
Vizita tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și a altor conducători de partid și de stat 

in regiunea lași
In regiunea . Iași au sosit 

miercuri, 20 septembrie a. c., 
tovărășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Emil Bodnăraș, Leonte 
Rautu, Alexandru Bîrlădeanu, 
vice președinte al Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Gaston 
Marin, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Con
stantin Tuzu, ministrul Metalur
giei și Construcțiilor de Ma
șini, Nicolae Bădescu, preșe
dintele Comitetului de Stat pen" 
tru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare, însoțiți de con
ducători ai unor departamente 
și alți lucratori de răspundere 
din aparatul central de partid 
și de stat. Pe peronul gării Iași, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
tovărășii Virgil Cazacu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
prim seV/etar al Comitetului 
regional de partid Iași, Con
stantin Nistor membru al C.C. 
al P.M.R., președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului 
popular regional, de activiști 
de partid și de stat, de condu
cători ai organizațiilor de 
masa și obștești, de reprezen
tanți ai întreprinderilor și ai 
instituțiilor culturale ieșene. 
Mii de oameni ai muncii 
i-au întîmpinat cu bucurie 
Pe oaspeți, le-au oferit flori și 
au manifestat cu căldura pen
tru Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn și pentru Comitetul sau 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

După ce în cursul dimineții 
a avut loc la Sfatul popular 

regional o ședința de lucru cu 
reprezentanții organelor lo
cale de partid și de stat, în ca
drul căreia au fost examinate 
problemele dezvoltării econo
mice și social-culturale a regiu
nii și orașului Iași pîna în anul 
1965, după-amiaza oaspeții au 
vizitat Atelierele de reparat 
material rulant „Ilie Pintilie’’, 
locurile de amplasare a noilor 
obiective industriale și social- 
culturale, șantierul fabricii de 
ulei și noua fabrica de mobila.

Seara, în sala Teatrului Na
țional „V. Alecsandri" a avut 
loc un spectacol de gala dat în 
cinstea oaspeților.

Vineri, 22 septembrie, a avut 
loc o .adunare a activului de 
partid din regiune, la care to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a făcut o expunere cu pri
vire la problemele dezvoltării 
economice și social-culturale a 
regiunii Iași. Adunarea a prile
juit o puternică manifestare de 
devotament și încredere fața 
de partid, participanții la adu
nare ovaționînd îndelung pen
tru Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, pentru Comitetul său 
Central.

Vineri seara, tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Emil Bod
năraș, Leonte Rautu, Alexan
dru Bîrlădeanu, Gheorghe Gas
ton Marin, au plecat spre 
București.

De-a lungul străzilor și în 
piața gării Iași, mii de oameni 
ai muncii au venit să ureze 
drum bun oaspeților dragi.

Hunedoa
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Și cei mici se bucură de vizita oaspeților dragi...

— Am sosit. Tu ești gata ?
— Sigur, te așteptam.
Și, fără vorba multa, cele 

două prietene, Savenco Geta 
și Frațila Polixenia, eleve la 
Școala de 7 ani nr. 2 din 
Tulcea, au și trecut la lucru.

X___ a
— Scrie : b —

Polixenia a scris, a calculat 
și, exact în cîteva minute, a și 
aflat rezultatul. Apoi rolurile 
s-au inversat. Polixenia alegea 
un exercițiu și îl dicta Getei

C('e sa răspunzi la o astfel 
. de întrebare ? învăț la 

fel ca toți colegii mei. 
în clasă, tovarășul diriginte și, 
mai înainte, tovarășii învăță
tori, de multe ori ne-au vorbit 
despre felul în care trebuie să 
înveți pentru a obține rezul
tate bune. Urmîndu-le sfatul 
am reușit să obțin rezultate 
bune. Cînd vin de la școală — 
noi învățam dimineața — mă- 
nînc, m3 odihnesc puțin și apoi 
învăț. Acum știu din expe
riența că trebuie mai întîi să 
înveți și apoi să-ți scrii te
mele. înainte procedam in
vers. Sa scap de scris că pe 
urmă învăț eu... Și rezultatul ? 
Temele aveau mai întotdeauna 
cîteva greșeli.

Această problemă am rezol
vat-o eu, dar mai erau și al
tele. Pocinogul venea de la 
faptul că îmi plăcea să citesc 
mult. Foarte bine, veți spune 
voi. Și eu tot așa mi-am spus. 
Și atunci învățăm la romîna, 
la istorie, la geografie și... se 
înnopta cînd mă apucam de 
exercițiile și problemele de 
matematică. Azi așa, mîine 
așa, pînă a prins de veste fo

PRIETENE
care. de asemenea, îl rezolva 
repede.

De ce lucrurile mergeau așa 
de bine? Pentru că cele două 
prietene mai întîi își învățau 
fiecare lecțiile acasă, își 
scriau temele iar apoi se în- 
tîlneau și confruntau rezulta
tele, faceau un exercițiu, două, 
în plus, recapitulau lecția tre
cuta. Procedînd în felul ace
sta, și rezultatele sînt din cele 
mai bune. Atît! pentru Geta, cît 
și pentru Polixenia.

GETA COSTIN 

varășul învățător (atunci eram 
într-a IV-a). A stat' de vorba 
cu mine, a explicat clasei în
tregi ce neajunsuri are acest 
procedeu. Acum învăț mai în
tîi la matematică, fizica, o- 
biecte care cer o concentrare 
mai mare, apoi citesc la romî
na, istorie, naturale. După ce 
îmi fac toate lecțiile citesc li
teratură clasică, cărți cu su
biecte din viața pioniereasca, 
povestiri științifico-fantastice... 
Acestșa mă ajută să-mi îmbo
gățesc cunoștințele căpătate în 
clasă. Tot pentru același scop 
mai folosesc și revistele, și 
micile experiențe pe care le 
facem în laborator.

în studiul individual cel mai 
important lucru e să-ți res
pecți programul zilei. Dacă
nu.

O întîmplare din anul trecut
— Alexandra, nu te las să 

copiezi după mine !
— Parc-am fi în clasă ! A- 

colo, mai înțeleg să nu mă 
lași să copiez. Dar aici ? Aici 
sîntem între noi, acasă. Hai 
lasă Livia I...

— Tu ai impresia că doar 
pentru că ne vede cineva nu 
te las să copiezi ? Nu înțelegi, 
Alexandra ! Pe tine te furi, nu 
pe mine.

Așa discutau adesea Damian 
Livia și Stamin Alexandra de 
la Școala de 7 ani nr. 1 din Ti
mișoara.

Alexandrei îi era lene să 
gîndească singură. „De ce să 
ne gîndim amîndouă Ia același 
lucru ?“ sau : „Tu judeci mai 
repede decît mine 1“ erau „mo
tivele" Alexandrei. Adevărul 
era însă că ei îi era pur și sim
plu lene să învețe.

Livia, ce-i drept, protesta că 
nu-i bine ce face, că așa n-o 
să mai meargă — dar n-a avut 
suficientă putere s-o determi
ne pe Alexandra să învețe mai 
bine. Așa se face că, la sfîrși-

■— Mîine mă duc la Be- 
rești, la soră-mea, îi spune 
tata într-o zi mamei.

— Ia-mă și pe mineI am 
sărit eu.

La început, tata, nu și nu. 
Cînd i-am spus că aș vrea s-o 
văd pe mătușa, s-a emoționat' 
și m-a luat. în gînd, mă și 
vedeam plimbîndu-mă prin 
tîrg.

— îmi scriu din astă-seară, 
i-am promis tatii.

— Bine, băiete, mi-a răspuns 
el cu încredere.

De scris, mi-am scris eu. dar 
de învățat...

A doua zi, pe cine credeți că 
asculta la geografie ? Tocmai 
Pe mine. Cu „amintiri" și aju
tat serios de tovarășul profesor 
abia am scos un biet 5. At'unci 
am văzut eu cîtă importanță 

tul anului școlar trecut, Sta
min Alexandra a promovat în 
condiții „suficiente" clasa a
V- a. Dar oare, e de ajuns să 
termini un an școlar oricum ?

Alexandra a plecat din Ti
mișoara în regiunea Oltenia. 
Acolo s-a înscris în clasa a
VI- a.

Vrem, Alexandra, să-ți fa
cem o recomandare sinceră, 
prietenească: învață să mun
cești temeinic. Mai sînt unii 
copii care procedează ca tine. 

are studiul individual profund, 
respectarea programului zilei.

Respectînd programul, acum 
nu mai am nici o nota slaba.

SUȘNESCU CONSTANTIN 
cl. a Vl-a

Școala de 7 ani, comuna 
Balintești, regiunea Galați

ȘTIRI

•
 In acest an școlar, pe 

harta raionului Istria, re
giunea Dobrogea, s-au 

înscris noi construcții de școli. 
Printre acestea se ailă școa

la medie din Babadag cu 16 
săli de clasă și 2 laboratoare, 
școlile din comunele Jurilovca 
și Atmagea.

•
 Toate cele 5 sate ale co

munei Dumbrava, raio
nul Lăpuș, regiunea Ma

ramureș se mîndresc cu cîte o 
școală nouă. Două din aceste 

școli și-au deschis porțile pen
tru prima oară în acest an.

Ar fi bine să vă gîndițl că via
ța nu seamănă cu caietul cole
gului din care poți copia. Lec
ția poți s-o copiezi dar cunoș
tințele pe care le capătă un e- 
lev făcîndu-și singur lecțiile, 
ție îți vor lipsi. Ai înaintea ta 
un întreg an școlar, timp sufi
cient pentru a învăța să... în
veți cum trebuie! Studiul in
dividual perseverent, profund, 
este cheia succesului la învă
țătură.

OANA MAGDU



Alegerea activelor
La începutul fiecărui an șco

lar, în organizația de pionieri 
au loc alegerile președinților 
de grupa, detașament, unitate. 
Acesta e un eveniment impor
tant care contribuie la îmbună
tățirea activității organizației 
de pionieri, la intensificarea 
muncii de educare a pionierilor 
în spiritul dragostei și devota
mentului fața de Partidul Mun
citoresc Romîn și fața de 
scumpa noastră patrie socia
lista.

Alegerile pionierești con
tribuie la creșterea răs
punderii pionierilor în 

ceea ce privește învățătură, 
la întărirea disciplinei și la 
respectarea regulilor muncii 
și vieții pionierești, la dez
voltarea multilaterală a ac
tivității cultural-artistice și 
sportive. In fiecare școală sau 
casă de copii, în fiecare uni
tate, detașament, grupă, alege
rile trebuie pregătite cu multă 
atenție, la aceasta contribuind 
nu numai membrii activului, ci 
și fiecare pionier.

Cunoașterea temeinica a Re
gulamentului organizației de 
pionieri. însușirea semnificației 
angajamentului solemn al pio
nierului și a chemării pionie
rești sînt o minunata chezășie 
a unei comportări cu adevărat 
pionierești, a copiilor. De 
aceea, în perioada pregătirii 
alegerilor pionierești se va or
ganiza, pe detașamente, citirea 
Regulamentului organizației de 
pionieri, însușirea temeinică de 
către aceștia a chemării și a 
angajamentului solemn al pio
nierului. Este recomandabil ca 
discuțiile ce se vor purta în de
tașamente pe marginea Regula
mentului solemn al pionierului, 
să cuprindă exemple concrete 
din detașamentul și unitatea 
respectiva

șa, de pildă, în legătură 
cu îndatoririle pionieru
lui se poate vorbi des

pre acțiunile patriotice desfă
șurate de detașament în cursul 
anului școlar trecut, despre 
rezultatele la învățătură, des
pre munca pentru înfrumuse
țarea școlii a satului sau a 
orașului, despre sprijinul dat 
de pionieri gospodăriei agri
cole colective la strîns spice, 
la întreținerea culturilor, des
pre puieții plantați de pionierii 
detașamentului etc. în discuții 
trebuie subliniat că, așa cum 
reiese din Regulamentul Orga
nizației de pionieri, aceasta 
este organizația politică de

Pe cine să alegeți ?
Iată o întrebare pe care, în 

mod firesc, vi-o puneți fiecare. 
Așa cum reiese din Regulamen
tul Organizației de pionieri, a 
alege și a fi ales este un drept 
al fiecărui pionier. Este nece
sar să-i alegeți ca președinți de 
grupă, detașament, unitate pe 
cei mai buni pionieri, fii de 
muncitori, țărani muncitori și 
fii de intelectuali, pionieri 
care sînt fruntași la învă
țătură și în activitatea ob-

Alegerea președintelui de grupă
Grupa cuprinde 10—15 pio

nieri din același detașament și 
care învață în aceeași clasă. 
Alegerea președintelui de gru
pa se face în adunarea grupei. 
Deschizînd adunarea de grupă 
pentru alegerea președintelui 
ei, tovarășul instructor de de
tașament arată în cîteva cuvin
te scopul adunării și dă apoi 
cuvîntul președintelui de gru
pă. El va citi din caietul grupei 
și din jurnalul detașamentului 
despre principalele activități 
pionierești la care a participat 
grupa de la ultima adunare de 
alegeri și pînă acum. In cazul 
în care este vorba de unifica- 

masă a copiilor din Repu
blica Populară Romînă și lu
crează sub conducerea Par
tidului, care a încredințat în
drumarea ei de zi cu zi Uniu
nii Tineretului Muncitor. Aici 
este necesar să li se explice pe 
larg pionierilor din detașament 
că organizația.-de pionieri are 
ca scop educarea copiilor în 
spirit comunist, în spiritul de
votamentului pentru partidul 
nostru iubit, pentru patria 
noastră socialistă, în spiritul 
dragostei pentru marile reali
zări ale regimului de democra
ție populara din satul, raionul 
și orașul fiecăruia, din întreaga 
noastră țară. Față de aceste is
torice înfăptuiri, pionierul sim
te o mare mîndrie patriotica, 
dorința de a contribui la desă- 
vîrșirea lor, de a păstra și în
griji bunurile obștești. A fi ga
ta întotdeauna la chemarea 
partidului, înseamnă a învăța 
și a munci astfel încît să poți 
îndeplini cu cinste orice sar
cină pe care partidul ți-o va da, 
așa cum părinții voștri, munci
tori și țărani, conduși de par
tid, îndeplinesc cu eroism mă
rețele sarcini pentru desăvîrși- 
rea construcției socialiste.

Znsușindu-și cu perseverența 
cunoștințele predate la 
școală, participînd cu hăr

nicie la acțiunile patriotice, 
comportîndu-se în mod exem
plar, pionierii își îndeplinesc 
zi de zi angajamentul solemn 
de a fi credincioși patriei so
cialiste și partidului nostru, de 
a fi pregătiți să devină mîine 
schimbul eroicilor constructori 
de azi.

Perioada pregătirii alegerilor 
pionierești trebuie să fie o ade
vărată sărbătoare în fiecare u- 
nitate. Se recomanda să învă- 
țați noi cîntece și poezii dedi
cate patriei și partidului nostru 
noi jocuri pionierești, să orga
nizați mici expoziții cu lucrări 
realizate în cadrul concursuri
lor tradiționale ale organizației 
de pionieri. E bine să alcătuiți 
albume și panouri care să re
prezinte acțiunile patriotice pe 
care le-ați organizat, succese
le voastre în activitatea cultu- 
ral-artistică și sportivă. Aces
tea toate pot fi alcătuite atît pe 
unitate cît și pe detașament. 
Activul pionieresc trebuie să 
afișeze din vreme. în locu
rile cele mai vizibile, data exac
tă a ținerii fiecărei adunări 
pentru alegerea președinților 
la grupe, detașamente, unitate.

ștească, sîrguincioși, entu
ziaști, cu inițiativă, care 
sînt exemplu de disciplină și 
comportare și care își îndepli
nesc cu conștiinciozitate sarci
nile, se bucură de simpatia 
pionierilor și școlarilor. Pre
ședinții de grupă, detașament, 
unitate, care au experiență și 
rezultate bune în activitatea 
pionierească, este recomanda
bil să fie din nou propuși pen
tru a fi realeși...

rea a două grupe, ambii preșe
dinți vor citi, separat, despre 
activitatea fiecărei grupe. 
După citirea însemnărilor des
pre principalele activități pio
nierești, la care a participat 
grupa, pionierii își spun păre
rea și fac propuneri pentru ac
tivitatea de viitor.

Grupa este o colectivitate 
pionierească mai restrînsă de- 
cît' detașamentul, dar cîte nu 
poate înfăptui ea ! In grupă se 
nasc multe inițiative valoroa
se privind îmbunătățirea mun
cii de învățătură sau înfrumu
sețarea școlii, păstrarea bunu
lui obștesc etc. Pionierii gru

pei se cunosc foarte bine între 
ei, sînt întotdeauna împreuna. 
In excursii, la acțiunile patrio
tice ei sînt nedespărțiți. Ade
sea, ei își consacră adunările 
de grupa învățăTii unor noi cîn
tece, poezii, jocuri, pregătirii 
unei șezători sau însușirii u- 
nor deprinderi practice (călca
tul, cusutul nasturilor, legatul 
cărților etc.) De multe ori, dacă 
o astfel de inițiativă a unei 
grupe da rezultate bune, ea se 
extinde în întregul detașament. 

_ Membrii unei grupe trebuie să 
fie între ei buni prieteni dar 
în același timp și exigenți: ei 
nu trebuie să tolereze nici o ie
șire de indisciplina, nici o ră- 
mînere în urmă la învățătura. 
Ajutorul la învățătură nu tre
buie confundat cu dădăceala. 
Cel mai bine este ca fiecare 
pionier să învețe și să-și scrie 
temele de unul singur, conform 
programului zilei, și abia după 
aceea sa se întîlnească cu doi,

Alegerea președintelui de detașament
Detașamentul de pionieri se 

constituie pe an de studii și 
cuprinde pe toți pionierii din 
clasele paralele. De exemplu, 
pionieri din clasa a VII-a A, 
a VII-a B. a VII-a C. for
mează un singur detașament, 
(în cazul în care numărul pio
nierilor dintr-un an de studiu 
e mai mare de 80, se vor for
ma doua sau mai multe deta

șamente). Iată dar ce colectiv 
puternic reprezintă detașamen
tul ! Numeroși, avînd aceeași 
vîrsta și aceleași preocupări, 
îndrumați de instructorii de 
detașament și de instructorii- 
ajutor, pionierii unui detașa
ment pot înfăptui multe lucruri 
frumoase. începutul acestor 
realizări se conturează o dată 
cu desfășurarea adunării pen
tru alegerea președintelui de 
detașament, cu alcătuirea pro
gramului de activități. Alege
rea președintelui de detașa
ment se face în adunarea de 
detașament.

La adunarea pentru alegerea 
președintelui de detașament 
participa instructorul de deta
șament — care conduce adu
narea — și sînt invitați tovară
șii diriginți sau învățători ai 
claselor paralele precum și 
tovarăși din „Sfatul unității 
de pionieri".

Adunarea începe cu ceremo
nialul pionieresc. După ce to
varășul instructor de detașa
ment va arăta scopul adunării, 
președintele va citi din jurna
lul detașamentului și din jur
nalul unității despre activita
tea detașamentului. în cazul 
cînd este vorba de unificarea 
a două sau mai multe detașa
mente, fiecare președinte va 
citi, pe rînd, însemnările cele 
mai semnificative din jurnalul 
detașamentului. Urmează apoi 
ca pentru detașamentul astfel 
constituit să se aleagă un sin
gur președinte.

După ce ascultă citirea în
semnărilor despre principalele 
activități pionierești la care a 
participat detașamentul, pio
nierii își vor spune părerea 
despre cele realizate pînă acum 
și vor face propuneri în vede
rea definitivării programului 
de activități. Este recomanda
bil ca pionierii să arate ce în
treprinderi și unități agricole

pionierești
Vrei pionieri din grupă, care au 
procedat ca și el, și să discute 
rezultatele problemelor deja re
zolvate, ideile principale ale 
lecțiilor deja însușite.

Este necesar ca pionierii să 
țină seama de toate acestea a- 
tunci cînd vor participa la adu
narea pentru alegerea președin
telui de grupă. Cu acest prilej, 
ei trebuie să facă propuneri cît 
mai interesante pentru viitor, 
iar inițiativa are, și aici, un 
cuvînt de spus. Se face apoi 
propunerea pentru pionierul 
care urmează să fie ales pre
ședinte de grupă. Pionierii își 
spun părerea asupra acestei 
propuneri. Se trece la vot des
chis prin ridicarea de mîini. 
Dacă cel propus e votat de ma
joritatea pionierilor, acesta e 
declarat ales și tovarășul ins
tructor de detașament îi înmî- 
nează gradul pionieresc de 
președinte de grupa.

socialiste vor să viziteze, să 
propună întîlniri cu activiști de 
partid și de stat, cu muncitori 
și colectiviști fruntași, să ex
plice ce acțiuni doresc să se 
organizeze în sprijinul pregă
tirii pentru îndeplinirea condi
țiilor cerute de distincțiile pio
nierești, ce adunări pe materii 
și alte forme să se inițieze în 
sprijinul muncii de învățătură, 
ce acțiuni culturale și sportive 
le-ar place etc. Este recoman
dabil ca pionierii să precizeze 
căror obiecte de studiu e ne
cesar să li se dedice serate 
științifice, experiențe demons
trative ce discipline SDor- 
tive ar dori sa practice cu 
deosebire, ce programe artis
tice ar vrea să organizeze etc.

în urma acestor discuții, pro
gramul de activități e comple
tat și supus spre aprobare a- 
dunării. Se face propunerea 
celui ce urmează să fie ales 
președinte de detașament. Dacă 
majoritatea pionierilor îl va 
vota, el va fi declarat ales și 
tovarășul instructor de detașa
ment îi va înmîna gradul de 
președinte de detașament. Apoi, 
tovarășul instructor le va face 
cunoscut pionierilor colectivul 
de conducere al detașamentu
lui, care este format din pre
ședintele detașamentului și 
președinții de grupă. Va fi un 
colectiv de conducere nume
ros, puternic, avînd toate con
dițiile să conducă cu pricepere 
activitatea detașamentului. De 
felul în care va ști să organi
zeze îndeplinirea cu succes a 
programului de activități, co
lectivul de conducere va răs
punde ulterior în fața detașa
mentului. Sarcina cea mai im
portantă a colectivului de con
ducere al detașamentului este 
să organizeze astfel activitatea 
pionierească încît orice acțiu
ni, orice activități să contri
buie la educarea pionierilor în

spiritul dragostei pentru patria 
noastră socialistă, al devota
mentului nemărginit pentru în
țeleptul conducător al poporu
lui nostru, Partidul Muncito
resc Romîn.

Alegerea 
președintelui 

de unitate
După terminarea în toata 

școala a alegerilor președin
ților de grupe și detașamente, 
urmează să aibă loc adunarea 
pentru alegerea președintelui 
unității. La adunare participa 
toți pionierii din unitate, to
varășul instructor superior 
care conduce adunarea și se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. care îndrumă activita
tea unității respective. Sînt in

vitați : secretarul organizației 
de baza P.M.R. din Școală, di
rectorul școliij diriginți, profe
sori, învățători, utemiști, to
varăși din „Sfatul uni,tații de 
pionieri". Adunarea începe cu 
ceremonialul pionieresc. După 
ce tovarășul instructor superior 
anunță scopul adunării, se dă 
cuvîntul președintelui de uni
tate care va citi din jurnalul 
unității despre activitatea pio
nierilor. Participînd la discuții, 
copiii vor arăta rezultatele ob
ținute de detașamente în acti
vitatea de educare patriotică, 
în manifestările cultural-artis
tice, în întrecerile sportive, în 
cadrul concursurilor tradițio
nale ale organizației de pio
nieri, în munca de îndeplinire 
a condițiilor pentru obținerea 
distincțiilor pionierești etc. Es
te necesar ca pionierii să vină 
cu cît mai multe propuneri vii, 
interesante pentru programul 
de activități. Ei pot propune ca 
unitatea să îngrijească un mo
nument al luptei clasei munci
toare, să organizeze marșuri 
pionierești pentru cunoașterea 
locurilor istorice legate de lup
ta clasei muncitoare sub con
ducerea partidului, să viziteze 
fabrici și uzine, gospodării a- 
gricole de stat și colective, să 
planteze cu puieți un deal sau 
o rîpă, să ia în îngrijirea sa 
un grup de străzi sau un parc, 
să se ocupe de copiii unei gră
dinițe, să înființeze un teatru 
de păpuși, să ajute la întreți
nerea culturilor pe ogoarele 
G.A.C., să organizeze activi
tăți pionierești de duminica 
etc.

După ce adunarea aprobă 
programul de activități pe 3 
luni, completat cu propunerile 
pionierilor și după ce tovară
șul instructor superior le face 
cunoscute copiilor principalele 
activități ce vor fi organizate 
în toată perioada anului șco
lar, se face propunerea celui 
care urmează să fie ales pre
ședinte de unitate. Dacă el în
trunește majoritatea de vo
turi — votul se face prin ridi
care de mîini — este declarat 
ales și primește gradul pionie
resc de președinte de unitate. 
Instructorul superior anunța 
apoi colectivul de conducere 
al unității.

Adunarea ia sfîrșit cu cere
monialul pionieresc.

Atît adunările de alegeri la 
detașamente cît și cele de ale
geri pe unitate vor cuprinde 
în încheiere programe artisti
ce alcătuite din cîntece și poe
zii dedicate patriei și partidu
lui nostru, dansuri populare, 
jocuri pionierești, vizitarea ex
poziției cu lucrări executate 
de micii tehnicieni, micii na- 
turaliști etc.

La sfîrșitul fiecărei adunări 
de alegeri la grupă, detașa
ment, unitate, se scrie în ca
ietul de grupă, jurnalul deta
șamentului și, respectiv, al u- 
nității despre cum a decurs 
aceasta
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Liviu nu intra în laborator 
pentru întîia oara. Anul 
trecut a venit deseori 

aici, fie pentru a lua o planșa, 
fie pentru un aparat de fizica. 
De fiecare data, privirile sale 
căutau cu curiozitate pe raftu
rile înțesate cu eprubete, bor- 
canașe etichetate, sticluțe colo
rate... Știa că ele conțin fel de 
fel de substanțe avînd fiecare 
povestea ei, că pionierii din 
clasa a VII-a executa cu ajuto
rul lor diferite experiențe inte
resante.

De la un timp, Liviu începu

se sa dea tîrcoale laboratoru
lui chiar și atunci cînd nu tre
buia să ia un aparat de fizică. 
Pur și simplu, îl atrăgea împă
răția aceea misterioasă a ele
mentelor și substanțelor chi
mice. Invocînd te miri ce mo
tiv, zăbovea vreme îndelun
gată citind formulele de pe eti
chete, cercetînd curios epru- 
betele. Dar iată că acum Bă
nica Liviu intra în laborator, 
cum s-ar spune, ca la el aca
să ; anul acesta e în clasa a 
VII-a, în orarul său a apărut 
un nou obiect: chimia ! La pri

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

ma oră de chimie, el și priete
nii săi, Căpruță Manole și Sta
nislav Constantin au fost nu
mai ochi și urechi. Tovarășa 
profesoară a început prin a le 
explica despre substanțele chi
mice și transformările lor. „In
teresant, își spuneau ei, dar să 
facem mai repede experiențe!" 

Ca și cum le-ar fi ghicit 
gîndul, tovarășa profesoară în
cepu să amestece cîteva sub
stanțe într-o eprubetă.

A trecut prima oră de chi
mie, apoi a doua... a treia... 
Acum, în clasa a VII-a de la 
Școala de 7 ani nr. 15 din Si
biu, chimia este un obiect 
pentru care majoritatea copii
lor simt o mare atracție. Cris- 
tea Emilia, care dorește să 
devină tehnician chimist, O- 
prean Lucia, care vrea să fie 
profesoara de științele naturale 
și, desigur, Liviu și prietenii 
sai studiază cu interes noul o- 
biect. Liviu și prietenii săi au 
hotărît chiar să-și facă un mic 
laborator acasă.

E. TOFAN

Pionierii coborau de pe 
deal. dinspre gospodăria 
agricolă colectivă din Bră- 
ești, aproape de Dorohoi. 
Cîteva albine bîzîiră în 
preajma lor. Atenfi, pionie
rii le urmăriră vibrația de
licată și iute a aripilor, 
înainte, mai de mult, albina 
le era și nu Ie era cunos-

prindu-le să iacă strică
ciuni pomilor și semănătu
rilor. Vie/uirea albinelor, 
plină de minunății, măiestria 
omului de i. _ 
ajuta le-a atras pionierilor 
luarea aminte. De acum, al
binele au devenit pentru ei 
cunoștințe plăcute. în acest 
an școlar, nu se vor mai

nujii, măiestria j 
a Ie folosi și |

1

tanță. Pentru fiecare se găsește 
cîte ceva de făcut. Cei mai 
mari au pus florile. Priviți-le : 
gherghine, zorele... Știți, tot' ce 
ne stă nouă în puteri, facem! 
Tîrguim, curățăm cartofii la bu
cătărie, reparăm micile strică
ciuni de la instalația electrică, 
ajutăm poștașului să-l găsească 
pe destinatarul unei scrisori 
cu adresa nu prea clară, dăm 
o mina de ajutor invalizilor

— De ce nu ? Frică nu ne 
este, sănătoși sîntem, cu arit
metica stăm destul de bine. 
Și-apoi, nu uitați, locuim în 
orășelul Gagarin. E și asta 
ceva, nu ?

— Desigur, chiar Iuri Ale- 
xeevici s-ar bucura să afle că 
are atîtia urmași curajoși.

— Cine știe, poat'e chiar el 
o să ne fie profesor de cosmo
nautică. Pînă una, alta, avem 
numere de cosmonaut.

f 
I
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Nu-i mai înalt decît trebuie 
să fie un elev de clasa a doua. 
Are im zîmbet îndrăzneț, ochi 
pătrunzători și părul pieptănat 
cu grija. îl surprind udînd 
florile din fața blocului nou în 
care locuiește. E unul din pri
mii locuitori ai orășelului Ga
garin, care se construiește în 
cuprinsul Odesei. E mîndru ca 
orășelul lui poartă numele ce
lui dinții cosmonaut.

Ne dăm mina. El își șterge 
mai întîi palma umeda, după 
ce muta stropitoarea în cea
laltă mînă.

— Timur 1 rostește băiatul. 
Mă cheamă Timur Nikagosov 
și învăț la Școala elementară 
nr. 77.

— Te cheamă ca pe erou 
lui Arcadii Gaidar. Ai citit 
cartea ?

— Am învățat nu de mult sa 
citesc, dar pe Timur acela îl 
știu încă din film. Acum ci
tesc și cartea. Aș vrea sa-i 
semăn.

Arat spre florile pe care le 
stropea mai înainte.

— Păi... am impresia că-ți 
place să faci „muncă obștea
sca".

El iasă privirea în pămînt.
— Nu numai eu... Toți cîți 

locuim aici facem muncă ob
ștească. Vîrsta n-are impor-

de război...
Ascultîndu-1, încerc senti

mentul ciudat că-1 aud vorbind 
pe Timur, eroul lui Gaidar. 
Ceilalți copii ne înconjoară.

— Dar cu școala ?
— începe curînd, răspund o 

mulțime de glasuri vesele
— Abia așteptăm să încea

pă, adaugă Timur Nikagosov. 
Vrem să învățăm bine, mult.

Altfel, degeaba visăm sa de
venim cosmonauți...

Privesc în jur. Nimeni nu 
zîmbește. Toți au o expresie 
serioasă, gravă.

— Vreți să deveniți cosmo- 
nauți ?

Fac ochii mari. 
— Cum adică ?
— Păi, eu sînt „cosmonau

tul nr. 17.612". Băiatul blond 
de colo e cosmonautul 17.621, 
celălalt...

— Și de ce ați început cu 
numere atît de mari ?

— Ei, clipește el nițel trist, 
pentru că mai avem destul 
pînă să creștem. Pînă atunci, 
citi oameni sovietici nu vor 
porni în Cosmos, înaintea noa
stră...

De astă dată, la plecare, dau 
mîna cu toți. Și fiecare ține să 
se prezinte : Cosmonautul
17.608, Cosmonautul 17.615... 
Capăt în dar o crenguță de 
măslin și unul din micii cosmo- 
nauți îmi șoptește: „Mir i 
drujba".

Părăsesc orășelul Gagarin, 
mulțumit că i-am cunoscut pe 
tinerii săi locuitori. Ei își ajută 
deocamdată părinții, îngrijesc 
de flori și de frații mai mici, 
învață cu sîrguință, se mîn- 
dresc cu numele orășelului 
lor. Dar mîine, care dintre ei 
își va dărui numele unui nou 
oraș răsărit pe harta Uniunii 
Sovietice ? Care dintre ei va 
descifra mai departe tainele 
Cosmosului ? Poate cosmonau
tul 17.612, Timur Nikagoșov...

MIHAI STOIAN
Odesa, wgust 1961.

cută. La școală venise în 
mijlocul lor nu o albină a- 
devărată, ci doar una dese
nată pe planșele de la știin
țele naturale și în mulaj, a- 
semenea viermelui de mă
tase. în timpul verii însă, 
pionierii de la Școala de 7 
ani din Brăești au dorit s-o 
cunoască mai bine, să aile 
și mai multe amănunte des
pre viafa ei și foloasele pe 
care le aduce omului. A- 
ceastă dorință era lesne de 
realizat, cu atît mai mult 
cu cit la Gospodăria agri
colă colectivă „Victoria" din 
Brăești se afla o stupină. Și 
iată-j pe toți adunați în ju
rul colectivistului Ion An- 
dreescu — apicultor la gos
podărie — care-i plimba 
de-a lungul stupilor, poves- 
tindu-le multe lucruri inte
resante. Pionierii au obser
vat că în jurul stupinei se 
întinde o grădină minunată, 
plină de plante melifere (a- 
dică plante de la care albi
nele pot aduna nectarul). 
Cînd a fost desfăcut unul 
din stupii sistematici, pio
nierii au urmărit cu privirile 
roiala harnică a acestor in
secte atît de vrednice: ele 
dau mierea nespus de gus
toasă, de hrănitoare, tot ele 
contribuie la rodirea bogată 
a semănăturilor și pomilor, 
ele împiedică înmulțirea 
gîngăniilor vătămătoare, o-

mulțumi doar să viziteze 
stupina gospodăriei; price
perea lor, care s-a dovedit 
demnă de laudă în alte în
deletniciri importante ca, de 
pildă, creșterea viermilor 
de mătase, se va face sim
țită și în albinărit. Vor avea 
stupi chiar la școală. încă 
de pe acum 
viata albinelor, 
colectiviștilor.
vor porni să-și transforme 
dorința în fapte.

M. DIACONU

ei studiază 
cer statul 
în curînd

Școalacițiva dintre 
ani nr. 136 din

micii apicultori 
București, cercetînd unul 

din stupii școlii.

■ ■■



ca feciorul meu vrea sa 
tainele culturii plan-

place, mi-am zis, por-

Colectiviștii îl înconjurară 
cu dragoste pe tînarul subți
rel. cu parul castaniu.

— Feciorul meu! zise mîn- 
dru un batrîn colectivist, Ama- 
teesei în copilărie dorea sa 
cunoască atîtea taine ale pă- 
mîntului încît nici eu nu-i pu
team răspunde la toate. Dese
ori întreba de ce pe dealurile 
Doroșcani și Obrijeni — care 
înconjoară comuna noastră — 
nu cresc vii așa cum sînt pe 
alte meleaguri ieșene. însă alt
ceva îl framînta deosebit; cum 
poate să crească și să respire 
griul sub zăpada 1? îmi dădeam 
seama 
învețe 
telor.

De-i
țile-i șînt deschise. Azi feciorii 
noștri pot învăța la școlile cele 
mai înalte. Așa se face ca 
după ce a terminat școala me
die. a mers la Institutul agro
nomic din Iași. Astăzi, iata-1: 
e din nou în comuna, în colec
tiva noastră din Popești...

M-am apropiat de tînarul a- 
gronom și, dintr-o vorba-ntr- 
alta, s-a iscat discuția :

— Ați terminat de mult ins
titutul ? Cum vă simțiți aci, 
în gospodărie?

— Dacă aș spune ca ma 
simt „bine", ar fi prea puțin. 
Din copilărie mi-a plăcut sa 
trăiesc în lumea plantelor, sa 
le cunosc bine, să ma ocup de 
cultivarea lor. Dar stați o cli
pa. să repartizam brigăzile, și 
după aceea vom merge îm

preuna sa ne cunoașteți și gos
podăria noastră.

M-a dus prima data jă vad 
cele doua qrajduri înălțate de 
curînd.

— Au devenit neîncăpatoa- 
re pentru cele 270 de bovine. 
Ne gîndim unde sa mai zidim 
unul...

în cîmp, s-a oprit la margi
nea tarlalei de sfecla. 1 
plecat dînd cu mîinile, 
în laturi, pămîntul din 
unei sfecle.

— O vedeți cît de 
este ? ! Toate sînt așa.

Ne-am îndreptat apoi 
coastele dealurilor.

— Veniți să ne vedeți și 
via. Aci nu creștea nici iarba. 
Dar urmînd îndemnul partidu
lui, am îmblînzit coastele 
dealurilor, le-am tratat cu 
îngrășăminte naturale și chi
mice și am plantat vița de 
vie. Colectiviștii muncesc cu 
însuflețire și viata ni-i tot mai 
îmbelșugata

Mii de araci susțineau joar- 
dele încărcate cu
aur.

— Deși sîntem 
totuși sperăm să 
recolta bunișoară. 
tor, de aci vom aduna multe 
tone de struguri. Pe coastele 
acestea, care altădată erau 
sterpe și triste, vor răsuna cîn- 
tecele fetelor și flăcăilor. Ma 
bucur că muncesc în gospodă
ria colectiva, că pot contribui 
și eu la înflorirea satului în 
care m-am născut. De altfel,

S-a a- 
, ușor, 

jurul

mare

spre

ciorchini de

la început, 
strîngem o 
Dar în vii-

devenitcolectiva noastră a șî 
milionară...

își mai roti odata 
peste cîmpuri. Apoi :

— Acum, poate ma 
mai bine de ce m-am 
în comuna natala...

privirile

înțelegi 
înapoiat

N. BULGARU

— N-am văzut marea 
ca tine, dar frumos ca-n 
tabăra de la Prundul Bîr- 
găului, nu cred să fie în 
altă parte. Și de fapt, am 
văzut și marea... Nu-i 
așa, Nicule ?

— Așa-i! dădu din cap 
un năpîrstoc cu nasul 
cîrn, cel mai mic din 
grupul de băieți întîlniți 
în grădinița din fața casei 
cu trepte înalte de piatră, 
de pe strada Brădetului. 
La Bicaz ne-am plimbat 
chiar cu vaporul... Am vă
zut hidrocentrala, apoi 
Lacul Roșu, căsuța Iui 
Creangă. Cîte n-am văzut 
în excursie !

Dumitrescu Matei, Mu
si Virgil și toți ceilalți 
care se întorseseră din 
tabăra de la Prundul Bîr- 
găului aveau, într-adevăr, 
cu ce se lăuda. Dar tot 
atît de bogate erau și a- 
mintirile pionierilor și 
școlarilor care au fost în 
tabără la mare, ca Țuiu 
Gheorghe sau Rîșnovea- 
nu Lazăr. Se vedea după 
chipurile bronzate de 
soare și privirile vesele, 
luminate de bucuria co
pilăriei lor fericite.

— Pe timpul școlii, ne 
străduim să învățăm cu 
sîrguință, iar vara, în va
canță, mergem în tabere 
la munte și la mare, mi-a 
spus pionierul Rîșnovea- 
nu Lazăr. Mereu însă, ne 
petrecem plăcut clipele 
libere. Acum avem repe
tiție la orchestră. Eu sînt 
acordeonist, Matei cîntă 
la mandolină, Țuiu la 
chitară. Să mergem, to
varășul profesor Naidin a 
și venit!

De la o fereastră, des
chisă larg, se auzeau 
lin sunetele unui pian.

Luat de valul copiilor, 
am urcat treptele de pia
tră ale Casei de copii șco
lari nr. 7 din Capitală,

unde mă aflam. Peste tot, 
în dormitoare, curățenie 
ca în farmacie. Pe jos, 
covoare lungi, înflorate.

M-am oprit în pragul 
unei săli spațioase, fru
mos împodobită.

— Aici e sala de repe
tiție, se vîrî în vorba a- 
celași copil cîrn, Virgil.

— Obiectele pe care 
le vedeți aici sînt făcute 
de copiii noștri, la noi, 
în atelierul de artă apli
cată, îmi explică profeso
rul de muzică Traian 
Naidin. Și panopliile cu 
pepeni sculptați în lemn, 
și căprioarele, și, bineîn
țeles, trăsura de colea...

Trăsura nu era altceva 
decît întruchiparea unei 
scene din povestirea 
„Punguța cu doi bani" de 
Ion Creangă : într-o tră
sură miniaturală, la care 
sînt înhămați doi cal, ai
doma ca în realitate la 
înfățișare, șade proțăpit, 
cu figura prostească, bo
ierul ; iar în urma lui, a-

lergînd, cine credeți ? 
Cocoșul I O adevărată lu
crare de artă.
— Și cine le-a făcut ?
— Nu mai sînt aici, au 

plecat să dea examen la 
facultate. De altfel, cinci 
dintre copiii noștri sînt 
deja studenți: la chimie, 
la politehnică, la arhitec
tură. Au crescut mari, 
și-au luat zborul...

Cînd am plecat din 
mijlocul copiilor, i-am 
lăsat cîntînd. Dintre ei 
mă privea zîmbind, cu 
ochi mari, plini de încre
dere în viitor, Virgil. Ca 
mîine își va lua ș> el 
zborul ! Lui și celorlalți 
copii de aici, partidul 
le-a asigurat nu numai 
căldura căminului, masă 
din belșug și îmbrăcămin
te, cărțile de școală — 
totul gratuit — dar și po
sibilitatea de a-și realiza 
visurile cele mai îndrăz
nețe.

AL. DINU IFRIM

Ci u mișcări sigure, un băr
bat abia trecut de trei
zeci de ani umblă prin

tre stupii așezați în rînd pe pa
jiștea de mentă înflorită. Des
face capacul fiecărui stup, con
trolează cu atenție ramele pe 
care sînt așezați fagurii și unde 
miile de albine își depun rodul 
hărniciei — mierea. E Gheor
ghe Ernuțeanu, prisăcarul gos
podăriei agricole colective din 
comuna Ștefan ce! Mare, raio
nul Fetești.

Prisaca a luat ființă în pri
măvara anului 1954 cînd gos
podăria a cumpărat 20 de stupi 
și a crescut an de an. S-au 
bucurat mult colectiviștii cînd 
autocamionul încărcat cu stupi 
a intrat pe poarta gospodăriei. 
Dar și mai bucuroși au fost 
cînd toamna au primit pentru 
zilele muncă primele cantități 
de miere.

De atunci, în fiecare primă
vara, stupii sînt urcați în au
tocamioanele gospodăriei și 
duși departe, pe bălțile Borcei, 
după nectar. Acasă se întorc 
doar toamna, tîrziu, cu fagurii 
doldora de miere spre bucuria 
colectiviștilor. Astăzi, prisaca 
numără 182 de stupi, iar în 
viitorii ani ea va crește și mai 
mult, căci veniturile pe care le 
aduce sînt mari.

— Numai în 1960, de la fie
care din cei 145 de stupi pe 
care îi aveam atunci, spune to
varășul Ernuțeanu, am obținut 
cîte 500 lei. în medie cîte 21

kg. miere de stup. Pentru zile- 
le-muncă, colectiviștii au dus 
acasă pe lîngă bani, grîu, po
rumb, vin, brînza, și miere. A- 
nul acesta, ca și în anii tre- 
cuți, colectiva va trimite pe 
piața orașelor noi cantități de 
miere, iar colectiviștii vor pri
mi din nou miere din prisaca 
gospodăriei, căci în curînd stu
pii vor fi aduși: pentru iernat.

După Plenara din ou iunie—1 
iulie în care sd analizează 
mersul îndeplinirii Directive
lor Congresului al IlI-lea pri
vind construirea socialismului 
Ia sate și dezvoltarea agricul
turii și unde s-a arătat cît 
de important este sectorul api
col, pentru veniturile pe care 
le aduce, colectiviștii din co
muna Ștefan cel Mare au ho- 
tărît ca an de an să sporească 
numărul stupilor din prisaca 
Ia care muncește cu atîta dra
goste și tovarășul Gheorghe 
Ernuțeanu.

E. ROȘCA

Priveam rama unei fotografii 
cu satisfacția pe care ti-o dă 
totdeauna un obiect de artă. 
Parcă era lucrată în altită. 
Motive naționale întîlnite de 
obicei pe ii — cusute cu ar- 
nici sau mătase — stau în
florite cu toată frumusețea lor 
pe lemn.

Această ramă se află în casa 
minerului Constantin Spilca 
din Baia de Fier...

De altfel, casa lui, în afară 
de mobila nouă, modernă, e 
toată împodobită cu lucruri de 
artă populară.

— Sînt foarte frumoase, 
m-am adresat gazdei, de unde 
aveți asemenea lucruri ?

— Mi-a plăcut totdeauna să 
cioplesc... Așa, din cînd în 
cînd, în timpul liber...

M-am gîndit că în tara noa
stră, arta populară se bucură 
de multă prețuire. Multe expo
nate de artizanat Incintă vizi
tatorii, iar omul modest, care 
mi-a dat un asemenea răspuns, 
este unul dintre necunoscuta 
făurari de frumusețe.

— Cred, i-am zis eu, că pre
ocuparea asta de a „ciopli" 
flori în lemn vă place totuși 
cel mai mult.

M-a privit mirat.
— De ce? Credeți că meseria 

mea nu-i frumoasă ? Eu mi-am

tandru, continuă Constantin 
Spilca, și ar trebui acum să-mi 
aleg meser , tot pe cea de 
miner mi-aș alege-o. Deși, 
cred că toate meseriile sînt 
frumoase. Dar parcă totuși, 
meseria de miner e și mai fru
moasă. Vara aceasta, conce
diul de odihnă mi l-am petre
cut Ia mare, la Vasile Roaită. 
Erau acolo muncitori din toate 
ramurile industriei. Fiecare se 
lăuda cu meseria lui. Dar cînd 
a venit un grup de vizitatori 
străini din Occident și au aflat 
că sînt miner, de mine s-au 
interesat mai mult.

— Ești inginer de mine ? 
m-au întrebat ei.

— Nu/ Sînt simplu miner. 
Mînuiesc ciocanul de perforat 
în galeriile muntelui Cătălinul.

Vizitatorii m-au privit mi
rați și neîncrezători. In tara 
lor. un miner nu poate să 
meargă la băi, la mare... S-a 
mirat că eu, simplu miner, cîș- 
tig lunar peste 2.000 de lei.

Am meserie frumoasă și cîș- 
tig bine. In șut, cioplesc flori 
în stîncă... Acasă, în orele li
bere, ce să fac ? Mai citesc o 
carte, merg la căminul cultu
ral, mai văd un film și, din 
cînd în cînd, mai cioplesc flori 
de lemn...

M. CALIN

minerul Con- 
își iubește cu 

Pe perete.

ai îndrăgi-o și

ales-o. E o meserie bună și are 
o frumusețe pe care o simte 
numai adevăratul miner. Dacă 
ai cunoaște-o. 
dumneata.

într-adevăr, 
stantin Spilca
adevărat meseria, 
la loc de cinste, într-o ramă 
meșterită de el se află o diplo
mă mai veche de miner frun
taș. iar lîngă diplomă a apă
rut în acest an un stegulet 
mic, în trei colturi, roșu: Stea
gul fruntașului în producție.

— De-aș mai fi odată băie-



Dimineața, toti copiii sînt 
treziți de soare, care este tot 
atît de bun și de darnic ca și 
întreaga noastră țara. Cînd 
soarele răsare în republicele 
baltice, lînga marea albăstruie 
ca aripa de porumbel, micii 
estonieni, letoni și lituanieni 
mai dorm somn adînc. Iar cînd 
razele amiezii încing nisipul de 
pe plaja litoralului și copiii 
pescarilor din Orientul înde
părtat urmăresc cît de solemn 
coboară soarele la orizont.

— Salut, soare! — saluta
astTnl în fiecare dimineață 
flăcăiandrul bălai din Riazan.

— Tere I Sveiki ! — îi spun 
copiii din Tallin și Klaipeda. 
Iakutul ars de soare, cu po
meții proeminenți, gruzinul 
subțire și iute și tînărul bie
lorus — fiecare saluta dimi
neața în limba sa. Sînt atît de 
mulți copii la noi oacheși și 
bălăiori, încît daca soarele ar 
dori să-i numere, s-ar încurca.

într-adevăr, nu este o sarcină 
ușoară sa numeri întreaga noa
stră familie unita a popoarelor 
U.R.S.S., căci ea cuprinde 
peste 100 de popoare mari și 
mici. Și toți locuitorii uriașu
lui nostru stat, care se întinde 
de la o mare la alta sînt într-o 
dispoziție sărbătoreasca. în 
diferite limbi răsună cuvintele, 
care fac sa se lumineze fețele:

„Generația actuală de oa
meni sovietici va trăi în co

muni sm“, a spus partidul în 
proiectul noului său program.

Comunism I... El apărea în
totdeauna ca un vis îndepărtat. 
Și iata-1 acum aproape de tot! 
Și doar nu demult...

...Sărmanul kirghiz nomad 1 
Blestema cu întreaga familie 
soarele hain care-i arsese pă
șunile și-l mîna din nou sa 
meargă și să se ploconească 
baiului. Și cui să se plînga de 
soarta sa ?...

Parca poți sa recunoști acum 
pe fostul sărac în savantul 
calm și plin de siguranță, 
care, de la catedra Academiei 
Kirghize de științe, citește o 
conferința în limba materna ? 
Și oare nu-i o minune faptul 
ca un popor nomad, fără lo
cuințe. care n-a avut nici mă
car scrierea sa, are o Acade
mie proprie de Științe, o uni
versitate republicana, zeci de 
institute ?

Putem arunca o privire în 
oricare republica și pretutin
deni ne întîmpina aceleași mi
nuni.

Gruzia... De altfel, despre 
Gruzia să-i lăsăm sa poves
tească pe minerii din Franța, 
căci ei au fost de curînd oas
peții primitorului oraș Tki- 
buli. „Ne-a bucurat faptul ca 
departe de Franța ne-am întîl- 
nit cu oameni care au vorbit 
cu noi franțuzește — își amin
tesc .oaspeții. .Copiii minerilor 

gruzini au cîntat pe scena clu
bului cînl'ece franțuzești, gru
zine, rusești. Tot ce am văzut 
s-a obținut datorita sistemului 
socialist, unicului sistem din 
lume care asigura cu adevărat 
bunăstarea oamenilor muncii”.

Bogate sînt republicile noa
stre, minunate sînt livezile și 
ogoarele, palatele lor înălțate 
cu mîinile muncitorilor I Dar 
există la noi o bogăție pe care 
n-o poți compara cu nimic și 
pe care o păzim ca pe lucrul 
cel mai de preț : prietenia 
noastră Modelele de pe că
mășile fetelor ucrainene și ale 
fetelor Bielorusiei sînt diferite, 
și dansurile kazahilor nu le 
poți confunda cu jocul rusesc, 
dar dragostea față de patrie 
este aceiași Si cauza noastră e 
comună.

în comunism vom deveni 
mai apropiați, prietenia ne va 
uni și mai mult. Desigur, vor 
mai exista deosebiri naționale, 
mai ales în ceea ce privește 
limba — doar la noi fiecare om 
sovietic are dreptul să-și educe 
și să-și instruiască copiii în 
limba maternă. Dar majoritatea 
oamenilor va studia pe lînga 
limba maternă și limba rusă. 
Pentru ucraineni și kazahi, 
pentru uzbeci și osetini vigu
roasa noastră limba rusa va 
deveni o a doua limba mater
nă, ea îi va uni pe oamenii de 
diferite naționalități în știința, 
tehnică și literatură.

Mult mai multe vor fi la noi 
trasaturile comune — cele co
muniste. Se va dezvolta o cul
tura internaționala comuna 
pentru toți. Se vor întări, vor 
deveni mai bogate republicile 
noastre. Fiecare republica va 
continua si pe mai departe 
să-și dezvolte economia în 
strînsă legătura cu celelalte 
republici sovietice. Trebuie, de 
pilda, să se construiască pen
tru mai multe republici un ca
nal de irigație sau un drum 
comun pentru transporturi, se 
vor aduna reprezentanții lor și 
vor crea un consiliu economic 
interrepublican.

Pe frumoasa Angara se con
struiește în prezent cea mai 
mare centrala electrică din 
lume, hidrocentrala de la 
Bratsk. în zilele Congresului 
Partidului va avea loc inaugu
rarea festiva a primelor ei 
turbine. Cînd veți citi acest 
comunicat în gazete, copii, a- 
mintiți-vă : inima electrica a 
Angarei a fost silita să bata 
de către muncitorii a cincizeci 
de popoare care trăiesc și 

creează in patria lor comuna — 
U.R.S.S.

Pentru ca să se aprindă lu
minile în Siberia a plecat din 
munții iubiți ai Osetiei vetera
nul șantierului, excaval'oristul 
Boris Taraev. a sosit aci de pe 
șantierul hidrocentralei Min- 
gheceaur ucraineanul Vasili 
Nikitovici Pobejimenko, briga
dierul oamenilor neînfricati — 
montori la mare înălțime — si 
încă multi alți oameni entu
ziaști. înflăcărați. Pe ei i-a 
adus aci visul frumos, aceeași 
năzuința : de a face pămîntul 
nostru mai frumos, iar pe oa
meni — mai fericiți ! Meridio
nalii oacheși și trimișii nordu
lui s-au întîlnit aici, la hidro
centrala de la Bratsk, și s-au 
în, riet'enit, și au început 
chiar să semene parca unul cu 
celalalt — căci munca data
toare de bucurii și visurile îi 
unesc pe oameni. Ca și fiii 
aceleiași mame, ei se îngri
jesc de marea lor casa al cărui 
nume ne este atît de scump : 
Patria '

(Din „Pionierskaia Pravda")

Zărindu-i adunați pe toți ce! 
așteptați, dl. primar Neumann 
se posomori, se săltă — să fie 
mai înalt — pe treptele de pia
tră ale primăriei, împrumută 
voit vocii sale o notă gravă și 
începu :

— Cetățeni 1 Cunoașteți toți 
că satul nostru se află la gra
niță cu R.D. Germană... Tre
buie să știți că cei din R.D.G. 
și sovieticii vor să ne strice li
niștea, vor să se încheie tra
tatul de pace. Noi însă îi vom 
zdrobi...

Făcu intenționat o pauza — 
aștepta aplauze. Dar oamenii îl 
priveau mai departe cu nedu
merire : majoritatea celor de 
față nu aprobau nicidecum 
belicosul discurs al acestuia.

Primarul se posomori și mai 
mult: îi înjură înciudat, prin
tre dinți, pe cei ce-i transmise- 
seră telefonic însărcinarea de 
a ține această adunare și se 
grăbi să încheie. Și, deși știa 
bine acum că vorbele ce avea 
să le spună nu vor fi cu atît 
mai mult pe placul nimănui 
din sat cu cît știrea ce le-o co
munica avea să-i neliniștească 
pe oameni, dl. primar spuse — 
ce-i drept, cu elanul de la în
ceput ceva mai atenuat :

— ...Mîine, în satul nostru 
vor sosi aliații, prietenii noș
tri americani: o brigada de 
tancuri. Cînd va bate clopotul 
cel mare de la biserica, cu 
>nare, ou mic, sa fim toți adu

O
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nați în piață... Băgați bine în 
cap ce vă spun și să nu îndrăz
nească nimeni să lipsească. Vă 
ordon să-i primiți cu prietenie 
pe aliații noștri.

Oamenii se risipiră în tăce
re, nemulțumiți. Nu puteau în
țelege nicicum : „Ce voia de la 
ei dl. primar ? Și, în genere, de 
ce nu voiau guvernanții de la 
Bonn să încheie tratatul de 
pace propus de sovietici și de 
R.D.G. î Cu-i poate să-i facă 
rău... pacea ?!..."

★

Tancurile înaintau măcinînd 
nemilos sub șenile asfaltul Șo
selei. Din turela cîte unui co
los de oțel, printre crengile de 
camuflaj, se ițea ici-colo casca 
vreunui ostaș. Rumegînd între 
dinți gumă de mestecat, solda
ți! priveau la obloanele grele, 
de lemn ale caselor ce se în
chideau cu zgomot și demon
strativ la trecerea tancurilor. 
Dar iată și piața satului. Mică 
de fapt.dar goală acum, piața 
părea întinsă și rece, neprimi
toare.

Tancul din frunte se opri 
scrîșnind din șenile și din tu
relă coborî un ofițer înalt în 
halat de tanchist. Se proțăpi 
bine, cu picioarele lungi în as
faltul pieței și apoi se roti cu
rios, urmărind cu privirea ceva 
anume: în sfîrșit, zări venind 
spre el un omuleț, gras și chel 
și-l ghici pe primar. Omulețul 
venea repede, repede, urmat 
de un slujitor ce ducea pe o 
tavă două carafe mari cu bere.

— Bună ziua, domnule ofi
țer, fiți bine...

Gestul scurt al ofițerului îl 
opri brusc pe primar.

— Bine, bine, îi spuse ofițe
rul... Ce ai acolo ?... și nemai- 

așteptînd răspuns, luă o carafă 
și-i dădu conținutul pe gît.

— Bună I făcu americanul. Ia 
zi-i, unde ne oprim ?

Roșu de indignare și totdeo
dată înspăimîntat, primarul nu 
mai știa ce să zică. Arătă cu 
mîna spre un loc anume, fără 
să vorbească. Americanul li 
întoarse spatele și se urcă, cu 
același aer arogant și plictisit, 
în tanc. Nu uită însă să-i a- 
runce peste umăr :

— Ați evacuat școala ? Aco
lo vor dormi ostașii mei... Dați 
dispoziții 1

Dl. Neumann, primarul, ră
mase singur în piața largă și 
pustie.

— Hal, d-le primar 1... îi dă
du ghes slujitorul, și se întoar
se spre primărie.

Ascultător, dl. primar îl ur
mă. Cînd întră în biroul mare 
și întunecos, d-na Neumann, 
primăreasa, îl privi speriată :

— Ce ai, ce s-a întîmplat ?
— Au venit... aliații.
Prin fereastra larg deschisă, 

pătrunse larmă de copii. Pri
marul privi în stradă: cîrduri 
gălăgioase, școlarii se întor
ceau acasă. Acesta era primul 
semn că „aliații" își începuse
ră activitatea. Se închisese 
școala.

ȘT. Z.

A Xll-a aniversare a R. P. Chineze
Poporul chinez sărbătorește la 1 octombrie cea de a Xll-a 

aniversare a R. P. Chineze.
Marea victorie împotriva imperialismului și feudalismului 

a descătușat forțele creatoare ale harnicului popor chinez, des- 
chizîndu-i largi orizonturi pentru dezvoltarea și propășirea lui 
pe drumul construirii socialismului. Au fost construite și recon
struite numeroase fabrici și uzine. Pe baza dezvoltării econo
mice, s-a ridicat necontenit nivelul de trai material și cultu
ral al poporului. Ca și în celelalte țări socialiste, copiilor li s-au 
creat condiții minunate de învățătură, ridicîndu-se numeroase 
școli de toate gradele.

Fotografia de mai jos înfățișează noul centru al pieții 
Haiciu din orașul Guandun.



Un porumbel și un „Om de fier“ 
s-au întîlnit într-un 
„oraș al minunilor"

A întîmplat 
în 1959.

închi-

ceașta s-a 
Moscova, 
timpul expoziției 

nate realizărilor economiei na
ționale a U.R.S.S.

Porumbelul era un porumbel 
alb, obișnuit, care fusese cres
cut sub acoperișul unei biblio
teci pentru 
vea, poate, 
povești. In 
fier" avea 
exacte, fiind de fapt un robot 
autentic, născut într-un labo
rator tehnic experimental. Cît 
despre „orășelul minunilor" el 
se afla la marginea Moscovei: 
un adevărat' tarîm de basm. 
Noaptea, luminile pavilioane

copii, de aceea a- 
capșorul plin de 
schimb „Omul de 
pasiunea științelor

Cîțiva strămoși mai depărtați

In schimb — povesti mai 
departe Robotul — fami
lia mea automată e des

tul de mare si de veche. Pri
mii mei strămoși au fost, pare- 
se. zeii de bronz egipteni, ale 
căror brațe erau puse în miș
care cu ajutorul focului și al 
apei. Iar un învățat din An
tichitate, Heron, construise 
pentru templul din Alexandria 
niște porți mecanice, acționate 
în ascuns cu aburi, porți care 
se deschideau și se închideau 
„singure", uimindu-i pe credin

Construiți-vă singuri Model de rachetă
Pentru construirea modelului ra

chetei sînt necesare următoarele 
materiale : hirtie groasă de desen, 
o șipcă 3x4 mm. și lungă de 10 
cm. un elastic 1 x 4 mm lung de 
50 cm., o stinghie de lemn (pin sau 
tei) pentru lagăr 4x15x22 mm. o 
clamă de birou și clei de tîmplărie, 
sau gumă-anabică.

Corpul rachetei se face din hîrtie 
și se lipește pe o teavă metalică — 
sau pe un bețișor cu diametrul de 
14—18 mm — și se înfășoară cu ață. 
Cind corpul se usucă, fixați pe el 
inelele de întărire. Cîrmele decu- 
pați-le din hîrtie lipită în două și 
lipiți-le de corp în unghi drept față 
de inele Paletele elicei lipiți-le din 
trei straturi de hîrtie (linia punc
tată de Pe palete arată locul ares
tării și lipirii lor pe butucul elicei). 
Butucul se face dintr-o stinghie de 
lemn. Lungimea lui este de 60 mm. 
In centru se sfredelește un orificiu 
cu diametrul de 1 mm pentru cîr- 
lig, iar pină la distanța de 15 mm. 
de la caoăt (din ambele părți) se 
fac tăieturi in diagonală adică din 
colt in colț, cum este arătat în 
desen in ele se introduc, Cu clei, 
paletele.

Cîrligul se formează dintr-o cla
mă de birou s; trebuie neapărat 
călit

Cirligul gata făcut se trece prin 
lagăr. Pe cîrlig puneți două șaibe 

lor par niște constelații uriașe. 
Așa le știu oamenii care le-au 
văzut. Și ...așa și-a spus, desi
gur, și porumbelul nostru, a- 
tras de aceste lumini. A plutit 
o data dîndu-le ocol, apoi a ni
merit, pe o fereastra, în pavi
lionul electrificării, unde se 
găsea un om de fier. La în
ceput porumbelul s-a oprit pe 
umărul lui, crezînd că e o sta
tuie. Dar robotul a început să 
se miște și să umble.

— Ia te uita I a strigat po
rumbelul uimit. Parc-ai fi din 
povești I Ori ești un vrăjitor, 

căci om de fier care să um
ble, încă n-am mai întîlnit !

—• Sînt un robot, adică un 
automat, a răspuns „omul de 
fier" serios, cu glasul său me
talic. Porumbelul l-a ciocănit 
ușor în carcasa umărului; —•

— Așadar ești de fier ? Și 
părinții tai cine sînt ? a între
bat el, uimit.

— Părinții — mai bine zis : 
constructorii mei — sînt oa
meni obișnuiți. Dacă vrei să știi 
exact, sînt niște elevi sovietici 
care lucrează în cadrul unei 
stațiuni a tinerilor tehnicieni.

cioșii prosternați în fața pute
rii așa-zișilor zei.

Și în Evul Mediu se întîlnesc 
cîteva „minuni" de-acestea ale 
mecanicii. Li se dăduse numele 
de „androizi", fiindcă aveau în
fățișare de ființe vii. De pildă, 
a existat un flautist automat 
care cînta 12 melodii și un co
pist care scria cu o pană pe 
hîrtie. Mai tîrziu, pe la sfîrși- 
tul secolului al 19-lea, profe
sorul rus Cebîșev a construit 
un cal și un vîslaș automat, 
minuni ale tehnicii de atunci.

VIORICA HUBER

mici din celuloid, treceți-l prin ori
ficiul din butuc și îndoiți-l. Pentru 
ca să se rotească împreuna cu 
elicea (elicea este impingătoare), 
prindeți-l de butuc cu o ață cu 
clei. Nu uitați să faceți tăieturile 
pe inelul superior pentru pivotul 
care se lipește de con si în inelul 
inferior pentru fixarea lagărului. 
Acum a rămas să introducem elas- 
ticomotorul și... modelul e gata.

Răsucit; elicea modelului în di
recția acelor ceasornicului de 40-50 
ori și, cu o ușoară împingere, dați-i 
drumul. Racheta se va ridica la o 
înălțime de 10—15 m. Dacă veți 
răsuci motorul de 150-200 ori, mo

Cibernetica 
în slujba omului
Un interes foarte mare și în

dreptățit se acorda azi proble
melor ciberneticii. Mașinile e- 
lectronice de calcul își găsesc 
aplicarea în aproape toate do
meniile științei și tehnicii. Cu 
ajutorul lor, oamenii conduc 
uzine, instalații chimice, mine 
de extracție, baraje, macarale 
uriașe, centrale electrice etc.

Dar, în timp ce în țările ca
pitaliste automatizarea și ci
bernetica aduc uriașe profituri 
capitaliștilor, în Uniunea So
vietică și în țările lagărului 
socialist cibernetica vine di
rect în ajutorul muncitorilor, 
tehnicienilor și savanților aju- 
tîndu-i să înfăptuiască mai re
pede Comunismul, să explore
ze Cosmosul și lumile fantasti
ce ale științei.

Uniunea Sovietica a înfăptuit 
încă de pe acum, cu ajutorul 
electronicii, mărețe realizări. 
In domeniul industriei, de e- 
xemplu, s-a construit la 
Moscova primul atelier au
tomat din lume pentru pro
ducerea de rulmenți ; iar 
recent, în Urali, a fost ter
minată construcția primului 
bluming automat din lume. De 
asemenea, noua centrală elec
trică de pe Volga, numită ,,A1 
XXII-lea Congres al P.C.U.S." 
deține recordul de cea mai 
mare hidrocentrală din lume, 
ca și furnalul de la Krivoi Rog, 
care este în prezent cel mai 
mare furnal automat. Știința 
sovietică a creat în domeniul 
ciberneticii și alte „minuni". 
La Institutul pentru semicon
ductor! din Leningrad există 
un aparat de calcul matematic, 
mic cît o bricheta, dar care în
mulțește, împarte și rezolvă 
calcule uimitoare.

Lungul șir de uriașe reali
zări ale statului sovietic a fost 
încununat de cele mai mărețe 
fapte: zborul cosmonauților Ga
garin și Titov în jurul pamîn- 
tului. Fără cibernetică aceste 
zboruri n-ar fi fost posibile. 
Mașinile electronice au ajutat 
omului să calculeze lansarea, 
supravegherea comenzilor de 
zbor, înregistrarea tuturor da
telor, transmiterea lor pe pă- 
mînt etc.

Omul a creat aceste mașini 
uimitoare și le pune în slujba 
sa, pentru a-i ușura munca.

V. EL

(După revista sovietică 
„lunii tehnic")

delul se va ridica și mai sus, zbxi- 
rînd pe o distanță de circa 50-60 m.

.Inteligența* și .memoria* roboților
Știați că...

...știința care se ocupă cu alcătuirea și funcționarea roboți
lor, adică a mașinilor automate, se numește Cibernetică ?

...roboții au un „creier electronic" format din lămpi electro
nice ? Acesta se aseamănă cu un creier uman, cu deosebirea 
esențiala că, în timp ce creierul uman cuprinde cca. 10—15 mi
liarde de celule perfecționate-neuroni, „neuronii" roboților, adică 
lămpile electronice care alcătuiesc creierul lor, sînt infinit mai 
puține oricît de perfecționat ar fi robotul. Totuși, și cel mai 
perfecționat robot nu poate înlocui creierul omului, multiplele 
sale facultăți.

...„inteligența robotului nu e altceva decît „programul" de 
funcționare și auto-control pe care ciberneticianul l-a introdus în 
„creierul electronic"?

...„limba" și „gîndirea" roboților este cea a semnalelor elec
trice?

...primele mașini electronice au fost create acum 15—-20 de 
ani ?

...acești primi „matematicieni-roboți" (calculatoare electro
nice, după numele lor științific) efectuau într-o secunda mii de 
operații aritmetice ?

...fiecare dintre noi se folosește azi de cîțiva „roboți" pe 
care nici nu-i bagă în seamă și că aceștia sînt: ascensorul, au
tomatul de lumină al blocului, telefonul automat, telegraful, se
maforul, etc ?

...mașinile cibernetice de azi fac milioane de operații arit
metice pe secundă?

Tabloul de comandă al unei mașini electrice de calcul din U.R.S.S

Noutăți științifice și tehnice
• In cinstea celui de-al 

XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
în tara constructorilor co
munismului a fost dată în 
funcțiune cea mai mare hi
drocentrală din lume. Acea
stă grandioasă construcție 
este de două ori mai mare 
decît hidrocentrala „Grand 
Caulee" mîndria S.U.A. A- 
pele Volgăi, zăgăzuite de un 
baraj lung de 5 km for
mează acum Marea Stalin- 
gradului cu o suprafață de 
3.470 km.p. Inaugurarea hi
drocentralei „Al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S", s-a fă
cut cu un an înainte de ter
men.

• In Crimeea. la Observa
torul astronomic al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. a 
fost terminată montarea ce
lui mai mare telescop cu 
oglindă din Uniunea So
vietică și din Europa. Oglin
da principală a acestui in- 
slrument-unic. proiectat și 
construit de oameni de ști
ință și muncitori sovietici, 
are un diametru de 2,6 m. 
Greutatea întregului tele
scop este de 105 tone.

Instrumentul este complet

CURIO
Cei mai înalți copaci din lu

me sînt: eucaliptus și secvoia. 
Ei ajung pînă la 150 m. înăl
țime.

NUMAI DOUA FRUNZE
în stepele din Africa de Sud 

crește o plantă neobișnuită, 
denumită velvicia. Această 
plantă are totdeauna numai 
două frunze mari. Frunzele 
velviciei stau pe sol și pe mă
sura ce îmbâtrînesc la vîrf, 

automatizat. Punerea la 
punct, deschiderea și închi
derea obturatoarelor apara
tului fotografic și schimba
rea focalizării, vor fi efec
tuate de la distanță, de la un 
pupitru central de comandă.

* La șantierele navale 
„Comuna din Paris" din Ba
ku a început confecționa
rea unei elice de navă din 
material plastic. Elicea de 
navă cu patru palete, cu un 
diametru de un metru, cîn- 
tărește aproximativ 15 kg.

Zilele trecute ea a fost 
experimentată pe un remor
cher. Probele s-au desfășu
rat cu succes.

In prezent, secția de ma
terial plastic a uzinei a tre
cut la fabricarea din polie
tilenă a șase noi elice de 
navă. Una din ele, cu un 
diametru de 1,7 metri, va 
fi montată pe o navă mari
timă de mare tonaj.

• Uzina din Novocer- 
kassk (U.R.S.S.) a produs 
un model experimental al 
unei noi locomotive electrice 
tip „N—80“, Este cea mai 
puternică locomotivă electri
că sovietică, are 8.400 C.P.

Z I T A T I
cresc la rădăcină. Frunzele a- 
cestei plante trăiesc o suta de 
ani.

FLOAREA-SOARELUI

Savanții au calculat cît de 
repede crește floarea-soarelui. 
Ei au ajuns la următorul re
zultat : în timp de o oră plan
ta crește cu o jumătate de mm 
în diametru.



CONSTANTIN CHIRIAC
Comitetul orășenesc

U.T.M. Calau, 
reg. Hunedoara
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Bucurie bu^ %tiai «pata ^ele - -

succese

De îndată ce clinche
tul clopoțelului a anun
țat începerea noului an 
de învățămînt, școlile au 
fost inundate de larma 
vesel., a pionierilor și 
școlarilor.

Bucuroși de revederea 
cu profesorii dragi, copiii 
erau nerăbdători să le 
povestească despre mi
nunatele zile de vacanță, 
despre grija partidului 
nostru drag, care le-a 
dăruit zile fericite în ta
berele din cele mai în- 
cîntătoare regiuni ale 
patriei, la munte sau la 
mare.

Despre zilele frumoase 
ale verii au povestit toți 
școlaTii clasei a Vil-a B 
de la Școala de 7 ani nr. 
1 din Călan într-o oră de 
limba romînă. Compune
rile au fost care de care 
mai frumoase, încît re
zultatele nu au întîrziat: 
pionierii Pascale Victor, 
Kaproș Elisabeta, Gavri- 
lescu Teodora și mulți 
alții au primit numai note 
de 8, 9 și 10.

Primele rezultate îi bu
cură mult pe pionieri, 
ele sînt chezășia succe
selor de mîine.

Primele zilp 
trecut cu renfJs6-9coalâ a» 
cafalo<( au apăw7Une 9i în 
note. “Parul primele

to clasa a vir ■> n 
te matematici r! ® ® ora 
Maxim Maria r ,taWa e
tatefe exerciții! rezuI-
bune. Nota ? ,gr, S}Dt foa^e
bine răspund £! de
^na, Giușcă Mdr^UWanu 

clasa a V -»
sint foarte «m2- Plierii 
«scare obiec7f°£O,la«- 
ta cu cile un tovarăș"051'11' 
s°r dar acest! a? Pr°fe- 
d*ă să obX rnhU'i împie. 
mceput note fn?\ar de Ja 
Pionierelp pr„f rte bune. 
Sorici Tudora au^U filena' 
Ja limba rnm? x91 Pnmit 9 
?colar dorește Flecare
mai bine ia cîtîubrzie sâ ^“^le

ga«AteAnu r
„ cl. a VH-a H

BA z ani nr.
Birlad

ANGHEL I. MARIN
cl. a V-a 

corn. Almalău, reg. Dobrogea

Primăvara, dacă poposești 
Pe meleagurile comunei noas
tre din sudul Dobrogei, ra- 
mîi încîntat de marea de flori 
albe și roz, ale întinselor li
vezi. Fiecare casă, fiecare gos
podărie este înconjurata de 
grădini cu pomi fructiferi, de 
vii.

Zilele acestea, părinții noș
tri, colectiviștii, culeg roadele 
minunate ale muncii lor. Adu
nă zilnic sute și sute de coșuri 
mari, pline cu fructe gustoase 
pe care le trimit spre pie
țele orașelor, spre fabricile de 
conserve din țară.

Cu bogăția colectivei dragi 
ne mîndrim și noi, pionierii. 
Mai ales că aici, în mică par
te este și munca noastră. Din 
primele zile însorite ale ace
stui an, am ajutat și noi la în
grijirea pomilor iar acum, în

IATA PROGRAMUL MEU ZILNIC
încă din primele zile de 

școala mi-am alcătuit un 
program al zilei. In mare 
măsură am respectat 
programul de anul tre
cut, care m-a ajutat să 
închei anul școlar cu 
medii bune și foarte bu
ne. Iată de ce, socotesc 
eu că programul zilnic 
va fi un prețios ajutor în 
viața mea de școlar și 
anul acesta.

Respectînd orele fixa

S P O R T
Ediția jubiliară a „Turului ciclist al R. P. Romîne“ 

s-a încheiat cu victoria lui Ion Cosma și a echipei R.P.R.
Acum două săptămîni, mai 

precis la 10 septembrie, de pe 
Stadionul ,,23 August" din Capi
tală s-a dat plecarea în tradi
ționala cursa ciclistă de lung ki
lometraj „Turul ciclist al 
R.P.R." în aceasta mare între
cere au luat startul 50 de ru
tieri cu renume, al'ît din țara 
noastră cit și din R.D.G., R.P.F. 
Iugoslavia și Danemarca. Din 
țara noastră au participat, de 
asemenea, și mai multe echipe 
de club

încă din prima etapa, repre
zentativa țării noastre se im
pune cu autoritate. Tricoul 
galben cîștigat de Gabriel Moi- 
ceanu în prima etapă este în 
atenția tuturor rutierilor. Moi- 
ceanu însă in fiecare etapa îl 
păstrează cu strășnicie. De-a’ ia 
în etapa a 8-a, Ion Cosma reu
șește să treacă pe primul loc, 
cucerind astfel și tricoul gal
ben. Lupta însă, este foarte 
strânsa. La un moment dat Ga
briel Moiceanu, cîștigînd etapa 
de la Iași, ajunge Ia numai 3 
secunde de Ion Cosma. La Ba

toamnă, la sărbătoarea culesu
lui, am fost' din nou prezenți. 
Văile răsunau de cîntecele 
noastre vesele, dar și de trea
ba ne-am ținut. La cules, pe 
Ioc am organizat o întrecere.

La sfîrșit, cînd s-au adunat 
coșurile pline cu fructele cu
lese de noi, s-a văzut că cei 
mai harnici au fost Moșu Eli
sabeta, Ionică Dumitru, Ma- 
nole Gheorghe și alți copii din 
grupa pionierei Chirea Tinea. 
Cu rezultatele frumoase ale 
muncii lor, acești pionieri fac 
cinste distincției pionierești pe 
care au primit-o de curînd.

te, după ce mă scol, mă 
spăl, mă îmbrac, as
cult emisiunea „Salut 
voios de pionier", încep 
lecțiile. Temele mi Ie 
învăț cu multă grijă. Mă 
opresc pe îndelete mai 
ales Ia lecțiile de mate
matici, unde îmi place în 
mod deosebit să rezolv 
probleme, exerciții, să 
desenez planșe pentru 
geografie.

în fiecare zi reușesc 
să-mi îndeplinesc progra

mul punct cu punct, așa 
încît îmi învăț temeinic 
fiecare lecție și îmi mai 
rămîne timp de joacă, 
sau s-o ajut pe mama la 
treburile casei.

Planul zilnic l-am așe
zat la loc de cinste, doar 
el mă ajută să întrebuin
țez fiecare minut cu fo
los.

RADULESCU ADRIAN 
cl. a V-a A, Șc. de 

7 ani nr. 172, 
București

cău însă Cosma, prin cîștigarea 
celei de a 11-a etape, reușește 
să-și mărească din nou avan
tajul la 33 secunde. Lupta con
tinuă

Peste tot, de-a lungul celor 
aproape 2.000 km. cît a străbă
tut caravana, cicliștii au fost 
întîmpinați sărbătorește. Peste 
tot, la capetele de etapă le-au 
fost oferite numeroase premii.

Dar iată că cele două sap- 
tămîni au trecut și cicliștii au 
ajuns din nou la București.

Noul cîștigător al turului ci
clist al R.P.R. este Ion Cosma 
— ciclistul care a reușit să păs
treze tricoul galben în lupta 
cu redutabilii săi adversari. Pe 
echipe, locul I a fost cucerit 
de echipa R.P.R. urmată de e- 
chipele R.D.G. si Danemarcei.



Mitrea pași

amorțite ale lui

i pe toata spărtura 
Nivelul apei la dig 

și greutatea ce 
stăvilarului se

Mitreo. mai 
doi...

alta albie, inundînd .

Ia-o 
cărare. A- 
Du-te, du-te

Din capătul ei mai 
data capuVspre fra- 
Atîmat t Capătul 

încordat, Voicu

veniseră. Mitrea începu 
plîngă de-a binelea.

— Nu mai pot’, bădița, mi-e 
frig. Și mă dor picioarele I...

— Cred, Mitreo. Hai că a- 
jungem îndată. Mergem pe 
mal, la vale, și trecem pe la 
stavilarul cel nou.

— Pe la stăvilar ? E departe, 
bădiță...

Voicu își luă fratele de mină 
în jos, pe 

urcau, aici 
potecuța ce 
ca o dunga 
aceasta de

Vezi ? 
mă iau

Așa-mi trebuie 
după tine 1 Stai,dacă 

bădița o leacă, să culeg asta, 
stai să văd ce-i aici.... Ce ne 
facem acum ? Ploaia asta ține 
zdravăn, nu se termină așa re
pede.

Mitrea începu să scîncea- 
scă, zgribulindu-se și mai mult 
sub haina grea de atîta ploaie. 
Se întunecase de-a binelea.

Cei doi frați ' plecaseră de 
dimineața de acasă să facă o 
vizita bunicii lor, din satul ve
cin. Au stat acolo toată ziua 
iar spre seară, după ce și-au 
luat rămas bun de la rude, au 
plecat înapoi, acasă. Dar parcă 
era chip să mergi repede cu 
Mitrea ? Se oprea ba ici, ba 
colo, culegea o floare: asta 
pentru mama, asta pentru Ilea
na... și timonlsa trecut. N-ajun-

niiiiniiiiiiiiiitiiHHiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiHHiiiiffliiiiiiiiiiiniiiiiinHiiiiiiiiiiHwiiînniBHniniHiNiniiiiHiiHiniiinini

seseră nici la jumătatea drumu
lui cînd, pe neașteptate, s-a 
pornit ploaia. O ploaie repede, 
vijelioasa. Pe locul unde, doar 
cu cîteva minute înainte fuse
se un drum bun, acum curgea 
un adevărat rîu de apă tul
bure, murdară. Frații s-au a- 
dăpostit sub un pom de la 
marginea drumului, dar și aici, 
de pe ramuri, cădeau picături 
grele de ploaie. Erau amîndoi 
uzi. pînă la piele.

— Mai stăm, bădița ? Mie 
mi-e tare frici, scînci abia au
zit Mitrea.

Bădița, elev într-a VII-a, nu 
mai înalt decît cu o șchioapă 
decît' Mitrea, se uita lung la 
frate-său și scoase din buzu
nar o batista.

— Puneți-o pe cap ! Și scoa- 
te-ti sandalele, că la vale alu
necam. Dacă dăm fuga, într-un 
ceas sîntem acasă. -

Lipaind prin noroi cu picioa
rele goale, coborîră pe cararea 
ce-i scotea la puntea de peste 
Albineț. 
dreptul, 
drumul 
de cale, 
trebuia 
cară sa 
ce-i înconjura dușmănos dar 
nu mai zăriră nici urmă de 
punte. Doar după cărarea ce 
se termina brusc, sub apa, își 
dădură seama ca aici fusese 
încă dimineața, puntea pe care

și amîndoi porniră 
firul apei. Aici 
coborau, urmând o 
abia se mai zărea 
argintie, plina și 
apa. Cînd ajunseră la stăvi
lar, puntea adusa de apa, co
pacii smulși de pe mal, crengi 
uscate, toate se îngrămădiseră 
acum în canalul de rezerva 
prin care treceau apele cînd 
veneau mari. Rîul se umflase, 
apele maturau traversele sta- 
vilarului, treceau peste ele. 
Surpînd malul dinspre lunca 
satului, rîul începuse să-și cro
iască o 
cîmpia.

Voicu 
grădina < 
saivanele 
de valurile 
luncă acoperita de apă. Dar 
mai ales grădina colectivei, la 
care munciseră și ei, pio
nierii...

Pînă ajungem noi în sat, 
se întorc oamenii să ri- 

stăvilarul, totul o să fie o 
O mare de apă, gîndi 

cu voce tare. Se opri

văzu în închipuire 
gospodăriei inundata, 

s de oi plutind, duse 
furioase, întreaga 

de apa.

Pe aici tăiau de-a 
peste lunca, scurtînd 
aproape cu jumătate 

Ajunși la locul unde 
să fie puntea, încer- 
străpungă întunericul

ractoarele
Hăt, departe, unde-n zare 
Codrii-ncep ca un desen, 
Șirul roșu de tractoare 
A cotit-o ca un tren.

Lasă linii lungi și drepte, 
Parcă pentr-un drum de fier.

Vezi, a prins să se îndrepte 
Către noi, în rînd sever.

Vine șirul roșu, vine I
Iar pe linia de plug,
Ca pe nevăzute șine.
Vine trenul de belșug.

HORIA ARAMA

Totdeauna-fi
Toamna cea
— Ai venit,
Zău că nu mă așteptam!

bat.e-n geam 
nerăbdătoare 
deși e soare ?

(Totdeauna-ți bate-n geam 
Toamna cea nerăbdătoare).

Unde mi-e ghiozdanul oare,
Șapca ?.. E pe cap ?...

S-o privesc nici vreme n-am 
Dar o simt surîzătoare...
...,,Da ! Așa-iI... Mă bucuram, 
Merg la școală, bine-mi paie!*’ 

Totdeauna-ti bate-n geam...
MIOARA CREMENE

pînă 
dice 
apa. 
Voicu
nemișcat la mijlocul stăvilaru- 
lui și privi apa ce venea par
că mai mare, tot mai mare.

„Trebuie ridicat stavilarul I 
Altfel, e nenorocire” și parcă 
pentru a_i întări bănuielile, cu 
Un vuiet surd, încă o bucată 
de mal se prăbuși în apă. A- 
cum canalul era aproape com
plet astupat. Iar prin spărtură, 
apele năvăleau și mai furioase 
spre cîmpie. Mitrea încetase 
să plîngă și se uita înspăimîn- 
tat cînd la frate-său, cînd la 
malul surpat.

— Să plecăm, bădiță, mai 
repede !...

Voicu se sperie și el și-l 
trase pe Mitrea lîngă dînsul.

— Mergem. Ia-o încet, îna
inte...

Dar ajuns la capătul punții, 
Voicu văzu apele învolburate 
măturînd cîmpia pînă hat, de
parte. „Acuș ajung la grădină, 
gîndi Voicu. Nu. Nu se poate. 
Se pierde munca de-o vară a 
întregii brigăzi de colectiviști- 
grădinari. Și-i averea noastră, 
a colectivei. Trebuie să încerc 
să fac ceva”. Mitrea întrebă 
din nou :

— Nu plecăm, bădiță ?
— Hai la lanț, Mitreo. Poa- 

te-1 ridicăm singuri.
în mijlocul punții, un troliu 

simplu cu două manivele tră
gea stăvilarul sus. Ruginită și 
înțepenită pe ax, abia reușiră 
amîndoi 
de lanț, 
învîrt'i 
apoi se

— Apucă, Mitreo, de 
vela și trage !

Abia reușiră să tragă 
lanțul desfășurat singur 
ceput. Se opriră o clipă
sufle, apoi începură din nou să 
învîrte. Tamburul însă nu se 
mai urni.

— Nu mai merge, bădiță...
*— Merge, merge I Treci în 

locul meu, să ridic eu. Ține 
însă bine să nu scape iară

lanțul. Așa. Acum, o dată — 
amîndoi1 Hei, rup !...

Cu un scîrțîit sinistru lanțul 
trase după dînsul și stăvilarul. 
Dar abia reușiseră să-1 miște. 
Ap.oi din nou cîțiva centimetri 
de lanț se înfășurară pe tam
bur. în aceeași clipă, mîncat'ă 
de apa, se surpa și ultima bu
cată de mal de la capătul 
punții. Eliberata, apa trecea 
nestăvilita 
malului, 
scăzuse însă 
apăsa asupra 
micșorase mult.

— Mai tare, 
tare I Hai: unu.

Lanțul se înfășură greu. To
tuși, încet, încet, stavilarul se 
ridica. începuse de-acum sa se 
auda clipocitul apei scapata 
de sub stăvilar. Furioasă, mu
gind tot mai tare, apa țîșnea 
în învolburări spumoase arun- 
cîndu-se în vechea albie. Sta
vilarul era aproape ridicat... 
Prin spărtura din mal se mai 
scurgea doar o șuvița de apa 
ce se subtia tot mai mult.

Manivela troliului apăsa însă 
greu brațele 
Voicu.

— Mitrea, 
velei și pune

Greutatea apăsa acum și mai 
tare pe Voicu. Simțea cum îi 
tremura genunchii, cum i se 
moaie brațele...

— Nu pot s-o pun, bădiță, 
s-a înțepenit de tot.

— Treci și ține manivela, să 
încerc eu. Poți să ții singur ? 
Așază-te cu burta pe ea, că-i 
mai ușor.

Doar pentru o clipă lua 
Voicu mîinile de pe manivela 
și-l văzu pe frate-său cum este 
ridicat în sus, gata, gata să fie 
aruncat peste cap în apă.

— Bădița I... dădu Mitrea 
glas spaimei ce-1 cuprinse.

Voicu se aruncă din nou pe 
manivelă.

Ploaia, ce contenise o clipă, 
începu să cada din nou mă
runta, umeda. Ploaie de toam
nă. Voicu îl văzu pe Mitrea 
tremurînd de frig. I se făcu 
mila de el. „Ce sa fac ? Stăm 
așa pîna dimineața pe troliu?”. 
Se așeza și el cu burta pe ma
nivela. Parcă-i era mai ușor, 
îi spuse lui Mitrea să se ri
dice. Fără Mitrea, greutatea 
nu părea mai mare. Obosit, Mi
trea nu-1 mai putea ajuta să 
țină stavilarul ridicat.

— Mitreo, trebuie sa pleci în

— gîn- 
c-o să-i

o data 
acolo îi

dă drumul mani- 
piedică.

sat, să chemi oamenii, să vină 
aici. Sări jos! E mîl, și n-o să 
te lovești. Sau, mai bine pe 
stîlp, Mitreo. Doar specialita
tea ta sînt pomii, glumi Voicu. 
Hai, du-t'e mai repede... 
drept înainte, pe 
jungi mai repede, 
fuga I

Zgribulindu-se,
atent pe traversele alunecoase 
ale punții, 
întoarse o 
tele său. 
manivelei,
căuta să nu se uite la apa ce 
erupea vijelioasă pe sub dîn- 
sul. O clipă întoarse capul și 
zîmbi : ,,Curajos totuși 
di Voicu — credeam 
fie frică să plece”.

Mitrea mai flutură 
mîna și sări jos. De
striga lui Voicu că n-a pățit 
nimic apoi o luă la fuga, spre 
sat. N-a mers prea mult. La 
jumătatea drumului s-a întîlnit 
cu un grup de colectiviști: ne
liniștiți, veneau la stăvilar. De 
la Mitrea colectiviștii au aflat 
ce s-a întîmplat la dig. Unul 
din ei l-a înfășurat pe Mitrea 
într-un surtuc și a pornit cu el 
spre sat. Ceilalți — în goana 
spre stăvilar.

Cînd au ajuns oamenii aici, 
l-au găsit pe Voicu așa cum îl 
lăsase Mitrea: atîrnat de ca< 
patul manivelei, încordat, cau- 
tînd sa nu se uite la apa ce 
curgea vijelioasa pe sub dîn- 
sul.

— Bade Tudore. sînt multe 
stricăciuni în lunca, bade Tu
dore ?, a fost prima întrebare 
a lui Voicu, după ce-a fost 
pusa piedica troliului.

— Lașa, Voicule, pune hai
na asta pe tine și hai acasă. 
Ești înghețat.

— Sînt... bade Tudore ?.w 
stricăciuni în... luncă ?...

— Nu, Voicule. N-a apucat 
apa sa ajunga la gradina. V-ați 
purtat vitejește, Voicule 1

★

Peste doua saptămîni, în 
școala s-a ținut o adunare de 
unitate. Președintele gospodar 
riei agricole colective „Dru
mul belșugului" a venit perso
nal să mulțumească celor doi 
pionieri pentru curajul lor.

ȘTEFAN SIRBU

Cine știe geografie?
... Ghicitori

să ridice piedica. Tras 
tamburul troliului se 
de cîteva ori înapoi, 
opri încremenit.

mani-

la loc 
la în
să ra

Mulțam I...

Deși-s foarte în etate
Și pe creștet sînt cărunte, 
Iacătă-le cocoțate
Colo sus pe-un vîrf de munte.

(aiagna)

Orășel transilvănean
Încărcat de jucării,
Îndrăgit de voi, copii
Cînd începe noul ari.

(pcig)

Ca să-ți vezi de sănătate. 
Dacă medicu-fi prescrie. 
Pleci într-o localitate 
Cunoscută din... chimie.

(eseojonj)

Cu putină fantezie 
Este lesne să aflafi 
Cîte miercuri învătafi 
Intr-un an la geografie.

1 (fBJjM BornorațH 'nțqȚS 
Boinojajw ’anțO uaihoiațpq)

Știu o pasăre de curte. 
Cu aripile cam scurte. 
Care a plecat în zbor 
Tocma-n Țara Moților.

(BUipQ sțapmpq)
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