 
victorii. Acest lucru nu a 
tristat însă 
facția de a 
țării a fost

cu- 
să 

șah.

l-a 
in

în- 
pe nimeni. Satis- 
juca cu campionul 
mult mai mare.

RADU POPA

La întrecere pe Jercleluș
La Școala medie nr. 3 din Pitești, s-au dis

putat primele probe din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a pionierilor. La întrecerile de șah au 
participat un număr mare de pionieri. Pentru 
faza orășenească, la această probă s-au cali
ficat următorii pionieri: Călin Elvira, Dumi
trescu Georgeta, Popescu Gheorghe, Bănuță 
Lucian și Radu Alexandru.

Faza orășenească este așteptată cu multă ne
răbdare de șahiștii noștri. Echipa școlii, compu
să din pionierii de mai sus, dorește să ocupe 
primul loc pe oraș. Pentru aceasta studiază cu 
multă atenție un manual de șah privind tehnica 
deschiderilor și mai ales a finalurilor, din par
tidele cele mai cunoscute.

TUFEANU 
profesoară de educație fizică 
Școala, medie nr. 3, Pitești 
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încă din primul an de școa
lă am dorit să devin pionieră. 
O ascultam cu nespusă emoția 
pe tovarășa instructoare supe
rioară, care ne vorbea nouă, 
viitorilor pionieri, despre Re
gulamentul organizației de 
pionieri, despre simbolurile 
pionierești. Întotdeauna m-am 
străduit să învăț și să mun
cesc astfel încît să merit a fl 
primită în organizația de ma
nieri. Am căutat să învăț bine, 
să-mi ajut colegii la învățătu
ră, să fiu respectuoasă față 
de tovarășii profesori, față de 
părinți...

Nu de mult, în școala noas- 
tră noi copii au primit cra
vata roșie. Printre cei căror» 
tovarășa instructoare le-a le
gat la gît cravata roșie am 
fost și eu. In momentul acela 
mi s-a împlinit cea mai mare 
dorință: să fiu pionieră 1 A- 
ceste clipe nu le voi uita nici
odată. In fața colegilor mei, 
sub drapelul unității, am ros
tit angajamentul solemn al 
pionierului. Mă voi strădui să 
fiu un exemplu bun la învă
țătură și disciplină, să fiu 
demnă de cravata roșie car» 
mi-e atît de dragă și pe car» 
o port cu mîndrie.

MAZAREL OLIMPIA 
cl. ă IlI-a 

com. Cîmpuri, reg. Galați 
-------o*o------

Spartachiada 
pionierilor 

și școlarilor

De curînd, și pe la noi pămîntul s-a acope
rit cu haina albă de zăpadă. De cum a sosit 
gerul, am început să ne căutăm săniuțele, să 
le reparăm și să ne pregătim în vederea între
cerii din cadrul Spartachiadei de iarnă a 
noastră, a pionierilor.

La concursul de săniuțe organizat în uni
tatea noastră, au participat aproape toți .pio
nierii. Am fost foarte punctuali și la ora stabili
tă am început întrecerea. Cum era de aștep
tat, pregătite din timp, săniuțele alunecau ca 
vîntul pe panta dealului. Pe locul întîi s-a cla
sat Bercea Constantin urmat de Dudaș Nico- 
lae și Tîrla Eleonora.

După concurs, întrecerile, de 
„neoficiale", au conțin uat mult 
pe săniuțe și pe prietenii noștri 
larii din clasele I-a și a II-a. Tn 
fost mare veselie pe d eal 1

Colectivul de conducere al unității de la Școala 
de 4 ani Sudrigiu, reg. Crișana.
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data aceasta 
timp. l-am luat 
mai mici, șco- 
ziua aceea a

£ întrecerile sportive din 
^cadrul Spartachiadei pionie

rilor de Ia Școala medie nz« 
16 din Capitală au fost vi» 
disputate. Dintre cei 300 de 
participant s-au clasat pe 
primele locuri pionierii Ur- 
sn Cristina, Ia gimnastică, 
Penculescu Șerban, la săniuș 
și Hart Sergiu, la șah.

4^ Pionierii din comuna 
Dumbrăveni, raionul Sighi
șoara au ținut concursul de 
patina] din cadrul Sparta
chiadei pionierilor și școla
rilor. Din cei aproape 40 de 
participant, s-a evidențiat 
pioniera Sara Corina.

întruna din zile, Poia- 
na-Brașov a găzduit peste 
400 de pionieri și școlari de 
la Școala nr- 5 din Brașov, 
care au participat la con
cursul de sch*. Pe primele 
locuri, s-au clasat pionierii 
Gongu Grigore, Marinescu 
Angela, Mihăescu Ion.

A De curînd, în unitatea de 
pionieri din comuna Cincu, 
raionul Agnita s-a organizat 
un concurs de săniuțe. Par- 
ticipanții, în număr de 150, 
au luptat cu îndîrjire pen
tru primul loc care a reve
nit pionierului Bica Ion.

All JÂl: >:



Cu mustățile de vuv
dar cu ochii calzi — de soare — 
cam așa e moș Nichifor,
cînd îți iese pe că rar o

Și e-nalt — cît uriașa..
Și i voinic cum nu e altul.
II cunoști din tot orașul — 
cînd la drum pornește-asaltul I

Ieri, prin vechea ulicioară 
mai că nu putea să meargă

Și-ntr-o bună primăvară 
strada s a făcut mai largă.

Casele, ca vai de ele, 
îl priveau în sus pe-alocuri.
Cu ferestrele de stele
azi o străjuiesc opt blocuri!...

Căci de s-au pornit să crească 
toate — am simțit, deodată, 
mîna lui muncitorească — 
și de meșter, și de tată.
Ieri, la școaiă, multă lume 
a venit, ne-ntîrziat, 
cu același gînd și anume — 
să-l propună candidat.

Ce păcat că nu sînt mare, 
să-l votez, cu drag, și eu ! 
moș-Nichifor, la votare 
vei simți și votul meu?

GHEORGHE SCRIPCA

i eSegramc
PRIMIT CU BUCURIE IN

VITAȚIA. STOP I AM PRE
GĂTIT ABECEDARUL MU
ZICAL. STOP I AȘTEPT IN- 
TÎLNIREA CU CITITORII.

PROFESORUL BAGHETA

Cu aceasta telegramă a 
răsnuns . profesorul Baghetă 
invitației de a veni în aju
torul micilor cititori, dornici 
să pătrundă tainele muzicii, 
să cunoască și să învețe al
fabetul muzical. Pentru ai 
înlesni profesorului Baghetă 
întîlnirea cu voi, am înce
put o dată cu acest număr 
al qazetei noastre o nouă 
rubrică :

ABECEDAR MUZICAL
Bun găsit, dragi copii! 

Sînt profesorul Baghetă. Mă 
numesc așa deoarece, după 
cum știți, cu ajutorul meu 
se dirijează orchestra. Pe 

voi vă cunosc de mult. 
V-am văzut aplecați a- 
supra cărților de școa
lă, sorbind cu sete înțelep
ciunea slovelor, v-am privit 
lucrind în laboratoarele 
școlilor, v-am zărit urcînd 
voinicește pe poteci de pă
dure spre crestele munților 
în vesel marș pionieresc, 
v-am urmărit cu admirație 
la toate programele artis
tice pe care le-ați prezentat.

M-a- bucurat dorința 
voastră de a cunoaște, de a 
ști. Iată pentru ce am răs
puns invitației de a vă ajuta 
să învățați Alfabetul muzi
cal.

Ați citit multe cărți... Și 
cu fiecare carte ați făcut o 
călătorie interesantă, ați cu
noscut noi prieteni, ați a; 
flat întîmplări pline de haz, 
v-ați desfătat cu frumoase 
descrieri de natură... Dar 
toate acestea le-ați putut 

afla singuri învățînd mai 
întîi alfabetul, cu ajutorul 
căruia au fost așternute pe 
hîrtie idei, imagini.

Muzica are limbajul și al
fabetul ei propriu. Desigur, 
mulți dintre voi știți că ele
mentul de bază al muzicii 
este sunetul muzical. Cu a- 
jutorul sunetelor pot fi re
date sentimente, idei. Dar 
așa cum într-o carte sune
tele sînt reprezentate prin 
litere, tot așa și muzica 
poate fi citită după un alfa
bet al ei. Alcătuit din di
ferite semne pe care le 
vom cunoaște cu prilejul 
întîlnirilor viitoare, alfabe
tul muzical vă va ajuta să 
legați prietenia cu multe 
cîntece vesele.

în : așteptarea viitoarei 
noastre întîlniri vă. urează 
spor "la învățătură

PROFESORUL BAGHETA

l Povestiri 
eroice

de EUSEBIU CAMILAR

De cile ori, copii, urmărind 
cu emoție desfășurarea unor 
povesti, rrali rămas uimiți de 
faptele extraordinare ale lui 
Făt-Frumos ? $ă știți că Făt- 
Frumos, eroul lec/endar al ce
lor mai trumoase basme roma
nești, nu a fost rodul unei sim
ple născociri. De-a lungul 
veacurilor, din rî ridurile po
porului nostru s-au ridicat ne- 
numărați viteji la care dragos
tea de patrie s-a oglindit în 
fapte pline de curai ce-au ui
mit lumea

Cartea „Povestiri eroice", de 
scriitorul Eusebiu Camilar, re
învie întîmplări pierdute în ne
gura vremurilor, despre care 
voi învălafi și la școală. Cu o 
limbă aleasă, scriitorul vă po
vestește momente din viafa 
zbuciumată a poporului nostru 
încă de pe timpul neînfricatu
lui Decebal care, cu o mină 
de viteji, a înfruntat pulroiul 
oștilor romîne conduse de Tra
ian.

Cine citește cartea „Poves
tiri eroice" înțelege încă o 
dată că istoria poporului nos
tru este o istorie a oamenilor 
simpli în luptă cu nedreptatea 
și asuprirea boierească.

înțelepciunea și vitejia lui 
Decebal, Ștefan cel Mare, Vlad 
Țepeș au lăsat o amintire ne
pieritoare pentru că au servit 
unei cauze nobile '■ acești eroi 
au tinut piept năvălitorilor și 
asupritorilor poporului nostru.

Scriitorul vă ajută astlel să 
înțelegeți la cite asupriri și 
nedreptăți a fost supus poporul 
nostru în trecut și cît singe a 
trebuit să curgă ca să-și cu
cerească libertatea. „Vitejii 

noștri — ne spune scriitorul — 
stăteau pe poziții pînă la ulti
ma săgeată, pînă li se rupeau 
săbiile, pînă îi copleșea sînge- 
le și moartea"

Stefan cel Mare n-a hodinit 
nici o clipă în timpul îndelun
gatei sale domnii purtînd 47 de 
războaie împotriva celor ce 
voiau să ne subjuge; Doja, 
capul răsculafilor romîni și 
maghiari ridicați împotriva a- 
supririi claselor exploatatoa
re, piere în flăcări ca o tortă 
vie: neînfricatul Ion Vodă își 
află moartea pe cîmpul de 
luptă legat de cozile a două 
cămile ale dușmanului.

Povestirile eroice ale scriito
rului Eusebiu Camilar pun 
în lumină și o altă trăsătură 
foarte importantă a poporului 
nostru. Deși majoritatea pagi
nilor descriu fapte de arme ex
traordinare, din toată cartea 
respiră dragostea de pace a 
poporului nostru; războaiele 
provocate de cotropitori îl în- 
trerupeau de la munca pașni
că, creatoare.

Citind frumoasele povestiri 
eroice — strînse în volumul 
cu același nume — vă veți 
simți cuprinși de și mai multă 
mîndrie că. sîhteti fiii unui po
por atît de viteaz, care n-a în- 
genunchiat niciodată în fata 
asupririi și exploatării.

LUCIA OLTEANU

-TE ÎNTREB PENTRU ULTIMA oara 
ACCEPȚI SĂ
NE DUCI

TE MUNTE,
la barajul JpsJJrWl® Z/

REZUMATUL CAPITOLELOR PRECEDENTE
Acțiunea se petrece cu cîțiva ani în urmă.
La pădurarul din Strunga vine, în vacanță, pio

nierul Vasilică Poteraș. Dar chiar a doua zi, bu. 
nicul dispare. Vasilică pornește în căutarea lui și 
îl află în mîinile unor spioni. Sărind în apărarea 
bunicului, Vasilică este urmărit și... după toate 
aparențele, cade într-o prăpastie. Bunicul recu
noaște, în unul din bandiți, pe fostul lui ofițer, 
dezertat la fasciști pe frontul din Tatra, în timpul 
războiului.
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