
Ședința plenară a Comitetnlui Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Zilele acestea a avut loc ședința plenară a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn. ..

Plenara a examinat problemele legate de prima sesiune a Marii A- 
dunări Naționale în cea de a 4-a legislatură și a adoptat hotărîri cores
punzătoare.

Plenara a hctărît în unanimitate să propună ca președinte al Consi
liului de Stat ai Republicii Populare Romîne pe tovarășul Gheorghe 
Glieorghiu-Dej.

Flenara l-a ales pe tovarășul Chivu Stoica in funcția de secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

Plenara a hotărît să propună alegerea tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne.

In legătură cu trecerea tovarășului Janoș Fazekaș la altă muncă, 
plenara l-a eliberat din funcția de secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.
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Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

Luni 20 martie, la ora 10 dimi
neața, la Palatul Marii Adunări 
Naționale s-au deschis lucrările 
primei sesiuni a celei de a IV-a 
legislaturi a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romi
ne, aleasă la 5 martie 1961.

In lojile rezervate invitaților erau 
prezenți fruntași în producție din 
întreprinderi și instituții ale Capita
lei, reprezentanți ai vieții științifice 
și culturale, ai organizațiilor oame
nilor muncii, ziariști romîni și co
respondenți ai presei străine.

In loja corpului diplomatic se a- 
flau șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la București.

Deputății și invitații au intîmpi- 
nat cu îndelungi apiauîe pe condu
cătorii partidului și statului la in
trarea lor în sala de ședințe.

In loja din dreapta incintei au 
luat Ioc tovarășii : Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
riiă, Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, general 
de armată Leo.l'n Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Janos Fazekaș 
și Alexandru Bîrlădeanu.

In loja din stingă incintei au luat 
loc tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
și ceilalți membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romine.

..a începerea ședinței, deputatul 
Gheorghe Stoica, din circumscrip
ția electorală Giurgiu, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
a anunțat că, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de func
ționare a Marii Adunări Naționa
le, lucrările sesiunii urmează să fie 
conduse, pînă la alegerea Biroului 
Marii Adunări Naționale, de cel 
mai în virstă deputat al legislaturii.

Deputatul Mihai Gh. Bujor, din 
circumscripția electorală Cîmpina, 
președinte de virstă, a rostit cuvîn. 
tul de deschidere a sesiunii.

După constituire, Marea Adunare 
Națională a trecut la alegerea Bi
roului celei de a IV-a legislaturi.

CONSILIUL DE
Președintele Consiliului de Stat: Gheorghe Gheorghiu-Dej
Vicepreședinte al Consiliului de Stat: Ion Gheorghe Maurer
Vicepreședinte al Consiliului de Stat : Ștefan Voitec
Vicepreședinte al Consiliului de Stat: Avram Bunaciu
Membri ai Consiliului de Stat:
Anton Breitenhofer
Ion Creangă
Constantin Daicoviciu 
Dumitru Diaconescu

Consiliul de Stat a ales ca secre
tar al Consiliului pe tovarășul 
Grigore Geamănu.

CONSILIUL DE
Președintele Consiliului de Miniștri: Ion Gheorghe Maurer
Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Gheorghe Apostol 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Emil Bodnăraș 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Petre Borilă
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Alexandru Bîrlădeanu 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,
și Ministru al Afacerilor Interne : Alexandru Drăghici
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Alexandru Moghioroș
Președintele Comitetului de Stat al Planificării: Gheorghe Gaston Marin 
Ministrul Afacerilor Externe: Corneliu Mănescu
Ministrul Forțelor Armate : Leontin Sălăjan
Ministrul Finanțelor: Aurel Vijoli
Ministrul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini: Constantin Tuzu
Ministrul Minelor și Energiei Electrice : Bujor Almășan
Ministrul Industriei Petrolului și Chimiei: Mihail Florescu
Ministrul Economiei Forestiere: Mihai Suder
Ministrul Industriei Ușoare: Alexandru Sencovici
Ministrul Industriei Alimentare: Janoș Fazekaș
Ministrul Transporturilor și Telecomunicațiilor: Dumitru Simulescu
Ministrul Agriculturii: Ion Cozma
Ministrul Comerțului: Gogu Radulescu
Ministrul Invățămîntuluî și Culturii: Ilie Murgțilescu
Ministrul Sănătății și Prevederilor Sociale: Voinea Marinescu!
Ministrul Justiției: loan Constant Manoliu

La propunerea făcută de depu
tatul Dumitru Balalia, în numele 
unui grup de deputați din regiunile 
Banat, lași, Oltenia, Bacău, Bucu
rești, Hunedoara, Crișana, Ploiești 
și orașul București, Marea Aduna
re Națională a ales în unanimita
te ca președinte al Marii Adunări

Intîmpinat cu vii aplauze, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a rostit o cuvîntare.

Naționale pe deputatul Ștefan Voi
tec, iar ca vicepreședinți pe depu
tății Anton Moisescu și Ștefan St. 
Nicolău.

In cursul zilei de marți, în ca
drul lucrărilor sale, Marea Aduna
re Națională a trecut la alegerea 
Consiliului de Stat al R.P. Romîne.

Din însărcinarea Comitetului Cen-

STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Grigore Geamănu 
Martin Isac 
Atanase Joja 
Roman Moldovan

Tot în cursul zilei de marți, 
Marea Adunare Națională, prin vot 

MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

trai al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, în urma consultării unui mare 
număr de deputați din toate re
giunile țării, deputatul Nicoiae 
Ceaușescu a propus ca președinte 
a! Consiliului de Stat al R.P. Ro
mîne pe tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Propunerea a fost primită cu a- 
plauze îndelungate și urale.

In aplauzele adunării au fost 
propuși vicepreședinții și membrii 
Consiliului de Stat al R.P.R.

Marea Adunare Națională a a- 
les în unanimitate, prin vot secret, 
Consiliul de Stat al . Republicii 
Populare Romîne,

Mihail Ralea
Maria Rosetti 
Ludovic Takacs 
Iacob Teclu 
Vasile Vîlcu

secret, a aprobat în unanimitate 
lista noului guvern.

„Purtăm din steagul tău 
crîmpeiul

Cravatei roșii, din văpăi 
Ce le-ai aprins, nelniricate. 
Partidule, tu ne socoate 
Drept cei mai mici ostași 

ai tăi'.

Există pe lume un cuvînt 
minunat, deosebit... E impună
tor ca pieptul de oțel al fur
nalelor Hunedoarei, familiar ca 
însoritele cvartaluri de blocuri 
muncitorești, strălucitor ca te
zaurul de lumină al Bicazului... 
Acesta e cuvîntul PARTID. De 

, el sînt legate cuvîntul sociâ- 
1 lism, cuvîntul pace, cuvîntul 

fericire... Acest cuvînt le-a dat 
luptătorilor pentru cauza cla
sei muncitoare hotărîre și pu
tere de neînvins, acest cuvînt 
i~a făcut să tremure de spaimă 

*”pe capitaliști și moșieri... 
Tot ce e mai frumos si 
mai înălțător în viața noastră 
se datorește partidului și de a- 
ceea acest nume drag nouă 
este rostit cu recunoștință ori 
de cîte ori se ridică d nouă u- 
zină, o nouă școală, un nou 
bloc de locuințe. Hotărîrile is
torice ale celui de al IlI-lea 
Congres al partidului au des
chis minunate perspective de 
înflorire patriei noastre socia
liste. Industria, agricultura 
noastră se vor dezvolta mult. 
Vom trăi și mai bine, și mai 
îmbelșugat.

Pentru voi, copii, partidul a 
orînduit noi înfăptuiri de sea
mă. Sub conducerea înțeleaptă 
a P.M.R., în anii regimului de 
democrație populară au fost 
construite noi școli, săli de cla
să, palate și case de pionieri, 
începînd din acest an școlar, 
toți elevii claselor I-a—a/VII-a 
au primit gratuit manualele șco
lare, așa cum s-a hotărît la cel 
de-al IlI-lea Congres al parti
dului. Planul de 6 ani prevede 
noi realizări pentru voi. Astfel, 
pînă în anul 1965, se vor 
construi încă 15.000 săli de 
clasă, Se poate spune că viața 
voastră, a copiilor, se aseamă
nă cu zilele primăverii: e la 
fel de însorită si de veselă ca 
și ele 1

Bucuriei de a învăța în școli 
noi, încăpătoare, i se adaugă 
bucuria însoritelor vacanțe de 
vară, cînd, prin nemărginita 
grijă a partidului, vă așteaptă 
taberele pionierești, fie împre
surate de brazii cu miros cu
rat de rășină, fie mîngîiate de 
briza mării. Toate acestea sînt 
bucurii pe care voi le-ați trăit și 
letrăiți necontenit. întrecut, ele 
n-au fost posibile, iar dacă as
tăzi există aceasta se datorește 
faptului că în fruntea poporu
lui nostru muncitor se află 
partidul, sub a cărui înțeleap
tă conducere, desăvîrșim con
struirea socialismului! Ziua de 8 
Mai 1921, cînd a fost creat 
Partidul Comunist din Romî- 
nia, strălucește cu litere de 
aur în istoria poporului nostru. 
Împlinirea a 40 de ani de la a- 
ceastă dată memorabilă este 

1 întîmpinată cu dragoste de toți 
oamenii muncii. în fabrici, în 

uzine, pe ogoare, se des
fășoară o entuziastă între
cere socialistă, calitatea pro
ducției e pe primul plan. A- 
ceasta înseamnă că oamenii 
muncii doresc ca tot ce iese din 
harnicile lor mîini — de la 
piuliță la tractor și de la încăl
țăminte, pînă la garniturile de 
mobilă — să fie desăvîrșit I 
în cinstea zilei de 8 Mai 
1961, tinerii din patria 
noastră, însuflețiți de Directi
vele C.C. al P.M.R. privind 
criteriile principale ale între
cerii socialiste în cinstea ani
versării a 40 de ani de la 
înființarea P.C.R., participă, 
alături de toți oamenii muncii, 
la obținerea unor mari succe
se în producție.

Și voi, copii, alături de pă
rinții voștri, așteptați cu emo
ție această zi, și voi vă pre
gătiți s-o întîmpinați. Școa
la în care intrați ca ve
selie 'în fiecare zi. viitorul 
luminos care vă așteaptă, 
toate se datoresc partidului 
nostru drag. ÎN CINSTEA 
GLORIOASEI ANIVERSARI, 
SE VA ORGANIZA PRIMIREA 
ÎN RÎNDURILE ORGANIZA
ȚIEI DE PIONIERI A CELOR 
MAI BUNI ȘI MERITUOȘI 
ȘCOLARI, PROMOȚIA „40 DE 
ANI DE LA CREAREA PARTI
DULUI COMUNIST DIN RO- 
MÎNIA". Aceasta se va face 
într-un cadru deosebit de so
lemn, în diferite locuri ce a- 
mintesc trecutul de luptă al 
partidului, cum sînt Muzeul 
„Doftana" si alte muzee, case 
memoriale, monumente. ADU
NĂRILE PIONIEREȘTI PEN
TRU PRIMIREA ÎN ORGANI
ZAȚIA DE PIONIERI A PRO
MOȚIEI „40 DE ANI DE LA 
CREAREA PARTIDULUI (CO
MUNIST DIN ROMÎN1A* SE 
VOR DESFĂȘURĂ ÎNTRE î— 3 
MAI a. c. E de datoria acti
velor pionierești să organizeze 
cu multă grijă pregătirea 
viitorilor pionieri și adu
nările în care aceștia vor pri
mi cravatele roșii. Din acea
stă promoție trebuie să facă 
parte școlarii cei mai buni la 
învățătură, disciplinați, cu dra
goste de muncă. Pregătindu-i 
în vederea evenimentului de 
neuitat, ziua primirii cravatei 
roșii, povestiți-Ie despre pă
rintele nostru iubit, partidul, 
despre ce înseamnă să fii gata 
întotdeauna la chemarea parti
dului, despre ce înseamnă a fi 
pionier. Pionierul se strădui» 
necontenit să învețe și să 
muncească, astfel încît să de
vină un cetățean de nădejde 
al patriei, schimbul de mîine 
al constructorilor de azi EI 
iubește mai presus de orice 
patria socialistă și Partidul 
Muncitoresc Romîn. Pionierul 
e gata întotdeauna de a nu 
precupeți nimic din ce ar ouj 
tea face, pentru înflorirea pa-< 
triei, de a munci cu devota
ment pentru binele ei.

„SCÎNTEIA PIONIERULUI*

(ContHuiart In paff. 3-n#
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prietenie și dragoste își -îndeplinesc pionierii sarcina de
«•-< pregăti pe școlarii care urmează să primească cravata roșie...

Adunarea de primire a școlarilor 
în rîndurile organizației de pionieri
La detașament

Adunarea în care se discută 
primirea școlarilor în rîndul 
organizației de pionieri se des
chide cu ceremonialul pionie
resc. Cei care urmează să fie 
primiți stau în flancul stîng al 
careului (vezi schema nr. 1).

După ce instructorul de pio
nieri rostește chemarea, pre
ședintele anunță scopul adu
nării. Pionierilor li se dă apoi 
pe loc repaus și, în raport cu 
locul unde se desfășoară adu
narea, iau loc în bănci, pe 
scaune etc.

Fiecare școlar care urmează 
să fie primit este discutat de 
către pionierii din detașament 
asupra felului cum s-a pre
gătit pentru a intra în organi
zația de pionieri, ce cunoaște 
despre organizația de pionieri, 
despre angajamentul solemn, 
despre chemarea pionierilor, 
despre îndatoririle pionierilor, 
despre felul cum învata și se 
comportă. Fiecare este supus 
votului deschis, adică votului 
prin ridicare de mâini. Așa se 
procedează cu toti școlarii care 
urmează să fie primiți în orga
nizația de pionieri.

Apoi, tovarășul instructor se 
adresează viitorilor pionieri. 
Tovarășul instructor le vor
bește pe larg despre ce în
seamnă a fi pionier, despre ce 
Înseamnă a lupta pentru cauza 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
despre cravata roșie, despre 
conținutul angajamentului so
lemn. Tovarășul instructor a- 
rată că pionierii trebuie să cu
noască și să pretuiască marile 
realizări înfăptuite de oamenii 
muncii sub conducerea parti
dului, să cerceteze cu dra
goste fiecare nouă construcție 
din orașul sau satul natal, să 
cunoască uzina sau gospodă
ria agricolă colectivă în care 
muncesc părinții săi, să ajute 
după puterile sale la înflorirea 
gospodăriei colective, s-o în
drăgească ca pe propria sa 
familie.

Adesea, participînd la în
tâlniri cu membri de partid, cu 
activiști de partid și de stat, 
pionierii își exprimă recunoș
tința fată de P.M.R., pentru 
noile școli, pentru noile lo
cuințe, pentru noile sate elec
trificate. își exprimă dorința 
de a ajuta, după puterile lor, 
munca organelor locale ale 
puterii de stat. Ei respectă și 
Îndrăgesc organele de partid 
«i de stat.

Organizația de pionieri lup
tă pentru a-i educa pe copii în 
spiritul dragostei fierbinți și al 
devotamentului nemărginit fată 
de patria socialista, fată de 
Partidul Muncitoresc Romîn. 
Organizația de pionieri este 
organizația politică de masă a 
școlarilor, în rîndurile ei copiii 
învață să pretuiască realiză
rile puterii populare, să-și iu
bească patria și partidul, să-i 
urască pe dușmanii poporului. 
Sarcina principală a pionierii 
lor este de a învăța și de a se 
comporta astlel îneît să devi
nă cetățeni de nădejde ai pa
triei socialiste, schimbul de 
mîine al constructorilor de azi.

După cele spuse de tovară
șul instructor, președintele co
mandă : „Detașament, în ca
reu, adunarea iar apoi : 
„Detașament, pentru aducerea 
drapelului unității, drepți!“ 
ACEASTA, PENTRU CA DE
PUNEREA ANGAJAMENTU
LUI ȘI PRIMIREA CRAVATEI 
NU SE POATE FACE DEClT 
SUB DRAPELUL UNITĂȚII. 
Drapelul este adus de o gardă 
formată din trei pionieri care 
trebuie să fie cei mai buni din 
detașament. Garda, purtînd 
drapelul, se așază cu fata ju
mătate întoarsă spre interiorul 
careului (vezi schema nr. 2).

Pînă la aducerea drapelului, 
bate toba și sună goarna. După 
aducerea drapelului, instructo
rul detașamentului comandă : 
„Pentru depunerea angaja
mentului și primirea cravatei 
roșii, sub drapelul unității, 
fiți gala Atunci, viitorii pio
nieri, prin flanc cîte unul, în 
ordine, părăsesc flancul stîng 
al careului, fac un mic ocol 
trecînd prin fata președintelui 
detașamentului și a instructo
rului și se aliniază apoi în 
front, în fața drapelului, la 
circa doi pași distantă de a 
cesta (cu fata spre drapel). 
Instructorul, la rîndul său, 
vine și se așază in fata șco
larilor, avînd grijă să nu stea 
cu spatele spre drapel (vezi 
schema nr. 2).

Instructorul rostește angaja
mentul solemn cu întreg gru
pul de școlari, în felul urmă
tor ;

— Eu, tînăr pionier al Re
publicii Populare Romine...

Școlarii repetă în cor după 
instructor:

— Eu, tînăr pionier al Re
publicii Populare Române...

— ...mă angajez in fa(a to
varășilor mei...

Școlarii repetă :

— ...mă angajez în fata to
varășilor mei...

în acest fel este rostit în
treg textul angajamentului. 
Apoi, școlarii predau, indivi
dual, angajamentul scris pe 
care îl au pregătit dinainte. în 
același timp cu depunerea an
gajamentului solemn, școlarul 
primește cravata pe ambele 
brațe ușor întinse înainte, și o 
pune la gît, printr-o mișcare 
înapoi a brațelor. Instructorul 
îi leagă cravata și îi prinde pe 
bluză insigna pionierească.

După ce noii pionieri au de
pus angajamentul și au primit 
cravata, instructorul ii se adre 
sează, pentru prima oară, cu 
chemarea: „La luptă pentru 
Cauza Partidului Muncitoresc 
Romîn, Iii gata !" Pentru prima 
oară, noii pionieri dau răspun
sul la chemare : „Sânt gata în
totdeauna 1" Apoi, instructorul 
comanda către detașament : 
„Pionieri, primiți în rîndurile 
voastre pe noii pionieri!“ In 
ordine, tot prin flanc cîte unul, 
noii pionieri revin în careu în 
locul de unde au plecat. De 
asemenea, instructorul revine 
Ia locul său (vezi schema 
nr. 3).

După ce noii pionieri au 
trecut in rîndurile detașamen
tului. președintele detașamen
tului, salutînd, anunță :

— „Tovarășe instructor, a- 
dunarea a luat siîrșit!" Atunci 
instructorul rostește chemarea 
către întrea detașamentul : „La 
luptă pentru cauza Partidului 
Muncitoresc Romîn, fii gata !' 
întreg detașamentul răspunde : 
,,Sînl gata întotdeauna!" Pre
ședintele comanda apoi : „De
tașament, pentru ducerea dra
pelului unității și a steagului 
de detașament, drepți Atît 
drapelul unității cît și steagul 
detașamentului, sînt duse de
odată, în timp ce bate toba și 
sună goarna. Cu aceasta adu
narea ia sfârșit.

L*a iimiaie
In două cazuri se primesc 

noi pionieri și în cadrul uni
tății : a) în cazul în care uni
tatea, avînd un număr mic de 
pionieri (sub douăzeci) nu e 
împărțită în detașamente, ci 
direct în grupe, și b) atunci 
cînd primirea de noi pionieri 
coincide cu un eveniment im
portant, așa cum este împli
nirea a 40 de ani de la crearea 
Partidului Comunist din Romî- 
nia, zilele de 1 Mai, 23 Au
gust, 7 Noiembrie, 30 Decem
brie etc.

La primirea de noi pionieri 
pe unitate, ceremonialul este 
asemănător cu cel de la deta
șament, adaptîndu-se, bineîn
țeles, comenzile pentru cere
monialul pe unitate.

ÎN ADUNAREA DETAȘA
MENTULUI SE RECOMANDA 
SA NU SE PRIMEASCĂ ÎN- 
TR-O SINGURA ADUNARE 
MAI MULT DE 5 PIONIERI.

Adunarea de primire în rîn
durile pionierilor, fie în cadrul 
detașamentului, fie în cadrul 
unității, este bine să se des
fășoare la muzeele închinate 
luptei partidului, în fața unor 
monumente legate de lupta 
partidului.

Activele pionierești trebuie 
să acorde o grijă deosebită 
desfășurării adunărilor pentru 
primirea de noi pionieri, a- 
cesta fiind un eveniment deo
sebit în viața fiecărui școlar. 
Toate grupele, întreg detașa
mentul trebuie să ia parte atît 
la pregătirea școlarilor care 
vor deveni pionieri cît și la 
organizarea adunării în care 
aceștia vor primi cravata ro
șie. Pionierii vor prezenta cu 
acest prilej programe artistice, 
le vor oferi noilor pionieri 
flori, mici daruri.
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Schema nr. 1 : In felul acesta se organizează careul de înce
pere a adunării. Cei care urmează a fi primiți se află în flancul 
stîng al careului. Schema nr. 2'- Careul pentru ceremonialul 
de depunere a angajamentului și de primire a cravatei. Se ob
servă în plus drapelul unității și garda sa.

Schema arată drumul pe care se deplasează noii pionieri și 
instructorul de detașament după ce a fost dată comanda: „Pentru 
depunerea angajamentului și primirea cravatei roșii, sub dra
pelul unității, fiți gala!’. Locul părăsit de nori pionieri rârnîne 
liber pînă la reîntoarcerea lor după ce-au depus angajamentele 
și au primit cravatele. Liniile punctate indică drumul străbătut 
de noii pionieri și de instructor.

Schema nr. 3 : După ce au depus angajamentele și au primit 
cravatele, noii pionieri, In urma comenzii date de instructor : 
„Pionieri, primiți în rîndurile voastre noii pionieri!' se reîntorc 
la locurile lor. De asemenea, instructorul revine Ia locul său. 
Liniile punctate indică drumul străbătut, la înapoiere, de noii 
pionieri și de instructor.
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Pregătirea -viitorilor pio
nieri este o sarcină de răspun
dere pentru toti pionierii. Fie
care detașament, fiecare gru
pă trebuie să-și aducă 
tributia la pregătirea
larilor care vor face parte 
din promoția „40 de ani 
de la crearea Partidului Comu
nist din Romînia*. Este bine ca 
la adunările pentru primirea 
noilor pionieri să invitați ac
tiviști de partid și de stat, mun
citori și colectiviști fruntași, 
care să le vorbească noilor 
pionieri despre munca însufle
țită a oamenilor muncii sub 
conducerea partidului, pentru 
înflorirea patriei.

Partidul este părintele înțe
lept și iubit al tuturor copiilor. 
Datorită lui, voi n-ati cunos
cut viata grea din trecut. Voi 
sînteti de-o vîrstă cu republi
ca. de-o vîrstă cu însăși feri- 

--'irea patriei 1 In cinstea ani
versării partidului, activele 
pionierești au o sarcină deose
bit de frumoasă : aceea de a 
organiza acțiuni și activități 
pionierești dedicate glorioasei 
aniversări. Din corespondente
le care ne sosesc trimise 
de nenumărate unități de 
pionieri am aflat că vă pre
gătiți cu toții pentru marea 
saibătoare. Glasurile voastre 
se vor face limpede auzite în 
șezătorile pionierești de cîn- 
tece și versuri pe tema „Mul
țumim din inimă partidului*, 
iu care vă veți arăta 
dragostea șl recunoștința fată 
de partidul nostru drag. Pe 
itinerariul fiecărei excursii pe 
care o veți organiza se vor afla 
cele mai îndrăgite locuri de pe 
meleagurile natale: o uzină re
cent construită sau o gospodărie 
agricolă colectivă, un SM.T. 
sau un cvartal de blocuri 
nou ridicat, ori poate chiar 
toate la un loc I Depinde 
doar de un singur lucru: de 
durata excursiei. Pentru că în 
hatria noastră la fiecare păs 
întîlnești realizări minunate 
care, cu un deceniu și jumă
tate în urmă, n-au existat...

De asemenea, activele pionie
rești trebuie să organizeze par
ticiparea cît mai largă a copii
lor la Concursul cultural artis
tic și la Spartachiada pionieri
lor și școlarilor.

Pînă la 8 Mai 198Î, se reco
mandă învățarea de către pio
nieri a unor poezii despre

partid și a 3 cîntece revolu
ționare : „Să fii partidului oș
tean", „Părinte drag, partid 
iubit*, „Porniți înainte, tova
răși".

Ca purtători ai cravatei roșii 
sînteti întotdeauna dornici să 
aflati noi amănunte despre 
lupta oamenilor muncii sub 
conducerea partidului. Partid-1 
pînd la întîlnirile cu tovarăși 
activiști de partid, veți putea 
afla multe lucruri emoționante, 
de neuitat. Aceste întîlniri, ca 
de altfel și șezătorile, pot avea 
loc și în aer liber, în jurul fo
cului de tabără. Doar a sosit 
primăvara... însăși neuitata zi 
de 8 Mai 1921 cînd s-a creat 
Partidul Comunist din Romînia 
a fost în istoria poporului nos
tru ca o primăvară prielnică 
înnoirii vieții celor ce muncesc.

în această perioadă, acti
vele pionierești trebuie să se 
ocupe ca adunările pionierești 
să aibă un boqat conținut e- 
ducativ. „Perspectivele lumi
noase deschise patriei noastre 
de cel de al III-lea Congres al 
partidului', „Părinte drag, par
tid iubit", „Pionierii își înde
plinesc angajamentul solemn*, 
„Să purtăm cu cinste cravata 
roșie', iată despre ce puteți 
discuta în aceste adunări. 
Firește, activele trebuie să 
aibă însă grijă ca fieca
re unitate. detașament și 
grupă să-și desfășoare acti
vitatea intr-un chip armonios, 
evitîndu-se programarea 
multor acțiuni într-un 
scurt.

Amintirea eroicelor 
din lupta oamenilor

prea 
timp

fapte 
muncii

rcb conducerea partidului tră
iește vie în inimile voastre, 
îngrijirea muzeelor, caselor 
meinoriale, plăcilor comemora
tive și a diferitelor locuri isto
rice legate de lupta partidului 
și a 
încă 
înalte simțăminte, 
premergătoare marii sărbători, 
această activitate a voastră 
trebuie să ia o amploare deo
sebită, să se extindă.

Q întrebare pe care 
pune oricare copil este 
sta : cum pot contribui 
la înflorirea patriei socialiste? 
Răspunsul este la fel de sim
plu și de firesc ca și. între
barea : în primul rînd învă- 
tînd bine. Partidul se mân
drește cu voi mai ales pentru 
faptul că străduindu-vă să ob
țineți numai note bune și foar
te bune, vă pregătiți cu temei
nicie să deveniți cetățeni de 
nădejde ai patriei, schimbul de 
mîine al constructorilor de 
azi. In cinstea aniversării par
tidului, străduiti-vă să obți
neți numai note foarte bune. 
Alături de hărnicia dovedită 
la școală îi stă bine hărniciei 
pe care o arătati în activită
țile de folos patriotic, cum 
sînt plantările de puieti, înfru
musețarea școlii, a străzii, a 
satului sau a orașului etc. 
Despre toate aceste succese 
ale voastre veți putea raporta 
cu mîndrie partidului. Ele vor 
fi consemnate și în albumele 
ștafetă care vor circula din 
unitate în unitate în fiecare 
raion.

Marea sărbătoare se apro
pie. S-o cinstim, copii, cu tot 
ceea ce avem mai bun în noi: 
cu devotamentul nostru fată de 
partid, c« dragostea pentru 
patria- socialistă, cu hărnicia 
«i tinerețea noastră.

clasei muncitoare este 
o înfățișare a acestor 

In zilele

și-o 
acea- 
și eu

...Desigur, dragi copii, ati 
observat și voi că multe străzi 
își schimbă înfățișarea pe zi ce 
trece. S-a mai construit un 
magazin, o școală, un bloc 
sau un cinematograf. Și stra
da vă place mai mult. Sîn- 
teți bucuroși I în zilele în care 
trăim, toate acestea sînt lu
cruri firești. Trăim liberi, mun
cim cu dragoste, căci ro
dul muncii ne aparține, desă- 
vîrșim construcția socialistă. 
Toate acestea se datoresc ace
luia ce ne poartă neobosit de 
grijă, aceluia pe care-1 iubim 
din toată inima : 
Pentru ca noi 
fericiți, partidul a luptat ani 
de-a riadul, 
cei mai buni 
înfruntat, în 
închisorile, schingiuirile... Ei au 
luptat eroic — și nu putini 
și-au jertfit viata — pentru ca 
dreapta cauză a clasei munci
toare să triumfe, 
rodul muncii să fie 
muncesc, pentru ca 
bucurați de soare, 
rie. Și au învins.

Știți voi, copii,

PARTIDUL, 
să trăim astăzi

Comuniștii, fiii 
ai poporului au 
anii ilegalității,

pentru ca 
al celor ce 
voi să vă 
de copilă-

pion ierească

Cercul de artă plastică de la Casa pionierilor din Iași.
Foto : BARABOI ADRIAN, ci, a V-a, de la cercul de foto al Casei pio

nierilor din laș!

cum trăiau 
în trecut muncitorii, cum lu
crau ? Acolo unde astăzi e fa
brica ,,înfrătirea“ din Oradea, 
pe vremuri se afla o turnăto
rie, „Phoebus" și aparținea 
unui patron. Munca lucrători
lor de acolo era o caznă cum
plită la care erau supuși de di
mineață pînă seara. în sala de 
turnare, fumul și gazele îi 
orbeau, căldura îi înăbușea, 
iar uneltele învechite cu care 
lucrau, mai rău îi istovea.

Așa se lucra în trecut în 
toate fabricile patronilor. Da
torită luptei partidului și mun
cii sale neobosite, toate a-

în vacanță?

în-

e

să 
pio- 
po-

vom face
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Școala de 7 ani nr. 1 din 
Aleșd. E ultima zi din tri
mestrul II. De mi ine e va 
cântă I Copiii se bucură 
mult. Cîntecul și voia bună 
li vor însoți în aceste zile 
însorite de primăvară pre
tutindeni.

Proiecte de vacantă și-au 
făcut multe. Viitorii purtă
tori ai distincțiilor pionie
rești, de pildă, au hotărît 
oa în această vacantă să-și 
mai îndeplinească cîteva din 
condițiile- necesare în ve
derea obținerii steluței roșii.

Iată o mică discuție din
tre pionierii clasei a Vll-a A:

— Atunci, ne-am înțeleși 
Toate uneltele le vom strin
gs la Aurel acasă.

— Eu voi aduce Și o pe
reche de foarfeci pentru tă
iatul crengilor uscate, pro
mite Penes Livia.

Ati ghicit despre ce este 
vorba ? Pionierii au hotărît 
ca, înlr-una din zile, 
meargă în livada casei 
nierilar unde să curele 
mii de crengile uscate.

Micii naluraliști din
treaga școală se pregătesc 
pentru o expediție de mult 
timp așteptată... la Grădina 
Botanică din Cluj I

Pionierii din clasa a VI-a 
A se pregătesc să facă o vi
zită muncitorilor de la în
treprinderea „Refractara" 
din Aștileu, iar cei dintr-a 
VI-a B, celor de Ia fabrica 
de sticlă de la Pădurea Nea
gră.

Lingă fereastră, stau de 
vorbă Gavriliu Marian și 
Grog Elisabeta. Ce se dis
cută oare de e Marian atît de 
atent ? Marian a rugat-o pe 
colega lui să-i explice cum 
se... calcă bluza și panta
lonii, lucru pe care Elisa
beta i-1 explică cu lux de a- 
mănunte. Daca Marian va

propeda întocmai cum 1 se 
explică, pînă la întoarcerea 
din vacan/ă precis va în
văța să calce I

★
Acestea sînt doar cîteva 

aspecte din ceea ce vor face 
in vacantă pionierii de la 
Școala de 7 ani nr. 1 din 
Aleșd, regiunea Crișana, în 
vederea obținerii distincții
lor pionierești. Pînă la sfâr
șitul vacantei, tovarășa in
structoare va avea prilejul 
să treacă în multe rubrici 
din carnetul pionierului cu- 
vînlul „îndeplinit".

CATALINA POP

cestea au luat 
sfîrșit- Astăzi și 
fabricile, și «" 
zinele, și minele, 
și sondele, și pă
durile sînt ale 
poporului. Altele 
sînt condițiile de 
muncă, altele 
sînt condițiile de 
viață: pe deo" 
parte introduce
rea tehnicii îna
intate, grija pen
tru securitatea 
muncii ■, pe de 
altă parte, ziua 
de lucru de 8 ore, 
construcții de

blocuri muncitorești, odihnă în 
stațiuni balneo-climaterice, bi
blioteci, cluburi, tac ca viața 
muncitorilor să fie mai fru
moasă.

...Copiii ascultă cu drag spu
sele invitatei lor — Aurelia O- 
ros. Cîtă deosebire între trecut 
și astăzi... Moca Monica se 
gîndește la tabăra însorita de 
la Stîna din Vale, unde si* 
petrecut minunatele zile ale 
vacantei, Butoi Aurel se qir 
dește la noii locatari care s-au 
mutat de curînd în blocurile 
de pe strada Decebal...

Cine sînt oare pionierii a~ 
ceștia care ascultă atît de *" 
tenți cele povestite? Sînt pio
nierii clasei a VI-a D de M 
Școala medie nr. 1 din Ora
dea. Dar tovarășa care le vor
bește? E prietena lor vechu. 
Aurelia Oros, muncitoare frui* 
tașă la fabrica de confecț» 
„Vasile Roaită" din oraș.

Pionierii au ținut neaparaț 
s-o invite pe tovarășa Oros w 
șezătoarea pe care au inchfr* 
nat-o celei de a 40-a aniver
sări a partidului.

Privesc prin clasa, flow 
multe. Perdelutele de la ge** 
muri strălucesc de curățenia. 
Pionierii sînt în haine de săr
bătoare. Totul este pregătit e* 
pentru o sărbătoare drag* 
Mulți dintre ei le-au spus ('er* 
pre această șezătoare și pă
rinților. Așa se face că în sal« 
au venit și părinți

Copiii au pregătit un mi
nunat proqram artistic.
viei Sandu și Matei Vasil* 
și-au adus acordeoanele. Voj 
acompania pe Ana, Monica 
Gheorghe care vor cînta inw 
preună cîntecul „Părinte drag, 
partid iubit*. Butoi AtueL 
Jecu Gheorghe și LindenfeM 
Valeria au preqătit o_ revis-« 
vorbită despre realizările ca 
care se mîndrește întreaga re
giune. In revista vorbită ei a« 
ținut să amintească despre 
noua școală medie din Cnș, 
despre cele două școli de " 
ani care au fost date în folo' 
sință 
despre școala noua 
metea. . .

„Sătenii din Sepreus vizio
nează acum filmele 
sală a căminului 
spune Valeria. „La 
s-a construit o casa

'de cultură", spune 
„Pentru muncitorii de la 
terindustrial" s-a construit 
nou club, completează Gheor
ghe. în cartierul Veteuta copul 
oamenilor muncii au primit u* 
nou cămin de zi” „

..„Mulțumim din inima par
tidului". izbucnesc din pieptu
rile copiilor cuvintele cald* 
ale cântecului pe care îl cu
noaște fiecare pionier.

Schurihrum spune o t»oezt« 
închinată partidului. Plop Cor* 
tel, Moca Monica și Jcew 
Gheorghe cîntă împreună „Voi 
răsuna cîntarile-ți maiaslie • 
Cu glas emoționant. Ursulesc* 
Valeriu recită versurile poe
ziei „Partidul" de Mihai Be- 
niuc. Gîndurile poetului sînt șf 
gîndurile lor. 
cunoștința pe 
pus în aceste 
dragostea si 
față de părintele nostru iubit, 
partidul

de curînd la Oradea, 
din R**

în nou« 
cultural”, 
Marpliita 
raională 

altcineva.
„ln-

Dragostea și re- 
care poetul le-« 
versuri sînt sf 
recunoștința low

E. ROȘCAU



neînfricat 
luptător 
comunist

' La Muzeul de istorie a par
tidului, într-o vitrină, se află o 
șapcă veche, pe care se mai 
zărește încă o urmă de sînge: 
urma lăsată de sîngele unui 
scump și neuitat tovarăș — 
Petre Gheorghe.

Cînd s-a născut Petre Gheor
ghe, în anul 1907, întinsul pa
triei noastre era udat cu sînge
le celor 11.000 d,e țărani uciși 
pentru că se ridicaseră împo
triva robiei, pentru că cereau 
dreptul la hrană și la viață 
pentru copiii lor.

Părinții lui Petre Gheorghe 
erau muncitori săraci. Și pen
tru copiii muncitorilor săraci 
școala, învățătura, erau un vis 
greu de realizat. De aceea la 
vîrsta de 10 ani, Petre Gheor
ghe era nevoit să vîndă ziare 
pentru ca din banii cîștigați 
să-și ajute familia și să poată 
în felul acesta să meargă la 
școală.

învăța noaptea pînă tîrziu, 
iar ziua vindea ziare... Cu mare 
greutate a reușit să absolve 
patru clase de liceu.

Petre Gheorghe a simțit de 
tînăr și din plin exploatarea. 
Curînd, cu ajutorul muncitori
lor conștienți, al comuniștilor 
cu care a intrat în legătură și 

în urma participării lui Ia 
cercurile de studiere- a marxis
mului, el a putut să cunoască 
și felul cum burghezia și mo- 
șierimea îi jefuiau pe munci
tori și pe țărani. Și Petre 
Gheorghe a devenit un dîrz 
și conștient luptător pen
tru eliberarea poporului de 
sub jugul burghezo-moșieri- 
mii. Datorită luptei sale plină 
de abnegație, a fost pri
mit în rîndurile uteciștilor, iar 
mai tîrziu în rîndurile Parti
dului Comunist Romîn. Inîrun- 
tînd cumplita prigoană dezlăn
țuită de aparatul polițienesc, 
de jandarmerie și de Siguran
ță, a îndeplinit rînd pe rînd, 
sarcinile de mare răspundere 
pe care partidul i le-a încre
dințat. Călit în lupte, a dove
dit de multe ori că știe să sca
pe de pînda diverșilor agenți 
și polițiști și mai cu seamă că 
știe să descopere agenții stre- 
curați în rîndurile organizații
lor uteciste sau de partid. O- 
dată, unul dintre agenți se stre
curase în U-T.C. Făcînd paradă 
d.e „devotamentul" său față de 
organizație, a atras atenția me
reu trează a lui Petre Gheor
ghe care l-a pus la încercare: 
să ducă în cea mai mare 

taină, o valiză cu documen
te la o adresă. I s-a dat a- 
dresa și i s-a spus să nu vor
bească despre această misiune 
cu nimeni 1 Agentul atît a aș
teptat. Convins că va pune 
mîna pe documente fără a se 
demasca, el a anunțat Siguran
ța despre misiunea lui.

La ora stabilită agentul se a- 
fla cu valiza la adresa indica
tă. Și, bineînțeles că nu s-a mi
rat de Ioc cînd a văzut că Ia 
casa respectivă îl înconjoară 
mai mulți agenți și polițiști și 

arestează". Doar chiar el 
poliția. Mirarea i-a 
însă cînd a văzut că 

în loc de docu- 
aflau... zdrențe ! Iar

îl... „ 
anunțase 
fost mare 
în valiză 
mente se 
Ia adresa indicată nu locuia un 
comunist, ci un burghez oaw- 
care. In acest fel, agentul a 
fost demascat.

Petre , Gheorghe a fost un 
luptător’ curajos și de îndată 
ce primea o însărcinare din 
partea partidului își căuta cele 
mai sigure mijloace pentru 
realizare, iar cînd se simțea 
nevoia înfrunta pericolul di
rect.

In 1942, Petre Gheorghe este 
arestat și supus timp de 20 de 
zile la cele mai crunte schin-

giuiri născocite de creiertkie 
înveninate ale ,,specialiștilor" 
de la Siguranță. Dar Petre 
Gheorghe n-a dat nici un fel 
de informații. A fost apoi 
predat Gestapoului care l-a 
torturat și schingiuit încă 32 de 
zile- Zadarnic 1 Nici Siguranța, 
nici Gestapoul n-au reușit să 
născocească tortura care să-l 
înfrîngă pe Petre Gheorghe. 
După 52 de zile i se înscenea
ză o judecată, este condamnat 
la moarte și executat. Aceasta 
s-a întîmplat în zilele cînd Ar
mata Sovietică a obținut isto
rica victorie de la Stalingrad.

In fața plutonului de execu
ție, ultimele lui cuvinte au fost 
rostite spre slava partidului și 
a patriei pentru care a luptat 
și s-a jertfit...

La Muzeul de istorie a parti
dului, sub un cristal, se află 
șapca veche, cu pete ruginii 
de sînge, șapcă pe care a pur
tat-o acest fiu al poporului, 
Petre Gheorghe, pînă în clipa 
execuției. O mărturie despre 
un trecut cumplit în care 
neînfricatul comunist s a jert
fit pentru ca noi să txăim azi 
o viață liberă și fericita.

Excursie în orașul Bîrlad
Cine nu cunoaște frumosul 

oraș Bîrlad, cu minunatele lui 
obiective industriale și cultu
rale construite în anii puterii 
populare 1 ? De pildă, Fabrica 
de rulmenți... Rulmenții fabri
cați aici se folosesc la mașini, 
biciclete, motociclete și sînt 
exportați și peste hotare. Mun
citorii au condiții minunate de 
viață, ei lucrează cu multă 
dragoste, se străduiesc să dea 
produse cît mai multe și de 
bună calitate. Ți-e mai mare 
dragul să privești noile blocuri 
frumos construite în care lo
cuiesc muncitorii de la Fabrica 
-de rulmenți.

Mai departe poți privi gru

ii !•

/ Jn fluierat scurt, un semn 
Venergic, și mașinile, 

tramvaiele, oamenii s-au 
tfprii în loc. Ce s-o fi întîm
plat 1 Tovarășul milițian mai 
face un semn Și o mașină, ne
stingherită, trece mai departe. 
Pe ea stă scris: „Atențiune, 
copii !* La fereastra mașinii 
«par, vesele, fețele copiilor. 
„Bună dimineața, nene mili
țian", spun ei în trecere. „Ne
nea milițianu' Ie zîmbește, în 
timp ce se întoarce și dă voie 
celorlalte mașini, tramvaielor, 
să-și continue drumul...

Lte tovarășul milițian 
■ Gheorghe Popescu, co

piii din cartier îl cunosc 
bine. De mult timp ei s-au obiș
nuit ca 
cămin, 
școală, 
străzii, 
ția. Ba, în unele zile, atunci 
cînd. grupuri-grupuri, copiii ies 
de la ore, pe tovarășul Popescu 
îl poți găsi nu departe de clă
direa școlii, chiar la locul pe 
unde ei trebuie să traverseze. 
Copiii s-au învățat să-i asculte 
ffatuDle. Pînă și Dănuț...

ftinuț este în clasa a V~a. 
Nu-i băiat rău dar e așa 
de grăbit întotdeauna, 

vre atît de multe „treburi", că i 
greu să stai cu el de vorbă, pe

.............. '"*

dimineața, cînd trec ia 
la qrădiniță sau la 
să-l vadă în mijlocul 
atent, dirijînd circula-

purile de clădiri înalte ale 
complexului școlar, cu clase 
spațioase, laboratoare dotate 
cu tot felul de aparate și cu 
o frumoasă sală de gimnastică. 
Teatrul de stat „Victor Ion 
Popa” cu frumoasa lui grădină 
împodobită cu alei de flori. 
Toate acestea sînt numai cîte- 
va lucruri pe care pionierii de 
Ia Casa pionierilor din Huși 
doreau să le viziteze în ex
cursia pe care au organizat-o 
nu de mult în orașul Bîrlad.

Toate acestea sînt realizări 
ale poporului nostru, sub con
ducerea partidului nostru drag.

DABIJA NICOLAE
Casa pionierilor, Huși

îndelete. Dimineața, ca să a-» 
lungă. la timp la școală, merge 
aproape în fugă. Și-1 necă
jește tare mult... stopul. Se 
uită cu mirare și la tovarășul 
milițian care poate sta atît 
de calm. Ba, într-o dimi
neață, cînd acesta a întors 
capul, Dănuț a țîșnit de pe tro
tuar și a trecut prin fața ma
șinilor care și-au încetinit mer
sul. „Nu m-a văzut' și-a zis el 
mulțumit. Da prînz însă, cînd a 
ieșit de la școală, și cînd nu 
mai era „chiar atît de grăbit" 
cum spune el însuși, a stat, ca 
de multe alte ori, să privească 
cum sutele de mașini, oamenii, 
ascultă de indicațiile semafo
rului, ale tovarășului milițian.

— Cum a fost azi la școală, 
Dane ? îl întreabă tovarășul 
Popescu.

— Bine, răspunde Dan, bucu
ros că~i luat în seamă.

— Te invit după-masă Ia un 
film, la noi. Vii, Dane ? Poți 
să-ți aduci și prietenii, îi mai 
spună zîmbind

■o la film
***" Trurrtrnc

zîmbind milițianul.
1 au ieșit cu toții. 

Tovarășul Popescu, Dan, 
prietenii Iui. Discutau cu 

aprindere. Văzuseră în Ulm, 
cum o fetiță era cît pe-aci să 
fie accidentată. Si numai ea 
era de vină. Fără să țină sea
ma de nimic, voise să treacă 
strada. Și cît s-au speriat cu

La gazeta de 
perete a gospo
dăriei colective 
din Plopu, re
giunea Galați, 
mi-a atras aten
ția un peisaj de 
cîmp executat cu 
măiestrie în a- 
cuarelă. Mai 
erau acolo și alte desene : o sce
nă de muncă pe cîmp, alta la cu
les de struguri, la pășune cu 
oile... Dar peisajul se distingea 
cu deosebire prin armonia și mai 
ales prin frăgezimea și puritatea 
culorilor.

— A trecut pe la dumneavoa
stră vreun pictor sau...

— Nu ! Avem „pictorul" nostru, 
mi-a răspuns un colectivist cu o 
umbră glumeață în glas.

La dorința mea de a-1 cunoa
ște. mi s-a spus să merg la școală 
și să-l caut acolo pe un anume 
George Pătru.

în drum spre școală, mă gîn- 
deam că talentatul pictor din

Pictorul 
gospodăriei...

loțTi văzînd cum de după colț 
venea o motocicletă. „Și Dan 
era s-o pățească azi dimineață 
la fel', le spuse copiilor tova
rășul milițian. ,,M-ați văzut ?' 
se miră Dan. Sigur, n-ai ob
servat că am oprit mașinile din 
viteză ? far la film te-am adus 
să vezi ce s-ar fi întîmplat 
dacă^nu eram eu acolo..."

f- dimineață. La Podul Mi- 
hai Vodă circulația este 
intensă. Mașini, camioa

ne, motociclete, biciclete, mun
citori care se duc la serviciu, 
copii care se îndreaptă spre 
școală... Deși aproape nemiș
cat, mînuind indicatorul colo
rat, tovarășul milițian Gheor
ghe Popescu face ca totul să 
decurgă în ordine perfectă. Iar 
Dănuț, care de la un timp 
pleacă mai devreme de acasă, 
așteaptă răbdător.

— „Bună dimineața, tova
rășe milițian", salută el tre- 
cînd strada.

A înțeles Dănuț, că tovară
șul milițian este acela care, 
pe lîngă multe alte sarcini, 
îndeplinește și pe aceea de a 
apăra viața copiilor.

E. TOFAN

Plopu trebuie să 
fie vreun învă
țător sau profe
sor.

Am intrat în 
clădirea școlii. în 
cancelarie era a- 
nimație. Profeso
rii se aflau în 
pauza de zece.

Am rugat o profesoară în vîrstă 
să-l cheme pe George Pătru. Așa 

_ m-am trezit peste cîteva minute 
în față cu un băiețel cam de 
vreo 14 ani, cu ochii mari și 
fața luminoasă.

Era elevul George Pătru din 
clasa a VII-a a Școlii elementare 
din comuna Plopu.

— Și ești pictor ? l-am întrebat 
mirată.

— încă nu. Dar vreau să fiu 1... 
Pătru George mi-a prezentat o 

parte din „operele" sale. Caiete în 
care elevul ilustrase liber poves
tirile citite sau auzite : scene din 
viața elevilor sau din viața satu
lui ; munca patriotică la con
strucția noilor săli de clasă, sau 
scene de muncă de pe ogoarele 
gospodăriei colective, peisaje din
locurile natale. Pătru George este 
și pictorul școlii. Pe pereții clase
lor am văzut portrete ale clasici
lor literaturii noastre : Eminescu, 
Creangă, Caragiale sau ale unor 
Oameni de știință, executate de 
el în creion sau peniță.

Lucrările trădau o mînă sigură, 
un ochi atent, fin, sensibil. Aproa
pe că nu-ți venea să crezi că 
aceste lucrări sînt ale unui copil.

Stăteam de vorbă cu elevul 
care-mi arăta primele sale încer
cări. Pătru mi-a destăinuit că 
e hotărît să urmeze școala medie 
și apoi Institutul de Arte Plastice. 
Nu ar fi nici primul și nici ulti
mul caz cînd în anii noștri, fiul 
unui simplu colectivist va urca 
drumul spre tainele științei, ale 
artei. Nenumărate sînt drumurile 
vieții noastre noi, deschise de 
partid, și toate, toate sînt des
chise adolescenților ca Pătru. Fie 
ei fii de muncitori sau de colec
tiviști.

La plecare, luîndu-mi rămas 
bun, i-am strîns mîna micuță, de 
copil. Cine știe dacă din mîna 
aceasta nu vor ieși peste ani și 
ani tablouri de o autentică va
loare artistică. Cu străduință și 
perseverență necontenită, învă- 
țînd din realitate și din experiența 
maeștrilor penelului, poate trăi 
bucuria acestui moment: drumul 
spre el îi este larg deschis I

STELA NEAGU

I----------------------------

Din noul peisaj 
industrial

Noul oraș de pe Troluș 
Onești, este cunoscut în întrea
ga țară prin marile construcți. 
industriale care s-au înălțai 
aci în anii puterii populare. 
Adevărată cetate a industriei 
noastre chimice, Oneștiul pro
duce, în instalațiile fabricilor 
moderne de aci, cauciuc sin
tetic, mase plastice, sodă, ben
zină, uleiuri minerale și 
produse necesare economiei 
noastre socialiste.

Fotografia de față înfățișea
ză un aspect dep-la Rafinăria 
nr. 10 din Onești.



metcrmorfoza

comunistă 
de lucru a

Pentru prestigiul „mărcii fabricii" 
ne «om strădui să dăm numai pro
duse de calitate superioară". Insu- 
fiețți, muncitorii fabricii au și por
nit la îndeplinirea acestor angaja
mente.

blajină. Dă-i dru- 
încleșlînd și mai 
pe regulatorul fie-

Trufă, ajutorul său,

Ca niște fulgere iuti, albastre, 
cele douăsprezece fierăstraie ver
ticale ale gaterului, zuruind nă
valnic, mușcă cu iuțeală din 
pieptul trunchiului de copac. Cîte
va minute și molidul e prefăcut 
în feh late de scîndură albă, cu 
miros proaspăt de rășină.

— Dă-i Și acestuia drumul! 
strigă gateristul-șef, comunistul 
Andrei Chiraly. E un om cît bra
dul, cu o fală 
mul, repetă 
tare palmele 
răstraielor.

Alexandru 
și alți doi gateriști, înfig tapinele 
în carnea bușteanului și, așezîn- 
du-1 bine pe căruciorul scund pe 
șenile, îl împing puternic în gura 
fierăstraielor care-1 înșfacă la
come.

Ascultînd de voința gateristului. 
șei, fierăstraiele lucioase ca lama 
briciului, scînteind ciudat în lumi
nă, sfîșie lemnul la distante, egale, 
în linii drepte. $i bușteanul mătă
hălos, de 500 de kg, se supune 
fără clintite...

Ochii utemistului Alexandru 
Trută împrumută parcă, cu fie
care clipă, din otelirea privirilor 
lui Andrei Chiraly. Zîmbește'1 
„Nu-i șagă cu baci Chiraly. Să fie 
el lemnul cît muntele și tot îl fă
râmă în cherestea netedă ca sticla, 
de cea mai bună calitate !“ 
Calitatea este, intr-adevăr,

de cercetări

3^

'Aceeași mîn- 
privirile lutu- 
aci, care știu 

îndemînare trun-
copacilor în cherestea

în

AL- DINU IFRIM

centrul atenției tuturor harnicilor 
muncitori forestieri de Ia Com
plexul pentru industrializarea 
lemnului de la Reghin ; fie că e 
vorba de cheresteaua pe care o 
trimit șantierelor, fie de lemnul 
destinat subansamblelor pentru 
combine, (partea lemnoasă) ce se 
lucrează tot în acest combinat. 
Dar mai ales, de calitate se tine 
seama în toate secțiile de aci. 
Bunăoară...

★
— O să cînte frumos, nu-i așa? 

se entuziasmează Ana Pușcaș, 
strîngînd vioara cu gingășie în 
palme, ca pe un copil.

Nou-noufă, lăcuită în culoare 
galben-vișinie, vioara arată ca o 
bijuterie. Dar tînăra com-niztă 
Maria Luca, vecina 
'Anei, nu se oprește numai Ia as
pectul exterior care, se înțelege, 
nu trebuie neglijat. Ea cercetea
ză cu atentie modulațiile interio

Tineretul lumii sprijină Ideea Forumului

din lemn cu

frumos, îi răs- 
tovarășei sale.

de lemn

să faci

rului cutiei cu linii armonioase, 
construită migălos 
rezonantă.

— Da, o să cînte 
punde Maria Luca 
Ai lucrat bine.

Să transformi bucata 
în vioară, să-i stabilești cu exac
titate zonele acustice, 
lemnul... să cînte, nu-i lucru ușor. 
O mică neatenție, cîfiva mili
metri săpati cu dalta liliputană 
mai în adîncul lemnului, și glasul 
viorii devine răgușit...

Dar comuniștii Maria Luca, Ro
man Bocangiuc, Vasile Buciu, 
ulemistele Ana Pușcaș, Aneta 
Horvath și ceilalți constructori 
de instrumente muzicale de la 
Reghin. lucrează cu cea mai 
mare grijă; în fata oamenilor 
muncii, la cluburile de uzină, în 
sălile de concert, viorile făurite 
de ei să cînte frumos. Așa cum 
vrea și utemista Ana Pușcaș.

★
Pe un caiac simplu, gata să ia 

drumul apelor, un mic desen : 
doi pescăruși cu aripile întinse 
și o barcă cu pînzele umflate de 
vînt. Dedesubt, cu litere albastre 

!■— CL-Reghin.
4— Marca fabricii, explică însu

flețit comunistul Vasile Varga, 
șeful secției ambarcațiuni pescă
rești, sportive și 
hidrologice.

Marca fabricii I... 
drie am citit-o 
ror meșterilor de 
să prefacă cu 
chiul 

pentru construcții și pentru am
barcațiuni felurite, în viori ele
gante și în subansambluri trai
nice de combine. Mîndrie pentru 
marca fabricii, hotărîrea ca în 
cinstea aniversării partidului să 
dea produse de cea mai bună 
calitate.

cinstea aniversării
Marea sărbătoare care se apro

pie — 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia - 
este întimpinată de către oamenii 
muncii de pe întreg cuprinsul țării 
cu succese deosebite în muncă, cu 
eforturi sporite de a da numai pro
duse de cea mai bună calitate. 
Așa, de pildă, la întreprinderea mi
nieră Bocșa, regiunea Banat, toți 
muncitorii din abataje au pornit 
întrecerea pentru extragerea mine
reului de fier de calitate superioa
ră. Brigada condusă de minerul Ion 
Dobrescu de la Ocna de Fier a 
lansat o chemare privind îmbună
tățirea calității minereului. Toate 
echipele și brigăzile au primit cu 
entuziasm această chemare.

*

textilă „Dacia" 
de mult, muncitorii 
au făcut propuneri

La fabrica 
București, nu 
s-au sfătuit și 
concrete pentru îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor. „Vom 
da peste sarcinile planificate - au 
hotărît muncitorii - 35.000 kg fire 
bumbac, 50.000 m.p. țesături bum
bac și 25.000 m.p. țesături electro- 
plușate. Iar pentru îmbunătățirea 
calității firelor și țesăturilor, vom 
aplica procedee tehnologice nor.

La 25 iulie, în Capitala Uniunii Sovietice se 
va deschide Forumul Mondial al Tineretului, 
unul dintre cele mai importante evenimente din 
viața tineretului lumii.

La Moscova au și început primele manifestări 
închinate Forumului. Astfel, în urmă cu cîteva 
zile, studenții sovietici și străini care studiază 
la institutele de învățămînt moscovite s-au în- 
tîlnit cu membrii secretariatului permanent al 
Forumului.

Reprezentantul Guineei în secretariatul per
manent al Forumului a declarat că inițiativa or
ganizațiilor sovietice de tineret — ideea convo
cării Forumului — este sprijinită de tineretul 
din numeroase țări ale lumii.

Vladislav Șevcenko — reprezentantul tinere
tului sovietic în secretariatul Forumului — a 
declarat la întîlnirea cu studenții moscoviți că 
participanții Ia Forum vor face excursii în dife
rite regiuni ale U.R.S-S. pentru a putea cunoaște 
mai îndeaproape viața tinerilor sovietici.

Boutaleb — reprezentantul tineretului maro-

E îmbrăcat într-o haină sub
țire și lungă, prea lungă pentru 
el, din care i se zăresc doar 
picioarele goale. Pășește mă
runt și des, sărind din cînd în 
cînd de pe o piatră pe alta, pe 
drumul ce coboară din cartie
rul arab spre orașul european.

Pe păru-i buclat, de un ne
gru sclipitor, poartă mîndru, 
într-o parte, un fes alb, rivali* 
zînd cu albul moscheii. Ochii 
săi oglindesc speranța începerii 
unei zile norocoase sub cerul 
mereu albastru, spre care se 
înalță parfumul îmbătător al 
arborilor în floare. Cu mîna 
dreaptă ține o lădiță confecțio
nată din scînduri de la lăzile 
de portocale. în lădiță sînt 
perii cu păr subțire. Dedesubt 
se observă cîteva cîrpe multi
colore. într-un colț, 
colorate, cu cremă 
roșie și neagră.

Acesta este Aii, 
tragiu...

Merge cufundat 
sale de copil, luat deja de vii
toarea vieții. Deodată, sare în 
lături din drum : în față — o

două cutii 
de ghete

micul lus-

în visurile

can — a făcut apoi partîcipanților Ia întîlnire o 
scurtă prezentare a programului Forumului. Ei 
a declarat că în primele trei zile vor avea loc 
ședințe plenare ale delegaților în care se vor 
discuta probleme care-j interesează pe tinerii 
din lumea întreagă; coexistența pașnică, dezar
marea, lupta împotriva colonialismului, dreptu
rile tineretului, progresul științific și tehnic.

La Forum vor participa reprezentanți ai opi
niei publice, oameni de artă și știință din dife
rite țări ale lumii.

Recent „Komsomolskaia pravda'' a 
declarații făcute de reprezentanți ai 
țiilor de tineret din diferite țări ale 
declarațiile lor, S. A. Benoit (Togo),

publicat 
organiza- 
lumii. în 
Akio Ta-

kebe (Japonia), J. M. Bauman (S-U.A.) și alții 
sprijinit cu căldură convocarea Forumului.

Forumul Mondial al Tineretului, care se 
deschide la 25 iulie Ia Moscova, va constitui 
nou prilej de afirmare a 
tineretului.

mașină din care iese țeava 
unei mitraliere I Ochii săi 
frumoși se întunecă. Apoi ca
pătă strălucirea dură a meta
lului...

Aii nu mai are tată. într-o 
bună zi, pe meleagurile țării 
lui s-a arătat... „Franța". Dar 
nu Franța despre care îi vor
bise tatăl. Nu putea fi aceea 
Franța... L-au ridicat soldații pe 
tata. Și de atunci, nu l-a mai 
văzut.

Mașina morții se depărtează 
cu un zgomot asurzitor, învă
luită într-un nor de praf.

Aii își reia drumul; astăzi îl 
așteaptă muncă multă. Un sa
lut către prieteni, și Aii se 
instalează cu lădiță între ge
nunchi, în fața cafenelei „Pa
ris". Aici, în plin soare, lu
struiește, pînă la căderea nop
ții, bocancii soldaților și pan
tofii din piele fină ai fiilor co
lonialiștilor. Pentru Djamila și 
rama care e bolnavă. Djamila 
e sora lui mai mică. O fetiță 
drăgălașe de patru ani. El are 
șapte. O iubește mult. Seara o 
ia în brațe și-i povestește isto
rioare venite dinspre munți. Ea 
îl ascultă atentă și apoi adoar
me liniștită...

Lustruiește, lustruiește, lu
struiește neobosit bocanci și 
pantofi, încovoiat, făcînd să 
valseze periile, bătînd un ritm 
îndrăcit de tambur pe lădiță— ■ 
semnalul lucrului terminat. ‘ 
Mici monede galbene și albe , 
cad în cutia lui. încă o mo
nedă pentru Djamila...

Pe stradă, aproape de el, sol
dații coboară cîțiva oameni 
dintr-un camion. îi duc spre în
chisoare. Ochii lui Aii se tul
bură. Mii de imagini se perin-

Muncitorii tuturor fabricilor de 
zahăr din țară au pornit in între
cere pentru rezultate cit n>ai bune 
în muncă. La Fabrica de zahăr din 
Roman, de pildă., muncitorii au și 
trecut ia realizarea sarcinilor de 
plan si a celor 6.000 tone de za
hăr, pe care s-au angajat să-l dea 
peste plan. Ei au hotărît să dea 
zahăr de cea mai bună calitate 
prin îmbunătățirea granuiației și a 
culorii. Și hotărîrile prind viață..,.

★
Colectiviștii din comuna Șona din 

Regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră, vor să execute toate lucrările la 
timp și in bune condițiuni, pentru 
ca în felul acesta, să obțină pro
ducții mai mari decît cele planifi
cate. Colectiviștii din Șona s-au 
angajat să vîndă statului peste 66 
tone cereale, 78 tone legume, 20 
tone cartofi. Toate de cea mai bună 
calitate !

au

va 
un 

ideilor de pace ale 

Țăcănitul de- 
mitraliere, zgo- 
gloanțelor rico- 
detunătura unei

dă în fața lui. 
purtat al unei 
moțul surd al 
șînd de stînci, 
mortiere, vocea tatălui său a- 
rătîndu-i în noapte muntele...

își revăzu tatăl tîrît de sol
dați. Din ziua aceea a devenit 
el lustragiu. Lacrimi mari i se 
rostogolesc pe față, căzînd pe 
pămînt, unde dispar ca prin 
minune. Un nou client se apro
pie. încă o monedă pentru 
Djamila... Și Aii își șterge ochii 
cu mîneca, mușcîndu-și buza 
pînă la sînge...

(Din ,>L’avangarde“, revista 
tineretului comunist 
Franța)
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Lupeni 1961. Impresiile încep 
tn acest oraș o dată cu ivirea zo
rilor. Și chiar înaintea lor. De 
aici, de pe una din colinele care 
înconjoară orașul, vezi cum ca
sele minerilor încep să se tre
zească una cite una. Parcă se 
salută, se cheamă. Zăpada mai 
acoperă acolo, sus, vîrfurile stră
lucitoare ale munților. Dar aici, 
unde stau acum — în dreptul pu
țului dinspre sud — soarele stră- 
lucește puternic. Pare că în
treaga atmosferă se colorează. 
Minerii se îndreaptă spre mină. 
A început o nouă zi de muncă ! 
E o zi frumoasă, optimistă, rod
nică, așa cum, datorită înfăptui
rilor realizate de oamenii muncii 
sub conducerea partidului, sini 
toate zilele in Valea Jiului.

Și pentru copii, o dată cu dimi
neața, începe o nouă zi de pre
ocupări... Să vedem care sirtt as 
cestea.
ȘCOALA

Cîrjan Lazăr, președintele 
unității de pionieri de la Școa
la de 7 ani nr. 1, s-a întristat 
cînd a văzut că Măhălean Var 
sile, colegul lui, nu reușește 
să ia la unele materii mai mult 
de 3 sau 4, S-au hotărît să 
învețe un timp împreună, și 
Măhălean a reușit să ia note 
mult mai bune. Iar Ivancu Ma
rius, președintele detașamen
tului clasei a Vil-a B, l-a aju
tat Ia învățătură pe Cazan 
Andrei, care are acum note 
frumoase, spre deosebire de 
cele din primul trimestru.

De ce îi interesează învăță
tura pe acești copii, de ce div 
resc atît de mult să obțină 
rezultate cît mai bune î 
Răspunsul ni l-au dat chiar 
ei : deoarece vor să se pre
gătească cum se cuvine pen
tru a deveni muncitori har
nici, oameni instruiți, cetățeni 
de nădejde ai patriei socia
liste.

In clasa a Vil-a B sînt copii 
buni, care se străduie să în
vețe bine pentru a-și putea în
suși cum se cuvine viitoarea 
meserie. Cătineanu Iacob, Do- 
broiu Gheorghe, Rusu Gheor- 
ghe, Cazan Andrei, Ulam Ion, 
Stane Constantin, după termi
narea celor șapte clase, vor 
merge la școli profesionale 
unite se vor pregăti să devină 
electrotehnicieni sau mecanici 
de mină.

Pionierii clasei a Vi a C au 
hotărît »ă cunoască cit mai 

bine trecutul de luptă și pre
zentul luminos al orașului în 
care s-au născut. Pentru acea
sta, au stat de vorbă cu mi
neri mai în vîrstă, au mers 
împreună In curtea minei, în 
fața uzinei electrice... Cu emo
ție, au ascultat povestindu-se 
de jertfa minerilor care au că-; 
zut luptînd pentru drepturile 
lor, în dimineața zilei de 6 
august 1929. Ei au luptat pen
tru o viață mai bună, pentru 
viata care a început a se îm
plini astăzi. Apoi au vizitat 
secția „Preparație* a minei, 
Filatura din Lupeni și termo
centrala de la Paroșeni, con
strucțiile de locuințe. Pretu
tindeni, pionierii s-au întîlnit 
cu viața nouă, cu tehnica a- 
vansată, cu munca plină de 
pasiune. In fata acestor reali
zări minunate, Brazi Ana, care 
are cam multe note slabe, s-a

nișinat, s-a făcut mică de tot 
și s-a qîndit: „Eu pe ce drum 
merq, cum voi păși în viață?* 

Răspunsul e simplu : invă- 
țînd cit mai bine, Ana 1

SUS PE DEAL
...chiar față în față cu mina, 

se află Casa pionierilor. La 
cercurile Casei pionierilor (na- 
turale-geografie, miini îndemî- 
natice, fizică, radiofonie, po
vești, literatură, desen — artă 
decorativă și ansamblu coral), 
vin peste 600 de pionieri-

Studiind germinația, lucrînd 
cu minuțiozitate harta Africii 
cu statele independente, ma
cheta termocentralei de la Pa
roșeni, o locomotivă de mină 
în miniatură, ascultînd, vră
jiți, poeziile lui Eminescu și 
Pușkin, colindînd prin lumea 
basmelor Iui Creangă, pictînd 
sau desenînd, pionierii din Lu
peni petrec aici clipele minu
nate ale unei copilării în
sorite.
DANSUL

în lumina soarelui de as
fințit, ne îndreptăm către Clu
bul minerilor. La etaj, din- 
tr-una din săli, se aud acordu
rile ritmice ale unui vals. Din 
cînd în cînd, vocea profesoru
lui intervine. Deschid ușa. Pri
veliștea este impresionantă 1 
aliniați lingă bară, copiii mit»" 

fel și mai mari, în costume ne
gre de balet, lucrează exerciții 
la bară.

Margareta, fiica minerului 
Nemeș, Mariana, fiica lui Geo- 
gean, electrician la mină, și 
mulți, foarte mulți copii de 
mineri, fac balet. îi privesc. 
Le privesc mîinile, umerii, 
ochii. Mai ales ochii. Ce lumi
noși și senini sînt I
COPII Și... VÎRSTNiCI

La început, mă gîndisem să 
scriu numai despre copiL Dar 
să vedeți ce s-a întîmplat: 
m-am dus la cercul de artă 
plastică al clubului și am aflat 
despre cei peste 30 de pionieri 
care frecventează cercul; 
le-am văzut lucrările, le-am 
apreciat pe cele ale lui Ovidiu 
Gherghina, Baci Clara, Băloiu 
loan, Szatmary Margareta, 
Radu Ioan, Bogynka Maria, 
Pechianu Dumitru, Boblța 
loan...

M-am uitat pe pereți unde 
erau expuse lucrări ale artiș
tilor consacrați, gravuri, lu
crări ale membrilor cercului. 
La un moment dat, mi-au a- 
tras atenția două nume : Mi
nerva Piss ■— 36 ani și Nico- 

la* Piss — 12 ani. Minerva 
Piss este soția unui lăcătuș, 
iar Nicolae e fiul ei, Amindoi 
sint membrii acestui cerc.

Udrea Partenie este maistru 
tîmplar la blocurile care se 
construiesc acum pentru mi
neri. Are 47 de ani și este 
membru al acestui cerc. Pen
tru că iubește frumosul, arta 
adevărată, nouă, Udrea Parte
nie, în vîrstă de 47 de ani, își 
realizează acum, în anii re
gimului nostru, un vis de mult 
drag, dar tăinuit. Pentru că 
cine s-ar fi qîndit înainte, să 
pună penelul de pictor înmîna 
aspră a unui tîmplar ? •'

Părinți și copii, laolaltă, se 
apleacă cu grijă peste hîrtia 
de lucru și se străduie să-l re
prezinte pe cel mai frumos 
om : omul timpurilor noastre. 
Liber, mîndru, stăpîn al țării. 
Si e minunat 1

E. SKIBINSKI

p^ae vorbă
CVC J

• JL • «Jl « • -;<£^cititorii

.•■Iată, am mai primit de U 
voi, copii, alte scrisori. Tema 
lor — una singură: despre cu
raj și, bineînțeles, despre cu
rajoși.

Velcescu Ionel, din Colo- 
cești-sat, îmi scrie, de pildă ? 
.-.„E greu să definești curajul. 
De aceea, nici nu voi încerca 
să fac aceasta. Ceea ce vreau 
eu să dovedesc este că, atunci 
cînd omul este animat (n.a.: 
Ionel a scris „antrenat" l) de un 
țel nobil, și cel mai slab, mai 
„fricos" om devine curajos. 
Așa s-a întîmplat cu Petre O 
vidiu, un prieten de-al meu. 
Ovidiu este cam slăbuț, firav 
de felul lui, și, pentru că este 
și cam retras, cam tăcut, ne fă
cusem toți despre el o părere 
greșită — îl consideram o „fe
tiță". De aceea, ori de cîte ori 
aveam de întreprins ceva care 
cerea participanților unele ca
lități — fugă, forță, curaj I... — 
la Ovidiu nici nu ne gîndeam. 
Iată însă că anul trecut, îu 
drum spre școală, Ovidiu a tre
cut prin dreptul unei case în 
flăcări. In fafa casei, cîțiva oa
meni spuneau că înăuntru ar 
putea să fi rămas un copil. A- 
tlinei, Ovidiu a zvîrlit ghiozda
nul și s-a strecurat în casă. Pes
te puțin s-a întors negru de ftim, 
ch sprîncenele arse : „Nu-1 nici 
na copil 1“ a spus el, simplu.

Ei au 
numai 
noie 
bune

1. Răceală Fio. 
rica, el. V-a, Școala 
de 7 ani din corn. 
Putineiu, raionul Tr. 
Măgurele.

2. Diaconu Petru, 
d. a V-a A, Școala 
de 7 ani din Do- 
breni, raionul Pia
tra Neamț.

3. Hîrșu Mihai, 
cl. a IV.a, Școala 
de 4 ani din Gola
șei, raional Brăila.

4. Braica Aurora, 
d. a IV-a, Școala 
de 7 ani din 
Virciorog, raionul 
Aleșd.

„...Care va să zică, 
dorința nobilă de a sal
va viața unui copil, l-a 
dat curaj — zic eu— 
lui Ovidiu, l-a făcut 
gata să înfrunte fo
cul...*1 încheie Velces
cu scrisoarea.

Alt cititor, Badea 
Victor, din Obreja- 
Deal scrie și el : „Am 
citit de curînd o carte 
despre Alexandru Ma
trosov, Erou al Uniu
nii Sovietice. M-a im
presionat mult moar
tea eroică a lut 

Matrosov. Iubirea de patrie 
l-a făcut să se arunce peste 
gura de mitralieră, deși știa 
Că-I așteaptă moartea. Acesta 
da, curaj. El a pierit, dar tn ini
mile multor milioane de oa
meni va trăi veșnic"-

îmi mai scriu despre adevă
rate acte de eroism și Lilas 
Puica, din Co j ocna Veche, șl 
Popescu Iile din Obedeni, șl 
Horwath Victoria din Cluj șl 
mulți alții. Ceea Ce înseamnă 
că problema curajului și a ce
lor care dau dovadă de curăț 
l-a interesat pe foarte mulți 
dintre cititori.

Despre Andrei, cel care s® 
plimba cu bicicleta printre ma
șini, nici un cititor n-a scris 
cuvinte de laudă. Și bine an 
făcut. Iar Cojocaru Vasile, din 
Puchenl, are dreptate cînd 
scrie despre colegul său. Iile 
Vlad. care se bate cu toți („fără 
alegere: și cu cel pe care-1 
bate, șt cu cei de Ia care mă- 
nîncă bătaie") că nu-i altceva 
decît un bătăuș oarecare ' n« 
demn — ca și Andrei — nici 
pe departe de titlul de cr 
rajos.

Eu aștept de la voi, copil, și 
alte răspunsuri Ia întrebării® 
pe care vi le-am pus în discu
ția din numărul trecut al ga
zetei.

VICTOR HULUBAȘ

Apărătorii livezilor 
.și viilor

Intr-un 9ir de încăperi aJ 
unei clădiri de la marginea 
orașului, oameni In halate 
albe, duc un „război' aproa
pe tot timpul anului. Aple
cați deasupra microscopului, 
a planșelor, printre sub
stanțe, ei urmăresc „inami
cul" pînă în cele mai înde
părtate colturi ale țării. Aici 
se studiază viata „dăunăto
rilor", perioadele anului cînd 
ei se înmulțesc, regiunile 
prelerate pentru a le ataca, 
prada preferată, precum și 
mijloacele de a le distruge: 
DETOX, HEX AT OX, DNOC 
etc. Acestea sînt „armele". 
Dacă, de pildă, la acest-„co
mandament" sosește o de
peșă de prin părțile Piteștiu- 
lui anuntînd apariția prin 

livezi a. unuia dintre „Ina
mici", să zicem a păduche
lui de San Jose, „comanda
mentul" va transmite; folo 
sin EKATOX 20 la sută, în 
proporție de 150 g Ia 100 1. 
apă.... ele. Alteori, pentru a 
preveni invazia muși ei cire
șelor, a gărgăriței florilor 
de măr, a iot felul de vier
mi și omizi (afi înțeles, desi
gur, că este vorba de dău
nătorii livezilor și recoltelor 
de legume și vii), se expe
diază în anumite regiuni ale 
tării AVERTIZAREA : „Con
dițiile climaterice din re
giune favorizează dezvolta
rea ciupercii... insectei... 
fete.), care poate distruge 
recolta în proporție de 70— 
00 la sută... Prevenifi ata

cul acestei ciuperci pericu
loase lolosind produsul ro- 
mînesc MERFAZIN...".

In felul acesta, dușmanul 
este făcut inofensiv încă 
înainte de a aduce pagube.

Aspectele de mai sus re
prezintă doar o mică parte 
din munca colectivului de 
cercetători al Institutului de 
Cercetări Horti-Viticole din 
București. Aici se studiază 
viața florilor, legumelor, po
milor și a vilei de vie. In 
curte sînt amenajate straiuri 
cu peste o mie feluri de 
flori, printre care panselele 
„Albe uriașe", gladiolele 

„Festivalul tineretului*, 
„Pioner" — și altele; create 
de neobositul cercetător 
clujean, Rudolf Palocsay. 
Printre flori va fi ușor de i- 
dentificat trandafirul cără
miziu „Rudolf Palocsay", 
care în anul 1960 a cucerit 
medalia de aur Ia Expoziția 
floricolă de Ia Triest (Ita
lia).

Din serele institutului și 
din răsadnițe, vor porni 
spre ogoarele gospodăriilor 
colective, răsadurile din 
noile soiuri de varză, noile 
soiuri de roșii.

In livada cu mii de pomi 

și plante hibride, 
fruntă natura. Iată 
iuri de piersic, aduse din 
U.R.S.S., Italia. Franța, Chi
na și alte părți ale lumii. 
Care din ele se va adapta 
la noi? Care va produce 
cele mai mari și mai gus
toase fructe, meritînd să tie 
răspîndite în livezile colec
tivelor și G.A.S.-ttrilor ? Se
mințele lor sînt tratate cu 
diferite substanțe, raze X, 
radiații de cobalt, neutroni 
rapizi și alte mijloace fizice 
și chimice ale științei mo
derne, care le schimbă natu
ra ereditară. în felul acesta 
s-a ajuns la soiul nou de 
cais „Pioner", care a pro
dus 7 ani la find, ta soiul 
nou de piersic „Primul cin
cinal". care produce pînă la 
78 000 kg fructe la ha.

htg. V. COCILJ
cercetător principal
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vict-p'T&fâdiwte &l SfatuiMi p&puiOrT comiMWl NQ.vod&ri f Comei Hu'ii&a-, in niÂ/locul 
pionierilor de Ut Școala medie din Năvodari.

Să amenajăm un teren ae sport
O dată cu sosirea primăverii, în fiecare unitate de pionwri 

încep pasionantele întreceri sportive la fotbal și volet, la baschet și 
atletism. Înainte de aceasta insă vor trebui amenajate din nou tere
nurile sportive, deoarece ele au suferit stricăciuni în timpul iernii.

Astăzi, în rîndurile ce urmează, vă vom vorbi tocmai despre 
felul cum 'trebuie amenajate aceste terenuri, despre felul în care 
în fiecare școală se poate construi un teren de sport. Pentru viitorul 
teren se va alege un loc neted, apărat de un șir de arbori sau de 
clădiri contra vîntimlor. In zilele de arșiță, copacii sau zidul 
clădiri vor feri de praf și vor umbri terenul. In zilele călduroase, 
terenul trebuie stropit înainte pentru a evita praful. Cel moi bun 
teren este cel acoperit cu iarbă.

Acum să vedem ce amenajări trebuie făcute pe un astfel

Sfatul din comuna noastră
De mult, cu ani in urmă, 

prin 1940, nu prea tre
ceai cu plăcere prin Nă
vodari. Pretutindeni numai 
gropi, piatră, nisip, praf, ciu
lini, stuf, mărăcini- Și zilele, 
ți nopțile, erau la fel de triste 
ți întunecate. Mizerie, sărăcie, 
tristețe. Așa a cunoscut tova
rășul Cornel Bunea, vice-pre- 
țedintele Sfatului popular, co
muna Năvodari. Amintirile co
pilăriei sale se leagă de zilele 
cînd, zdrențăros și flămînd, în
grijea de vitele boierului Ca- 
patu, înlr-o comună, Sibioara, 
In apropiere de Năvodari.

încercați să vă închipuiți, în 
locul orașului nou — cum se 
numește, pe drept cuvînt, par
tea de sus a comunei Năvo
dari — în locul școlii medii, 
a sălii de sport în care ne a- 
flăm acum, o groapă imensă, 
maidan de bălării, prin care 
răscoleau într-aiurea vînturile 
nepotolite ale mării.

E greu, nu ? Prin 1949 
s-au început primele construc
ții. In 1957 s-a construit ma
rea și frumoasa uzină de su- 
perfosfați și acid sulfuric. Iar 
la 15 ianuarie al acestui an au 
fost date în folosință 148 de 
apartamente în cele 48 de 
blocuri noi ridicate cu cîte 
două sau trei etaje ; o școală 
medie, magazine, restaurant, 
două cinematografe. Totul e 
nou, frumos, strălucitor, mo
dern, vesel. Colectiviștii din 
comună și-au făcut și ei case 
noi, și-au cumpărat mobilă, a- 
parate de radio- Stamate Ene, 
cel cu șapie copii, Ignat Ion, 
Gavrilă Nicolae sînt doar 
cîțiva din cele 183 de familii 
de colectiviști care și-au făcut 
case noi. Iar gospodăria agri
colă colectivă crește zi de zi- 
Copiii colectiviștilor nu vor 
cunoaște niciodată tristețea zi

lelor înfometate, întunecate. 
Cultura și civilizația pătrunde 
la noi aici, în Năvodari, cu fie
care clasă pe care fiii lor o 
promovează.

In anul acesta se va cons
trui un cămin cultural, încă un 
cinematograf cu 500 de locuri, 
felurite magazine alimentare. 
Adică, sub ochii noștri, comu
na Năvodari se va transforma 
într-un orășel în care copiii 
muncitorilor și ai colectiviști
lor vor asculta, ca și noi acum, 
povestea unui sat pescăresc cu 
colibe mizere, ciulini și vînturi 
pustiitoare. Și se vor întreba, 
mirîndu-se: ,,așa a fost, în- 
tr-adevăr, comuna Năvodari 1“

Pionierii Școlii medii din 
Năvodari ascultau cuvintele 
tovarășului Bunea și gîndurile 
lor zburau spre casele lor 
frumos colorate, luminoase, 
încălzite, ale căror ferestre se 
deschid rîzînd în soarele ce-și 
scaldă razele în apa jucăușă a 
mării. Da. Regimul nostru de
mocrat-popular, partidul ve
ghează mereu la zilele voas-

TEATRUL NOSTRU DE PĂPUȘI
Dragă redacție, în aceas

tă scrisoare m am hotăirît 
să-ți scriu despre o mare 
bucurie a detașamentului 
nostru. In clasa noastră a

tre fericite, la copilăria voas
tră senină ca zilele acestui mi
nunat început de primăvară.

Gobjilă Dumitru, Chirilă 
Cornelia, sînt acum in clasa a 
in-a; Manolescu Mariana, 
Cantemir Octavian intr-a V-a ; 
Chirilă Elena, Trifu Elena, U- 
drea Ion, într-a Vl-a. Ochii lor 
senini, îl privesc pe tovarășul 
vice-președinte al Sfatului șl 
se gîndesc: părinții lor l-au 
votat la 5 martie pe el, pe to
varășul Constantin Rădulescu, 
președintele Sfatului și pe 
mulți alți deputați, pentru a 
gospodări, pentru a înfrumuseța 
și mai mult aceste locuri. Și o 
vor face, pentru că iubesc aces
te pămînturi aspre, dar calde 
ale Dobrogei 1 Și în gîndul lor, 
este un singur regret: că nu 
sînt șl ei în locul Iui Dumi
trescu Victoria, Gavrilă Flori
na, Apostol Lucia, Petrescu A- 
lexandrina dintr-a VII-a, care, 
oricum, mai repede cu cîțiva 
ani decît ei vor fi alături de 
acești oameni minunați, să 
înfrumusețeze pămîntul de la 
malul mării.

OANA MAGDU

luat ființă un teatru de 
păpuși. Ajutați de tovară
șul diriginte, am procurat 
o trusă cu 6 păpuși. Elevii 
Răducanu Bodea, Dobrescu 
Constantin, eleva Dobres
cu Vasilica și eu sîintem 
mînuitorii.

Ajutați de tovarășa pro
fesoară de limba romînă, 
un grup de elcvi au pregă
tit pentru noi după scbița 
„Domnul Goe“ de 1. L. Ca- 
ragiale, o mică piesă. A- 
ceasta a fost prezentată în 
fațta colegilor noștri și în

TERENUL DE FOTBAL — Di
mensiunile lui sînt de 35 m 
lățime și 70 m lungime. Poarta 
are o înălțime de 2,25 m și o 
lungime de 6 m. Suprafața te
renului trebuie să fie netedă, 
de preferat cu iarbă. Pentru 
marcarea lui se folosește cretă 
dizolvată în apă sau var și în 
nici un caz șanțuri, deoarece 
acestea pot provoca accidente. 
Este de preferat ca latura mare 
a terenului să fie pe direcția 
sud-nord deoarece, în felul a- 
cesta, după-amiaza tîrziu, soa- 
Fele nu va stingheri pe jucă
torii nici uneia din 
echipe.

TERENUL DE 
VOLEI. — Dimensi
unile lui sînt ■ 12
m lungime și 6 m 
lățime. Stîlpii pen
tru plasă se îngroa
pă cu 50 cm în a- 
fara marginilor la
terale ale terenului. 
Lățimea plasei va 
fi de 90 cm. Margi
nea de sus a plasei 
se întinde perfect la 
înălțimi diferite după vîrsta 
jucătorilor și anume: pentru 
băieți și fete de 10—12 ani la 
2,10 m, iar pentru băieți și fete 
între 12—14 ani la 2,20 m. Su
prafața terenului va trebui să 
fie bine nivelată, iar marcarea 
lui să se facă tot cu var, praf 
de cretă etc.

PISTA PENTRU ALERGĂRI. 
Pentru pista de alergări pe 

distanțe scurte se rezervă un

special, pentru cei mici — 
pentru elevii claselor întîia 
și a doua.

STANCIU GHEORGHE 
și DOBRESCU VASILICA 
comuna Vîrtoapele, raionul 

Roșiorii de Vede, reg- 
București 

loc de-a lungul uneia din la
turile mari ale terenului de 
fotbal. Lățimea pistei trebuie 
să fie de 4—8 m. iar lungimea 
ei între 70—110 m. Pe pista se 
trasează linia de start și linia 
de sosire. Începînd de la 50 m. 
pista se marchează din 10 în 
10 m, putîndu-se în felul ace

sta organiza alerqări pe 50 00, 
70 m...

TERENUL PENTRU ARUN
CARE — Pentru aruncarea 
discului, grenadei, mingii de 
oină, a greutății sau a suliței 
nu este nevoie de un teren 

N s
special ci se poate folosi și te
renul de fotbal. Așa după cum 
se vede în planul stadionului 
în partea dreaptă, în spatele 
porții, se trasează un cerc cu 
diametrul de 2,13 m. iar pentru 
aruncarea discului încă unul cu 
diametrul de 2,5 m. Cercul 
poate fi marcat fie prin praf 
de cărămidă, fie prin var. 
Pentru suliță, grenadă și a- 
runcarea mingii de oină nu a- 
vem nevoie decît de o linie 
marcată de la care se aruncă. 
Marcarea aruncărilor se va 
face prin fanioane.

Și acum, după ce v-am ară
tat instalațiile ce trebuie sa le 
cuprindă un teren sportiv, nu 
ne mai rămîne de spus decît că 
pentru spectatorii dornici sa 
urmărească palpitantele între
ceri sportive, este bine, ca in 
spatele laturilor mari ale sta
dionului să se amenajeze ,,tri
bunele", adică bănci fixate în 
pămînt,
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— Fragmeme
Sîntem în anul 1944... împlinind paisprezece ani, Gheor

ghe. eroul povestirii din care vă prezentăm ci leva fragmente, 
intră ucenic la Atelierele de cazangerie, unde' lucrează și ta
tăl său. Aici, copilul face cunoștință cu munca istovitoare și 
cu lupta comuniștilor din Ateliere, Împotriva hitleriștilor și a 
regimului burghezo-moșieresc. Printre comuniști se află și ta
tăl său. Intr-o zi. cînd „copoii" Siguranței vor să-l aresteze, 
tatăl lui Gheorghe, anunțat din timp, se ascunde pentru o 
vreme. Gheorghe, in urma unui bombardament, își pierde 
mama și rămîne să locuiască la tușa Fana — solia unui comu
nist arestat mai de mult de Siguranță.

— Gheorghe, mi-a zis tușa Fa
na. Trebuie să te pregătești... o 
să vină cineva, un lucrător, 
tot de la Ateliere, și-o să pleci 
cu el. Cînd a venit lucrătorul 
de la Ateliere, am recunoscut 
în el pe tînărul acela care, nu
mai cu o clipă înainte de in
trarea „copoilor" în cazanqe- 
rie. îl vestise pe tata să fugă. 
II chema Pascu. Era slăbuț din 
fire, subțiratic, cu fața prelun
gă, gălbuie, dar cu ochii mari 
și luminoși, albaștri, ca niște fe
restre deschise spre senin... De 
a doua zi, am intrat din nou 
la Ateliere... Spre prînz abia, 
cînd zarva din hale se mai po
tolise, Pascu a intrat într-un 
cazan de locomotivă cu un afiș 
strîns în pumn. Ceilalți mun
citori și-au făcut de lucru pe 
aproape, trăgînd cu urechea la 
cele ce le citea el șoptit din 
gura cazanului „A sosit timj 
pul să ne împotrivim cu toată 
hotărîrea noastră războiului și 
hitleriștilor cotropitori 1... A- 
fară cu fasciștii din tară...* Ul
timele cuvinte le~a șoptit mai 
răspicat și mai rar: „Par-ti-dul 
Co-mu-nist din Romînia*.

Abia în clipa aceea mi-am 
dat seama că și Pascu era co
munist. Si m-am încredințat 
cu adevărat de asta în zilele 
următoare. Erau nopți cînd nu 
mai dădea pe acasă și în care 
eu îl așteptam cu ușa descu
iată, priveghind. Alteori, ple
ca înspre ziuă, cu sînul și bu
zunarele burdușite de afișe...

Pascu a dispărut din nou 
pentru alte cîteva zile... Peste 
un ceas eram la tușa Fana. In 
zilele care au urmat, m-am 
dus singur la Ateliere. De cînd 
cu aruncarea în aer a trenuri
lor pentru Germania, Pas
cu nu mai venea... Nopțile, 
dormeam liniștit la tușa Fana. 
Intr-o seară, însă, după ce 
mi-a dat să mănînc, bătrîna s-a 
pregătit de drum.

— Vezi că trebuie să vie ci
neva. mi-a șoptit la plecare. 
Dacă nu mă întorc înapoi, să 
mă aștepte...

Abia într-un tîrziu, a apărut 
și umbra omului pe care-1 aș
tepta tușa Fana. Venea cu pa
sul liniștit, de-a dreptul către 
cămăruța noastră. Am sărit la 
ușă și i-am deschis... El s-a o

prit în prag, scrutînd întuneri
cul din cămăruță, căutînd um
bra bătrînii. A zis tușa Fana 
să mai așteptați, că vine, am 
murmurat eu... El s-a așezat pe 
pat, cu spatele la fereastra în 
care bătea slaba lumină a nop
ții și cu fața în umbră. Eu am 
închis ușa și am făcut cîțiva 
pași către el. Tăcerea care a 
stăruit pentru o clipă în că
măruță, mi s-a părut nespus de 
lungă. Și, deodată, am tresă
rit...

— A plecat de mult, Gheor
ghe ? m-a întrebat el. L-am 
cunoscut după glas: era Pascu.

— De mult, neică Pascule ! 
am răsuflat eu încercat de 
bucuria revederii.

Pînă ce a venit bătrîna, m-a 
întrebat cum o mai duc și ce 
se mai întîmplă pe la Ateliere. 
Eu însă n-am îndrăznit să-l 
iscodesc unde stă acuma și ce 
face în timpul ăsta, Dar n-a 

fost greu să înțeleg mai apoi. 
Cînd s-a întors, bătrîna a scos 
din sîn niște pachete mici și 
lungi ca niște napolitane. Pas
cu a rupt învelitoarea unuia și 
pumnul i s-a umplut de hîr- 
tiuțe.

— Fluturași, Pascule, a șop
tit tușa Fana.

O vreme, Pascu a rămas cu 
privirile atintite la hîrtiuțele 

din pumn. Apoi și le-a înfundat 
în buzunare, o dată cu celelal
te pachete nedesfăcute. Cînd 
a dat să plece, m-am agățat 
de brațul lui.

— Merg și eu. neică Pas
cule ! l-am rugat.

El s-a oprit, întors către 
bătrînă, întrebător. Tușa Fana 
a dat din umeri neputincioasă, 
și s-a îndreptat către fereastră.

— Ești mic, Gheorghe! a 
murmurat ea, după un timp, 
cu ochii în geam. Mă gîndeam 
să-i amintesc de moartea ma
mei, de plecarea fără de întoar
cere a tatii, de război și de 
viața noastră. Dar în aceeași 
clipă. Pascu mi-a căutat prin 
întuneric mîna, mi-a strîns-o 
cu putere și m-a tras după el.

■— Hai, Gheorghe !
Așa am mers, de mînă, pînă 

ce am ieșit dintre ruine. La 
linia de tramvai, Pascu a lua
t-o înainte, iar eu după el.

N-aș fi crezut niciodată că și 
pentru împrăștierea fluturași- 
lor trebuie atîta pricepere și 
îndrăzneală! Mergi pe lîngă un 
zid și te faci că te sprijini de 
el. Pe locul unde ai pus palma, 
a rămas un fluturaș. Privești 
îndelung vitrina întunecată a 
unei prăvălii. După ce-ai ple
cat, geamul a rămas înflorat de 
hîrtiuțe. Intr-o stație de tram

vai aștepți liniștit tramvaiul 
care nu mai vine. Cînd ai ră
mas singur, într-o singură cli
pă îi împodobești pereții, pe 
dinăuntru, cu zeci de fluturași. 
Te furișezi pe lîngă ziduri și 
poposești, ca să-ți tragi răsu
fletul, în ușa unei tutungerii, 
a unei brutării sau cofetării; 
toti acei care vor deschide 
mîine dimineață, vor da mai 
întîi ochi cu fluturașii. Aproa
pe de Gara de Nord intri într-o 
cabină telefonică. Cei care vor 
veni după tine, vor avea timp 
să citească, feriți, scrisul de pe 
hîrtiuță. In gară, iei pe rînd 
trenurile care așteaptă la pe
ron ticsite de lume sărmană și 
amărîtă, cu soldați care plea
că pe front. Treci prin vagoa
nele întunecate, repede, cu cî
teva minute înainte de pleca
rea trenului. Din pumni ți-au 
scăpat pe nesimțite puzderia 
hîrtiuteior. Cuvîntul comuniști* 

lor este dus cu trenurile și 
purtat din gură în gură în toa
tă țara, în munți și Ia cîmpie, 
în sate și orașe. în cazărmi și 
pe front.

Așa am intrat, fără să-mi dau 
seama, în zilele de luptă din 
august 1944.

AUREL MIHALE
(din voi. „Nopți înfrigurate?’.

sa 
pot 
dar

Vă amintiți, dragi pio
nieri, de ultima noastră lec
ție ? Am învățat atunci să 
scriem pe portativ cele șapte 
note: Do, Re, Mi, Fa, Sol, 
La, Si. Totodată s-a explicat 
că se pot scrie note și pe 
linii suplimentare, deasupra 
și sub portativ. Știți, de ase
menea, ca notele nu pot fi 
citite dacă la capătul porta
tivului nu se desenează 
semnul care dă numire no- 
telor — cheia. Data trecută 
a fost explicată cheia Sol. 
Astăzi, vom învăța despre 
valorile notelor.

Sunetele muzicale pot a- 
vea durate 
același 
uneori 
alteori 
sau 4.
mai scurte sau mai
Cum scriem 
Prin diferite valori de note- 
Care sînt aceste valori ? 
Luați-vă caietul de muzică 
cu portative și scrieți o dată 
cu mine. ÎI veți scrie așa, 
nu ?

un sunet va trebui cîntat cît 
jumătate din nota întreagă. 
Valoarea acestui sunet va 
fi de o doime. Cum se scrie 
doimea ? lata:

încercați, dragii mei, 
socotiți cîte optimi se 
face dintr-o doime; 
dintr-o notă întreagă ? Dacă 
sînt mai multe optimi una 
după alta, stegulețele pot fi 
înlocuite cu o liniuță 
niună, care să le unească.

Putem scrie deci așa:

Mai mică decît doimea 
este pătrimea. Iată nota Mi 
cu valoare de pătrime.

Deci, un cerculeț turtit, 
sprijinit de o liniuță, Iată-1 
pe La doime : rog să-l

pe adresa redac-

diferite. Adică 
sunet îl poți cînta 

cît numeri pînă Ia 2, 
cît numeri pînă la 3 
Sunetele pot fi deci 

lungi, 
acest lucru ?

Sau pe Si.

Pătrimea durează un timp. 
Am să vă las să socotiți 

singuri cîte pătrimi se pot 
face dintr-o notă întreagă. 
Iar răspunsul vă 
trimiteți 
ției.

Sînt și valori mai mici de
cît cele .
spus pînă acum. Scrieți încă 
o dată în caietul vostru nota 
Mi cu valoarea de pătrime* 
'Așa... Apoi la capătul de 
sus al liniuței agățați un 
steguleț. Iată cum va arăta 
de astă dată nota Mi :

pe care vi le-am

sau așa :

Tot astăzi vă învăț o altă 
valoare de notă, și anume 
șaisprezecimea. Iată cum se 
desenează această nota, 
care reprezintă jumătate 
din valoarea optimei.

Doimea are 2 timpi. Du
rata unei doimi ține cit nu
meri 1-2.

Vreți să spuneți cîte doimi 
sînt într-o notă întreagă ?*.. 
Așa, foarte bine. Răspunsul 
e acesta : două doimi*

Ei bine, cerculețul acesta 
turtit reprezintă nota în
treagă. nota care ține patru 
timpi, adică atît cît numeri 
1-2-3-4. Orice notă scrisă 
așa are valoare de notă în- 
treaqă.

O

Valoarea lui Mi, pe care 
l-ați desenat acum, este 
optime. Optimea este o 
mătate dintr-o pătrime, 
va dura deci jumătate 
timp.

Deci la optime i se adau
gă încă un steguleț*

Și acum va dau un mic 
exercițiu. Va trebui să prF 
viți cu atenție fiecare notă 
și să-mi scrieți numele și 
valoarea ei.

Uneori sunetele pot avea 
durate mai mici. De pildă.

Răspunsul îl aștept la redacție : „Scînteia pionierului". Combinatul Poligrafic 
„Casa Scînteii", pentru prof. BAGHETA'.

Plaiurile 
mele

Plaiurile mele 'dunărene
Ce își pleacă spicele în vint 
Munlii-albaștri, sondele semețe 
Le-am iubit de mică și le cînt...

Primăvara iar topi zăpada
Și păși sfioasă-n codrii mei; 
Mugurii-au ieșit pe ram, s-o vadă 
Iar prin iarba verde — ghiocei..,

Și ca niciodată, primăvara. 
rA-ntîlnit, pe plaiurile mele. 
Uriaș desiășurate-n zare. 
Stoluri minunate de drapele...

l-a zîmbit Bicazul cu mîndrie, 
Scuturîndu-și pletele de soare;
Din Brașov, s-o-ntîmpine,

pe cîmpuri,
'Au plecat noi șiruri 'de tractoare

Iar Galafiul, pe-aripi de lumină 
Se înaltă-n zbor din schele-n 

schele.
Și sădește-n zările albastre. 
Trandafirii roșii din drapele...

Trandafirii cupelor albastre 
Ce-nfloresc peste întinsă-mi tară 
l-a plantat partidul ce prin luptă 
Ne-a adus a tării primăvară.
■ ■■!>•■ *

Plaiurile mele dunărene 
Ce își pleacă spicele în vînt. 
Parcă niciodată, primăvara 
N.-au primit-o cu atîta cînt...

Pioniera ANESIA BALADA
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