
Palatul Congreselor din Kremlin

viața oamenilor sovietici

La tribună — tovarășul N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

„SCÎNTELA PIONIERULUI"

din 
aici, 

a 
comuniste și

Proletari din toate țările, unifi-vă i
La luptă pentru cauza Partidului Muncitorești Romîn, fii gatul

La Moscova, în Capitala ma
rii Uniuni Sovietice, s-a des
chis la 17 octombrie cel de-al 
XXII-lea Congres al Partidului 
Comia ist al LTniunii Sovietice. 
Aproape 5.000 de delegați s-au 
adunat în noua clădire a Pala
tului Congreselor din Kremlin, 
o minunată construcție 
marmură și sticlă. Tot 
sînt prezenți reprezentanții 
80 de partide 
muncitorești frățești.

în prima zi a Congresului, 
tovarășul N. S. Hrușciov a pre
zentat Raportul de activitate al 
Comitetului Central al P.C.U.S., 
raport primit cu deosebit inte
res și căldură de delegați și 
oaspeți. Raportul a prezentat 
un larg tablou al situației in
ternaționale de pe întregul 
glob, a arătat cum capitalis
mul, care asuprește popoarele, 
este forțat să părăsească pozi
ție după poziție. Lagărul socia
lismului s-a întărit și mai mult, 
unitatea frățească a țărilor so
cialiste este o forță de neîn
vins. Lupta de eliberare a po
posi «or coloniale de sub jugul 
imperialist, a înregistrat succe-

se remarcabile. In cei șase ani 
care s-au scurs de la cel de-al 
XX-lea Congres al P.C.U.S., 
28 de țari asuprite s-au elibe
rat din robia colonială, consti- 
tuindu-so în state independen
te. N. S. Hrușciov a arătat în 
Raportul prezentat: „Faptul că 
războiul a putut fi preîntîmpi- 
nat și că oamenii sovietici, po
poarele celorlalte țări s-au pu
tut bucura de binefacerile vie
ții pașnice, trebuie considerat 
drept principalul rezultat al 
activității partidului, a Comi
tetului său Central pe linia 
creșterii forței statului sovietic, 
a înfăptuirii politicii externe le
niniste, drept un rezultat al ac
tivității partidelor frățești din 
țările socialiste, al activizării 
forțelor iubitoare de pace din 
toate țările". Raportul a scos 
în evidență lupta partidului 
pentru ca economia, știința și 
cultura din țară să se dezvolte 
într-un ritm impetuos, pentru 
ca

(Continuare în pag. 5-a)

în banca a treia, Bara Doina 
ascultă liniștită discuțiile cole
gilor. Subiectul este învățătu
ra. Și, în privința aceasta, Doi
na știe că nu i se poate repro
șa nimic, nu are nici o nota 
mică- Se așțepta chiar ca pio
nierii să-i ceară să le vorbeas
că despre programul ei zilnic, 
despre felul cum învață ea. 
Deocamdată însă, se discută 
cu aprindere despre situația la 
învățătură a colegei lor, Meș
ter Maria. Pionierii se strădu
iesc să afle de la Maria care 
este cauza notelor ei mici, de 
ce nu învață cu seriozitate- 
„Poate că-ți treci timpul prea 
mult cu joaca ? Sau poate ca 
citești superficial, iar cînd nu 
înțelegi ceva, lași totul 
balta !?"... „Intr-adevăr, gîndea 
și Doina, Maria are note foar
te mici...”. Dar iată că, tocmai 
atunci cînd gîndea astfel, își 
auzi pronunțat numele. Tipo- 
liuț Viorica o întreba despre 
felul cum a ajutat-o pe Maria, 
că doar ea singura promisese 
lucrul acesta.

— Am ajutat-o..- începu Doi
na Am ajutat-o mult... întări 
ea. Ne făceam temele împreu
nă-.. Adică eu le făceam-., i Ie 
dădeam și ei...

Deci, acesta era „ajutorul” 
Doinei!

— Sigur, au spus pionierii, 
este mai simplu în felul acesta. 
Tu îți faci lecțiile, apoi îți vezi 
de treaba și, între timp, Maria 
copiază din caietul tău, fără ca 
măcar să înțeleagă ce scrie...

Pionierii și-au spus lămurit 
părerea în privința acestui „a- 
jutor”- Doar ei vor să devină 
muncitori de nădejde. Cine o 
să-ți dea să copiezi, în fabrica, 
o... piesă, de pilda, dacă nu poți 
descifra singur desenul ? Acolo 
totul trebuie făcut cu mare

precizie, iar ceea ce învață ei 
în școală o să le fie de mare 
folos.-. Iar în privința Măriei, 
desigur, ea este cea mai vino
vată, pentru că este superfi
ciala, că neglijează învățătura. 
Dar vinovata este și Doina. Nu 
în felul acesta se da ajutorul- 
„Dar cum trebuie să învățam ? 
Cum să ne ajutăm între noi

întrebării acesteia s-au stră
duit pionierii detașamentului 
claselor a VI-a din Școala de 7 
ani din comuna Oșorhei, regiu
nea Crișana, să-i dea răspuns.

— Eu cred că, în primul
rînd, trebuie să ne gîndim 
bine cum să împărțim timpul, 
începu pionierul Pavel Liviu,, 
președintele detașamentului- 
Și pentru aceasta, programul 
zilei este de mare ajutor. De
fapt, este vorba de voința, de 
respectarea unei hotărîri. Dacă 
am hotărît să mă scol diminea
ța la ora 7, atunci 7 să fie. Știu 
că-mi folosește gimnastica de 
dimineața, de aceea caut să 
n-o neglijez. Cu îmbrăcarea nu 
pierd mult timp : de cu seară 
îmi pregătesc și hainele, și ser
vieta. Așa se face că nu întîr- 
zii la școală. Programul pentru 
după-amiază l-am făcut cu mul
tă chibzuiala. Am observat' că 
este mai bine dacă, după ce viu 
de la școala și mănînc. fac în- 
tîi o mică pauză și apoi mă 
apuc de lecții- Am trecut deci
în program, de la 3 la 6, pregă
tirea lecțiilor pentru a doua zi. 
Le fac întîi pe cele mai grele. 
Citesc cu atenție, fără să mă 
gîndesc în altă parte. Și aici 
este vorba de voința I Citesc 
pînă totul îmi este foarte clar. 
Timp pentru plimbare, pentru 
joacă, sau să citesc o carte, am 
destul. De la ora 6, pînă seara 
cînd mă culc- Se înțelege însă, 
că dacă la ora 6 nu mi-<i;m ter-

minat lecțiile, nu las totul bal
tă și plec...”-

Liviu este ascultat cu aten
ție. Experiența lui poate ajuta 
și altora. Se știe doar ca Li-
viu are numai note de 9 și 10- 
Și. desigur, aceasta se datoreș- 
te și respectării programului 
zilei. De altfel, despre progra
mul zilei și-au spus părerea și 
alți pionieri. Tipoliuț Viorica, 
de pildă. Și ea și-a alcătuit 
unul asemănător programului 
lui Liviu. Iar cît privește aju
torul la învățătură, Viorica și-a 
spus mai pe larg părerea, an-
trenînd la discuții și pe Tolea 
Lidia, pe Doina, pe Kovaci 
Ștefan..-

Discuția despre acest lucru 
a dus la concluzia că studiului 
individual trebuie să i se acor
de cea mai mare atenție. Fie
care trebuie să-și dea silința 
sa învețe cît mai bine, mai a- 
profundat, iar ajutorul este 
binevenit numai atunci cînd 
lămurește unele probleme. De 
mare folos este și recapitularea 
făcută în grup, de asemenea, 
rezolvarea unor exerciții supli
mentare în colectiv, sau efec
tuarea unor experiențe de fi
zică, călătorii pe harta etc.

în ziua aceea, în detașa
ment, pionierii au venit cu 
multe răspunsuri la întrebarea 
„Cum învățăm noi“.

E. TOFAN

Concursul micilor naturaliști

a?a pe raion
Cu multă nerăbdare au aș

teptat pionierii din raionul 
Salonta faza raională a con
cursului micilor naturaliști. 
Și iată că, nu demult, și-au 
dat întîlnire la Salonta cei 
mai buni pionieri-crescători 
de animale mici, legumicul
tori și pomicultori, stupari și 
sericicultori.

O frumoasă expoziție orga
nizată cu acest prilej le-a dat 
posibilitate participanților să 
cunoască cele mai frumoase 
rezultate ale micilor natura
liști : diferite soiuri de po
rumb, soiuri noi de legume, 
fructe enorme — toate rezul
tat al aplicării cunoștințelor 
teoretice în practică și al pa
siunii cu care au muncit pio
nierii.

Consfătuirea micilor natu
raliști din raion a constituit 
un bun schimb de experiență 
pentru aceștia. Cu multă a

tenție au fost ascultați pionie
rii din comuna Sînnicolaul ro- 
mîn care au vorbit despre me
todele întrebuințate de ei pe 
lotul experimental, despre ex
periențele miciuriniste efec
tuate acolo.

Cea mai bună dovadă a 
faptului că micii naturaliști 
din Sînnicolaul romîn sînt de
osebit de harnici, este acela că 
au obținut premiul I pe raion. 
Au mai obținut premii micii 
naturaliști din comuna Căpîl- 
na, din Salonta, din comuna 
Holod și alții. Cei 50 de mici 
naturaliști, aleși dintre cei 
mai buni din raion pentru a 
participa la consfătuire, s-au 
angajat să ducă în școlile lor 
ștafeta experienței înaintate, 
să obțină rezultate din ce în 
ce mai bune.

TOMA TEODOR
cl. a VII-a, com. Holod 

raionul Salonta, reg. Crișana



i Viitorii utemiști
Ca și în alte unități 

din țară, unitatea de pio
nieri de la Școala de 7 
ani nr. 1 din comuna 
Gostavățu, raionul Ca
racal, se ocupă cu grija 
de preqătirea pionierilor 
din clasele a VII-a care
împlinesc 14 ani și care 
îndeplinesc condițiile 
pentru a intra în rîndu- 
rile Uniunii Tineretului 
Muncitor. Pentru acest e- 
veniment important din 
viața lor, pionierii tre
buie sa cunoască cit mai 
multe lucruri despre lup
ta poporului muncitor 
pentru o viața mai buna, 
trebuie sa cunoască mun
ca de zi cu zi pentru con
struirea socialismului, să 
participe, după puterile 
lor, la aceasta munca... 
Unitatea de pionieri, în
drumată de organiza
ția U- T- M. din școa
la, organizează diferi
te activități interesante, 
într-o adunare de deta
șament, clasa a Vil-a, 
a discutat despre lupta 
eroica a Uniunii Tinere
tului Comunist sub con
ducerea P.C.R.. în aceas
ta adunare au vorbit, 
printre alții, pionierii Li- 
xente Elena, Matei Ion, 
Ciorbianu Olimpia, Viși- 
nescu Ion, Mitran Vasi- 
le. Ei au vorbit despre 
pildele de eroism ale u- 
teciștilor Donca Simo, 
Olga Bancic, Vasile Roai- 

*ta, Ștefan Plavaț, Cons
tantin Godeanu, care și- 
au jertfit viața pentru un 
viitor mai bun. Pe blu
zele albe ale acestor pio
nieri din clasa a Vil-a 
strălucesc steluțele roșii. 
Ei sînt fruntași la învăță

tură și în activitățile pio
nierești. Acești pionieri 
se pregătesc să intre în 
U.T.M. Statutul U.T.M. 
l-au studiat cu multă a- 
tenție, pentru a cunoaște 
ce este Uniunea Tinere
tului Muncitor, drepturi
le și îndatoririle utemiș- 
tilor.

La informările politice 
care se țin în școală, 
viitorii utemiști își iau 
notițe, iar discuțiile pur
tate sînt rodnice. Aici ei 
afla lucruri înălțătoare 
despre viața poporului 
nostru, despre mărețele 
realizări din țara cons
tructorilor comunismului, 
despre noile victorii ale 
științei și tehnicii sovie
tice. Ei au aflat, de pilda, 
că cel mai mare furnal 
din lume este cel de la 
Krivoi Rog, că cea mai 
mare hidrocentrală din 
lume este cea de la Sta
lingrad. Cu multa însu
flețire discută pionierii 
despre zborurile cosmo- 
nauților Gagarin și Ti
tov. Mai deunăzi, tovară
șul Ilie Mirea, secretarul 
organizației P.M.R. din 
comuna, le-a vorbit pio
nierilor despre victoriile 
oamenilor muncii sub 
conducerea partidului în 
construirea socialismului, 
despre succesele brigăzi
lor de producție ale tine
retului și aportul pe ca- 
re-1 aduce tineretul la în
deplinirea sarcinilor puse 
de Congresul al III-lea al 

T’-M.R. Tovarășul Florea 
Cioroianu, președintele 
Sfatului popular din co
mună, a vorbit pionieri
lor, cu ocazia Lunii prie
teniei romîno-sovietice,

despre prietenia trainică 
care leagă poporul nos
tru de marele popor so
vietic. își amintesc cum 
le-a vorbit tovarășul Du
mitru Iova, președintele 
gospodăriei agricole co
lective, despre succesele 
agriculturii noastre so
cialiste, despre viața 
nouă a țăranilor colecti
viști din comună, ară- 
tînd totodată și succese
le pe care le obțin tinerii 
utemiști, printre care Ion 
Pîrvan și Petre Diaconu.

Citind și studiind Sta
tutul U.T.M., pionierii au 
aflat că membrii U.T.M. 
trebuie să lupte necon
tenit pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor par
tidului și guvernului, să 
muncească fără preget 
pentru cucerirea științei, 
tehnicii și culturii. Foar
te grăitoare sînt rezulta
tele obținute de ei la în
vățătură. Ei dovedesc 
dragoste și grijă pentru 
colectivă, pe care în
totdeauna o ajută cu 
drag, cum au procedat 
deunăzi, la recoltarea po
rumbului.

Nu odată îi poți vedea 
pe pionierii clasei a VII-a 
în mijlocul elevilor mai 
mici, discutînd cu ei și 
pregăl'indu-i pentru a fi 
primiți în rîndurile orga
nizației de pionieri. Sau 
iată un alt aspect devenit 
obișnuit: la sediul orga
nizației U.T.M. din comu
nă discutînd cu secretarul 
despre cinstea de a fi 
membru al organizației 
revoluționare de tineret.

M. LUPEȘ

In preajma primirii 
carnetului roșu »

— Uniunea Tineretului Mun
citor crește constructori înflă
cărați ai socialismului, care 
să-și închine cu abnegație în
treaga viață pentru cauza înal
tă a partidului și poporului 
muncitor.

Și tovarășa instructoare su
perioară Georgeta Enăchiuc se 
opri din citit, apoi începu să 
le povestească copiilor despre 
eroii clasei muncitoare care, 
cu modestie și abnegație, și-au 
dat viața luptînd pentru cauza 
înaltă a partidului; despre ero
ismul în muncă al sutelor de 
mii de muncitori care, zi de zi, 
neobosit, luptă pentru înflori
rea patriei socialiste; despre 
tinerii patriei noastre care, ală
turi de muncitori, luptă pentru 
transformarea în faptă a cuvîn- 
tului partidului- In acel mo
ment, și pioniera Grosu Ale
xandrina’ și Comănescu Traian, 
și Postolache Constantin s-au 
gîndit la ei- La ceea ce vor tre
bui să facă să se poată număra 
cu cinste printre utemiști.

Acum, în preajma primirii 
lor în rîndurile organizației re
voluționare de tineret, pionie
rii au înțeles și mai bine că 
trebuie să învețe cu seriozita
te, profund, pentru ca mîine, la 
locul lor de muncă, să fie 
demni constructori ai socialis
mului.

...în sala de ședințe a organi
zației de U.T.M-, tovarășa 
instructoare superioară Enă
chiuc, din partea colectivu
lui de conducere al unită
ții de la Școala de T ani nr. 9 
din Bacău, recomandă adunării 
generale pe cei trei pionieri. 
Subliniază în special faptul că 
atîta vreme cît au fost pionieri 
ei s au achitat cu cinste de 
sarcinile care le-au primit; că 
au fost exemplu în muncă și 
învățătură și pentru ceilalți 
pionieri.

Utemiștii discută, le pun în
trebări. In tot timpul cît s-au 
pregătit pentru acest important 
eveniment, pionierii au căutat 
să înțeleagă cît mai bine, cît 
mai exact ce anume trebuie să 
caracterizeze un utemist. cum 
trebuie să se poarte și ce tre
buie să facă un tînăr pentru a 
fi exemplu în muncă și viață 
pentru ceilalți. Și răspunsurile 
lor la întrebările utemiștilor 
vin sigure, convingătoare. 
Pentru că la cercul de studie
re a statutului, la toate discu
țiile cu tovarășii instructori 
despre utemiști, pionierii au în
țeles un lucru: toată forțiț^e 
muncă, toată priceperea ta tre
buie s-o închini cauzei parti
dului, muncii pentru înflorirea 
patriei socialiste.

OANA MAGDU

In mijlocul pionierilor de la 
Școala de 7 ani din comuna 
Snagov, regiunea București, a 
sosit un oaspete drag — tova
rășul Dumitru Dragomir, secre
tar al comitetului U.T.M. din 

comună.

Cît de interesanta este munca în uzină 1 Pionierii 
detașamentului claselor a VII-a, de la Școala de 7 
ani nr. 15 din Buourești, ascultă cu cea mai mare 
atenție explicațiile membrilor brigăzii de producție 
a tineretului de la Uzina „Automatica** din București, 
brigadă U.T.M. fruntașă pe raion.

Cum
în detașamentul 1 al unității 

de pionieri de la Școala de 7 
ani nr. 6 din orașul Galați sînt 
foarte mulți pionieri fruntași 
la învățătura, purtători ai dis
tincțiilor pionierești. Mulți din
tre ei au împlinit, sau vor îm
plini în curînd, 14 ani. Cum e 
și firesc, colectivul de condu
cere al detașamentului și-a pus 
în atenția preocupărilor lui și 
pregătirea acestor pionieri de 
a intra în rîndurile utemiștilor. 
în programul de activități au 
fost trecute o serie de acțiuni, 
care :să*i ajute pe pionierii de
tașamentului la cunoașterea 
îndatoririlor membrilor U.T.M., 
a activității lor de zi cu zi, a

procedează ei
statutului Uniunii Tineretului 
Muncitor.

într-una din Zile, pionierii 
i-au vizitat' pe utemiștii de la 
fabrica de unelte pescărești- 
Aici- însoțiți de tovarășa So- 
fica — secretara organizației 
U.T.M. din fabrică — i-au Vă
zut pe tineri la locurile lor de 
muncă, au făcut cunoștința cu 
utemiștii fruntași în producție, 
au aflat lucruri interesante 
despre activitatea acestora în 
afara fabricii, daspre munca pe 
băncile școlii serale, sau des
pre activitatea cultural-artis- 
tică pe care aceștia o desfă
șoară în cadrul formațiilor ar

tistice din fabrică. Dornici să 
afle cît mai multe, pionieri —- 
printre care Postelnicu Liliana, 
Sorice Viorel, Porumb Mari- 
lena — s-au interesat și despre 
alte activități ale organizației 
U.T.M din fabrică. La sfîrșitul 
vizitei, pionierii i-au invitat pe 
utemiștii fruntași din fabrică la 
ei la școală.

în programul de activități al 
detașamentului mai figurează 
și alte asemenea acțiuni: o 
adunare cu tema „Cinstea de 
a fi utemist**, o discuție cu în
treg detașamentul despre Sta
tutul U.T.M., și altele.



LA CULES

le 
Frunză, 
fericită, 
înălțate, 

pacea !

Florile recunoștinței <

de MIHAI STOIAN

Pioniera Moldovanu Iuliana își 
netezi încă odată părul, apoi luă 
cu grijă garoafele roșii și se în
dreptă spre ofițerul cu fața zîm- 
bitoare și pieptul plin de decora
ții. „Fiți binevenit în unitatea 
noastră, tovarășe colonel, spuse 
Iuliana oferindu-i florile. Vrem 
să transmitem salutul nostru pio
nieresc, recunoștința noastră fier
binte întregii armate populare, 
care ne apără patria dragă..."

...Sînt emoționante evenimente
le despre care vorbește tovarășul 
colonel Vasile Frunză. De aceea, 
in sala plină de pionieri nu se 
aude decît vocea caldă, a vechiu
lui luptător. „La 25 octombrie 
1944, ultimul cătun, ultimul petic 
de pămînt al patriei noastre a 
fost eliberat de sub jugul fascist. 
Dar cîte jertfe din partea poporu
lui nostru, din partea ostașilor 
sovietici n-a cerut lupta aceasta, 
care a adus libertate oamenilor 
muncii din țara noastră, bucuria 
vieții luminoase de construire a 
socialismului... Despre cîteva fap
te de eroism ale ostașilor 
noștri vreau să vă povestesc... 
Era în octombrie, 1944. Dușma
nul căuta să împiedice prin orice 
mijloc înaintarea armatei noa
stre și a trupelor sovietice elibe
ratoare. încercînd să distrugă 
podul peste Tisa pe care treceau 
armatele noastre, hitleriștii au 
trimis pe apă o mină plutitoare. 
Dar ostașul Eftimîe Croitoru s-a 
aruncat în apă și a făcut să ex-

Ghită Florica, Memet Atvic, Nemet Asan, Șola Eudoxia,
Osman Adrian... Iată numai cîțiva din pionierii fruntași vu ,cv<n>uru> 
roșiilor din grădina Gospodăriei agricole colective „Olga Bancic11, regiu

nea Dobrogea,

Informările politice izvor de cunoștințe

E- 
vor- 
obți- 

din

In clasa a Vl-a A e liniș
te, pionierii și școlarii 
ascultă cu atenție cuvin

tele tovarășei profesoare 
lena Ghindeanu, care le 
bește despre victoriile 
nute de oamenii muncii 
țara noastră, sub conducerea 
partidului, în îndeplinirea sar
cinilor trasate de Congresul 
al IlI-lea al partidului, despre 
succesele realizate de oțelarii 
hunedoreni, despre recoltele 
bogate obținute de țăranii co
lectiviști. Aceasta este tema 
informării politice de azi. Ele
vii sînt atenți și-și iau notițe. 
Pionierii Dobrescu Anca, Chelu 
Elena, Bîrzan Mihaela, Ionescu 
Șerban au pus apoi întrebări. 
La sfîrșitul expunerii, tovarășa 
profesoara a recomandat pio
nierilor sa citească, pe lînga 
presa pionierească și unele 
cărți despre trecutul glorios de 
lupta al poporului muncitor 
sub conducerea partidului. Pio
nierii și școlarii clasei a Vl-a A 
și-au propus ca peste cîteva zile 
sa facă o vizita la Muzeul 
„Luptele muncitorilor ceferiști, 
petroliști, din ianuarie-februarie 
1933“. Recent, tema unei alte 
informări politice au tost suc
cesele obținute de știința și 
tehnica sovietică, de oamenii 

pledeze mina. Viteazul ostaș și-a 
jertfit viața, iar podul a fost sal
vat."

Cuvintele calde care zugrăvesc 
vitejia ostașilor romîni în acele 
zile grele, de zbucium, pătrund 
adine în inimile copiilor. Ei n-au 
cunoscut decît zile fericite— „Ar
mata noastră populară apără via
ța nouă din patria noastră, 
spune tovarășul colonel — 
apără copilăria voastră 
clădirile și fabricile noi 
școlile voastre... Apără 
Ostașii noștri muncesc neobosiți 
pentru a-și perfecționa pregătirea 
de luptă și politică, armamentul 
și tehnica modernă, sînt hotărîți 
să-și îndeplinească cu cinste mi
siunea de onoare încredințată de 
partid, guvern și popor — apăra
rea cuceririlor socialiste ale oa
menilor muncii, a independenței 
patriei noastre scumpe împotriva 
oricărui dușman.

în jurnalul de unitate al Școlii 
de 7 ani nr. 76 din București pe 
una din file, tovarășul colonel 
Vasile Frunză a scris cîteva 
cuvinte de prietenie. Ele a- 
mintesc de una dintre cele mai 
frumoase zile ale pionierilor din 
unitate, zi în care gîndurile lor 
s-au îndreptat cu respect și pre
țuire către eroii romîni și sovie
tici, căzuți în lupta pentru elibe
rarea patriei, către militarii Ar
matei Populare Romine, neclin
tiți apărători de astăzi ai patriei 
noastre.

Szanto IUlia, 
la recoltarea

sovietici — apărători ai păcii, 
despre lupta popoarelor din lu
mea întreaga pentru pace și 
dezarmare.

La Școala de 7 ani nr. 1 din 
Craiova, informările politice se 
țin săptamînal de către acti
viști de partid și de stat, mun
citori fruntași, cadre didactice. 
Ele au ca scop informarea pio
nierilor și a școlarilor cu prin
cipalele evenimente interne și 
internaționale petrecute în

Ei au numai note foarte bune

Pioniera Avîrvarei Margareta, din 
clasa a Vl-a, de la Școala de 7 
ani din comuna Poiana, raionul 

Botoșani, regiunea Suceava.

Pioniera Popescu Elena din clasa 
a VII-a A de la Școala medie din 

Găești, regiunea Argeș.

Pioniera Mărgărit Elena, din clasa 
a Vl-a de la Școala de 7 ani Sna- 

gov, raionul Răcart

Colectiviștii 
mura Șelaru, raionul Gă- 
ești, au realizat anul a- 
cesta o recolta bogata 
de porumb- Succesele ob
ținute de ei i-au bucurat 
mult pe copii. Pionierii 
unității de la Școala de 
7 ani din comună au par
ticipat cu mult entuziasm 
alături de colectiviști, de 
părinții și frații lor mai 
mari la culesul porum
bului.

Pe tarlalele gospodă
riei agricole colective 
„1907“, din comuna Șela
ru. munca e în toi. Plini 
de voioșie pionierii dau 
ajutor. Fiecare pionier 
și-a luat cîte un rînd de 
porumb să-l culeagă. Este 
o adevărată întrecere. 
Cei mai harnici sînt: Do- 
robanțu Vera, Alecu Du
mitru, Țoanca Badea, An
tonie Ioana, Balaceanu 
Vera din clasa a 
Necula Marcela, 
Șt'elica, Radu
Mânu Georgeta din cla
sa a Vl-a. Cîntecele pio
nierilor îi înveselesc pe 
culegători. Porumbul este 
încărcat de colectiviști 
în camioane și dus 
curtea gospodăriei.

LA CURĂȚATUL 
PORUMBULUI

Grămezile de porumb 
înalte de 2—3 metri din

Vil-a, 
Duduș 

Florica,

în

îți mai amintești de toate e- 
moliile prin care ai trecut în 
primul an de școală ? Acum 
ești mare, pionier, poate c-ai 
uitat și de stîngăcia cu care 
ți-ai învelit întîia oară cărțile 
și caietele, și de nepriceperea 
cu care ai muiat prima dată to
cul în călimară. Ei, dar ia gîn- 
dește-te: cîți nu sînt acum în 
aceeași situație în care te a- 
tlai tu, altădată ?

cursul saptamînii. Pentru a 
participa activ la informările 
politice, elevii se pregătesc 
citind publicațiile pentru copii, 
ascultînd emisiunile radiofo
nice. La fiecare expunere ei 
își iau notițe, pun întrebări, 
cer lămuriri. Informările poli
tice sînt așteptate cu nerăb
dare de către pionierii și șco
larii din toate clasele.

M. NEGREA

curtea gospodăriei colec
tive scad, luîndu-le locul 
stivele mari de porumbi 
dezbrăcați de foi. Galbe
nul portocaliu al porum
bului strălucind sub ra
zele puternice ale soare
lui, grămezile mari de 
frunze și roșul purpuriu 
al cravatelor pionierești 
completează acest tablou 
al muncii, ce pare a fi un 
decor lucrat de mina ți
nui pictor iscusit. Și aici 
pionierii își ajuta părin
ții' Desfac porumbul, care 
este apoi încărcat în co
șuri. Rînd pe rînd, coșu
rile pline vîrf sînt trans
portate de colectiviști 
spre cele trei pat'ule ce 
se afla în incinta gospo
dăriei colective. Pe fețe
le îmbujorate ale pionie
rilor, în ochii lor străluci
tori de succesul muncii 
se citește mîndria sarci- 
nei îndeplinite, Le e draga 
colectiva și, atunci cînd 
e nevoie, vin aici cu mul
ta bucurie.
MUNCA S-A TERMINAT

încolonați pe detașa
mente, pionierii se în
dreaptă spre casele lor- 
Sînt bucuroși de mun
ca de astăzi. Peste 
6.000 kg de porumb au 
recoltat pînă acum pio
nierii din comuna Șelaru.

La adunarea de alege
re a președintelui unită
ții, tovarășul Florea Do-

robanțu, președintele gos
podăriei agricole colecti
ve din comuna, a mulțu
mit pionierilor pentru a- 
jutorul pe care l-au dat 
la strînsul recoltei și i-a 
felicitat' pentru rezulta
tele obținute. El le-a urat, 
totodată, mult succes la 
învățătură. Colectiva îi 
așteapta cu multa bucurie 
pe fiecare.

★
Rezultate frumoase 

munca de strîngere a re
coltei au obținut și alte 
unități de pionieri din ra
ionul Gaești. în satul 
Glogoveanu, unitatea de 
pionieri din școala a aju
tat colectiviștilor din co
mună la culesul porum
bului recoltînd' 1.050 kg. 
de porumb- Pionierii și 
școlarii din comuna Ște
fan cel Mare au sfrîns 
recolta de pe 10 hectare 
însămînțate cu portțmb. 
Tot în această, perioa
dă, ei au curățat jjeste 
300 kg de floarea-soare- 
lui. Iar în comuna Slobo
zia, unitățile de pionieri ' 
de la cele două școli de 
7 ani au cules porumbul 
de pe cca.. 12 hectare.

Ajutorul pe care ÎL dau 
pionierii colectiviștilor 
dovedește din plin dra- 
gostea și interesul ce îl . , 
au ei pentru gospodăria 
agricolă colectiva, pen
tru satul nostru socialist.

RODICA ALBU

Privește-i! Școlarii din cla
sa I-a te urmăresc cu interes 
și admirație, căci văd în tine un 
irate mai mare, capabil să le 
dea o mină de ajutor.

înțelegînd toate acestea, pio
nierii detașamentului 10 de la 
Școala de 7 ani nr. 4 din Ga
lați s-au pus pe treabă. Ei au 
rugat-o pe tovarășa învățătoa
re de la clasa l-a, ca, imediat 
după sfîrșitul orelor, elevii cei 
mici să rămînă puțin timp în 
bănci, iar pionierii să le expli
ce tot ce trebuie să știe un șco
lar din clasa l-a.

Cercetînd caietele în care au 
și apărut liniuțe, cîrlige, pio
niera Ionescu Viorica le-a ară
tat copiilor cum se ține creio
nul, pentru ca liniuțele să iasă 
drepte.

Pionierul Popescu Călin i-a 
învățat cum se șterge cu guma, 
în primul rînd, le-g atras a- 
tenția să nu umezească guma 
în gură, pentru că așa se gău
rește fila de caiet- Apoi le-a 

dovedit că foaia nu se mototo
lește dacă ții arătătorul și de
getul mijlociu întinse și Ștergi 
numai între ele cu guma.

Săiceanu Cornel șj-a asumat 
sarcina să-i învețe cum se în
velesc cărțile și caietele în hîr- 
tie albastră.; întîi se măsoară 
hîrtia, apoi marginile se îndoaie 
și dispar...

Cînd a venii vremea scrisu
lui cu cerneală, alVe lămuriri 
au fost date cu dragoste și pri
cepere de către pionierii deta
șamentului 10: „Atenție! le-a 
zis celor dintr-a-ntîia pionierul 
Teodorescu Ginel. După ce moi 
tocul în călimară, trebuie nea
părat să atingi penița de margi
nea călimării, pentru ca astfel 
cerneala care prisosește să se 
prelingă la loc în sticluță, nu 
care cumva să pice pe caiet. 
Cerneala e tare poznașă: abia 
așteaptă să vă „împodobească" 
filele de caiet cu „purceluși".

Ei, și dacă „nenorocirea" s-a 
întîmplat ? Cum uscam o pată 
de cerneală cu sugativa?

— Nu, nu! a sărit să le-o do
vedească pioniera Matei Mari- 
cica. Sugativa nu se așterne 
de-a dreptul peste pată. La în
ceput, apropiem de pată doar 
coltul sugativei, pînă cînd ea 
suge toată cerneala.

Cei dintr-a-ntîia îi ascultă 
întotdeauna, cu atenție, pe pio
nieri. Și le urmează sfaturile. 
Rezultatele bune nu întîrzie să 
se arate.

Dar tu, cititorule (care poate 
că țl-ai amintit, în sfîrșit, de 
primul tău an de școală) nu 
ești gata să dai și tu o mină de 
ajutor celor din clasa întîia? 
Sînt sigur că da!



FLA'CAUL—
DE LA p

F i i Ziua Forțelor Armate ale R.P.R.

De undeva, de pe acoperișul 
blocurilor ce se înalță în lumi
na dimineții cu scăpărări de 
soare în ferestre, se aud cîteva 
sunete de fluier.

Semnalul a fost dat: ca un 
uriaș, „pășind" apăsat pe șine
le de fier, macaraua se apro
pie de tomberonul cu două 
roate, încărcat cu mortar și, 
îuhățînd greutatea de-o tonă 
cu brațul său p 
că în văzduh 
mului etaj, 
metri în

o ridi- 
ulti-

P 
macaralei-turn, uiți a ă că 

Dar 
iată că sus, dincolo de pereții 
de sticlă ai cabinei de, c 
dă, se zărește chippl 
o conduce. Un flăcăi 
vesel, cu fața usoăț
nicui macaragiu, tîn 
nfîst Nlcolae Oană.

Atent, acum își .
virile Fn jos, la oamenii care 
pregătesc mortarul, acum răs- 
punde âemnaielcr de fluier ce 
vin de pe bloc : trimite la tim 
materialele trebuincioase coi 
structorilor de sus, care împl 
nesc al nouălea etaj.

O clipă nu sta liniștit. Nu- 
rabdă inima. Ii place să fie 
la post, în ritmul viu al man
ei! constructorilor; Să ridice 
cu ei în lumină frunțile de pia
tră ale blocurilor monumenta- 
Je. Se bucură cu fiecare bloc 
nou construit. Și pe cîte nu 
Ie-* înălțat brațul puternic al 
macaralei conduse de el! Pe 
șantierul de pe șoseaua Pan
duri și pe Rahova, în Floreas-

STEGUilIO

Vasile Tender, 
șeful brigăzii de ti
neret din secția a- 
parataj a Fabricii 
...Electromotor'’ din 
Timișoara, a rămas 
o clipă pe gînduri. 
Apoi a părăsit ate
lierul și s-a oprit în 
curte, alături de 
magazie, unde se 
depozitau deșeurile 
de micanita.

Moș Ștefan Be- 
chir. magazionerul, 
s-a uitat la el, dar 
nu l-a luat în sea
mă. „O căuta ceva 
prin deșeuri, sînt 
destule, poate să ia 
cît o pofti, că și 
așa n-avbm ce face 
cu ele”, și-a zis el-

Vasile a ales cî
teva bucăți și s-a 
înapoiat cu ele în

rat și le-a tăiat cu 
foarfecă după de
sen. Da, puteau fi 
valorificate 1 Cu 
fața îmbujorata de 
bucuria izbînzii. a 
chemat în jur iu* 
treaga brigada.

— Mai băieți, în
cepu el, am găsit o 
mare rezerva de 
micanita.» Trebuie 
s-o aducem toata în 
atelier. Să vină 
doi cu mine.

A plecat împreu
nă cu Bordea și Pis- 
triceanu și-au adus 
primul transport. 
Apoi s-au apucat 
de lucru.

Sosise de mult' 
sorocul să meargă 
la magazie să scoa
tă lamelele de mi
canita și Bechir îl 
aștepta pe Vasile 
cu rația pusă deo
parte, cîntărita, dar 
acesta nu mai ve
nea. „Or lucra alt
ceva” gîndea el- 
Băieții însă lucrau 
tot la colectoarele 
dinamurilor, dar cu 
material din deșeuri 
de micanita-

Vestea n-a întîr- 
ziat să ajungă și la 
urechile lui moș Be
chir. Și cu toate că 
treburile nu-1 lăsau
sa părăsească ma-atelier. Le-a masu- N. BULGARU

ca, ca și aici, printre construc
torii 
blocuri de pe Șoseaua 
Bravu, s-a străduit 
primele 
muncă.

— De 
struiesc 
tînărul macaragiu. De cînd e- 
ram școlar. Și iată că visul mi 
s-a împlinit. fe;
vezi cum în urma 
larg ușile-

care înalță frumoasele 
Mihai 

să fie în 
rînduri, fruntaș în

mic am visat să con- 
case, spune însuflețit

strele
locatarii a 

auzi glasuri 
însuflețind apari

re să 
eschid 
iar la 

flori 
și so- 

co- 
ente- 

e proaspete cu larm^fKr ve
sela. Curînd, peste cfteva zile, 
și aici vor sosi oaspeți: pri
mele două blocuri, îușjimînd 
262 apartamente, sînt deja 
gata 1

Macaraua înaltă, cu chipul 
zîmbitor al tînărului din cabi
nă, se îndepărtează profilîn- 
du-se pe fațada construcțiilor 
zvelte, înălțînd brațul de 

eca-

man- 
care 
s și

în văzduh. Brațul tînărului, 
parcă 1 Ca un salut adus noi
lor oaspeți pe care îi așteaptă!

AL. DINU IFRIM

gazia. într-o buna 
zi s-a oprit în ate-, 
lierul aparataj, la 
brigada lui Vasile. 
Lingă geam, în lu
mina soarelui, se a- 
fla pe un postament 
înalt stegulețul 
roșu, cîștigat de 
brigada- Mîndria 
brigăzii- Moș Be
chir Citi: „Brigada 
de tineret fruntașă 
pe ramură, pe ora
șul Timișoara". Mai 
citi încă odată, a- 
poi se apropie de 
brigada.

— Bravo mai, bă
ieți, dar puteați 
să-mi spuneți și 
mieI Ori ce, cre
deți ca eu nu mă 
bucur cînd văd ha
lele noi care se 
ridica în fabrica 
noastră ? Moșul 
știa că la temelia 
noilor construcții 
stau și economiile 
tinerilor — cele 
47.000 lei!

Moș Bechir se a- 
propie de stegule
țul roșu și de sub 
el, prin geamul 
larg, privea cons
trucțiile noi cu li
niile suple, care do
minau întreaga 
curte a Fabricii „E- 
lectromotor”.

Poporul nostru sărbătorește 
la 25 octombrie Ziua Forțelor 
Armate ale R.P-R., care apără 
neclintite cuceririle revolu
ționare ale oamenilor muncii, 
suveranitatea și independența 
patriei noastre-

Armata noastră populară, 
una din realizările de seamă 
ale regimului democrat-popu
lar, este puternică și de neîn
vins. Slujind cu abnegație și 
devotament interesele poporu
lui muncitor, ea se bucură de 
dragostea și de sprijinul tutu
ror celor ce muncesc din pa
tria noastră.

Pe baza marilor succese ob
ținute de țara noastră în dez
voltarea economiei sale socia
liste și cu ajutorul neprecupe
țit al Uniunii Sovietice, parti
dul a înzestrat forțele armate 
cu armament și tehnică de 
luptă modernă, cu tot ceea ce-i 
este necesar pentru a-și înde
plini cu cinste misiunea încre
dințată.

Pentru tinerii patriei noastre 
este o mare cinste să facă par
te din rîndurile militarilor Ar
matei Republicii Populare Ro-

Intr-o dimineață din toamna 
anului 1952 putea fi văzută in 
hotarul satului Petreu, din ra
ionul Marghita, o femeie mă
runțică, cu cizme de cauciuc 
în picioare, îmbrobodită într-o 
basma simplă și cu umerii 
strînși într-o scurteică- vînătă.

Se înființase cea dintîi în
tovărășire în sat ș.i aci venise 
de la raion un grup de topo
metri pentru măsurarea și co
masarea terenului agricol. Fe
meia aceea îi ajuta pe topo
metri, ducînd cu spinarea mal
dărul de mire vopsite în alb 
și roșu, ducînd cutia Și trepie
dul teodolitului. Zile întregi ie~ 
meea aceea, neobosită, i-a înso
țit pe topometri, a trecut peste 
haturi vechi, a mers prin șlea
uri adinei de noroi, și, tăcută, 
în toată vremea aceea n-a spus 
decît atîta: „Oh, tovarășilor 
dragi..- Mie mi-ar fi plăcut să 
fie direct gospodărie colectivă 
la noi".

O chema Margareta și era 
nevasta liii Mihai Gorbe. A- 
vea șase copii și la gîtul cîtor- 
va din ei. flutura cravata roșie 
de pionier. Intrarea acestei fe
mei în întovărășirea „Al. Pe- 
tofi" atunci înființată, însemna
pentru Margareta Gorbe îm-

La fabrica 
„Bella Breiner46

Fabricile din patria noastră sînt 
înzestrate permanent cu noi mașini 
moderne. Așa, de pilda, la Fabrica 
„Bella Breiner" din Capitală au fost 
instalate, recent, mașini moderne de 
tricotat, de mare productivitate. Cîte
va din acestea le vedeți în fotografia 
de față.

mîne- Sub îndrumarea coman
danților și locțiitorilor politici, 
cu sprijinul organizațiilor de 
partid și al organizațiilor ute- 
miste, ostașii noștri muncesc 
neobosit pentru a-și însuși o 
înalta măiestrie în mînuirea 
armamentului și tehnicii, se 
formează ca luptători puternici 
și curajoși.

de PETRU VINTILA

plinirea unui vis pe cît de fru
mos, pe atît de înflăcărat- Din 
toamna anului 1952, pînă în 
toamna acestui an, laolaltă cu 
ceilalți întovărășiți a muncit 
pe ogorul comun cu o hăr
nicie nemișcată, a călătorit în 
vizite de prietenie și învățătură 
la mai toate gospodăriile co
lective din împrejurimi, visînd 
cu nesaț ca și întovărășirea lor 
să crească, să se dezvolte și să 
devină o colectivă tînără, în
floritoare.

Margareta Gorbe și ceilalți 
întovărășiți au vizitat astfel 

gospodăria colectivă din Abram, 
la Mădăraș și la Borș. Au vă
zut sere și grădini încărcate 
de rod, au văzut saivane de oi 
și mari grajduri de vite, au vă
zut lanuri de grîu și de po
rumb, au intrat în casele colec

Devotați fără margini parti
dului, guvernului și poporului, 
militarii armatei noastre stau 
de straja muncii pașnice a po
porului nostru, și împreună cu 
militarii celorlalte armate ale 
statelor socialiste frățești, sînt 
gata sa zdrobească orice duș
man care ar ataca puternicul 
lagăr al socialismului.

tiviștilor și s-au oprit îndelung 
în fața mașinilor de cusut, a 
garniturilor noi de mobilă, în 
fața cămărilor pline de bucate. 
Pe urmă s-a mai înființat o în
tovărășire la Petreu și, ca toți 
ceilalți, Margareta Gorbe a în
țeles că visul ei de aur, intra
rea în gospodăria colectivă, se 
apropia văzînd cu ochii. Toc
mai în întîmpinarea acelui lu
cru, adunarea generală a înto
vărășirii vota sume tot mai 
mari pentru fondul de bază. Așa 
au cumpărat unelte agricole, 
sute de saci, cîntare basculan
te, ba de curînd chiar șl zece 
juninci de rasă Simentmff^

Nu cu multe săptămîni în ur
mă, cele două întovărășiri din 
satul Petreu au hotărî t să se 
unească și să alcătuiască o gos
podărie agricolă colectivă. In
tre sutele de țărani adunați la 
inaugurarea gospodăriei, i-am 
văzut, în primul rînd de scau
ne, pe cei șase copii ai Marga
retei Gorbe. Ea stătea în mij
locul lor plină de fericire și 
emoție. Visul ei se împlinise, 
visul ei de aur a prins viață.

Făceau parte din marea fa
milie a colectiviștilor.

Multe sînt produsele care se 
fabrică Ia întreprinderea „Bella 
Breiner". Printre acestea se 
numără și noile modele de 
lenjerie plușată destinată co
piilor. De reținut, că din cele 
85 modele care vor fi introdu
se curînd în colecția fabricii, 
jumătate sînt destinate copii
lor.
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sâ devină mai plina, mai îm
belșugata. într-adevăr, victo
riile grandioase, repurtate de 
poporul sovietic în ultimii șa
se ani, sînt uluitoare. S-au con
struit cele mai mari hidrocen
trale din lume, s-au ridicat noi 
orașe. Geniul poporului sovie
tic, avîntul științei și tehnicii 
au dăruit omenirii primii piloți 
cosmonauți, Iuri Alexeevici 
Gagarin și Gherman Stepano- 
vici Titov, oameni sovietici, fii 
credincioși ai Partidului Comu
nist.

Asemenea realizări epocale 
nu putea obține decît un popor 
cu o înalta cultura socialistă, 
stapînitor al tehnicii cele mai 
avansate.

în drumul său desfășurat 
spre comunism, poporul sovie
tic va repurta victorii și mai 
mari, va demonstra lumii în
tregi că cea mai înaintată so
cietate din cîte au existat pe 
pămînt, este societatea comu
nistă.

Va intra în istorie ziua de 18 
octombrie, cînd de la tribuna 
Congresului, N. S. Hrușciov a 
prezentat proiectul de Program 
al P.C.U.S., programul constru
irii comunismului. Comunis
mul, acest vis de aur al ome
nirii, a devenit un obiectiv con
cret, ziua de mîine a oamenilor 
sovietici. în comunism, forțele 
de producție, știința, tehnica, 
arta vor atinge cel mai înalt 
nivel de dezvoltare. Munca în 
folosul societății va deveni 
pentru toți o necesitate vitală. 
Belșugul de produse va da po
sibilitatea aplicării principiu
lui comunist de la fiecare — 
după capacitatea sa, fiecăruia 
— după nevoi. Vor dispare 
deosebirile esențiale dintre oraș 
și sat. Drept rezultat al progre
sului științei și tehnicii, al înal
tului nivel cultural al oameni- 
lor sovietici, vor dispare deo- 
seo,rile existente între munca 
fizică și cea intelectuală. To
varășul Hrușciov a indicat în 
raportul său căile concrete 
pentru crearea bazei tehnico- 
materlale a comunismului în 
următorii douăzeci de ani. 
Pentru aceasta, va fi necesar 
să se construiască noi uzine 
modeme, centrale electrice, 
școli, locuințe și multe altele. 
Va fi sporita fertilitatea solu
lui, pustiurile vor fi transfor
mata în pămînturi roditoare, 
cursurile apelor vor fi reglate 
după voința omului. Toate 
acestea se afla în puterea oa
menilor sovietici, constructori 
înflăcărați ai comunismului. 
U.R.S.S. produce în prezetftfe 
proape V5 din întreaga pro
ducție industriala mondială — 
mai mult decît Anglia, Franța, 
Italia, Canada, Japonia, Belgia 
și Olanda luate laolaltă. în ur
mătoarele două decenii, Uniu

Dimineața, cînd tu te tre
zești. micul dejun este deja 
gata. Asta înseamnă că mama 
s-a sculat mult mai devreme 
ca tine. Dar ea mănîncă în 
graba, ea trebuie să-l ducă la 
grădinița pe frățiorul tău mai 
mic-

Vine mama de la lucru- 
Acum ar trebui să se odih
nească, dar trebuie să vă dea 
de mîncare, să spele vasele, să 
facă cumpărături, să prepare 
mîncare pentru a doua zi.

Multe s-au făcut în țara 
noastră pentru femei. Mama 
ta este constructor, pretutin
deni vezi femei medici, profe
sori și chiar aviatori. Probabil 
că în curînd ai să vezi femei- 
cosmonaut. Și cîte femei sînt 
ieroine. deputate 1

Femeia învață Ia noi la fel 
cu bărbatul, muncește, creează. 
Statul o ajuta sa-și educe 
copiii.

Și, totuși, nu-i vine ușor ma
mei să lucreze și să conducă 
gospodăria. Dar în curînd.-.

O bătaie voioasa în ușa te 
trezește dimineața-

‘— Ce fel de pîine doriți as
tăzi î ■— vă va întreba vînza-

nea Sovietica va întrece și va 
lăsa departe, în urmă, din 
punct de vedere economic cea 
mai puternică țară capitalista 
— S.U.A. iar oamenii sovietici 
se vor bucura de cel mai înalt 
nivel de trai din lume.

Delegații care au luat cuvîn- 
tul la Congres și-au exprimat 
profundul atașament față de 
puternicul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, entuziasmul 
și hotărîrea de a participa cu 
toate forțele și cu toată price
perea la aplicarea în viață a 
sarcinilor istorice puse în față 
de Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S.

O puternică manifestare de 
solidaritate, admirație și dra
goste față de gloriosul partid 
al lui Lenin, au prilejuit cu- 
vîntările rostite de reprezen
tanții partidelor comuniste și 
muncitorești frățești. Succese
le Uniunii Sovietice devin far 
călăuzitor în lupta popoarelor 
care construiesc socialismul, 
care văd în succesele de azi 
ale Uniunii Sovietice, propriile 
lor realizări de mîine. Reali
zările epocale ale Uniunii So
vietice umplu de speranța ini
mile comuniștilor și oamenilor 
muncii din țările capitaliste, le 
dau noi forțe în lupta împotri
va odiosului regim capitalist.

Mărețele obiective ale nou
lui Program al P.C.U.S. entu
ziasmează oamenii muncii din 
țara noastră, îi însuflețesc și 
mai mult în lupta pentru tri- 

-tful cauzei păcii și socialis
mului. în cuvîntarea rostită de 
la înalta tribună a celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S., 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
a dat glas înaltelor sentimen
te de admirație, recunoștință 
'și prețuire pe care le nutrește 
poporul romîn față de marele 
popor sovietic, de care ne lea
gă o prietenie puternică de 
nezdruncinat. Dînd o înaltă 
prețuire luptei mărețe pe care 
o desfășoară Uniunea Sovieti
că pentru apărarea păcii, tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej a ară
tat în cuvîntarea sa: „în lu
mea de azi, în care alături de 
sistemul socialist, imperialis
mul mai stăpînește încă o par
te întinsă a planetei noastre, 
în care milioane și milioane de 
oameni ai muncii se mai află 
înlănțuiți în robia capitalistă, 
în care bîntuie războiul rece 
— ideile pline de măreție ale 
Congresului al XXII-lea al Par
tidului Comunist al Uniunii 
Sovietice strălucesc cil o ma
re putere, asemeni soarelui, 
luminînd perspectivele de mîi
ne ale omenirii, cînd comunis
mul va triumfa pe plan mon
dial, iar popoarele libere și 
unite, trăind în pace și înțe
legere frățească, își vor consa
cra nestingherite toate ehergii- 
le pentru dezvoltarea civiliza
ției și gloria rațiunii umane".

VIAȚĂ MINUNATĂ
torul de la magazinul din ve
cinătate.

Iar o fata de la bucătăria 
de bloc va aduce micul dejun: 
ouă, clătite cu dulceață, lapte 
fierbinte.

Mama nu mai trebuie să se 
scoale o dată cu revărsatul 
zorilor. Ea își ia liniștită mi
cul dejun o dată cu voi. Tu ai 
să speli vasele în spălătorul 
mecanic. Te-ai pregătit să 
pleci la școala, dar mama nu-ți 
da bani de masă, vei primi 
mîncarea gratuit, la școală. Și 
tata și mama vor lua masa la 
lucru, de asemenea, gratuit.

Ai venit de la școală și nici 
n-ai apucat să te plimbi în 
voie, că a și venit mama 
acasă-

— Termină-ți lecțiile mai re
pede, fiule, azi tata ne duce la 
cofetăria „Cosmos".

în timp ce tu îți pregăteai 
lecțiile, mama a dat telefon la 
spălătorie, a rugat să se ia ru
fele la spălat. A comandat la 
bucătăria de bloc micul dejun

Scrisoarea tineretului sovietic adresată Congresului P. C. U. S.
Comsomoliștii, 

toți tinerii și ti
nerele din Uniu
nea Sovietică au 
jurat solemn de
votament față de 
partidul comu
nist, și-au luat 
angajamentul că 
vor merge neo
bosit înainte sub 
steagul marxism- 
leninismului, că 
vor lucra în 
toate sectoarele 
construcției co
muniste acolo un
de este mai mare 
nevoie, că vor 
munci astfel în- 
cît să fie parti
cipant demni la 
construcția comu
nismului 
jurămînt 
prins în 
SOAREA 
RETULUI 
VIETIC 
SATA
XXII-LEA AL P.C.U.S., care a 
fost discutata și adoptată în

Acest 
este cu-

SCRI-
TINE-

SO-
ADRE-
CONGRESULU1 AL

Orașul 
de pe munle

Deși foarte tînăr, comsomolistul Nicolai Starodubov de la uzina 
de tractoare din Minsk, e unul dintre cei mai buni lăcătuși 
mecanici. Brigada pe care o conduce el face întotdeauna cite 

trei norme intr-un schimb!

și, conectînd căminul electric, 
s-a așezat să citească. Acum 
ea are mult timp liber. Doar 
ziua ei de muncă a devenit 
cea mai scurta din lume. Iar 
acasă ea este ajutată la toate 
treburile de aparatele electrice 
și de diferite dispozitive. Și 
ție îți va face plăcere să lu
crezi cu aspiratorul de praf 
sau cu aparatul pentru curățat 
parchetul.

Duminica vă veți duce, în
treaga familie, în vizită la 
bunica- Bunica este bătrînă, îi 
vine greu sa trăiască în orașul 
zgomotos și a dorit să se mute 
nu departe de voi, într-o casă 
frumoasă și confortabilă, așe
zata la aer curat, în pădure — 
în casa internat pentru oame
nii batrîni. Bunicii îi place tare 
mult acolo, dar se bucură cînd 
veniți la ea.

O alta zi libera puteți pe
trece în pensiunea dinafara 
orașului, pe malul unui rîu- 
Aci veți primi o căsuță aparte 
sau o cameră cu paturi confor

unanimitate Ia marile mitin
guri Și adunări ale tineretului 
ce au avut loc în întreaga țară.

tabile. La cantina veți primi 
un mic dejun gustos, prînzul, 
cina. Toată ziua n-ave ți nici o 
grija. Plimba-te. veselește-te, 
fa sport!

Ei. și dacă mama se pregă
tește să plece în deplasare, 
ce-i de făcut atunci ? Nu-i ni
mic grav, ai sa te muți la in
ternat, unde vei fi îngrijit ca 
acasă. Dacă vrei, poți trăi în 
internat și atunci cînd mama e 
acasă. Internatele îi pot primi 
pe toți acei care doresc.

Și cînd au să fie toate ace
stea ? Cine se va îngriji ca tu, 
și mama ta, și toți oamenii 
țării noastre să aibă o viața și 
mai frumoasa și mai confor
tabila ?

S-a gîndit la asta partidul, 
care a elaborat proiectul de 
Program pe 20 de ani.

Fiecare din acești douăzeci 
de ani va îmbunătăți mult 
viața oamenilor, fiecare an ne 
va apropia de comunism.

Va fi o viață minunata I
Vi fi, și pentru aceasta mun

cesc cu abnegație și înflăcă
rare toți oamenii sovietici. 
(După „Pionierskaia Pravda")

Tînărul om sovietic, se sub
liniază în scrisoare, este stâ- 
pîn deplin în țara sa 409.008 
de tineri și tinere au fost aleși 
în sovietele de deputați ai oa
menilor muncii. Sute de mii de 
tineri conduc întreprinderi, 
colhozuri, sovhozuri, mulți re
prezentanți ai tinerei generații 
au avut cinstea de a fi aleși 
delegați la Congres. Pentru noi 
cea mai mare cinste, declară 
autorii scrisorii, este de a me
rita înaltul titlu de onoare de 
comunist.

Raportînd Congresului des
pre rezultatele muncii sale 
după Congresul al XX-lea al 
partidului, tineretul sovietic 
scrie că în acești ani aproxi
mativ 2 milioane de tineri și 
tinere au plecat pe pămîntu- 
rile desțelenite, pe șantierele 
comunismului. Cu participarea 
activă a tineretului au fost 
înălțate 39 furnale și cuptoare 
Martin, 29 laminoare și secții, 
30 întreprinderi chimice, 40 
mine carbonifere, au fost elec
trificate peste 6.000 km. căi fe
rate. 500.000 de tineri și tinere 
au cultivat anul acesta porumb 
Pe 12,5 milioane ha.

Tineretul sovietic declară că 
hotărîrile celui de-al XXII-lea 
Congres vor deveni programul 
vieții sale.

Peste culmile muntelui Ka- 
cikanar circula o legendă în 
popor, transmisă din generație 
în generație printre locuitorii 
Uralului. O legendă despre 
„magnetul miraculos". care 
s-ar afla închis în pin tecul 
muntelui străvechi.

Multe poteci și puțuri s-au 
săpat de a lungul anilor1- prin 
povîrnișurile acestui munte, 
dar în zadar.

Și totuși, în inima muntelui, 
oamenii sovietici au găsit 
„magnetul miraculos" : bogate 
zăcăminte de minereu de mag
neți tăi

Aceasta s-a întîmplat cu 
cî[iva ani în urmă, cînd munții 
au răsunat de chiotele tinerilor 
constructori comsomolișli, ve
nin aici din cele mai îndepăr
tate locuri ale patriei sovie
tice.

Astăzi, în desișurile taigalei 
se construiește unul din cele 
mai mari combinate de înnobi-
lare a minereului de fier din 
Uniunea Sovietică- Corturile 
primilor constructori, veni(i 
aici cu topoare și fierăstraie 
automate să defrișeze pădurea, 
au dispărut. Acolo unde șerpu
iau mici poteci de pădure, se 
vede de departe panorama 
unui oraș tînăr și frumos, stră
lucitor, cu peste 25.000 locui
tori /

La club, teatrul de amatori 
— organizat de un artist din 
Sverdlovsk — a și prezentat 
cîteva piese. Tinerelul din Ka- 
cikanar a construit pe munte 
un patinoar luminat de proiec
toare multicolore.

Noul combinat de înnobilare 
a minereului va avea nevoie și 
de un mare număr de munci
tori și specialiști cu o înaltă 
calificare. De aceea. 140 de 
actuali constructori învață la 
filiala locală a Institutului mi
nier din Sverdlovsk, peste 200 
la Școala medie tehnică, iar 
aproape 300 Ia Școala medie 
serală-

Crește orașul, combinatul, 
cresc și tinerele cadre ale 
Kacikanarului.



„în anii i960—1965, se va a- 
corda în continuare atenție 
dezvoltării zootehniei, pentru 
care există condiții deosebit de 
favorabile în țara noastră. In 
centrul preocupărilor va sta 
creșterea numărului și produc
tivității bovinelor și în special 
al vacilor de lapte".

(Din directivele celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R.).

Un rol deosebit în îndepli
nirea mărețelor sarcini trasate 

Vacă Sură de 
Stepă cu o produc
ție anuală de 500 
litri lapte.

vaca rezultata am încrucișarea Surei de Stepă cu rasa Brună, cu 
o pro'du'ctie de peste 3.000 litri lapte anual

de cel de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. în domeniul creșterii de 
animale, îl are Institutul de 
Cercetări Zootehnice, oamenii 
de știința cărora le revine sar
cina de a studia și recomanda 
cele mai bune metode pentru 
îmbunătățirea raselor de ani
male și ridicarea productivită
ții acestora.

In trecut, vacile din țara 
noastră dadeau cca- 700—800 
litri lapte pe an, iar unele, 
cum erau cele din rasa Sura de 
Stepa, nu dadeau nici atît-

NOUTATI FILATELICE
Țara noastră a fost 

prima din lume care în 
1957 a emis mărci poșta
le oglindind cercetările 
în Cosmos,

Cea mai nouă emisiune 
din R.P.R. din tematica 
„Cosmos" a apărut în 
ziua de 14 octombrie, 
cu prilejul vizitei făcute 
în țara noastră de maio
rul cosmonaut Gherman 
Sl'epanovici Titov. Emi

Aplicînd metode înaintate, 
un număr mare de gospodarii 
agricole colective și de stat, 
au obținut producții mari de 
lapte, ceea ce a dus la spori
rea însemnata a veniturilor a- 
cestora și la bunăstarea colec
tiviștilor și a muncitorilor-

Prin încrucișarea anumitor 
rase, se urmărește formarea 
unor rase noi, productive și 
bine adaptate condițiilor din 
țara noastră. Rezultatele obți-

Scroafă din rasa porcului romî- 
nesc de carne cu productivitate 
ridicată, obținută din încrucișarea 
porcului „Stocle" cu rasa porcului 
„Alb de carne".

siunea este alcătuită din 
3 valori cu un nominal 
total de 3,65 lei.

Tot cu acest prilej a 
fost pus în vînzare un 
plic „prima zi a emisiu
nii" obliterat cu o ștam
pilă specială. Plicul re
prezintă, așa cum se vede 
din reproducerea alătura
tă portretul cosmonautu
lui Titov și are pe el 3 
timbre ale seriei „Al doi
lea om în Cosmos". 

nute pînă în prezent sînt foar
te bune. Producțiile realizate 
de produșii de încrucișare din
tre rasele Brună, Roșie și Bal- 
țata romîneasca sînt cuprinse 
între 2.800—3.200 litri lapte pe 
an, fața de vacile din rasa Su
ra de Stepă, care, întreținute 
în aceleași condiții, au dat nu
mai cca. 1.400 litri lapte pe an.

Paralel, s-a lucrat și în di
recția perfecționării unor rase 
locale (Balțata romîneasca, 
Bruna de Maramureș)- Ca ur
mare, un număr mare de gos
podării jn care în urmă cu cîți- 
va ani se obțineau anual 2.000 
—3.000 litri lapte, de fiecare 
vaca, în prezent realizează cîte 
4.000—4.800 litri lapte pe an pe 
cap de vaca. De la unele vaci 
s-au obținut producții record 
de 10.000—12.000 litri lapte pe 
an. Astfel, vaca Zana, de rasă 
Balțata romîneasca de la Sta
țiunea Experimentală Zooteh
nică Bonțida a dat într-un an 
peste 12.000 litri lapte.

Porcinele constituie a doua 
specie importanta, fiind capa
bile sa asigure, sporirea însem
nata și într-un timp foarte 
scurt a producției de carne, 
în acest scop, folosind meto
da de lucru a savantului rus 
M- F- Ivanov s-au făcut încru
cișări între porcul local primi
tiv numit Stocii și rasa perfec
ționată Alb de carne importa
ta din U.R.S.S.

Rezultatele obținute sînt 
foarte bune. Tipul nou obținut 
are o productivitate mult su
perioară porcului Stocii și poa
te crește în condiții foarte bune 
în Bărăgan.

Rezultate la fel de bune s-au 
obținut și în cercetările pentru 
transformarea oilor cu lînă 
groasă și aspră — necorespun
zătoare pentru fabricarea sto
felor, — în oi cu lînă fina și 
semifina, foarte buna pentru 
stofe-

Rezultatele obținute arata 
clar că putem îndeplini cu 
succes sarcinile privind spori
rea numărului și creșterea 
productivității animalelor în 
condițiile dezvoltării unor pu
ternice ferme zootehnice în 
gospodăriile colective și de 
stat.

Dr. ION FIȘTEAG 
director-adjunct științific al 

Institutului de cercetări zoo- .
tehnice ‘
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— lată, alăturat, un uscător 
de rule pliant. Ușor de cons
truit, mama va fi foarte mulțu
mită dacă i-1 veți face cadou!

MEȘTERICA

fără mineri
In decursul celor douăzeci de ani va fi înfăptuită în 

proporție ‘ de njasă automatizarea complexa a producției, 
trecîndu-se tot mai mult la secții și întreprinderi au
tomate.

(Din proiectul de Program al P.C.U.S.)

Viitorul... Raiduri ale nave
lor cosmice spre Lună, Venus 
și Marte. Mașini uimitoare care 
pot și să lunece deasupra șo
selei fără s-o atingă, și să plu
tească în nori, și să coboare 
pe fundul oceanului. Noi trăim 
în epoca unor cutezanțe teh
nice nemaipomenite. Cu puțin 
timp în urmă, multe din des
coperirile făcute de savanții și 
inginerii noștri, păreau doar o 
fantezie.

Dar pe lîngă aceasta, mai 
trebuie însă și semănat și re
coltat griul, trebuie croite 
drumuri și construite case, 
trebuie să se coasă îmbră
căminte, să se extragă de sub 
pămînt minereu și cărbune și 
mulți se întreabă : „Care este 

viitorul celor mai simple, ce
lor mai obișnuite treburi ome
nești ?"

Priviți desenul. El înfăți
șează o mină de cărbune.

Ei bine, în această mina nu 
lucrează... minerii. Pentru ca 
este greu să-i numești mineri 
pe oamenii care muncesc aco
lo. Noi, ni-i imaginăm pe mi
neri în salopetă neagră, din 
pricina pulberii de cărbune, 
cu ciocanul de abataj în mîini. 
In mina proiectată în desen 
vor coborî zilnic doar... cîțiva 
oameni. Aceștia sînt operatori 
și mecanici. Ei nu merg în a-

Curiozități
Cea mai mică floare de pe 

pămînt — cît gămălia unui ac 
— este „Volffia". Ea este atît 
de rară, îneît mulți botaniști 
au căutat-o o viață întreagă 
fără s-o găsească.

★
O anumita specie de salată, 

denumită salata-busolă, ar pu
tea foarte bine îndeplini rolul 
unui ac magnetic.

La ora douăsprezece, pentru 
a se feri de o evaporare prea 
mare a apei, salata-busolă își 
așază frunzele de sus, tot
deauna, pe plan orizontal, cu 
direcția de la nord spre sud.

★
In R.P. Polonă s-a întocmit 

proiectul unui batiscaf auto
mat, cu telecomandă. Apara
tul va putea fi cufundat în 
apa pînă la o adîncime de 600 
m. In interiorul lui vor fi in
stalate un aparat de filmat și 
o cameră de televiziune iar în 
exterior — reflectoare Și 0 
„mînă" automată pentru lua
rea de probe de pe fundul mă
rii. 

bataj aplecați sau tîrîș printre 
stîlpii de lemn ai armăturii, 
pînă la stratul de cărbune. 
Aici cărbunele este tăiat, mai 
bine-zis rabotat, de către o 
mașină dirijată de la distanță. 
Nu trebuie să se fixeze nici 
stîlpii de armătură între stra
turile de piatră, ca să nu se 
năruie. In această mină armă
tura de oțel seamănă mai mult 
cu o mașină. Ea „pășește" prin 
abatajul frontal în urma mași- 
nii-plug, d0 abataj, care taie 
singură cărbunele și-l încar
că pe transportor.

Desigur că ea nu „pășește" 
cîtuși de puțin singura. O mî- 
nuiește omul, dar, fără să in
tre în abataj. El sta într-un loc 
sigur și apasă butoanele de 

pe tabloul electric de co
manda.

O mină fără mineri I Dar 
cînd are să fie asta ?

Viitorul arătat pe acest de
sen este trecut deja pe blocu
rile de desene și calcule ale 
inginerilor proiectanți ai Insti
tutului „Ghiproșalit" din Le
ningrad. După acest proiect 
se va construi o mină la Var- 
kuta. Proiectul ni l-a prezen
tat inginerul șef al pre Satu
lui A. A. Gheskin.
V. RICI și MILL CERNENKO 

(Din revista sovietică
..Pionier")

— ce ciasă sînleți voi, 
mai băieți ?

— Toți sîntem într-a Vl-a, a- 
fară de 12; toți sîntem într-a 
Vil-a afară de 12 ; toți sîntem 
într-a VIII-a afară de 12 și 
toți sîntem într-a IX-a afara 
de 12.

Cîți elevi erau în total ?
Așteptăm răspunsurile voas

tre pe adresa : București, Pia
ța Scînteii nr. 1 „Scînteia pio
nierului".

RĂSPUNSUL LA PROBLE
MA PUBLICATA IN NR. 40: 
întrecerea este cîștigată de e- 
chipa a doua !



învățătura
în școala noastră, dorința de 

a învăță cît mai bine a înce
put sa se transforme în fapta 
încă din primele zile ale anu
lui școlar. Fiecare dintre noi se 
mîndrește cu pionieri fruntași 
la învățătură ca Dumitrescu 
Corina, Trifoi Doru, Ionescu 
Grigore, Duda Doina, Cristes- 
cu Gabriela și mulți alții caie 
au numai not'e de 9 și 10.

Aceste rezultate frumoase, 
obținute pîna acum la învăță
tură, se datoresc în primul rînd 
faptului ca elevii au învățat 
cu sîrquința acasă, că și-au îm
părțit bine timpul de studiu și 
joaca, că își respecta progra
mul zilei. Pionierii unității noa
stre sînt hotărîți ca, zi de zi, 
să vina la școala cu temele 
pregătite temeinic, sa adune 
în carnetele lor cît mai multe 
note de 7, 8, 9 și 10.

Sîntem siguri ca prima con
diție — învățătura — va fi în
deplinită cu cinste și, în cu- 
rînd, pe pieptul multora dintre 
noi vor străluci steluțele mult 
dorite.

NASIE LIVIA
Școala medie nr. 1, Bîrlad.

Intr-una din adu
nările . noastre pio
nierești, am discu
tat despre însemnă
tatea zilei de 7 No
iembrie. Primul a 
vorbit pionierul Ena- 
che Cătălin: „Sal
vele crucișătorului 
Aurora au vestit 
lumii întregi zorii 
revoluției socialiste- 
Curajoșii muncitori, 
soldați și țărani 
ruși s-au ridicat la 
luptă..." Și, Cătălin 
a continuat să vor
bească despre Ma
rea Revoluție Socia
listă din Octombrie 
condusă de Lenin, 
despre primul stat 
socialist din lume. 
Apoi, pioniera Teo- 
dorescu Rodica a 
recitat poezia „7 
Noiembrie", iar Tro- 
flnov Melania, Da
vid Iuliu și alții s-au 
hotărît să alcătuias
că un album cu as
pecte despre Marea 
Revoluție Socialistă. 
Lucrurile interesan
te pe care le-am a- 
flat ne vor ajuta să 
îndeplinim încă o 
condiție pentru a 
obține distincția 
Dionierească.

RADUȚ SILVIA
cl. a IV-a C. Școala 

de 7 ani nr. 1, 
Craiova

Dintre zecile de scrisori care sosesc zilnic pe adresa redacției, multe ne vestesc • 
nrpcrăfiren ninnierilnr nentril nrimirea rlistinrtiilnr nînniarocfî F>;„ tlor-nro * « t i

î Dintre zecile ae scrisori cure sosesc
J despre pregătirea pionierilor pentru primir ea distincțiilor pionierești. Din fiecare co-
♦ respondență se desprinde dorința pionieri lor de a învăța cit mai bine, de a organiza
t cît mai multe acțiuni interesante în scopul îmbogățirii activității pionierești.

Clasa e îmbrăcată în haină 
de sărbătoare. La ferestre, 
lîngă tablă, pe bănci — numai 
flori. Pionierii ascultă atenți. 
Azi, printre ei se află un oas
pete drag. Este tovarășul Achi- 
met Zaharia, muncitor la Uzi
nele „Victoria". Noi, pionierii 
clasei a VII-a, l-am cunoscut 
cu ocazia vizitei făcute la uzi
nă. Atunci, tovarășul Achi- 
met ne-a povestit multe lu
cruri interesante despre coc
sul pe care-1 produc muncito
rii din secția lui, despre căr
bunele care vine aici, tocmai 
de la minerii Văii Jiului. Cu 
vocea lui blajină, tovarășul 
Zaharia ne-a cucerit. Ne am 
împrietenit repede, așa că, 
l-am rugat să ne întoarcă vi

Anotimpul favorabil plantării puieților a fost așteptat cu nerăbdare 
de pionieri. Iată, micii naturaliști ai Casei pionierilor din Oradea 

plantează cu grijă puieții care vor înfrumuseța lotul lor.

9 T
• 4.700 kg de cartofi au 

strîns pionierii și școlarii de 
pe tarlalele colectivei din sa
tul Săsăuși, raionul Agnita, 
regiunea BRAȘOV.

• 4.000 kg fier vechi au 
colectat pionierii Școlii medii 
nr. 6 din IAȘI. Aceasta, nu
mai în cîteva zile dar... acțiu
nea continuă 1

• „în excursie" — desen e- 
: xeculat de pionierul Du- 
î mitrescu Zamfir de la cer-
e

• cui de pictură al Palatu- 
? lui pionierilor, București. 

zita. Iar acum... iată-1 printre 
noi 1 Cu glasul scăzut, ne spu
ne lucruri triste despre copilă
ria lui, despre anii de uceni
cie. Dar, fața i se umple de 
zîmbet, de lumină, cînd ne po
vestește despre viața nouă, 
despre munca din uzină, des
pre meseria și inovațiile lui.

Apoi, l-am împărtășit și 
noi gîndurile noastre. Mulți 
dintre noi și-au mărturisit do
rința de a deveni muncitori 
harnici, pricepuți ca și el.

La sfîrșitul întîlnirii noastre, 
pionierii au pregătit oaspete
lui o surpriză : un program ar
tistic. In cîntece și versuri am 
adus mulțumiri oamenilor mun
cii, celor care sub conducerea 
înțeleaptă a partidului ne clă
desc școli, cămine, ne făuresc 
o copilărie fericită.

POPOVICI SMARANDA 
Școala medie mixtă, 

Călan

I R I
• Meciul de fotbal dintre e- 

chipele claselor a V-a și a 
VI-a de la Școala de 7 ani din 
comuna Mitoc, regiunea SU
CEAVA a fost viu disputat. 
Cu toate străduințele jucători
lor, meciul s-a încheiat la e- 
galitate, cu scorul 0—0.

La colectivă
O zi caldă de toamna. Pe tar

laua mare a colectivei se vad 
răspîndiți colectiviștii. Printre 
ei grupuri, grupuri de pionieri 
care le ajuta la culesul carto
filor. în urma grapei, copiii a- 
duna cartofii și-i string în co
șuri. Alții vin cu sape și cauta 
în fiecare cuib, cu atenție. 
Chiar daca sînt puțini și mici 
cartofii descoperiți, nu trebuie 
lăsați în pămînt. „Trebuie să

Cine va cîștiga 
întrecerea la hand
bal ? E greu de 
spus: Ambele e- 
chipe de la Școala 
de 7 ani din Sna- 
gov sînt bine pre
gătite.

Cîntec,
joc și 

poezie
Noi, pionierii și școlarii de la 

Școala de 7 ani nr. 8 din Satu- 
Mare, pe lîngă învățătură, 
îndrăgim foarte mult jocurile, 
cîntecele. Ne place să fim ve
seli !

Nu de mult, pionierul Lupșa 
Mircea din clasa a V-a A ne-a 
învățat jocul „Ștafeta în trei"- 
El îl cunoaște din tabăra de 
la Borșa. „Leagă și dezleagă" e 
un alt joc pe care-1 îndrăgim. 
Pe lîngă acestea, noi știm mul
te cîntece și poezii despre par- 

adunam toți cartofii, sa nu la
mina nici unul în urma noas
tră'' spune un pionier. Vor 
sa arate părinților, fraților 
lor ca sînt și ei în stare 
sa muncească, iar peste cîți- 
va ani vor putea sa duca mai 
departe tradiția de gospodărie 
fruntașa a colectivei.

La sfîrșitul lucrului, pionie
rii au constatat cu bucurie ca 
adunaseră 4.000 kg de cartofi. 
Rezultatele muncii i-au înve
selit pe toți, dar mai ales pe 
harnicii pionieri Chițu Gheor- 
ghe, Pîrvu Rodica și alții, care 
au strîns mai mult ca toți.

GHEORGHIȚA ȘTEFAN
cl. a VI-a, Școala de 7 ani 

comuna Halchiu, 
reg. Brașov

tid și patrie. Ne mîndrim cu 
pionierii Dragomir Cornelia,
Pop Doina, Antal Adam care 
știu să recite și să cînte fru
mos. La programul pe care-1 
vom prezenta în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie, îi vom aplau
da cu toată căldura-

------ o«o------

Ce citim
în timpul liber, pe mulți din

tre pionieri îi vezi citind. A- 
poi, la șezatorile literare, care 
mai de care se întrec poves
tind lucruri minunate din căr
țile citite. Pionierul Onea Ila- 
rion, din clasa a VII-a, a citit 
de curînd „Tînăra Gardă" și 
„Așa s-a călit oțelul". Despre 
aceste cărți va povesti la șe
zătoarea detașamentului clase
lor a VII-a. Dar, noi nu aștep
tam numai șezătorile pentru ă 
ne povesti cărțile citite. Pen
tru aceasta, folosim chiar re
creația sau o plimbare în parc. 
Acum, mulți dintre noi citim 
cartea „Zile de lupta" și „Po
vestind copiilor" de Ion Pas, 
în care sînt descrise momente 
din lupta eroilor uteciști, din 
lupta comuniștilor care și-au 
jertfit viața pentru copilăria 
noastră fericita.

MÎNDRILA MARIA 
cl- a VII-a, Școala de 7 
ani nr- 1, Vatra Dornei



Au trecut cîteva zile de cînd poporul nos- 
tru și-a luat cu admca durere ultimul rămas 
bun de la MÎHĂIL SADOVEANU, marele 
nostru scriitor cetățean, luptător neobosit 
pentru pace și înțelegere între popoare.

Pentru marile sale merite artistice și cetă
țenești, în anii regimului nostru democrat 
popular Mihail Sadoveanu a fost distins cu 
înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste și 
decorat cu Ordinul Steaua Republicii Popu
lare Romîne clasa I, Ordinul 23 August cla
sa I și alte ordine și medalii ale Republicii 
Populare Romîne.

I s-a decernat Medalia de aur a Consiliu- 
lui Mondial al Păcii și Premiul de Stat al 
Republicii Populare Romîne clasa I.

Viața și opera lui întreagă au primit o în
cununare meritată prin acordarea Premiului 
Internațional Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare".

Oamenii muncii îl vor păstra pe Mihail 
Sadoveanu veșnic în memorie, alături de ma
rile șl nemuritoarele genii ale poporului 
romîn.

Prezentăm, mai jos cîteva fragmente din 
^romanul „Mitrea Cocor" de Mihail Sado, 
veanu. .

In roman este înfățișată lupta țăranilor 
asupriți împotriva exploatării burghezo-mo- 
șierești și victoria de seamă obținută în a- 
ceastă luptă sub conducerea Partidului Co
munist din Romînia, prin înfăptuirea refor
mei agrare din anul 1945.

MITREA COCOR
— Fragmente —

După moartea părinților, Mitrea 
rămîne să îndure lăcomia lui frate- 
său — chiaburul Ghiță Lungu. A- 
cesta însă, îl bagă curînd slugă la 
boier, unde Mitrea face cunoștință 
cu exploatarea moșierească a bo
ierului Cristea Trei-Nasuri.

Discuția din fragmentul ce ur
mează. are loc în casa părintească, 
îndată după înmormîntarea părin
ților lui Mitrea.

„...Cu bani se cumpără și 
locuri în rai“, rînjea în sine 
Mitrea.

— Vazușî cum își batea joc 
păgînui ăsta ? a vorbit Stanca, 
amenințînd cu fruntea pe mo
rar. Popa spunea de ale sfinte 
și demonul rodea osul, mușca 
din colac și rînjea. O sa te 
duci, ba cumnate Mitrea, la 
Scaraoschi.

— Ba mi-oi cumpăra bilet de 
drum la rai.

— Cu ce ?
— Așa e. Numai ai bogați 

s-or duce acolo cu avionul. De 
nu e chip, ma duc și unde spui 
tu. Acolo, aflai că sînt lăutari 
și praznice în toate saptămî- 
nile

Cumnata și-a plesnit pal
mele.

— îl auziși, Ghiță, ce spu
ne ?

— 11 auzii. Ce știe el de u- 
nele ca astea ?

S-a zborșit fără veste și a 
bătut din picior :

— Știi, ma, ori nu știi ?
— Nu știu, nene, că n-am 

fost acolo. Voi ați fost și știți.
— Ba n-am fost nici noi, ma, 

deșteptule 1
— Atuncea de unde știți de 

rai ?
— Cu ăsta nu e chip de vor

bit, Ghiță, a strigat Stanca. 
Pui tu doua, el pune noua. 
Tu îi arăți alb, el zice ca e 
negru.

— Eu zic că e rasă, tu zici 
că e tunsa, a mormăit Mitrea.

— Așa-mi răspunzi tu mie, 
ma, copile ?

— Sînt mîhnit, că rămasei 
singur pe lume.

— Așa-mi răspunzi tu mie, 
ma, copile, și vrei sa te spăl, 
sa te-mbrac și sa te hrănesc ? 
Am eu destui pe-ai mei, nu-mi 
mai trebuiești și tu. Am fete 
de vîrsta ta; nu te pot primi 
lînga ele. Am pe soru-mea mai 
mica. Sîntem destui și masa ne 
e strimta.

Mitrea a oftat.
— Uite ce e, a grăit mora

rul, frecîndu-și nasul. Mi-e 
milă de tine, căci îmi ești fra
te drept. Tu, femeie, să taci și 
s-asculți hotarîrea mea.

— Dacă hotarîrea ta e buna, 

o ascult, Ghița. Daca nu e 
buna, n-o ascult.

— Ba s-asculți I
Morarul a bătut din picior.
— Bine, Ghița. Știi că eu nu 

ies din hotarîrea ta ; numai sa 
faci așa cum îmi place mie.

— O sa fac cum e bine.
— Crez.
— O să fac cum e drept și 

tu sa taci.
—Tac. Cînd vorbește so

țul, femeia va să se teama de 
el. Afla, Ghița, ca nu ți-am 
spus toate cîte mai sînt la asta 
treabă pe care o punem la 
cale. Noi ne îmbulzim în că
suța de la moară și ne trebuie 
ceva mai multa lărgime. Nu 
mai putem trăi acolo,- o să ne 
mutam la casa batrîneasca. A- 
cilea avem și coșare bune pen
tru vite. E gradina de pomi. Se 
tînguia biata soacra-mea Aga- 
pia ca haimanaua de copil îi 
fură toate cireșele și prunele.

— O sa taci ori n-o sa taci? 
s-a îndîrjit din pricina țuicii 
morarul. La chestia asta, ma-n- 
țelegi, m-am gîndit eu fara 
sa-ți cer sfatul. Care va sa 
zică o sa ne mutam aci, asta-i 
hotarîrea. La moară nu-1 putem 
primi, căci sîntem prea mulți. 
Aci nu-1 putem lăsa, căci o sa 
ne mutam noi. Sa vedem, 
ma-nțelegi, cum e de făcut.

Mitrea i-a săgetat cu priviri
le negre.

După ce au plecat și au fost 
singuri pe drum, morarul a zis 
cătrâ nevastă:

— Scăpăm de el. Acolo la 
conac da peste diavolul al ba- 
trîn. Boier Cristea da cu pușca 
în' el.

— Mi-a fost frica, s-a tînguit 
Stanca7

~-W'AAf3 • Acuși văzui 
cuni .trebuie luat. E'prostănac 
că taica, dâr aprig ca muica. 
Acum știu cum să-l aduc unde 
vreau. Ii iau cu momeli. II îm
brac. Facem contract pe cinci 
ani cu ciocoiul. După ce gîfîie 
acilea cinci ani, mă-nțelegi, or 
sa-1 ia în pleasnă la oaste. Pe 
urmă, punct.

ȘtaS£.a a mormăit facîndu-și 
semnul crucii.

Mitrea a rămas chiar din a- 
cea zi la Hagiu ; nenea Ghița 
s-a întors la Malu Surpat.

E bine să fii sluga la ciocoi, 
își făcea socoteală nu mult 
după aceea Mitrea. înveți sa 
stai cu spinarea plecata, mun
cești în rînd cu vitele. Mă 
scoală alții înainte de zori. 
Daca nu mă grăbesc cît tre
buie, ma ajunge logofătul cu 
sfîrcul gîrbaciului. Dimineața 
nu prea e vreme să roadem un 
codru uscat de pîine. Dar în 
schimb, la prînz, ciorba de fa
sole are puține boabe, castra
vetele e moale și mămăliga 
din faină încinsă. Am mărtu
risit că-i amara.

— Nu-ți place ? mă întreba
ră și rîdeau.

— Ba-mi place. E mai bună 
decît jimbla boierului.

— Să nu te-audă ciocoiul —• 
răspund ei — ca, dacă te-au- 
de, îți scoate o curea de piele 
din spinare ca sa aibă cu ce 
se încinge.

Mă întrebă altul:
— Tu, cîrlane, ai pofti și 

vin ?
— Ba nu, zic, am apa din 

gîrla și uneori o ceapă ; mi-e 
de ajuns.

— Ma, tu ești dat dracului.
— Intr-adevăr, ăluia fui dat.
Rîdeau de vorbele mele toți 

slujitorii.
— Ma Mitreo, să nu te-auda 

logofătul Niță, că te spune 
ciocoiului.

— Aoleo, daca ma spune, 
îmi pierd serviciul.

Ei iarăși rîdeau.
— Nu mi-i atît de servici, 

cît de bătaie.
Cu adevărat — cugeta Mi

trea, ținînd samă de cîte vă
zuse — șfichiul de dimineața 
al gîrbaciului e ca o adiere și 
ca o mîngîiere pe lînga sfînta 
de bătaie a lui Trei-Nasuri. Fu
sese de față la execuția lui 
Ciornea. Acesta era un țigăne- 
te firav și ofticos. Trei-Nasuri 
i-a dat o palmă de l-a prăvălit 
în stînga; îndată l-a proțapit 
din dreapta cu palma cealaltă. 
Și cînd l-a berbecit în frunte 
cu pumnul, l-a darîmat pe spa
te. L-a călcat în picioare pînă 
ce-a simțit că luneca în sînge. 
Atunci s-a îngrețoșat și l-a lă
sat sa se duca.

Dus la oaste, Mitrea vine în con
tact cu oameni înaintați — comu
niștii. Pe front, apoi, în timpul 
unei lupte, cade prizonier. Aci, în 
Uniunea Sovietică, Mitrea, tînărul 
setos de dreptate, vede cum tră

iesc țăranii-colhoznici scăpați da 
exploatarea moșierească.

întors în țară, împreună cu cîțiva 
țărani comuniști, Mitrea face drep
tate : la îndemnul partidului, în 
fruntea țăranilor de la Malu Sur
pat, intră cu plugurile în moșia 
ciocoiului.
ia lVSVSss..

Cocor ieși liniștit înaintea 
docarului.

—■ înapoi, măgarule, țipă 
zborșit Cristea, adaogind po
runcii înjuraturi spurcate. Cum 
va luarați, ma dobitocilor, du
pă unul ca ăsta?

Mitrea se stapîni. Zise răs
picat :

—• Poporul a venit sa ia în 
stapînire pămîntul său după 
lege.

— Pămîntul meu, al vostru ? 
își umfla boierul glasul cătră 
toată adunarea. Vazuși ? Au
ziși ? Mama lor de păcătoși I 
adaose el cătră Danțiș.

Cocor vorbi iar, mai apăsat :
— Partidul a făcut dreptate.. 

Pămîntul e al celor care îl 
muncesc.

— Eu n-am muncit ?
— Nu.
Cu răget de fiara Cristea 

ridica arma trăgînd cucoanele.
— îți arăt eu ție lege I Te 

vîr în pămînt I

O clipa de tăcere fara răsu
flet în mulțimea îmbulzită. Co
cor vorbi iar, palid.

— Nu venii sa-ți cer soco
teală, nici pentru foame, nici 
pentru bătăi, nici pentru bat
jocuri. îți ceri singur pedeap
sa, tu cel care te lauzi c-ai 
muncit aci. Treci în rînd cu 
noi la brăzdat!

Se auzi un țipat de mirare 
din mulțime :

— Cum de îndrăzni prîslea 
una ca asta ?

Mitrea se întoarse și văzu 
pe nea Ghița umflat: îi mai 
trebuiau țepi să fie arici.

— Tu la boi și ciocoiul la 
cormana, îl fulgera el. Luați-i I

Trei-Nasuri spuma. Ghița se 
umili dintr-o data dînd ge
nunchi. > v

Poporul se mișca într-o ve
selie fara noima, împingînd 
tot mai la o parte pe jandarmi. 
Sub privegherea lui Alior Gri- 
gore, plugul cel dintâi pomi sa 
taie brazdele împroprietăririi.

Plugul jalnic mai pomi o 
data. Purcesera după el și ce
lelalte. își avea brazda lui și 
Mitrea ; la întoarcere era cu 
cămașa desfăcuta la grumaz 
și fruntea goala. îl mîngîia 
vîntul răcoros de toamnă...

Luarea în stapînire a pustiei 
de la Dropii era numai un în
ceput...

Statul socialist nu va întîrzia 
sa puie la îndemîna foștilor 
robi toate puterile științei, așa 
încît unde au fost cîndva no
roaie și cocioabe, să apară șo
sele și case luminate electric ; 
unde bîntuia seceta, sa vie pe 
canaluri bucuria apei; unde 
trudea silnic omul, mașinile 
să-i ușureze muncă.

Desfacerea de trecut. Ieșirea 
într-un veac nou al lumii.

CONCURS DE PROBLEME DISTRACTIVE
în acest număr, prezentăm a treia serie de probleme dis

tractive în cadrul concursului de probleme distractive organi
zat de Scînteia pionierului și Centrala Casei de Economii și 
Consemnațiuni (C.E.C).

Reamintim premiile:
• O bicicletă
• Un aparat de fotografiat „Orizont"
• Un ceas „Pobeda"

Cîștigătorii vor primi și cîte un libret CE.C. cu o depu
nere inițială de 100 lei.

frelor, veți afla unul din foloa
sele depunătorilor la C.E.C.
Monoverb cu incastru 

anagramat 
(X X O X X X X)

R

B

Criptogramă

Pornind dintr-un anumit loc 
și urmînd o anumita cale, veți 
afla un înțelept îndemn.

T N

Cupon de participant
Nr. 3

1. La suta ! 2. Lună- 3- Zeița 
agriculturii la Romani. 4. Fruc
te — Arbust. 5. Nume mascu
lin. 6. Oraș în Franța. 7. Gră
sime.

Vertical 1. Bolta. 2. în sînge. 
3. Pus din nou. 4. Intervale în 
muzica — Fondatorul legendar 
al Italiei- 5- Depus. 6. Zînă. 7. 
Terci.

Citind literele în ordinea ci

Rebus anagramat
(6, 2, 8)

Prin anagramarea desenelor 
de mai sus, veți afla un prie
ten al tuturor elevilor.

N C 1 U N 1 c N
O 0 A M E A o 1
U M C P A S M S
S P 1 E E E T U
E A E 5 1 N R E
T R P D 1 F T P
E U B E 1 T A R
C C L 1 L S A U
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