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Proletari din toate țările, unili-vă t
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romîn, iii gatai

turna rmduielile j 
ialist.

Cu adevfirat titani^ 
dl lui Lenin — 
le sovietice pentrti 

i inimaginabile

in interior, pentri 
rate dej

Cîte j 
să depg 
niștilor, 
aceste 1

' i--------- - f .j

în calea eroicelo
ialiste. 

erau pîrjo- 
perialiștii de 

Kîna și-și uniseră for- 
otriva tinerei puteri sovietice.
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Pe animi!! lui Octombrie
Octombrie 1917...
Trăgînd salvele asupra Palatului de Iarnă — 

salve ce au intrat în istorie — Crucișătorul 
„Aurora" a dat semnalele victoriei epocale re
purtată de Partidul lui Lenin pe mărețul său 
drum spre comunism : doborîrea puterii exploa
tatorilor de tot felul și instaurarea puterii pro
letariatului. Pentru prima dată pe planeta noas
tră s-a născut un stat al muncitorilor și țărani
lor care a pășit deîndată pe drumul glorios al 
transformărilor socialiste. Așa cum s-a arătat la 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., pe puntea de 
Comandă a navei sovietice se afla un cîrmaci 
neînfricat — iubitul conducător al proletariatu
lui, Vladimir Ilici Lenin ! Nemuritorul învățător 
al oamenilor muncii — Lenin — a trasat genia
lul plan de construire cialiste.

Nenumărate 
tot felul care 
sovietice în c 
Uriașe întin 
lite de vîlvă 
pretutindeni 
țele sălbg 
Moșieri

conduce {ara pe minunatul drum spre comu
nism !...

Azi, în zilele istorice ale celui de-al XXII-lea 
Congres al marelui Partid Comunist creat de 
Lenin, tovarășul Hrușciov spunea : „Cuprindeți 
cu ochii minții țara noastră, comparați-o cu : 
ceea ce a fost în trecut și veți vedea cît de? j 
uimitor s-a schimbat înfățișarea patriei, ce 
drum măreț am străbătut noi în acești ani“.

într-adevăr!... în trecut, Rusia era conside
rata țara barosului și a roabei, a plugului de 
lemn și a vîrtelniței, țara lămpii de gaz și a o- 
paițuiui, țara analfabetismului, țara lemnului, 
țara supranumită „închisoare a popoarelor"... 
Dar au trecut anii. înzestrate, eroice, conduse 
cu înțelepciune de Partidul Comunist, popoarele 
Uniunii Sovietice au creat o patrie minunată, o 
patrie care construiește azi desfășurat comu
nismul — acest vis de aur al omenirii. Astăzi, 

ÎS.S. este denumită, pe drept cuvînt, familia 
frățească a popoarelor, țara prieteniei și înflo
ririi națiunilor! Astăzi, U.R.S.S. produce tot 
atîta oțel cît Anglia, R.F.G. și Franța luate lao
laltă 1 Astăzi, U.R.S.S. e țara care a lansat primii 
sputnici, țara primilor cosmonaut!, țara celor 

trale și cuptoare siderurgice ,

ul comu- 
învinge

Iunie 1
Popoarele U.R.S.S. construiesc azi 

mul iar istoricul Congres al XXII-lea 
noul Program al P.C.U.S. în care este

f > l 3U

comunis- 
a adoptat 
prevăzut,

(continuare în pag. 6-a)
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Un loc deose
bit de însemnat 
in planul de ac
tivitate al uni
tății de pionieri 

de la Școala medie nr 2 din 
Oradea îl ocupa activitățile 
care au drept scop cunoaște
rea de către pionieri a reali
zărilor regimului nostru demo
crat-popular Aceste activități 
îmbrăcă forme foarte variate, 
pionierii straduindu-se sa cu
prindă domenii cît mai multe. 
Și pentru ca. în primul rînd, 
să-și cunoască bine orașul, 
transformările acestuia, pio
nierii au organizat vizite în 
noile cartiere ce s-au înălțat, 
s-au interesat de perspectivele 
de dezvoltare ale orașului. In
teresante au fost și vizitele fă
cute de ei în fabricile din oraș. 
Au putut astfel vedea cum se 
construiesc strunguri, freze Și 
unelte moderne la Fabrica ..în
frățirea" au admirat îndemâ
narea și priceperea muncitori
lor de la Fabrica de încălță
minte „Solidaritatea" au ră
mas impresionați văzînd cum 
se fabrică medicamentele și 
produsele chimice la Fabrica 
„Sinteza".

Dar și mai numeroase acti
vități a organizat unitatea de 
pionieri în vederea cunoașterii 
realizărilor din patria întrea
ga. Cu toții își amintesc bine 
de excursia la Vadul Crișului, 
la hidrocentrală, de cea de la 
Alejd — unde au vizitat fa
brica de cărămizi refractare. 
Dar pentru a-și reprezenta cît 
mai bine locurile unde s-au 
putut duce, pionierii au alcă
tuit pe detașamente, albume 
care sa ilustreze cît mai bine 
regiunea Crișana și celelalte 
regiuni.

Concursul organizat pe tema 
„Realizările regimului de de
mocrație populara în regiunea 
Crișana” a antrenat foarte

multi pionieri. Fiecare a soco
tit ca o datorie de onoare, a- 
ceea de a-și cunoaște cît mai 
bine regiunea. Tot atunci, de
tașamentul claselor a Vil-a a 
notării să alcătuiască un foto
montaj care să ilustreze copi
lăria lor fericita Pionierii a- 
cestui detașament au organizat 
încă multe alte activități inte
resante pentru cunoașterea 
realizărilor oamenilor muncii 
din patria noastră. Iată, de 
pilda, cum au organizat ei o 
călătorie pe harta. Au stabilit 
întîi orașele și centrele mai 
importante, unde aveau să 
facă popas mai îndelungat. 
Apoi, fiecărui pionier i s-a în
credințat sarcina de ghid în- 
tr-unul din aceste orașe. Și 
pentru acest lucru, fiecare

„ghid" s-a străduit să afle cît 
mai multe date despre orașul 
în care își va conduce detașa
mentul. Ei trebuiau să aducă 
fotografii, să cunoască cît mai 
multe amănunte sa fie astfel 
în stare să dea explicațiile și 
lămuririle necesare „vizitato
rilor". Călătoria aceasta, nu 
numai că a fost foarte instruc
tivă și foarte frumoasă, dar ea 
a fost apoi făcută și de pio
nierii altor detașamente. Pio
nierii mai mici au făcut călă
torii pe harta mai scurte. De 
pildă, pe litoralul mării, la Ga
lați, la Brașov sau la Iași ; au 
discutat despre ce este o hi
drocentrală, unde sînt aseme
nea construcții etc...

Pentru anul acesta, noul co
lectiv de conducere al unității 
a hotărît să alcătuiască un pro
gram de activități și mai com
plet. Ei au programat vi
zite la gospodăriile agricole 
colective fruntașe din regiune 
cum sînt Sîntana, Mădăraș, 
Borș. Au trecut, de asemenea, 
în program, adunări pe tema : 
„Regiuni complet colectiviza
te". „Orașe noi pe harta pa
triei"

în afară de acestea, pionie
rii s-au gîndit să realizeze un 
schimb de scrisori și vederi cu 
pionierii din orașul și regiu
nea Galați. Astfel, ei vor afla 
cît mai multe vești despre rea
lizările din regiunea Galați, 
despre marele combinat care 
se construiește, iar la rîndul 
lor, vor putea povesti în scri
sori despre regiunea și orașul 
lor.

Sînt încă multe acțiuni inte
resante pe care fiecare deta
șament și-a propus să le reali
zeze în acest an. Pionierii sînt 
dornici sa cunoască cît mai 
multe realizări minunate ce se 
înfăptuiesc sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Muncito
resc Romîn.

Alegeri pionierești
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sosite din

regiunea

7 ani sînt 
pionierii și,

pionie- 
li niște, 
citește 
și îm-

Adunările pionierești pen
tru alegerea președinților 
de unitate sînt în toi. Despre 
desfășurarea lor, ne sosesc 
vești de pe tot cuprinsul 
țârii

lată pe cele 
cîteva unități:

Șarul-Dornei, 
SUCEAVA.

La Școala de 
prezenți toți
după înfățișare, se vede că 
în unitatea lor e sărbătoare.

Iată ceremonialul 
resc începe Se face 
Președinta unității 
din jurnalul unității
preună cu ea pionierii fac o 
trecere în revistă a activită
ților din cursul anului tre
cut După discuții, ca la un 
semn, pionierii au ridicat 
mina pentru propuneri. Toți 
au fost de acord ca pioniera 
Apalaghie Viorica să fie 
realeasa președintă a unită
ții.

Satul Izvoare-Dumbrava 
Roșie, regiunea BACĂU.

Activul pionieresc — 
ajutor prețios

Prima mea cunoștința cu 
activul pionieresc nu a fost o 
ședință de instruire, ci o în- 
tîlnire în care am discutat 
despre ce știm și, mai ales, 
despre ce nu știm — ce să în
vățăm. Din acea convorbire 
mi-am dat seama că nu toți 
pionierii din activ cunosc 
cum se organizează o adunare 
de grupă, ceremonialul pionie

resc. cum se organizează adu
narea de primire a școlarilor 
în organizația de pionieri, cum 
se fac însemnările în jurna
lele detașamentului, cum se 
alcătuiește programul de acti
vitate și altele. întotdeauna 
ședințele de instruire a acti
vului pionieresc erau aștep
tate cu nerăbdare. în cadrul 
lor, pe lînga partea practica 
— sarcinile ce le primea acti
vul — învățam un cîntec, un 
joc, sau vizionam un film. în 
felul acesta, pionierii din ac
tiv au fost primii care au în
vățat cîntecele : ,,E roșie cra
vata mea ca focul", „Partid, 
soare de mai", jocurile „Diri
jorul", „Poftă bună", „Caută și 
ascultă". Printre preocupările 
principale ale activului a fost 
și grija permanentă de a face

tid cu activitate îndelungata, 
vizita la Muzeul de istorie a 
partidului, documentele grăi
toare văzute aci, au făcui cu
noscut copiilor pagini din tre
cutul de lupta al partidului 
nostru.

Inițiativele și, maî ales, pre
ocupările activului pionieresc, 
sînt nenumărate. învățătură 
rămîne însă o preocupare per
manenta. De Ia adunări cu 
teme de învățătura, discuții a- 
supra acestei probleme, pîna 
la ajutorul direct, de toate a- 
cestea s-a preocupat activul 
nostru.

După cum vedeți în fotogra
fie, ne-arn început serios 
munca și în acest an. în pri
ma ședința de instruire am 
discutat despre : 1) Cum se al
cătuiesc jurnalele de detașa
ment și caietul grupei ; 2) Cum 
să sprijine activul pionieresc 
organizarea informărilor poli
tice, și 3) am învățat „Cîntec 
pionieresc" de Marin Constan
tin.

în viitoarea ședința de in
struire a activului din clasele 
a V-a—a VII-a, vom ține o 
adunare cu tema : ,,Ce în
seamnă să îndeplinești cu 
cinste angajamentul solemn" 
și vom învăța semnalizarea cu 
fanioane — pentru trecerea 
normelor la distincțiile pionie
rești.

Cu activul pionieresc din 
clasele a III-a și a IV-a, vom 
discuta despre pregătirea șco
larilor pentru a deveni pio
nieri, vom ține o adunare cu 
tema „Ce înseamnă cravata 
roșie" și vom învăța 3 jocuri. 
Despre ajutorul prețios pe care 
mi l-a dat activul, v-aș putea

Și aici, pionierii Școlii de 
4 ani își aleg președintele 
de unitate. „11 propunem pe 
fruntașul unității la învăță
tură — își spun pionierii cu- 
vîntul — pe prietenul nostru 
bun care vine întotdeauna 
în ajutorul colegilor săi..." 
Și, cu toții l-au ales pe pio
nierul Anechitei Vasile ca 
președinte al unității.

Au urmat apoi 
pentru viitoarele 
pionierești. Unii

propuneri 
activități 

au propus

organizarea unor întreceri 
sportive, alții s-au gîndit la 
excursiile frumoase pe care 
le-au făcut și au propus să 
meargă din nou în excursii 
prin țară. Dar, pe lingă aces
tea, pionierii n-au uitat să 
treacă în programul de acti
vități și ajutorul pe care îl 
vor da la înfrumusețarea sa
tului, Ia plantările de puieți.

Școala de 7 ani Satchinez, 
regiunea BANAT.

Pionierii din comuna Sat
chinez au ales ca președinte 
al unității pe cel mai bun 
dintre ei, pe pionierul Ha- 
piuc Virgi), 
țătură și în 
nierească.

Mîndri de 
pionierii au
rea lor cu un 
gram artistic. Versurile reci
tate de pionierele Pelreanu 
Clara, Bărbulescu Florica, 
Mihailov Veturia și cînte- 
cele pionierești intonate de 
toți copiii au întregit aspec
tul sărbătoresc al adunării 
de alegeri.

fruntaș la învă- 
activitatea pio-

alegerea făcută, 
încheiat aduna- 

frutnos pro-
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Activul pionieresc la lucru. Împărtășirea experienței, găsirea celor mai 
bune metode de lucru, a formelor celor mai interesante de activități 

pionierești — iată sarcinile fiecărui activ pionieresc.

cunoscut pionierilor realiză
rile regimului nostru demo
crat-popular. Pentru aceasta, 
act’ivul a organizat întîlnirea 
pionierilor cu muncitorii frun
tași Ion Țărăngoi și Nicolae 
Dima de la Uzinele „Timpuri 
Noi", — pe care i-a vizitat 
apoi la locul de muncă. Nu 
numai atît. Activul nostru pio
nieresc a organizat „Turul o- 
rașului București" vizitînd cu 
această ocazie noile cartiere 
Floreasca, Grivița, Piața Pala
tului cu marea sală, Circul de 
Stat — în general fot ce e nou 
în Capitală, locurile unde 
munca entuziastă a harnicilor 
muncitori și tehnicieni a deve
nit fapta, realitate.

Întîlnirile cu membri de par*

spune încă multe. Am dori 
însă, să aflăm și despre mun

ca altor unități. Adresa noas
tră este : Școala de 7 ani nr.
92, B-dul Republicii nr. 43, 
Bucureșt

LUCREȚIA RANGA 
Instructor superior



Jla muzeu

cla-Pionierii detașamentului 
selor a Vl-a A, B și C de la 
Școala de 7 ani nr. 173 din Ca
pitala și-au propus să cu
noască și mai bine cu ocazia 
Lunii prieteniei romîno-sovie- 
tice, viața Iui Lenin, marele 
învățător al oamenilor muncii.

Și iata-i pe copii în sălile 
muzeului, ascultînd cu atenție 
explicațiile ghidului, care-i 
poartă cu ani în urmă prin 
Rusia țarista...

„Vladimir Ilici Lenin s-a 
născut la 22 aprilie 1870 la 
Simbirsk, azi Ulianovsk... încă 
de mic, Volodea îi uimea pe 
toți prin inteligența lui sclipi
toare".

Pionierii urmăreau cu privi
rea fotografiile familiei Ulia- 
nov, pe Volodea școlar, diplo
mele de merit

Pag. 3

n cadrul colectivului mi
cilor naturaliști s-a con
stituit un grup restrîns 

de pionieri care se ocupa de 
împaierea animalelor pentru 
muzeul școlii. Bărăscu Sorin, 
Ilea Mircea și Olteanu Teofil, 
sub îndrumarea tovarășului 
director Ionut Petru, au împă
iat pînă în prezent o cîrtița și 
un hîrciog. Ei lucrează acum 
la împaierea unui uliu, a unei 
nevăstuici și a unui dihor. Tot 
ei au conservat în formol pești 
și șerpi și și-au făcut o colec
ție de fosile.

Hans Martin Kasper, Gutt 
Geprg și Szilagy Emil 
se îngrijesc ca micii na

turaliști sa dispună de unelte 
specializate. în acest scop, ei 
au construit un aparat — an- 
xanometru — cu care se mă
soară creșterea în lungime a 
plantelor.

Se poate ușor constata din 
toate aceste daîe, cît de 
bogată și interesanta 

este activitatea micilor natu
raliști din comuna Cristian, 
Brașov.

grăitoare 
lui Lenin

...Tabloul 
tipografia

și facultate, fapte 
despre 
pentru 
„Lenin 
ilegală în care se tipărea „Is- 
kra" — ziarul bolșevicilor, 
decretul păcii și decretul pen
tru pămînt, documente de 
mare importanța din perioada 
primelor zile ale puterii sovie
tice, planurile leniniste de dez
voltare și întărire a Rusiei So
vietice, grandioasele izbînzi 
ale economiei, științei și teh
nicii sovietice, cea mai mare 
hidrocentrală din lume de la 
Stalingrad, cel mai mare fur
nal din lume de la Krivoi-Rog, 
zborurile triumfale ale cosmo- 
nauților sovietici, toate vor
besc despre energia creatoare 
a oamenilor care făuresc 
comunismul, despre uriașele 
succese obținute de poporul 
sovietic pe drumul lui Lenin.

Deodată, s-a așternut liniș
tea. împietriți de emoție, pio
nierii asculta vocea înflăcă
rată a lui Lenin imprimată pe 
bandă de magnetofon.

Munteanu Claudia, Kun A- 
driana, Eftimie Carmen, Mi- 
clescu Teodor și mulți alți pio
nieri și-au luat notițe.

Vizita a luat sfîrșit. In sufle
tul copiilor însă, mai stăruie 
emoția pentru toate cile le-au 
aflat astăzi, la 
mărind etapă cu 
ria poporului rus 
noastre, pionierii 
rețele realizări ale oamenilor 
sovietici în marea și puternica 
Uniune Sovietică, au străbătut, 
cu gîndul măreața istorie a 
făuririi întîiului stat socialist... 
au fost alături de proletariatul 
rus care a făcut să prindă via
ță marile porunci ale lui Lenin.

dragostea 
învățătură. 

Ia Razliv",

E

Pentru pionierii din comu
na Cristian munca pe 
lotul școlar, îngrijirea 

culturilor agricole, cercetările 
în seră și laborator au devenit 
una din tradițiile cu care se 
pot mîndri. Lotul școlar are o 
suprafața de peste 3.000 m.p. 
teren arabil. Din acesta, un 
sfert este rezervat special gru
pei micilor naturaliști.

i au împărțit acest teren 
în trei grupe mari:

plante medicinale, cere
ale și legume. Pomii sînt plan
tați în curtea școlii de jos. 
(Școala din Cristian are două 
localuri — n.a.). Lunar, se țin 
ședințe de lucru în care un 
pionier vine în fața cole
gilor lui și face o expu
nere despre munca sa pe par
cela de care răspunde. Apoi, 
ceilalți pionieri discuta. Expe
rimental, s-a lucrat pe două 
parcele cultura cartofului. O 
parcela a fost îngrijită cu în
grășăminte după toate regulile 
agrotehnice și apoi s-au culti
vat cartofi, în alta — s-au cul
tivat cartofi fără vreun trata
ment special. Rezultatul : de 
pe parcela îngrijită, la rădă
cina unui singur cartof s-au 
obținut 2 KG CARTOFI MARI 
și frumoși. Sau, de pilda, lu- 
crînd cu atenție cultura de 
varză, pionierii au obținut ver- 
ze cu căpățîni de cîte 
chiar 4 kg fiecare !

Aceste rezultate se 
resc, în primul 
muncii lor serioase 

perseverente sub îndrumarea 
și grija tovarășei profesoare 
Maria Gheorghe, precum și a- 
jutorului pe care l-au primit 
de la I.C.A.R. Măgurele, care 
le-a dat diferite sorturi de 
plante și de unde și-au însușit 
multa experiență în vizitele 
făcute.

Aparatul de radio al școlii 
reprezintă premiul I pe 
care micii naturaliști 

l-au obținut la faza raională a 
Concursului micilor natura-
j, ooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooaoo^

liști ținut la Codlea. în toamna 
aceasta, în sala căminului cul
tural, micii naturaliști au or
ganizat tradiționala expoziție. 
Alături de exponatele prezen
tate la G.A.C. „Drum nou“ și 
f.C.A.R. Măgurele, pionierii 
s-au prezentat cu produsele 
obținute de ei : puieți de pe
pinieră, plante tehnice, legu
me, cereale... Curiozitatea ex
poziției a constituit-o un do
vleac ornamental pe corpul că
ruia au crescut cinci proemi
nențe — de jur-împrejur — 
de forma unei stele cu capete 
duble. Vizitatorii 
foarte mult ex
poziția copiilor, 
rezultatele mun
cii lor perseve
rente.

Munca micilor 
naturaliști con
tinuă. Se re
coltează acum 
de pe lot cartofii 
și radăcinoasele. 
După aceea se 
va trece la lu
crări în pepinie
ră și la parcela 
de legumicultu
ra unde se vor 
efectua lucrările 
solului.

au apreciat OANA MAGDU

primite în liceu

3 și

dato- 
rînd,

Șimuzeu. Ur- 
etapă isto- 
pînă-n zilele 
au aflat mă-

M. NEGREA

Munca de învățătură și studii e pre- i

unei frunze.

3.000 kg fier vechi
Una din acțiunile noastre importante 

este strîngerea fierului. Iată de ce în- 
tr-una din zilele trecute ne-am adunat cu 
toții la școală, 
și am pornit-o 
dintre noi era 
alții cu roabe, 
nii noastre n-a 
ne mîndrim cu cele peste 3.000 kg fieT 
vechi. Și, ceea ce țin să vă mai spun, este 
că acțiunea continuă.

POPOVICI IULIAN 
Școala de 7 ani, comuna Otești, 

regiunea Argeș
o 9OOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOQOOOOOOOOOOO©^^

ne-am împărțit în grupuri 
pe ulițele satului. Fiecare 
pregătit — unii cu coșuri, 
Și iată că rezultatul acțiu- 
întîrziat să se vadă. Acum

tutindeni în toi. în laboratorul Școlii țț
de 7 ani nr. 136 din Capitală se stu

diază la microscop secțiunea
1 Membrii cercului Micii crescători ae animale ae la Pa~ 

latul pionierilor din Capitală pregătesc sfecla furajeră
— hrana căprioarelor și iepurilor — pentru însilozare.

2 Privi(i acum și „eroii" pentru care membrii aceluiași 
♦ cerc pregătesc hrana.

la locul 
tovarășul

tră tovarășul profesor de 
limba romînă.

t— Bună-ziua!
*— Bună-ziua, 'tovarășe 

profesor. Se face apelul.
— Este cineva în clasă 

care nu și-a făcut temele 
pentru lecția de astăzi ?

Privirea profesorului se 
fixă pe Pătrașcu Florin. A- 
cesta, cu ochii pe fereastră, 
se gîndea la cine știe ce.

■— Deci v-ați pregătit cu 
toții pentru lecția de astăzi.

— Să vedeți... îngînă șo
văielnic Florin. Eu nu 
mi-am făcut tema... N-am 
știut ce avem de pregătit.

Mulțumit că a dat o „expli-

începu să scrie pe tablă pro
pozițiile : Pionierul este 
silitor. Cravata pionierului 
este roșie. Pionierului i s-a 
acordat distincția pionie
rească. Pe pionierul fruntaș 
l-a evidențiat la gazeta de 
perete. Pionierule, prin în
vățătură îți cinstești pa
tria !

— Ai ales un exemplu 
foarte bun. La cele ce ai 
scris tu la tablă, rosti tova
rășul profesor, ar fi bine să 
se gîndească fiecare dintre 
voi.

Voi ce părere aveți, dragi 
cititori ?

MODICA ALBU

O oră de curs la clasa a 
Vl-a C de la Școala medie 
din Găești.

Clopoțelul 'tună de in
trare în clasă. Dragomir Ion, 
Constantinescu Niculae, Mi- 
lescu Marin. Chebeș Maria 
și alți școlari sînt la locu
rile lor. în bănci.

— Florin, treci 
tău. Acum vine 
profesor și tu...

— Ce-ți pasă ?. 
trec cînd vreau!
rari — parcă în silă — Pă
trașcu Florin trece printre 
bănci, spre locul său. Ușa se 
deschide însă și în clasă in-

cație”, se așeză în bancă. 
„Of și gramatica asta!..." se 
gîndea Florin în sine „..-joa
ca este cu totul altceva..."

— Nici tu, Alexandre, nu 
ți-ai scris tema?... Stai jos!

— Dar tu, Gheorghița, ce 
s-a întîmplat ?

— Eu... am crezut că avem 
astăzi oră de literatură și... 
Gheorghița se uită vinovată 
la tovarășul profesor.

La tablă iese pionierul 
Milescu Marin.

Noi pentru astăzi am avut 
de pregătit declinarea sub
stantivului. Să luăm substan
tivul „pionier" și să-l trecem 
prin toate cazurile. Și Marin
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Mărețe sînt obiectivele noului 
Program al P.C.U.S.

Condițiile de muncă ale oame
nilor sovietici vor fi tot mai bune, 
iar paralel cu aceasta va avea loc 
și reducerea zilei de lucru. Astfel, 
în primul deceniu, se va trece la 
ziua de lucru de 6 ore sau săptă- 
mîna de lucru de 35 de ore pen
tru masa principală a lucrătorilor 
și un timp de lucru mai redus (30 
de ore pe săptămînă) pentru cei
lalți.

Uniunea Sovietică va deveni 
țara cu ziua 
scurta și 
din lume.

cea
de 
mai

lucru cea mai 
bine retribuită

Crescîud cu treapta fiecărui an 
și înălțîndu-și pînă*n Cosmos 

cîntul, 
Octombrie de foc, leninian, 
cuprinde, ca un nimb, întreg 

Pămîntul.

Prin ghețuri albe, veșniclnd la pol, 
prin măreția piscului de munte, 
Octombrie, cu roșul lui simbol, 
și-a ridicat nemuritoarea-1 frunte.

★
puterii 

de locuințe au căpătat 
o deosebita dezvoltare. Numai 
anul 1960, fondul de locuințe 
orașelor și satelor a crescut

In anii 
strucțiile

sovietice, con-

85,1 milioane m.p. La aceasta tre
buie adăugate și milioanele de 
case de locuit construite de mun
citori și funcționari la orașe, de 
colhoznici și intelectualii satului 
în localitățile rurale. Construcția 
de locuințe se va intensifica și 
mai mult în anii care urmează.

La sfîrșitul celui de-al doilea 
deceniu, fiecare familie, inclusiv 
familiile de tineri căsătoriți, vor 
primi o locuință separată, iar fo
losirea lor va deveni treptat gra
tuită pentru toți cetățenii.

Se prevede, de asemenea, îm
bunătățirea considerabilă a con-

dițiilor de locuit ale oamenilor 
muncii de la sate. Casele țără
nești de tip vechi vor fi înlocuite 
prin case noi, sau vor fi recon
struite și amenajate, încît în co
munism satele să aibă profilul u- 
nor orășele tinere.

★
Pentru a ușura și mai mult 

munca femeii în gospodăria cas
nică, vor căpăta o largă răspîn- 
dire mașinile, dispozitivele și a- 
paratele electrice de uz casnic, 
perfecționate și ieftine.

Se va mări numărul întreprin-

derilor de deservire socială - 
teliere de reparat, de croit< 
spălătorii etc. Va crește num 
cantinelor de pe lîngă întrei 
deri, instituții, blocuri n 
calitatea produselor servite v 
mult îmbunătățită.

In deceniul al doilea, va îl 
pe trecerea la înfăptuirea alin 
tațiel publice (prînzuri) grat 
în întreprinderi, instituții și 
colhozuri.

an.

In fața lui și cerul sta 
șl cimpu] sterp se

★
In Programul Partidului Co: 

nist al Uniunii Sovietice- se ț

MHIU DKAGOMIR

de mina omului

rezervelor

eta-

Peste 
naște

va furniza în 
primele pro- 
Aci,

vo- 
din

amploare va lua cor 
de locuințe. Aceast 

profundă semnificați 
localnici: n-au treci

siberiene să se 
într-un tinut înflo- 
țărmul apusean al 
s-au petrecut trans- 

uriașe. La Irkutsk,

scriitori, medici, s<

Și nu-s pustietăți, șl stăvili nu-s. 
cnvîntul lui pălrunde-n timp 

șl spații, 
supus 
leagănă-a 
plantații.

Și-ntinerind cn fiecare
din mii de graiuri împletlndu-și 

cîntul, 
Octombrie de foc, leninian, 
cuprinde, ca un nimb, întreg 

Pămîntul. Mări făurite

Imagini 
luminoase

Tineretului sovietic îi sînt 
asigurate cele mai bune con
diții de învățătură și dezvol
tare. Fotografia înfățișează un 
aspect din laboratorul de fi- 
iică-matematică al Universită
ți i V. I. Lenin din Bielorusia.

Noul cinematograf „ROS- 
SIA* din Moscova —■ 
unul din cele 3.000 noi 
cinematografe construite 
în anii 1956—1961 și unul 
dintre cele mai mari din 

Uniunea Sovietică.

Omul s-a obișnuit de veacuri 
cu mările create de natură. Dar 
iată că noi și numeroase 
mări au apărut pe harta Uniunii 
Sovietice. Ele au fost create 
de oamenii sovietici, în luptă 
cu natura. Care sînt aces
tea ? Rîbinsk, Moscova, Uglici, 
Țimleansk, Kahovka, Kama, Gor
ki, Kuibîșev, Obi, Stalingrad, 
Buhtarma, Bratsk...

O dată cu înălțarea unor puter
nice hidrocentrale, au apărut și 
mările! Marea Stalingrad, de 
exemplu, are o lungime de peste

600 kilometri și o suprafață de a- 
proape 3.500.000.000 m.p. Pentru 
a o străbate de la un capăt la al
tul, este nevoie să parcurgi o 
cale egală cu distanța dintre 
Moscova și Leningrad 1

Marea Stalingrad va îngădui 
să fie irigate cca. 1.500.000 de 
hectare pămînt.

Ziua de 5 septembrie a acestui 
an a fost sortită, prin voința con
structorilor sovietici, să devină 
ziua de naștere a unei noi mări. 
Barajul hidrocentralei Bratsk a 
zăgăzuit frumoasa și vijelioasa

Angara, oprindu-i apele în 1 
între stîncile prăpăstioase 
defileului Padun—Kamen.

Marea Bratsk, care se va i 
ple treptat, în decurs de cîț 
ani, va avea, un volum de 180 : 
liarde m.c. Tfe apă. Lungimea 
va ajunge la 650 km., iar lu^n 
la aproximativ 25 de km. Ac 
cimea mării va fi neobișnr 
pentru rîuri sau fluvii. Numai 
rajul face ca apele să se ridice 
o înălțime de peste 100 de i 
tri I

bibliotecă
cu 2.000.000 volume

Lumina cărților a pătruns în cele 
mai îndepărtate colțuri aie patriei 
sovietice.

La Frunze — capitala Kirghiziei 
— e în curs de terminare construi
rea bibliotecii publice republicane, 
cu o capacitate de 2.000.000 de 
lume — una din cele mai mari 
Asia Centrală.

Monumentala clădire cu trei
je, care ocupă un întreg cvartal, 
este lucrata în marmură diferit co
lorată, de o rară frumusețe. Fațada 
clădirii va fi împodobita cu 27 de 
busturi sculptate ale unor eminenți 
scriitori, oameni de știință și de artă.

Baicalul!... De jur-împreju- 
rul uriașului lac — în apele 
căruia s-ar putea cuprinde de 
aproape o sută de ori apele 
Mării de Azov — sălășluia cu 
decenii în urmă pustiul.

Puterea sovietică a făcut 
însă ca și aceste îndepărtate 
meleaguri 
transforme 
ritor. Pe 
Baicalului, 
formări
toate cele opt turbine ale pu
ternicei hidrocentrale înălțate 
aci în ultimii ani, funcționează 
din plin, producînd anual mai 
multă energie electrică decît 
toate centralele din Rusia de 
dinainte de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie.

Economia regiunii s-a dez
voltat an de an. Dovada cea 
mai grăitoare o constituie cele 
p&ste 100 de noi întreprinderi 
industriale, noile orașe — An
garsk, Bratsk, Svîrsk, Selehov 
— precum și numeroasele așe
zări muncitorești.

Tot în apropierea Baicalului, 
Ia Korșunov, se construiește în 
anii septenalului un mare com
binat de înnobilare a minereu
lui de fier. Pe baza 
de fier existente, 
va fi construită 
noua uzină meta
lurgică din Taișet, 
care 
1965 
duse.

gaua Taișetului, vor vei 
40.000 de constructori să făt 
rească o nouă construcție 
comunismului. Sînt în toi pr> 
gătirile pentru întîmpinare 
lor: au fost construite nurp.' 
roase clădiri de locuit, se îna 
ță o școală medie, un palat i 
pionierilor, o sală de sportul 

puțin timp, se v 
un nou oraș, c

220.000 de locuitori, care nu s 
știe încă ce nume va purta.

Nu mai puțin importam 
sînt transformările petrecute î 
anii puterii sovietice pe țărmi 
de sud-est al Baicalului. F 
lîngă noile fabrici și uzine, e: 
ploatări forestiere și instituț 
culturale, care vor apare aic 
o mare 
strucția 
are o 
pentru
decît cîteva decenii, de ci nd < 
trăiau în corturi, prin care-~p< 
trundea viscolul și stăruia fi 
mul înecăcios. N-au trecut di 
cît cîteva decenii, de cin 
mulți dintre cei care au văzi 
lumina zilei în asemenea co. 
turi, au putut să devină trade 
riști, 
van ți!

Oamenii sovie 
tici au făcut să s 
ridice la lumină ț 
îndepărtatul ținu 
siberian al Baicalu 
lui!



văd o serie de vaste măsuri pen
tru îngrijirea sănătății oamenilor 
muncii.

Dacă acum în Uniunea Sovieti
că lucrează peste 380.000 medici 
— adică o treime din numărul to
tal al medicilor din lumea întrea
gă și jumătate din numărul medi
cilor din Europa —• la sfîrșitul 
septenalului vor lucra 500.000 
medici.

Numai în viitorii cinci ani, din 
investițiile de stat, cu mijloacele 
întreprinderilor și cu alte surse 
de finanțare, vor fi date în ex
ploatare sanatorii înzestrate cu 
aparatură moderna și case de o- 
dilină noi cu 140.000 locuri. De 
asemenea, va crește de cîteva 
ori rețeaua de pensiuni, hoteluri, 
orășele balneologice de vară șl 
bazg, turistice.

Salutul scriitorului 
sovietic 

Serghet Mihalcov 
adresat cititorilor 

„Scînteii pionierului*
Dragi prieteni,

Aflmdu-mă în țara dumnea
voastră, cu ocazia Lunii prie
teniei romîno-sovietice vreau 
să transmit prm gazeta 
„Scinteia pionierului" salutul 
meu tuturor pionierilor din 
Rominia.

M-a bucurat faptul că, mul
te din versurile și piesele 
mele de teatru, pentru copii, 
au fost traduse în limba ro- 
mînă — limba prietenilor 
Uniunii Sovietice, constructo
rii vieții noi în patria lor.

Urez pionierilor și școlari
lor din Republica Populară 
Romînă sănătate și frumoase 
succese la învățătură.

SERGIIEI MIHALCOV

Satul pășește 
in comunism

Bessenovka, Bar- 
dinka, Grabovo, Blo- 
hino, Uhtiuka... — 
iată numai cîteva 
din bogatele așe
zări colhoznice de 
Pe malurile liniști
tului rîu Sura. Că 
sînt așezări bogate ne arată 
faptul că artelul agricol „Ki- 
rov“. al cărui centru este Bes
senovka, are nu mai puțin de... 
20.000 hectare I Colhozul are 
60 de tractoare, 30 de combine 
cerealiere, 250 de motoare e- 
lectrice. O adevărată mare de 
lumină și un imens fluviu de 
energie puse în slujba colhoz
nicilor I Dar nu numai atît: 
colhozul „Kirov" își are cre- 
șele și grădinițele sale proprii, 
întreține — din fondurile sale 
— internatele de pe lingă cele 
2 școli medii, are cluburi și o 
casă de cultură!

Colhozul se mîndrește cu 
mul ți dintre membrii săi, oa
meni noi, care au început să 
muncească și să trăiască în 
chip comunist. Așa sînt meca
nizatorii A. Legoșin și A. Hai- 
lov, care folosesc cele mai 
înaintate și științifice metode 
agrotehnice, sau mulgătoa- 
rea Irina Pilșicova, care a reu
șit să obțină de Ia fiecare vacă 

încredințată ei pînă 
la 5 tone lapte.

Despre chipul 
nou, comunist, în 
care au început 
să trăiască colhoz
nicii ne grăiește și 
faptul că pensiile 

și concediile acordate colhoz
nicilor au devenit ceva obiș
nuit în așezările de pe malul 
Surei. Multe familii de colhoz
nici au încetat să mai coacă 
pline acasă — ea este luată 
de la fabrica de pline a colho
zului.

Colhozul, prin înaltul său 
grad de mecanizare, se pregă
tește să dea an de an, tot mai 
multe produse statului so
vietic.

Alături de celelalte colho
zuri, colhozul „Kirov" va de
veni, treptat, o întreprindere 
agricolă de tip comunist. Și, 
cînd planul de reconstruire al 
Bessenovkăi — deja întocmii 
— va fi îndeplinit, satul se va 
transforma într-o mare așezare 
de tip orășenesc, va păși cu 
adevărat în comunism.

...Sate asemănătoare celor 
de pe malul Surei, sînt sute și 
sute în marea țară a comunis
mului — U.R.S.S.

Multe din fa
bricile și uzinele 
ridicate în țara 
noastră în anii 
puterii populare 
sînt înzestrate cu 
utilaj tehnic so
vietic.

Fotografia înfă
țișează un aspect 
de la Laminorul 
de țevi de la Ro
man, una din uzi
nele construite cu 
ajutorul frățesc al 
Uniunii Sovietice.

Gigantul Industrial de la Krivoi-Rog a devenit 
cunoscut în întreaga lume.

Fotografia înfățișează CEL MAI MARE FURNAL 
DIN LUME! — care a intrat în funcțiune în 

septembrie 1961.

Cifre grăitoare
I

Se prevede ca în anul 1980 
producția de oțel a U.R.S.S. sa 
ajungă Ia 250 de milioane 
tone.

50
/vua-jt OTEL*- o

în decurs de douăzeci de 
ini, urmează să se construia
scă 180 de hidrocentrale pu
ternice, aproximativ 200 de 
termocentrale raionale cu o 
putere de pînă la 3.000.000 kw 
fiecare, precum și 260 de mari 
termocentrale.

★

O mare rezervă a sporirii 
producției de cereale o consti
tuie valorificarea continua și 
îmbunătățirea folosirii pămân
turilor desțelenite. în anii vii
tori urmează să se valorifi
ce încă cel puțin 8.000.000 

80 la sută din cheltuielile pen
tru întreținerea și educarea 
copiilor vor fi suportate de so
cietate.

★

Numai în ultimii cinci ani 
au primit locuințe noi aproxi
mativ 50.000.000 de oameni — 
aproape un sfert din întreaga 
populație a Uniunii Sovietice^

★

în decurs de 20 de ani, vor 
fi construite 2.800 noi între
prinderi constructoare de ma
șini și de prelucrare a metale
lor, urmînd ca 1.900 de între
prinderi vechi să fie recon
struite.

★

In Uniunea Sovietica sînt 
pregătiți de trei ori mai mulți
ingineri decît în S.U.A.

Se prevede ca producția' de 
petrol să ajungă în anul î980 
la 690—710 milioane tone.

★

hectare.
între statele socialiste s-au 

statornicit relații bazate pe de
plina egalitate în drepturi, pe 
sprijin reciproc și întrajuto
rare.

Uniunea Sovietica a acordat 
statelor socialiste frățești cre
dite și împrumuturi însumînd 
7,8 miliarde ruble noi; cu 
ajutorul ei s-au construit sau se 
construiesc actualmente în a- 
ceste țâri peste 750 de mari 
întreprinderi industriale.

Cooperarea eforturilor pen
tru construirea unor mari o- 
biective industriale constituie 
o necesitate vitala pentru țări-

€ olaljorare 
frațeosca 

le din lagărul socialist. Printre 
construcțiile făcute prin coo
perarea țarilor socialiste, se 
numără și construirea unei 
conducte petrolifere, care va 
pomi din Uniunea Sovietică, 
trecînd prin Polonia, R.D. Ger
mana, Cehoslovacia și Unga
ria.

Pe aceasta magistrala, lungă

de aproape 4.500 km., în anul 
1965 Uniunea Sovietică va ex
porta 15.000.000 tone petrol 
celor patru state socialiste, 
contribuind la dezvoltarea in
dustriilor chimice ale acestor 
țări.

Aceasta conductă petroli
fera, care se va, întinde de pe 
malul Volgăi pînă pe malul 
Oderului, Vistulei și Dunării, 
este un exemplu de colaborare 
frățească și demonstrează for
ța economică a statelor, care 
au elaborat planul acestei 
construcții grandioase.

★
La sfîrșitul viitorilor doua-

zeci de ani, aproximativ 75—

în anul 1980 se preconizea
ză ca producția de cereale și 
leguminoase sa fie de 18—19
miliarde puduri.



In ajutorul micilor natoraliști

...Automobilul electric 
poarta spre una din numeroa
sele școli, pe străzile largi ale 
unui nou oraș construit în epo
ca comunismului. Automobilul 
înaintează rapid, fără zgomot, 
străbătînd locuri înmiresmate 
de parfumul plăcut al iaso
miei. Ne oprim în fața unei 
clădiri care, la prima vedere, 
nu pare să ascundă un adevă
rat complex școlar. E o clădire 
cu numai’ două etaje. Intrăm. 
Chiar la intrare, într-un hol 
mare, pe unul din pereții lu
minați ca

clasele.
vin

Ia 
care i

ziua de o lumină 
fluorescentă, se 
află programul 
cursurilor pentru 
toate
Aici, copiii 
de la vîrsta de 
cinci ani ; de 
grădinița
deprinde cu via
ța colectivă, co
piii trec treptat 
la școală, unde 

o cultura multilaterală,

sînt destinate activității spor
tive : săli cu parchet de gheață 
pentru hochei și competiții de 
patinaj, săli de baschet, volei, 
piste pentru probe atletice — 
un adevărat complex sportiv.

Terenuri și săli speciale sînt 
amenajate cu toate cele nece
sare experiențelor pe care le fac 
tinerii naturaliști. în fiecare 
clasă există aparate de proiec
ție, cu ajutorul cărora elevii 
pot viziona filme științifice — 
unele în culori. Reacțiile chi
mice, sau anumite procese teh
nologice sînt demonstrate în 
laboratoare moderne. Săli spe
ciale sînt amenajate cu apara
te de televiziune în directă le
gătura cu unele uzine și copiii 
pot astfel cunoaște diversele 
mașini și instalații.

Școala are și săli de muzică, 
camera cu

mult spațiu, multă lumină, 
mult aer — tot ceea ce-și poa
te visa un copil. Tehnica arhi
tectonică, procedeele cele mai 
perfecționate de iluminat și 

încălzit, de ven
tilație, toate sînt 
prezente în a- 
ceastă lume de 
basm.

Poate 
tru unii, 
vestite
par încă fantezii 
științifice. Dar 
să știți, nu e 
vorba de fante- 

în Uniunea Sovietică, în

că pen- 
cele po- 
mai sus

capătă
strîns legată de viață. Școala 
pregătește cadrele necesare ști 
inței și tehnicii viitorului, uzi 
nelor automatizate 
nismului, dispeceri 
nele teleghidate, 
pentru centralele 
trice, constructori 
electrice etc.

Sălile

ale comu- 
pentru mi- 

operatori 
atomo-elec- 

de mașini

foto- 
fizice, 
radio- 

cu ac-

au for-

școlii sînt mari și lu
minoase, cu pe
reți din sticlă 
specială care au 
proprietatea 
a lăsa 
numai 
mină 
nevoie, 
menea, 
mohorîte, dispo
zitivele automa

te intră în funcțiune asigurînd 
lumina necesară. Săli speciale

de 
să treacă 
atîta lu

cit este 
De ase- 

în zilele

(urmare din pag. l-a)

ca țel final al luptei partidului
— construirea comunismului
— societatea în care vor dom
ni Pacea, Munca, Libertatea, 
Egalitatea, Frăția ! Programul 
P.C.U.S. prevede ca la sfîrșitul 
celui de al doilea deceniu, fie
care familie sovietică să aibă 
o locuință confortabilă, de a 
cărei folosire va beneficia gra
tuit, la fel ca și de transportu
rile comunale (tramvaie, me
trou, troleibuze etc.), folosirea 
apei, a gazelor naturale... în 
U.R.S.S. va exista cea mai 
scurtă săptămînă de lucru din 
lume și, totodată, cea mai bine 
retribuită. Pe seama societății 
se va face întreținerea gratuită 
a copiilor în școli și în școlile- 
internat. Acestea sînt numai o 
infimă parte din minunatele 
prevederi ale Programului 
P.C.U.S. !

Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice a proclamat so
lemn : Actuala generație a oa
menilor sovietici va trăi în co
munism ! Aceste cuvinte i-au 
înaripat și mai mult pe eroicii

în semicerc, 
teatru. Totul 
tice, elegant, 

Instalații
La fie-

„lumea jucăriilor", 
ateliere pentru 
artă plastică, la
boratoare 
grafice, 
chimice, 
tehnice, 
varii etc.

Clasele
me aproape pă
trate, iar în in
teriorul lor băn
cile sînt așezate 
ca într-un amfi- 
e din mase plas- 
viu colorat, 
automate prime

nesc continuu aerul.
care clasă, în pragul ușii, se 
găsesc lămpi care emit, auto
mat, raze ce ucid toți microbii 
care s-ar găsi, eventual, pe 
hainele celor ce intră în clase, 
în felul acesta elevii sînt feriți 
de orice boli.

După cum ați aflat, școala 
viitorului are tot confortul —

oameni sovietici, mobilizîndu-1 
Ia îndeplinirea mărețelor sar
cini ale construirii comunis
mului.

Popoarele lumii, care au ur
mărit triumfătorul drum par
curs de Uniunea Sovietică din 
Octombrie 1917 și pînă azi, pri
vesc cu admirație minunatul 
plan de viitor al poporului so
vietic, aflînd în calea pe care 
a urmat-o acesta, propriul lor 
drum. Oamenii muncii de pre
tutindeni sînt mîndri de puter
nica Uniune Sovietică, de în
floritoarele țări socialiste ca- 
re-și construiesc deja un viitor 
fericit. Ei știu că dacă azi, o- 
menirea n-a fost potopită de 
flacăra mistuitoare a unui 
război nuclear, aceasta se da- 
torește puternicei Uniuni So
vietice, puternicului lagăr so
cialist din care face parte și 
țara noastră.

Anii ce vor veni, vor fi anii 
măreției — martori ai minuna
telor succese pe frontul comu
nismului ce le va obține po
porul frate sovietic. Va fi în
cununarea minunatului drum 
deschis de marele Octombrie.

zie !
cadrul Institutului pentru pro
iectarea construcțiilor civile, 
a fost terminat și aprobat pro
iectul școlii viitorului, școlii 
epocii comuniste. Curînd el va 
prinde viață, iar mii de co
pii se vor bucura de „minu
nile" lumii de basm devenită 
realitate sub razele binefăcă
toare ale comunismului.

Ing. A. LISEANU

PE LOTURILE EXPERIMEN
TALE : în parcelele care au 
fost cultivate cu legume se 
continuă recoltarea vărzoase- 
lor de toamnă (varză, conopi
dă, gulii) ; se ’ 
pragul iernii : 
jel, ceapă ; se 
nac, salată, ridichi de lună din 
culturile de toamnă ; se conti
nuă executarea arăturilor a- 
dînci de toamnă și îngroparea 
îngrășămintelor organice și a 
celor chimice care se dizolva 
greu ; pentru cultura florilor și 
arbuștilor decorativi se sapă 
și se îngrașă te
renul ; se plan
tează arbuști de
corativi j se cer
ne pămînt pen
tru răsadnița și 
se pune la adă
post de ploaie ; 
se adună frunze 
și se fac plat
forme pentru ob
ținerea 
tului de 
ze i se 
roiesc trandafirii 
protejați peste iarnă de efec
tul dăunător al gerurilor ; se 
acoperă cu frunze semănături
le și plantele mai gingașe la 
frig ; ÎN VIE se aplică tăierile 
de ușurare pentru înlesnirea 
îngropatului viei ; se face în
gropatul viței de vie pentru a 
o feri de înghețurile din timpul 
iernii ; ÎN LIVADA DE POMI 
se continuă strîngerea frunze
lor căzute și se ard pentru dis
trugerea bolilor și dăunători
lor ; se administrează îngrășă
minte organice și se încorpo
rează în sol, printr-o 
adîncă de toamnă, care 
în brazda cruda peste

însămînțează în 
spanac, pătrun- 
recoltează spa-

pămîn- 
frun- 

mușu-

pentru înființarea unei livezi 
noi, acum este timpul cel mai 
potrivit cînd se pot planta po
mii.

ÎN STUPINA; în regiunile 
cu toamnă tîrzie se vor termina 
ultimele lucrări privind pregă
tirea familiilor de albine pentru 
iernat; se vor amenaja perde
le de protecție contra vînturi- 
lor predominante în regiunile 
unde nu a fost nevoie de 
aceasta în luna octombrie ; 
stupii cu familii slabe sau insu
ficient aprovizionate cu hrană 
pentru iarnă

Ce lucrări trebuie 
efectuate în luna 

noiembrie pe 
loturile 
experimentale 
și în stupină

pentru a fi

se vor introduce 
în adăposturile 
de iernare (ca
mere etc.); tot 
acum se insta
lează la urdini
șuri gratiile con
tra șoarecilor și 
scîndurelele de 
protecție; fami
liile de albine 
slab . aprovizio
nate hSu hrana 
vor fi Ajutate cu 
faguri de miere ; 

rămași disponibili 
familii

stupii goi,
prin așezarea a două 
în stup, se vor dezinfecta. De 
asemenea, se va dezinfecta și 
inventarul apicol mărunt.

Ing. ION ROVENȚA
Șeful secției micilor naturaliști 

Palatul pionierilor,
București

Coiful micului tehnician

arătură 
se lasă 
iarnă ;

DORINȚA MEA
De curînd am fost realeasa 

președintă de grupă. Alături 
de ceilalți pionieri din detașa
ment, ne străduim și noi, mem
brii grupei, să obținem rezul
tate bune la învățatujă. Pen
tru a-ți putea scrie despre cele 
mai frumoase activități pe care

pot face atît lucrări de 
plărie, cît și lucrări electro
tehnice, radiotehnice sau de 
traforaj. Desigur, pentru lu
crări specifice, sînt necesare 
utilaje specifice care însă se 
pot realiza de către tînărul 
constructor. De pildă: o ma
șină de bobinat, un soclu 
pentru radio, o masă de tra
foraj etc. în numerele noas
tre viitoare vom indica mo
dul în care tinerii construc
tori își pot realiza singuri 
unele din aceste utilaje.

Pentru ca munca să se 
desfășoare în cele mai bune 
condiții este necesar să 
existe o ordine desăvîrșită 
în aranjarea sculelor și o 
curățenie exemplară pe 
masa de lucru. Dezordinea 
și neglijența fac imposibile 
realizarea în bune condiții 
a obiectului pe care vreți 
să-l construiți, irosindu-se 
timp și muncă în zadar. Cu 
aceste cîteva recomandări, 
porniți cu încredere la orga
nizarea „Colțului micului 
tehnician'. Alăturat publi
căm o astfel de masă de lu
cru, după revista sovietică 
„Nauka i Jizni".

MEȘTERICA
Netă : Scrieți-jni ce vă mai in
teresează să a f lăți la această 
rubrică. Menționați pe 
„Scînteia pionierului"

Meșterică.

plic : 
pentru

tîm-

Coltul micului tehnician 
poate fi amenajat în casa în 
care locuim: într-o cameră 
mai mare, sau în hol (unde
va unde sâ nu incomodeze 
circulația). Locul ales tre
buie să fie luminos.

La coltul micului tehnician 
trebuie să se găsească nea
părat următoarele obiecte 
mai mari: O masă de lu
cru, o lampă electrică (de 
preferință mobilă), un dulap, 
(sau o etajeră) pentru fini
rea ordonată a sculelor și 
un scaun.

SCULE: un ciocan (sau 
chiar două , de mărimi și 
greutăți diferite; unul sau 
doi clești) atît pentru scos 
cuie cit și de tip patent; cî- 
teva șurubelnițe, burghie și 
pile de mărimi diferite; o 
menghină — care la nevoie 
poate sluji și de nicovală; 
dacă este posibil, o foarfecă 
de tăiat tablă, un ferăstrău 
pentru traforaj, și un ferăs
trău pentru metale.

Acestea sînt utilajele ab
solut necesare care se

le desfășuram, despre rezulta
tele obținute la învățătură și 
acțiunile patriotice, te rog, 
dragă Tedacție, să mă primești 
și pe mine în rîndul corespon
denților tăi.

RADOMIRESCU TANIA,
cl. V-a B 

Școala medie Balș, 
regiunea Oltenia

★
DRAGA REDACȚIE,

în fiecare săptămînă mă 
aplec cu drag asupra pagini
lor „Scînteii pionierului" din 
care aflu multe vești intere
sante. Acum, m-am hotarît 
să-ți scriu și eu despre activi
tățile ce se desfășoară în 
școala noastră. Zilele trecute

am avut o mare bucurie : am 
fost aleasă președintă de uni
tate.

Te rog, dragă redacție, sâ 
mă primești în rîndul cores
pondenților .tăi.

FILIȘAN PARASCHIVA
cl. VÎI-a B

Școala medie „N. Balcescu", 
Medgidia, reg. Dobrogea



In cinstea zilei 
de 7 Noiembrie

1.000 de ore de munca pa
triotica au făcut cei peste 160 
de pionieri și școlari de la 
Școala medie-Darabani, regiu
nea SUCEAVA, la culesul po
rumbului de pe tarlaua gospo
dăriei agricole de stat. Pionie
rii Aștefanoaie Sofica, Moca- 
nu Aspazia, Păun Florica și 
Popel Aurel au fost cei mai 
harnici.

★
Multe note de 7, 8, 9 și 10 

au obținut pionierii de la Sa
natoriul T.B.C. Mangalia, re
giunea DOBROGEA, la mate
matică, limba romînă, geogra
fie, botanica. Notele bune sînt 
numai un aspect al activității 
cu care întîmpina acești pio
nieri ziua de 7 Noiembrie.

★
Pionierii Popa Ion, Cobliș 

Viorica, Gherasim Magdalena 
și Golban Viorica de la Școala 
de 7 ani din comuna Liebling, 
regiunea BANAT, au fost cei 
mai harnici la culesul porum
bului de pe tarlaua gospodă
riei agricole de stat.

■A-
250 kg castane au adunat 

pionierii clasei a V-a de la 
Școala de 7 ani din comuna 
Gîldau, regiunea CLUJ. Pio
nierii Oros Alexandru, Vă- 
dean Felicia, Sigartău Ion și 
alții sînt mîndri la gîndul că 
peste cîtva timp, din castanele 
adunate de ei se vor înălța 
puieți care vor înfrumuseța 
împrejurimile comunei lor.

■A-
Pionierii de la Școala medie 

nr. 1 din orașul Beiuș, regiu
nea CRIȘANA îndrăgesc mult 
literatura sovietică. De aceea,

o«<>

«Sparta chiada pionierilor^ și școlarilor**

întreceri pasionante
In jurul terenului sportiv 

s-au adunat mulți pionieri și 
școlari. Toți sînt veseli și ur
măresc cu atenție jocul pasio
nant ce se desfășoară în fața 
lor.

— Hai a Vil-a A !...
— Bravo a VII-a B I... Nu te 

lăsa !...
Cele două echipe de handbal 

în 7 disputa un joc spectacu
los. Și cu toate încurajările 
la adresa jucătorilor dintr-a
VII-a  B de către cei ce asistă 
pe margine, adversarii ies în
vingători. Deci, echipa clasei 
a VII-a A va fi aceea care se 
va întrece cu clasa a VII-a C.

...Jocul a reînceput. Dar mai 
viu disputat, căci echipa cîș- 
tigătoare se va numi campioa

într-una din șezătorile literare 
ținuta de curînd, au discutat 
despre scriitorul sovietic Ar- 
kadij Gaidar, despre îndrăgitul 
erou Timur.

★
Pentru a feri culturile de 

inundație, între comunele Me
re! și Lipia, regiunea PLO
IEȘTI se construiește un ca
nal. La construcție participă 
cu entuziasm, alături de pă
rinți, și pionierii claselor a
V- a, a Vl-a și a VII-a de la 
Școala de 7 ani din Merei. 
Pînă acum ei au efectuat un 
însemnat număr de ore de 
munca patriotică.

★
în gospodăria agricola co

lectiva din comuna Cocar- 
geaua, regiunea BUCUREȘTI 
s-a recoltat pîna acum porum
bul de pe o suprafața de 375 
hectare. La recoltat au parti
cipat cu multă dragoste și pio
nierii Școlii de 7 ani din co
mună. Detașamentele nr. 1 și 
nr. 5 au muncit cel mai bine.

★
Insectarul — care cuprin

de aproape 100 de specii de 
insecte — precum și pietrarul 
cu peste 200 de pietre diferi
te, au fost depuse nu de mult 
în camera unde se țin mate
rialele didactice ale școlii. Cu
rînd, va fi gata și ierbarul. La 
alcătuirea lor au participat 
pionierii claselor a V-a și a
VI- a de la Școala de 7 ani, co
muna Ștefănești, regiunea AR
GEȘ.

★
Aproape 500 kg fier vechi 

au strîns pionierii de la Școa
la de 7 ani, comuna Crainici, 
regiunea OLTENIA. în fruntea 
acestei acțiuni au fost pionie
rii detașamentului nr. 4. Din
tre aceștia s-au remarcat pio
nierii Crăciunescu Dumitru, 
Popescu Silvia, Țîncă Ion și 
alții.

nă. Suporterii așteaptă cu a- 
tenție încordată. Cine va mar
ca primul gol ? Așteptarea nu 
e zadarnică. Numai după cîte- 
va minute de joc, în poarta 
clasei a VII-a C este marcat 
primul gol.

— Bravooo !...
Și pînă la sfîrșitul meciului 

echipa clasei a VII-a A domi
nă jqcul. Lupta pentru locul I 
la handbal, în clasamentul șco
lii a fost cîștigată de cei 7 pio
nieri din clasa a VII-a A, se
lecționata detașamentului cla
selor a VII-a A și a VII-a B.

★
La întrecerile de atletism, 

care au avut loc tot în aceste 
zile, cele mai bune rezultate 
au fost obținute de pionierele 
Georgescu Mariana și Leca 
Maria. Antrenamentele repe
tate ale celor două pioniere,

a z n i e i e

Roșu": 
ajutat 

munci :

Pe punte, peste Rîmnic.

La cules și...

la lotul 
culesul

Ei ne 
convins

la strînsul frunzelor de sfeclă 
pe care le-au însilozat, 
de floarea-soarelui, la 
strugurilor și la altele, 
sînt tare dragi șj sînt
că multi dintre ei vor deveni 
colectiviști fruntași cînd vor fi 
mari.

.. grămezile sînt gata ! Foto reportaj : GR. MUȘAT
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un rînd. Grămezi, grămezi de porumb 
își Iac tot mai mult apariția între rîn- 
durile rămase în urmă. Și aci ca și Ia 
învățătură, harnici se dovedesc a fi 
Ștefănache Gheorghe Badiu Marioara, 
Ghenea A. Ion și alții. în două ore 
harnicii pionieri au cules jumătate din 
cele 3 hectare. Restul l-au cules în 
zilele următoare.

Că sînt harnici pionierii din comuna 
Mărtinești, raionul Focșani, nimeni nu 
se îndoiește. Ei sînt un ajutor de nă
dejde al gospodăriei colective. Iată ce 
ne-a spus tovarășul Matei Ionel, secre
tarul organizației de bază P.M.R. din 
Gospodăria colectivă ,,Tractorul

— Pionierii noștri ne-au 
toată vara. Ei au fost la diferite

In adunarea de alec/eri a președin
telui de detașament, pioniera Badiu 
Marioara a propus printre altele ca 
pionierii să ajute gospodăria colectivă 
din comuna lor la culesul porumbului.

De la adunarea în care s-a făcut pro
punerea n-a trecut mult și...

... iată-ne peste Rîmnic Ia cele 3 hec
tare, care le-au fost repartizate.

Fiecare pionier și școlar a luat cite

au dat rezultate bune. Maria
na a parcurs 60 de metri nu
mai în 8,04 secunde iar în lun
gime a sărit 4,50 metri.

Toate aceste rezultate obți
nute de pionierii Școlii medii 
nr. 2 din Ploiești, în cadrul 
fazei pe oraș a Spartachiadei 
pionierilor și școlarilor sînt 
realizate datorita sîrguinței cu 
care s-au antrenat pe terenu
rile de sport.

în vederea fazei pe raion a 
Spartachiadei pionierilor și 
școlarilor, pregătirile continuă 
cu aceeași intensitate.

E. ROȘCA

Știri s p
• Pionierii și școlarii de la 

Școala de 7 ani nr. 1 din Toplița, 
regiunea MUREȘ-AUTONOMA 
MAGHIARA, s-au pregătit intens 
pentru întrecerile sportive din 
cadrul Spartachiadei pionierilor 
și școlarilor. Dintre cei 83 de 
elevi din școală care au partici
pat Ia faza pe oraș a Spartachia- 
dei, s-au remarcat pionierul Cră
ciun Ion din clasa a Vl-a B și al
ții care vor participa la faza pe 
raion.

• Peste puține zile, la BRAȘOV 
se va desfășura faza pe oraș a 
Spartachiadei pionierilor și șco
larilor. Pentru aceste întreceri, 
echipa de handbal a Școlii medii

o r t i v e
nr. 3 se pregătește intens. Pe 
pionierii Babu Ion, Vătavu 
Gheorghe și ceilalți jucători ai 
echipei îi intîlneștî la toate an
trenamentele. Vor să ocupe unul 
din primele locuri în clasamentul 
Spartachiadei.

® In cadrul întrecerilor de at
letism și gimnastică care s au ți
nut la faza pe școală a Sparta
chiadei, pionierii și școlarii de 
Ia Școala medie nr. 1 din GA
LAȚI au obținut multe rezultate 
bune. Printre cei care s-au evi
dențiat sînt pionierii: Găneț Ca- 
tiușa, Cos tin Ovidiu, Bejan A- 
drian, Dragomir Dan și alții.

Si Vreți sâ
W AVEȚI CAIETE BUNE ? 
I CONFECȚIONATE DIN 
' HIRTIE DE BUNĂ CALITA

TE,CU O LINIATURÂ FINĂ, 
EXECUȚIE ÎNGRIJITĂ , i
ASPECT FRUMOS P I

Cereți produsele s 
NOASTRE LA TOATE 

LIBRĂRIILE

FABRICA DE HiRTIE
„1MAI” 
PETRESTI 
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n casa navali 
tala.

Băiatul de sub 
toi se ridica 
speriat.

— Tata, ce 
s-aude pe stra
da ?

— Deschide 
fereastra! Des
chide fereastra!

Bubuituri de 
tun spulberau luciul de gheața 
al cerului.

— Ce s-aude ’
— E „Aurora" 1 E semnalul! 

Semnalul Revoluției-
Deschise fereastra larg. 

Frigul navali în odaie. Dar 
băiatul nu mai simțea iureșul 
vîntului. Auzea tunul de pe 
„Aurora" și asta-nsemna ca se 
va schimba fotul, întreaga via
ta năpăstuită. Doar îi poves
tise tata seri și seri la rînd. 
îi batea inima. Se auzeau gla
suri. Mii de glasuri alergînd 
pe malurile Nevei. Și steagu
rile roșii ascunse pîna atunci, 
le văzu plutind liber pentru 
întîia oara. Ferestrele caselor 
erau date într-o parte și alta, 
ca doua aripi mari de pasare 
cenușie.

—< Tata, s-au deschis feres
trele la toate casele!

Se zăreau mîini puternice și 
mîini subțiri cum se întindeau 
nerăbdătoare sa prindă la 
geamuri un steag roșu, o lo
zinca. Se strigau oamenii pe 
nume, fără să se fi cunoscut 
pîna atunci. Și rîdeau. Apoi 
plecau. Toți plecau cu pușca 
în mîini spre Palatul de Iama. 
Și-n urma lor. rămîneau feres
trele deschise larg, cît mai 
larg ,să năvălească în voie fri
gul și bucuria deodată cu gla
surile acestea care se împle
teau afît de strîns.

■— Tata, la toate casele s-au 
deschis ferestrele I La toate 
casele 1

Băiatul se îmbrăcă în fuga 
și pleca și el.

în urma, ferestrele deschise 
se zbateau în bătaia vîntului.

Așa își închipuia Paul ca 
s-au întîmplat lucrurile, citind 
încă o data scrisoarea trimisa 
de prietenul lui din Leningrad.

„Știi cine era băiatul acela ? 
Tatăl meu1“ citise el mai de
parte.

Și Paul parca auzea în odaie 
glasul lui Șura, pionierul din 
clasa a Vll-a, din Leningrad, 
își scriau, își trimiteau timbre 
și vederi. Se cunoșteau doar 
din fotografii. Dar foarte cu- 
rînd, poate chiar la vara. Șura 
va veni sa vada Bucureștiul.

de cînd mi-a povestit tata, cînd 
deschid fereastra într-o zi de 
sărbătoare, simt cum toata lu
mina din steaguri năvălește în 
odaia mea... Și mă gîndesc la 
Lenin, la bunicul, la Petrogra- 
dul din zilele revoluției".

Și glasul pionierului din Le
ningrad se risipea în mii de 
ecouri pe străzile cartierului.

Băiatul se

aul simțea cum 
îi bate inima de 
bucurie. Era încă 
prea devreme, 
prea de diminea
ță și totuși fe
restrele caselor 
cu aspect sărbă
toresc, steaguri
le roșii fluturînd 
în vînt, parcă 
aduseseră cu ele

toate culorile primăverii. Și 
doar bat'ea un vînt rece, iar co
pacii desfrunziți, și iarba în
gălbenită din parc, și tufanicile 
din straturi, aminteau ca e 
toamnă, ca iama e atît de a- 
proape. Dar în sufletele oame
nilor era primăvara.

„Parcă mi-au citit scrisoarea 
toți oamenii din cartier!“ 
gîndi el. Steagurile roșii flu
turau în vînt.

Apoi, Paul își văzu tatăl co- 
borînd în stradă și dispărînd 
după colț. Se ducea la fabrica. 
Trebuia sa plece și el. Se îm
brăca repede. Coborî în fugă 
scările. Aerul dimineții era și 
mai proaspăt în strada. Mer-* 
gea printre blocurile mari, 
albe. Abia de-o lună se muta
seră aici. îi scrisese chiar a 
'doua zi lui Șura. Și Șura i-a 
răspuns. Scrisoarea pe care o 
primise aseară, în care îi po
vestea de bunicul și tatăl lui, 
de Pet'rograd, de ferestrele 
deschise.

ata se pregătea 
să plece. Veni 
lînga băiat.

— Nu 1 Nu 
s-au deschis la 
toate casele! Al
tele s-au închis! 
Și ușile le-au 
zăvorit să n-au- 
da șî să nu vada 
nimic!

Și tata plecă, 
uita în urma lui

cum se pierde dus în năvala 
oamenilor. Apoi se uită depar
te. spre casa aceea cu lei mari 
de piatră străjuind scările albe 
■i grilajul de fier al porții. A- 
colo nici o fereastra nu era 
deschisa. Plutea o t'acere adîn- 
că pe treptele scării. Leii, în
cremeniți, dormeau. în casa a- 
ceea boiereasca oameni care 
asupriseră poporul stăteau în
fricoșați

Sau poate chiar Paul se va 
duce la Leningrad...

Paul deschise fereastra. 
Blocurile înalte și albe strălu
ceau în lumina soarelui. Ra- 
coarea dimineții de noiembrie 
îi învioră obrajii. La uși, la 
ferestre, fluturau steaguri și 
stegulețe roșii. Scoarțe întinse 
pe balcoane, pareau niște gră
dini cu flori țesute în toate cu
lorile. Auzea glasul lui Șura 
din scrisoare: „Și de atunci,

r fi vrut sa aler
ge. își simți o- 
brajii îmbujora
ți de vînt. în 
stînga, în dreap
ta, ferestrele, 
balcoanele, erau 
îmbrăcate da 
sărbătoare. lata 
două mîini de 
femeie întinse 
afară, în lumină,

fixînd un steguleț roșu. Dinco
lo, mîinile unui tînăr. Și o 
fata... și un copil... și iar un 
tînăr... Mîinile toate se întin
deau ca niște aripi de păsări 
plutind în aerul albastru. Paul 
îi saluta pe toți. Și doar nu-i 
cunoștea, dar simțea că toți îi 
erau prieteni și ca împreuna 
cu el, aseară, citiseră în li
niște scrisoarea venita de de
parte. Fiecare fereastră împo
dobita îi amintea de scrisoare, 
de băiatul acela din Petrograd, 
de tatăl lui.

îl gonea din pîrjol :
— Înapoi!
Fugi la taică-tu-acasă, băiete i
— Tata-i primul căzut dintre voi — 
Dacă vreți, știu s-ascut baionete !

Se-ncurca printre morți și moloz. 
Răsărea lingă vii, fără veste...
— Fugi la maică-ta, pui de matroz !
— Mama-mparte pe străzi manifeste !

...Dintr-un sac ponosit, de școlar, 
împărțea ca pe mere, grenade...

Care schije cu gheare de jar 
înflori pieptul mic cu mușcate?

Aspre mîini de matrozi l-au pansat...
— Ești rănit! Fugi o dată de moarte !
— Sînt în linia-ntîia așteptat!
Și grenade-mpărțea mai departe. *"•

La Palatul de Iarnă, prin ger. 
Parcă fașa-n rubine scăldată 
Da să-i fie întîia cravată. 
Poate celui dintîi pionier.

LUCIAN DUMITRESCU

eodată Paul se 
opri. Sus, la un 
balcon, feres
trele n-aveau nici 
flori, nu strălu
ceau nici în bă
taia flamurilor 
roșii. în schimb, 
din beculețe 
mici, de lanter
na. niște mîini

puțin pricepute, meșteriseră cu 
drag o lozincă luminoasă : „7 
Noiembrie" 1 Paul ghici în mîi
nile meșterilor necunoscuți, 
mîinile unor copii — poate 
niște copii la fel ca și el. Și 
se trezi urcînd scările, care du
ceau spre etajul patru. Bătu 
în ușa. „Ce sa spună ? Ca a 
greșit numărul ? Ca el căuta pe 
altcineva? M3 car sa vada cine 
locuiește acolo". Bătu din nou 
cu mai multa siguranța. Și ni
meni nu răspunse. în spatele 
lui, cineva suia scările. Un om 
tînăr, înalt. Se vedea ca vine 
de la munca.

— Pe cine cauți, pionierule?

— Pe... Radu... Radu, prie
tenul meu 1

— Radu? Nu sta aici nici 
un Radu. Aici locuiesc eu ! —■ 
și rîse de i se lumină toata 
fața. — Chiar acum vin de la 
serviciu. Lucrez la tramvaie. 
Ma uitam pe stradă. Ferestre
le caselor, balcce^ale, sînt îm
podobite sărbătorește, și vad 
că și Nicușor al meu și-a îm
podobit fereastra...

Și păși în casă.
Paul coborî scările alergînd. 
Era fericit, vesel.
Ajunse în strada. Auzi un 

zgomot ușor deasupra capului. 
Ridică ochii. Se deschidea 
fereastra. Apoi, apăru un ste
guleț roșu. Văzu brațele omu
lui cel tînăr, mari, puternice, 
întinzîndu-se spre lumină. Ii 
făcu semne prietenești.

Mîine îi va scrie lui Șură 
despre imaginea sărbătorească 
din cartier, din oraș, din în
treaga țara, despre bucuria, e- 
moția, dragostea de nedescris 
cu care au întîmpinat ziua Ma
rii Revoluții.
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