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Mesajul adresat tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
de către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne și Consiliu! 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne, cu prilejui 

împlinirii a 60 de ani

Scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej,

DECRET
cu privire la conferirea pentru a doua oară 
a Medaliei de Erou al Muncii Socialiste din 

R. P. Romînă, „Secera și Ciocanul" 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Pentru rodnică și îndelungată activitate în mișcarea mun
citorească revoluționară, pentru merite deosebite în întărirea 
partidului și a unității sale, pentru contribuția de seamă în 
crearea și consolidarea statului democrat-popular și în con
strucția socialistă din țara noastră — cu prilejul împlinirii a 60 
de ani de la nașterea sa,

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine,

decretează:

1. Conferă pentru a doua oară tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej Medalia de Erou al Muncii Socialiste din 
R. P. Romînă, „Secera și Ciocanul".

p. Președintele Consiliului de Stat 
ION GHEORGHE MAURER

Cu prilejul celei de-a 60~a aniversări a zilei 
tale de naștere, te felicităm călduros, urîndu-ji 
din toată inima multi ani de sănătate și putere 
de muncă în slujba partidului și a patriei noas
tre socialiste.

Întreaga ta activitate revoluționară ca fiu de
votat al clasei muncitoare din Romînia, al po- 
porului romîn, este înalt exemplu de fidelitate 
nestrămutată fată de marxism-leninism, de luptă 
perseverentă și plină de pasiune pentru cauza 
socialismului și comunismului.

Intrat din fragedă tinerețe în rîndurile mișcă
rii muncitorești, te-ai călit ca revoluționar pro
letar în mari bătălii de clasă. Însușirile tale de 
organizator al maselor muncitoare, capacitatea 
de a înfăptui cu voință neînfrîntă politica par
tidului s-au manifestat din plin în eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor din februarie 
1933. care au marcat o cotitură în istoria parti
dului și a întregii noastre mișcări muncitorești. 
La procesul intentat de burghezie ca urmare a 
acestor lupte, a răsunat cu putere glasul tău de 
acuzare și demascare a politicii claselor stăpî- 
nitoare, chemarea la luptă împotriva exploatării 
și asupririi burghezo-moșierești. împotriva fas
cismului șj războiului

In anii lungi de temniță și lagăr, prin abnega
ția și combativitatea ta, prin încrederea neclin
tită în victoria cauzei celor ce muncesc, ai 
însuflețit și îmbărbătat pe tovarășii tăi de luptă- 
Sub conducerea ta, deținuții politici au transfor
mat închisorile și lagărele într-o școală de că- 
lire și educare a luptătorilor revoluționari, în 
universitate comunistă

Partidul și poporul dau o înaltă apreciere 
meritelor tale în elaborarea, în anii celui de-al 
doilea război mondial, a liniei strategice și fac
tice a partidului în înfăptuirea măsurilor care 
au făcut cu putință ca partidul să-și îndepli
nească cu cinste rolul de organizator și condu
cător al luptei unite a tuturor forțelor patrio
tice ale poporului pentru răsturnarea dictaturii 
fasciste Si întoarcerea armelor împotriva Ger
maniei hitleriste-

După victoria insurecției armate, în desfășu
rarea revoluției populare, în munca de întărire 
a rîndurilor partidului și în înfăptuirea unității 
politice și organizatorice a clasei muncitoare, 
în lupta pentru democratizarea țării, refacerea 
economiei, cucerirea întregii puteri politice de 
către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea 
și trecerea la construirea socialismului, s-au 
vădit deosebitele tale însușiri de eminent 
conducător de partid și de stat

Victoriile repurtate de poporul nostru în in
dustrializarea socialistă, în transformarea so
cialistă a agriculturii, în ridicarea nivelului de 
trai al poporului și înfăptuirea revoluției cul
turale, în consolidarea continuă a orînduirii 
democrat-populare sînt strîns legate de activi
tatea pe care o desfășori cu energie inepui
zabilă în fruntea partidului, de marea contri
buție pe care o aduci Ia rezolvarea problemelor 
complexe ale construcției socialiste, la răspîn- 
direa și aplicarea creatoare a învățăturii mar- 
xist-leniniste.

Întreaga ta activitate este străbătută de pre
ocuparea permanentă pentru unitatea de mo
nolit a partidului și întărirea rolului său condu
cător, pentru aplicarea neabătută a normelor 
leniniste, a principiului muncii colective în 
viața partidului, de grijă frățească pentru mem
brii și cadrele de partid, pentru creșterea și 
educarea lor, de intransigență față de orice 
manifestări antipartinice și abateri oportuniste, 
revizioniste, dogmatice.

Principialitatea ta partinică, caracteristică 
activistului de tip leninist, înaltul simț de răs
pundere și de exigență, începînd cu tine însuți, 
patriotismul fierbinte, legătura strînsă cu ma
sele constituie un nesecat izvor de învățăminte 
pentru toți activiștii și lucrătorii de partid și 
de stat, pentru întregul nostru partid.

Exponent al spiritului internaționalist, de care 
este pătrunsă întreaga activitate a partidului 
nostru, militant de seamă al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, depui o muncă 
neobosită pentru întărirea continuă a prieteniei 
frățești cu Uniunea Sovietică, cu celelalte țări 
socialiste, pentru întărirea unității lagărului so
cialist. a unității și coeziunii indisolubile a parti
delor marxist-leniniste din întreaga lume, pen
tru prietenie și colaborare între toate po
poarele, pentru triumful cauzei păcii.

Tovarășii tăi de muncă și de luptă, toți mem
brii partidului, muncitorii, țăranii, intelectualii, 
care nutresc față de tine sentimente de stimă, 
prețuire și dragoste, îți doresc, iubite tovarășe 
Gheorghiu-Dej. fericire și viață lungă, expri- 
mîndu-și convingerea că sub conducerea parti
dului, a Comitetului său Central în frunte cu 
tine, poporul și țara noastră vor obține noi vic
torii în înfăptuirea mărețului program trasat de 
Congresul al III-Iea, în vederea desăvîrșirii 
construcției socialiste și înfloririi patriei noas
tre dragi.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN î 
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

București, 8 noiembrie 1961. 8 noiembrie 1961-

Mulți ani și multă sănătate, 
Din inimă noi vă dorim, 
Și-adînc vă mulțumim de toate 
Cîte-nvățăm, cite trăim !
Partidului, lumina noastră,
Noi mulțumim neîncetat, 
Celor viteji ca dumneavoastră 
Ce-n fruntea luptelor ați stat.
Cînd încă nu eram pe lume 
Și lumea noastră nu era
Voi vă gîndeați cu-nțelepciune
Cum vom trăi și învăța I
Trăim în case luminoase
Și învățăm în clase noi —
Ne zburdă soarele în case
Și-n clase e coleg cu noi.
In dar primirăm cărți școlare 
Curate, parcă-s flori pe ram 
Și iată că ne-așteapW-n ?are 
Învăfămîntul de opt ani.

Salutul Organizației de pionieri 
din Republica_ Populară r.r.......

tovarășului *
cu

Cuvintele sînt prea puține,
Și cîte n-am avea de spus 1
Vom învăța mereu mai bine
Ne-om avînta mereu mai sus!

i Romînă adresat 
Gheorghe Gheorghiu- Dej 

prilejul împlinirii a 60 de ani 
o viață lungă, luminoasă 
Noi vă dorim mereu în gînd, 
întreaga țară vă e casă, 
Și-atîți copii în casă sînt l

De dragul nostru-ntreg poporul 
In frunte-avînd partidul drag, 
Aduce-aproape viitorul, 
Ne-ajută să-l primim în prag.

Dorim să creștem mari cu toții, 
Și pe părriînt și-n zarea-albastră 
Noi, fiii noștri și nepoții 
Să semănăm cu dumneavoastră.

Da, comunismul e aproape
Și noi îl vom trăi din plin I 
Simțim lumina lui sub pleoape
Și-n zbor spre el, vă mulțumim I

S-avem o inimă fierbinte
Și-o minte-aiît de înțeleaptă
Ca tot ce spunem în cuvinte
Prin muncă să schimbăm în faptă.

Și ce dorință-ar fi mai bună 
Decît s-ajungem comuniști 
Ca dumneavoastră, totdeauna 
Să fim în toate leniniști.
Cu dragostea de om, adîncă. 
Și de-adevăr să ne mîndrim, 
Și ca o neclintită stîncă 
Acolo unde-i greu, să fim ! 
Spre visul scump al omenirii 
Conduși cu grijă de partid. 
Vom fi ostașii fericirii 
Poporului, necontenit.
In fruntea oastei de viteji, 
Noi vă dorim cu-ntreagă țara 
'Ani înfloriți ca primăvara 
Tovarășe Gheorghiu-Dej. 
'Acum, în ziua-aniversării, 
Vă spunem un salut voios l 
Din partea primăverii tării, 
Primiți aceste flori, prinos.
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emoțio- 
și pionierii au discutat 
vreme despre jertfa a- 
care-au 

dreapta

B

i
căzut aparînd 

a partidului. 
Bacău se con- 
s-au realizat u-

Pentru distincțiile

■ a
■

w.v

Dacă veți răsfoi jurnalul u- 
nității de pionieri de la Școala 
de 7 ani „Ion Creangă" din 
Humulești, veți afla cum își 
petrec pionierii duminicile. Co
lectivul de conducere al unită
ții a avut în vedere și a cu
prins numeroase acțiuni care 
sa facă cunoscuta pionierilor 
lupta partidului nostru în anii 
grei ai ilegalității. Duminici în 
care acțiunile culturale, spor
tive și orele distractive să le 
fie tovarăși buni.

De pildă, într-o duminica, 
s-a organizat cu întreaga uni
tate o adunare cu tema : 
„Figuri de eroi ai clasei mun
citoare". Pentru aceasta, mai 
mulți pionieri s-au pregătit 
bine și au prezentat un bogat 
material documentar din via
ța și lupta eroilor clasei mun
citoare, care alterna cu ver
suri și cîntece închinate eroi
lor. Adunarea a fost 
nantă 
multa 
cel ora 
cauza

In regiunea 
struiește mult, 
nele din cele mai frumoase și 
importante obiective 
triale și economice ale 
noastre : Onești, Bicaz, 
nești, sînt doar cîteva 
care cuprind în ele
combinatul chimic, șantierul 
hidrocentralei, lupta neobosită 
a oamenilor de-a transforma 
cuvîntui partidului în fapta.

Detașamentele trei și patru, 
de 
un 
pe 
lui
regiunea Bacău". La acest con
curs, pionierii detașamentelor

indus-
țarii 

Săvi- 
nume 
orașe,

anul trecut, au organizat 
concurs „Drumeții veseli" 
tema : „Realizările regimu- 
nostru democrat-popular în

trei și patru au invitat și pio
nieri din alte detașamente.

Pionierul Mosor Viorel din 
clasa a Vl-a A este un bun 
povestitor. Intr-o duminica 
dimineața el a prezentat, 
pentru pionierii cei mici, re
cenzia cărții „Asaltul Pala
tului de Iarnă", de scriitorul 
sovietic L. Saveliev, prin care 
a evocat zilele grele de lupta 
și victorie ale Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. In 
acest fel, colectivul de condu
cere al unității a povestit și 
celor mai mici pionieri despre 
importanța istorica a victoriei 
Marelui Octombrie.

Altă data, colectivul de con
ducere al unității a organizat 
o duminica de ghicitori lite
rare pentru pionierii' claselor 
a IV-a și a Vl-a.

Nici sportul n-a fost uitat 
de colectivul de conducere al 
unității. S-au organizat și du
minici sportive la care s-au 
prevăzut, de pilda, probe ca 
aruncarea la ținta a mingii de 
oină, tui meci de volei (fete) 
și un meci de fotbal (băieți). 
Bineînțeles ca, în zilele cu ză
padă se vor organiza și con
cursuri de săniuțe.

O alta duminica a fost de
clarata „duminica distractivă". 
Ce s-a făcut în această dumi
nică ? Un detașament a orga
nizat un concurs pentru cel 
mai bun alergător pe detașa
ment, iar pe unitate s-a orga
nizat concursul pentru cel mai 
bun recitator (cu care ocazie 
s-a realizat și una din condi
țiile prevăzute pentru obține
rea distincțiilor).

Bineînțeles, inițiativa acti-> 
vului pionieresc va demonstra 
și în continuare atenția ce tre
buie acordată organizării cu 
folos a duminicilor pionierești.

Detașamentul claselor a IV-a vizitează „Muzeul satului" 
din Capitală. Pionierii Școlii de 7 ani nr. 4 din Capitală 
sînt hotărîti ca activitatea de duminică să aducă pen
tru fiecare detașament și fiecare grupă ceva nou, in

teresant, folositor.

interes îl

OANA MAGDU

Era încă dimi
neață, cînd pe cele 
două părți ale șo
selei satului se și 
adunaseră pionierii. 
Era duminică. Și 
pentru această zi 
detașamentul cla
sei a Vl-a organi
zase activități dis
tractive. Un mare
stîrnea concursul de biciclete, 
care urma să aibă loc. De 
aceea totul fusese din timp 
pus la punct. Linia de plecare 
și cea de sosire fuseseră tra
sate, stegulețele cu care tre
buia dat ștartul și primită so-

..

.. .<

„Școala noastră să ffe cît mai frumoasă", aceasta este 'dorința tuturor pionierilor din co
muna Crișan, raionul Tulcea, regiunea Dobrogea.

erau pregă- 
Concurența, 

altfel și spec-

sirea, 
tite. 
ca de 
tatorii, erau nerăb
dători, emoționați... 
Așa că o dată cu 
lăsarea stegulețului 
în semn de pleca
re, au izbucnit și 
încurajările susți- 

Cruzi Octavian șinătorilor.
Kiss Eugen, primii sosiți sînt 
primiți cu urale. Veselia este 
în toi... Apoi, discutînd încă 
cu aprindere despre concurs, 
cu toții se îndreaptă spre cine
matograf. De la începutul săp- 
tămînii hotărîseră ca duminică 
să meargă împreună și la fil~ 
mul „Istețul Sașco'-.

Interesantă și veselă a fost 
și excursia făcută într-una din
tre duminici, cu mașina, la 
gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Chiraleu. Atunci, 
făcînd o surpriză colectiviști
lor care sărbătoreau zece ani 
de la înființarea gospodăriei 
colective, pionierii s-au pre
zentat cu minunate cîntece, 
dansuri și poezii pregătite de 
ei cu mare grijă.

In noul program de activi
tăți, pionierii detașamentului 
clasei a Vl-a de la Școala de 
7 ani din 
Marghita, 
au mai 
orchestrei 
țarea de 
excursii de scurtă durată. Pio
nierii s-au mai gîndit să orga
nizeze și o adunare veselă în 
care să satirizeze superstițiile, 
în felul acesta, pentru pionierii 
din Petreu, duminicile consti
tuie un bun prilej de desfășu
rare a unor activități intere
sante, vesele și recreative-

satul Petreu, raionul 
regiunea Crișana, 
trecut alcătuirea 

de muzicuțe, învă- 
cîntece și. jocuri și

B, DONOSE

ft.

E duminică și în curtea 
Școlii de 7 ani nr. 0 din Ga-

ți e forfota mare. Sînt aici 
pionierii detașamentului 4 
din clasele a patra. Cîțiva 
din ei așază pe un stîlp un 
panou-țintă din carton. Al
ții, improvizează împreună 
cu tovarășa profesoară de 
educație fizică o pistă de a- 
lergări. In sfîrșit, ceilalți a 
duc cîteva bănci dintr-o cla
să și le hșază în formă de 
potcoava. După ce a-
cesle pregătiri s-aa ^Ermi- 
nat, pionierii sau împărțit! 
în două grupe și au început1 
activitatea propriu-zisă.

Una din grupe a luat loc' 
în bănci în jurul tovarășei i 
instructoare pentru a înva-' 
ța orientarea după busolă, i 
Despre busola mulți dintre I 
ei auziseră, alții o văzuseră i 
chiar. Puțini însă știau să ■ 
umble cu ea. Gîță Jenica, I 
cînd a pus mîna pe ea a în- J 
tors-o, a răsucit-o dar de i 
geaba, acul magnetic tot nu! 
se mișca. La fel s-a întîm- = 
plat și cu Ghinea Doina, Bă- ■ 
iășoiu Dumitru și aproape cu i 
toți pionierii din grupă. De j 
aceea, cînd tovarășa ins-)' 
tractoare a început să le ex- } 
plice orientarea după frusoj 
la, toți erau numai ochi șij 
urechi... [

In acest timp, la panoul [ 
pentru aruncări, grupăȚU-a, > 
sub îndrumarea tovarășei! 
profesoare de educație fizi-1 
că, învăța să arunce la țin-’ 
tă mingea de oină. La prima I 
încercare, Trufa Nicușor na , 
ochit ținta. La următoarele j 
însă, mingea s-a oprit chiar 
în centrul ei. Bine au tras și | 
Marcu Marcela și Bărbieru; 
Anca. !

După jumătate de oră, f 
după ce grupele s-au inver- j 
sat și primii au învățat să a- ; 
runce la țintă cu mingea den 
oină, iar ceilalți să se orien- J 
teze după busola, s au orga
nizat și alergările. Distanța 
de 40 metri a fost parcursă 
de toți pionierii în mai pu
țin de 8,5 secunde. Cînd lim
bile ceasului arătau ora 
prînzului, pionierii au ple
cat spre casă mulțumiți. A- 
veau și de ce. Petrecuseră o 
duminică cu folos, care le 
dăduse prilejul să se destin
dă, să învețe ceva nou și în 
același timp, să-și însușeas
că unele deprinderi cerute 
de distincțiile pionierești.

In acest detașament, du
minicile sînt organizate

interesante,tivități
întradevăr, sînt pe placul 
pionierilor. De 
nierii participă 
ele.

aceea, pio- 
cu drag Ia

R. BOGDAN



Frunze roșii sînt acum pre-1 
tutindeni : în copaci, pe jos, pe 
case, în curtea școlii... Și cad 
mereu. E toamna tîrzie, fru
moasă, bogata, luminoasa. Ma 
plimb pe șoseaua asfaltata din 
comuna Șelimbar. Case fru
moase, curate, școala, cinema
tograful, sediul gospodăriei co
lective „6 Martie'1. Atunci, în 
1949 cînd 90 familii au înfiin
țat' gospodăria, aveau doar 42 
de capete de vite, un grajd..- 
Și vise. Multe vise de feri
cire și viața mai bună a celor 
strînși laolaltă pentru ei și 
viitorime.

Ma uit în jurul meu : la gră
dina, o sera mare, moderna, o 
maternitate pentru scroafe, o 
magazie mare pentru cereale, 
doua grajduri noi-nouțe, 150 
viței, un milion șase sute fond 
de baza

★
Cam pe la vremea prînzului, 

doua care împodobite cu flori 
și steaguri, pline cu porumb 
intrau în comuna, oprindu-se 
în fața gospodăriei. Cîntecul 
pionieresc conteni și pionierii 
plini de gravitate predara con
ducerii G.A.C. doua care 
cu porumb, rezultatul muncii 
unității de pionieri dintr-o sin
gură zi, ajutorul dat gospodă
riei.

Ajutorul pe care-1 dau pio
nierii gospodăriei colective nu 
este întîmplator. Exista o ho- 

tarîre a pionierilor de-ă ajuta 
gospodăria ori de cîte ori este 
nevoie. Mai ales în campania 
de toamna, fiecare știe cîta 
treabă este în gospodărie.

★

In sala căminului cultural e 
liniște. S-a adunat acolo în
treaga comună. Pe scena o 
harta mare a patriei noastre. 
In fața harții un pionier. In 
cuvinte înflăcărate el vorbește 
despre lupta plina de eroism, 
de patosul zilelor noastre, de 
chipul omului de azi care con
struiește cu brațele și inima 
sa, fericirea lor și a copiilor 
lor. Hidrocentralele, noile o- 
rașe de pe noua hartă a țarii, 
obiectivele mari industriale, 
comune și gospodării colecti
ve a căror faimă s-a dus în în
treaga țară, reînvie. Ele tră
iesc parca prin versurile, cîn- 
tecele, jocurile și cuvintele 
calde de mulțumire închinate 
partidului, înțeleptul nostru 
părinte și conducător.

Aceștia sînt copiii colecti
viștilor : schimbul lor de mîi- 
ne. Nimic din ceea ce înseam
nă ziua noastră de azi, lupta 
noastră, nu le este străin. Și un 
sentiment cald, de duioșie, cu
prinde inima părinților care 
și-i amintesc, în zilele cînd 
pionierii au luat hotărîrea 
să transporte cărămizile pen
tru cele două grajduri care 
s-au construit. Și-i amintesc în 
ziua în care au plantat puieți 

de salcîmi la Dumbrava eroi
lor- Copiii lor respecta memo
ria eroilor !

★
Pionierii au vrut să cunoas

că cît mai bine munca crescă
torului de animale. L-au invi
tat în mijlocul lor pe colecti
vistul Iliuța Ion. Atunci au a- 
flat tot ceea ce se cere unui 
bun crescător de animale.

Pe alți pionieri îi interesea
ză și grădinăritul. Știți voi, ce 
roșii minunate, s-au vîndut din 
sera gospodăriei, în toiul ier
nii ? Pictura, nu altceva I Des
pre felul cum se obțin toate a- 
cestea au aflat pionierii de la 
alt invitat al lor, colectivistul 
Mihu Vasile.

★
Cu pionieri ca Dordea Ma

rfa, Balteș Silvia, Condurat 
Dan, Severin Ana, Bucurenciu 
Petre, Battes Andrei, Bărbos 
Angela se mîndrește întreaga 
unitate. Ei învață foarte bine 
și-i ajuta și pe ceilalți colegi 
să-i ajungă din urma. Pentru 
că fiecare e convins ca un co
lectivist trebuie sa fie și un 
om instruit, pentru ca în ziua 
cînd, asemenea Paraschivei 
Barbăalba, Anei Bîrsan, Ion 
Josan și Elenei Ciorogar se 
vor prezenta în fața organiza
ției comunale de U.T.M. sa fie 
pregătiți sa se angajeze, sa 
devină utemiști de nădejde, 
colectiviști fruntași.

E, SKIBINSKIIn cinstea lui 1 Noiembrie
® în cinstea zilei de 7 

Noiembrie, pionierii Școlii de 
4 ani din satul Baica, comuna 
Hida, raionul HUEDIN, au

pregătit un album cu fotografii 
și o adunare despre viata și o- 
pera lui Vladimir Ilici Lenin-

O
E toamna tîrzie.

Cîteva minute pe 
banca de sub ba- 
trînul pom sînt tare 
plăcute. E doar re
creația mare !

♦

® 600 ore de mun
că patriotică au de
pus pionierii Școlii 
de 7 ani din comuna 
C. A. Rosetti, raio
nul Tulcea la via 
gospodăriei colective 
din comună. In acest 
timp ei au reușit să 
culeagă 9-500 kg. 
struguri

® Pionierii Școlii de 7 ani 
din comuna Cozia, raionul IA.Șl 
au tăiat tulpinele de floarea- 
soarelui de pe o suprafață de 
4 hectare, și au ajutat la tran
sportul a 4.800 bucăți țiglă și 
5.000 cărămizi necesare pen
tru construcția unei noi școli.

® Pe scena căminului cultu
ral din comuna Balilești, raio
nul MUSCEL, a avut loc zilele 
trecute o serbare închinată a- 
niversării Marii Revoluții So
cialiste. Pionierii au prezentat 
recitări și cîntece, precum și 
un bogat program de dansuri 
populare romînești și sovie
tice

® Numai în trei ore cei 105 
pionieri ai unității de la Școala 
de 7 ani comuna Brabova, ra
ionul CRAIOVA au strîns din 
pădurea Urdiniței 1150 kg. 
ghindă pentru pepiniera Oco
lului Silvic. S-a evidențiat de
tașamentul nr. 1.

o Intr-o singură zi, pionierii 
de la Școala de 7 ani din co
muna Saligny, raionul MEDGI
DIA, au recoltat din grădina 
gospodăriei colective peste 
20.000 kg- roșii și sute de kilo
grame de ardei și ceapă.

® Pionierii clasei a VI-a B 
de la Școala de 7 ani nr. 2 din 
Tg. Ocna, raionul TG. OCNA 
au predat I.C.M.-ului 1.300 kg. 
fier vechi.

9 In comuna Tansa, 
raionul NEGREȘTI, 
pionierii au ajutat 
colectiviștilor la cu
rățirea de piatră a • 
unei mari suprafețe 
de teren ce urmează 
a fi plantată cu viță 
de vie. Piatra a fost 
strînsă de pionieri și 
împreună cu pă
rinții au transpor
tat-o la școală pen
tru a pietrui curtea.

r

0 pasiuneO priveliște puțin obișnuită, emoționantă chiar. Copiii sînt în pauza mare* Unii se joacă, aiții se plimbă iar pe o merii lor sînt... porumbei. Da, la Școala de 7 ani din comuna Gîngiova, raionul- Segarcea, regiunea Craiova, pionierii se ocupă de creșterea porumbeilor. Acum au 60 de porumbei. Pionierii Truță Ștefan, Cercel Nicolae, Ionescu Mircea îf îngrijesc. Dar nu numai ei. Creșterea porumbeilor este o pasiune a tuturor pionierilor.

K2

Ați stat vreodată de vor
bă cu notele ? Ele vă pot 
spune multe lucruri intere
sante. Și ca să vă convin
geți, iată, o să vă povestesc 
ce am aflat stînd de vorbă 
cu două note a doi pionieri 
din clasa a Vil-a de la 

■ Școala de 7 ani din comu
na Zorleni, Bîrlad-

Despre Bornaz Dumitra 
aflasem de la ceilalți colegi 
ai ei că este una dintre 
cele mai bune pioniere, că 
este disciplinată, respec
tuoasă, că vine cu lecțiile 
bine pregătite- Nota 10 
însă, care ședea mîndră în 
dreptul Dumitrei, la fizică, 
ca de altfel și la alte ma
terii, mi-a spus încă și alte 
lucruri. De pildă, că pentru 
„Refracția luminii", lecție 
la care a fost ascultată Du
mitra, ea n-a citit numai 
din carte: a încercat și ex
periențele de care le-a vor
bit tovarășul profesor. Ba, 
mai mult încă, a căutat la 
bibliotecă reviste de știin
ță pentru a afla și alte a-

mănunte. De altfel, așa face 
și la chimie, materia cea 
mai îndrăgită de ea. Cît de 
curînd o să-și alcătuiască și 
un mic laborator. Și pentru 
că învață atît de serios, cu 
atîta conștiinciozitate, nota 
10 a îndrăgit-o mult pe Du
mitra și a declarat că 
vrea s-o părăsească 
la sfîrșitul anului.

★
La început, aproape

nu
pînă

La început, aproape că 
n-o zărisem. Ședea înghe
suită vrînd să se 
parcă după liniile pătrățe
lului. Uitîndu-mă 
tent însă, am recunoscut-o- 
Era nota patru în drep
tul pionierului Buiuc Gheor- 
ghe. Am crezut că-i 
greșeală acolo. Dar 
unde, și în alte căsuțe 
reîntîlnit-o. Așa că, am 
t-o la rost întrebînd-o 
caută acolo, unde în anii tre- 
cuți locuiau numai note 
bune. „Și ce, mi-a răspuns 
ea deîndată cu obrăznicie, 
văzînd că-i descoperită ? Nu 
sînt și eu o notă ? Doar de

ascundă

mai a-

din 
de 
am

1 tra
ce

aia sînt în catalog 
notă /...“.

Acestea erau chiar 
vintele Iui Gheorghiță- 
răspunsese și el pionierilor 
cînd fusese chemat în 
grupei să le explice de 
are patru- Că are note 
be, asta-i treaba Iui, 
spus atunci Gheorghiță. Că 
în timpul orelor este „ner
vos" și... mănîncă semințe, 
că se mută din bancă în 
bancă sau se ține de năz
drăvănii, că în recreații se 
ia la bătaie cu alți copii, 
ei, ce să-i faci, așa-i firea 
lui... „zburdalnică". Iar, că 
de multe ori își „uită" caie
tul acasă, ce vină are bietul 
Gheorghiță ? „Uită" el chiar 
și lecțiile pe care le are de 
pregătit, d-apoi un mic și 
neînsemnat caiet f..- Și-apoi 
nici nu are „răbdare" să 
scrie-., să citească... 
vețe. Mai iute 
cu joaca.

Dar pionierii 
tului clasei a 
hotărîți să nu-i 
lui Gheorghiță 
niciile, nici lipsa lui de răs
pundere. Ei au hotărî l ca 
din detașament să fie alun
gată pentru totdeauna nota 
patru. Și Gheorghiță să fie 
primul care să rupă priete
nia cu ea.

că-s

cu-
Așa

fața 
ce 

sla- 
le-a

să în
trece timpul

detașamen-
VU-a sînt 

mai tolereze 
nici obrăz-

E. TOFAN



LA MUZEUL DOFTANA
Lee

— E foarte fru
mos și curat la 
dumneata la mașină.

Strungarul a zîm- 
bit modest.

— Așa e în toa
tă secția noastră. 
Priviți. La toate ma
șinile sînt flori, 
peste tot e cu
rățenie. Avem șl 
perdele la ferestre. 
Noi le ara pus. Așa 
ne simțim mai bine, 
muncim mai bine.

— Și cum v-ați 
format deprinderea 
asta de gospodari ? 
l-am întrebat.

— E o poveste 
interesantă, a răs
puns el zîmbind, 
prinzînd o piesă în 
mașină. Am sa vă 
spun cum s-a în
tâmplat cu mine, de 
pildă.

Șl chiar atunci, 
Gheorghe Lighean,

ți a
tînăr strungar în 
secția a H-a Meca
nică a Uzinelor 
„Tudor Vladimires- 
cu" din Capitală, 
mi-a spus o poves
te adevărată.

...Cu cîțiva ani în 
urmă era încă un 
bălețandru, care a- 
bia terminase școa
la profesională.

De lucrat, lucra 
binișor, dar era gro
zav de neglijent și 
dezordonat. Cînd se 
termina schimbul, 
Gheorghe lăsa to
tul cum era și se 
grăbea să plece. 
Nu o dată a fost 
criticat pentru asta: 
se supăra grozav. 
„Ce au cu mine ? 
Lucrez destul de 
bine, și se leagă de 
niște fleacuri...

Dar iată că într-o 
dimineață s-a în- 
tîmplat o „minu

ne*« Mașina lui 
Gheorghe strălucea 
de curățenie, Totul 
etaj aranjat cu gri
jă, sculele puse în 
ordinea de care a- 
vea nevoie, piesele 
erau cît mai la în- 
demînă. Unii au ve
nit chiar'să-l felici
te. Gheorghe îi pri
vea uimit. Credea 
că rid de el. A 
doua zi „minunea" 
s~a repetat. Curios, 
Gheorghe a hotă
rî! să afle cine îi 
face curat. Și într-o 
zi a venit mai de 
dimineață în sec
ție. Și ce să vezi ? 
La mașina lui făcea 
curat un muncitor 
vîrstnic, care lucra 
alături de el. De ru
șine, Gheorghe sa 
ascuns după mași
nă ca să nu fie vă
zut. Dar acesta îl 
zărise deja. Și au 
stat atunci de vor
bă amîndoi priete
nește.

— Vezi?... Nul 
așa că-n zilele as

tea ai lucrat mai 
ușor ? Nu trebuie 
să mai alergi după 
scule pîna să gă
sești, să răscolești 
prin șpan după pie
se. Și pe urmă, te 
simți și mai bine 
cînd e curat în ju
rul tău. Parcă ești 
alt om, ești mai ve
sel, mai bine dis
pus. Ce-ar fi să-ți 
pui și o floare pe 
mașină ? M-am ui
tat în jurul meu: 
mașina strălucea de 
curățenie. Iar în- 
tr-un colț, înîr-un 
ghiveci creștea înal
tă și dreaptă, o 
gladiolă roșie, care 
parcă se bucura, ea 
cea dintîi, de ordi
nea și curățenia din 
jur.

Tînărul strungar 
a devenit un om or
donat la locul lui 
de muncă. Azi e un 
fruntaș cunoscut în 
uzină, responsabilul 
unei brigăzi de ti
neret.

ION BAIEȘU

Doftana !... Aci, între zidurile sumbre, erau a- 
runcați pe vremea burghezo-moșierimii cei mai 
buni fii ai poporului — comuniștii. Credeau zbirii 
stăpînirii că vor putea infringe prin tortură voința 
de luptă a comuniștilor, pentru libertate și o via
ță mai bună.

Comuniștii însă n-au dat' o clipă înapoi ; ei au reușit să 
transforme închisoarea Doftana într-o adevărată universitate de 
partid.

Astăzi, fosta închisoare Doftana, sub zidurile căreia au că
zut la cutremurul din 10 noiembrie 1940 mulți luptători comu
niști, a devenit muzeu.

Mii și mii de pionieri și școlari vin să viziteze muzeul- Pa- 
șindu-i pragul, își îndreaptă cu recunoștința gîndurile către 
partid, către cei care, înfruntînd silniciile burghezo-moșierimii, 
au luptat împotriva exploatării, pentru ca noi să trăim azi o 
viața fericită în patria noastră socialista.

ELEVII DIN FIERBINȚI...
O clipă, două — și sunete

le clopoțelului se sting în tă
cerea coridoarelor ornamenta
te cu plante decorative. Pășind 
grăbiți pragul laboratorului, e- 
levii discută cu aprindere :

— Bălțata romînească e o 
rasă care poate fi mult îmbu
nătățită.

— La fel si Bruna de Mara
mureș...

— Dar mai ales Sura de 
Stepă! spune un băiețaș cu 
părul țepos, făcîndu-și loc cu 
coatele prin șirul elevilor.

Elevii discuta cu competen
ță. Cele aflate la ora de curs îi 
interesează în mod deosebit, 
mulți dintre ei vor deveni spe
cialiști în creșterea animale
lor. Dar nici ora de laborator, 
nu-j mai puțin interesanta...

O masă lungă, acoperita cu 
pluș roșu. De jur-împrejur, pe 
•rafturi, fel de fel de mulaje de 
plante și animale, borcănașe 

e cu semințe — toate rînduite 
• cu grija de gospodari.

Aplecată deasupra unui mi
croscop, Udrea Ecaterina, o 
fata oacheșa, privește curioa
să prin lentilele ascunse în in
teriorul aparatului nou-nouț. 
împreună cu Petrescu Eugen, 
Bucur Adriana și Năstase 
Gheorghe — studiază compo
ziția unui grăunte de porumb 
dintr-un soi nou, foarte pro
ductiv.

— Cercetările de laborator, 
ne-a spus Viorica Drăgoi, di
rectoarea Școlii profesionale 
agricole din Fierbinți, raionul 
Urziceni, au un mare rol în 
munca noastră. Ele constituie 
puntea care leagă învațămîn- 
tul de activitatea practică a 
elevilor; așa cum sînt și ate
lierele de strungarie, și trac
torul... Da, școala dispune de 
un tractor propriu I

O mare atenție se acorda 
activității practice pe cîmp. De 
altfel, elevii se pot mândri cu 
rezultatele excelente obținute 
în munca patriotica, Ia strân
sul porumbului, pe ogoarele 
gospodăriilor de stat învecina
te — Mărgineasa și Belciuga- 
tele. Ej au recoltat zilele tre

Foto: GR. PREPELIȚA

1. Cînd îl cunoști... nu-i chiar 
atît de complicat motorul trac
torului !

2- Cercetările la microscop 
tint foarte interesante. 

cute o cantitate de 142.000 kg. 
porumb I

Avînd la îndemîna toate 
condițiile de învățătură, cărți 
de specialitate, hrană și îm
brăcăminte —■ totul gratuit, e- 
levii fruntași ca Neacșu Ște
fan, Ghița Ion, Neacșu Elena, 
Ocnaru Dumitru, Gheorghe E- 
lena și ceilalți, toți fii și fiice 
de colectiviști și întovărășiți, 
se străduiesc să devină zoo- 
tehnicieni și mecanici agri
coli bine pregătiți. Cadre de 
nădejde pentru agricultura 
noastră socialista în plina în
florire.

AL. DINU IFRIM

3. Clipe de răgaz în tovără 
șia cărților...

4. Și ei vor fi buni zooteh- 
nicieni!

De pe întreg 
cuprinsul țării

*
IN ÎNTREAGA țara au 

început împăduririle 
DE TOAMNA. Mii de arbori 
se plantează în terenurile fo
restiere și în cele degradate 
sau neproductive. In acest fel, 
fondul silvic, una din bogă
țiile de seamă ale țării, se va 
mări pînă la sflrșitul acestei 
campanii cu peste 24.000 
hectare.

DE CURIND, S-A APRINS 
LUMINA ELECTRICA și în 
casele colectiviștilor din satul 
Șipotele — al 21-lea sat electrificat în acest an, în regiunea Dobrogea. Numărul sate
lor și comunelor electrificate 
în anii regimului democrat- 
popular In regiune, se ridică 
la aproape 200!

&

CONVINGINDU-SE CU 
PROPRII LOR OCHI de 
avantajele pe care le oferă 
munca în gospodăria colec
tivă, mii și mii de întovărășiți 
pășesc cu încredere în marea 
familie a colectiviștilor. Prin
tre noile gospodării agricole 
colective care-au luat ființă 
în ultima săptămînă, se nu
mără și cele din satele Com- 
lod și Samșud din regiunea 
Cluj.

&

RECENT, A FOST TER
MINATA IN MIERCUREA 
CIUC construcția localului 
Casei raionale de cultură. 
Clădirea cuprinde o sală mare, 
cu 500 de locuri, un club, o 
bibliotecă, săli pentru repeti
ții. In prezent, formațiile cul
tural-artistice din oraș se 
pregătesc intens pentru a 
prezenta un bogat program 
la inaugurarea noii case de 
cultură.



Istoricul Congres al XXII-îea al P.C.U.S. 
șl-a încheiat lucrările

La 31 octombrie 1961 s-au încheiat lucrările celui de al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S.

La Congres au participat aproape 5.000 de delegați — 
dintre cei mai buni fii ai partidului și poporului sovietic.

Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. a adoptat rezoluția 
cu privire la Raportul Corni tetului Centrat a adoptat noul 
Program al P.C.U.S., și Statutul P.C.U.S., a aprobat Raportul 
Comisiei Centrale de Revizie și a ales organele conducătoare 
ale partidului.

Tovarășul NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV a fost 
ales prim-secretar al C. C. al P.C.U.S.

A 44-a aniversare
Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie
Adunarea festivă din Capitală

Luni după-amiază a avut loc 
în sala Palatului R. P. Romine 
adunarea festiva organizata de 
Comitetul orășenesc București 
al P.M.R. și Comitetul execu
tiv al Sfatului Popular al Capi
talei consacrata sărbătoririi zi
lei de 7 Noiembrie, cea de-a 
44-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Pe fundalul scenei, dominat 
de portretul lui Vladimir Ilici 
Lenin, erau înscrise datele fes
tive 1917-1961, iar dedesubt 
urarea „Trăiască cea de-a 44-a 
aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie".

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii: Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Alexandru Draghici, Ion 
Gheorghe Maurer. Alexandru 
Moghioroș, I- K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, Dumitru Coliu, Le- 
onte Răutu, Leontin Salajan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, A- 
lexandru Bîrlădeanu, general 
maior I. V- Vinogradov, atașa
tul militar, naval și al aerului 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, Florian Dănălache, Isac 
Martin. Virgil Trofin, membri 
ai C.C..al P.M.R-, Dumitru Dia- 
conescu, președintele Sfatului 
Popular ai Capitalei, Maria Ro- 
setti, președinta Consiliului na
țional al femeilor, acad. Horia 
Hulubei, acad. Zaharia Stancu, 

Radu Beligan, artist emerit, E- 
roul Muncii Socialiste Ștefan 
Lungu, mecanic de locomoti
vă, Tudorică Marin, muncitor 
fruntaș la Uzinele „23 August", 
și Andronița Ionița, țesătoare 
fruntașa la Uzinele textile „7 
Noiembrie".

în sală se aflau membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai .organizațiilor ob
ștești și instituțiilor centrale, 
delegați ai oamenilor muncii 
din întreprinderile și instituții
le Capitalei, academicieni și 
alți oameni de știința și cultu
ră. activiști de partid, de stat 
și ai organizațiilor obștești, ge
nerali și ofițeri superiori ai 
forțelor noastre armate, zia
riști romîni și corespondenți ai 
presei străine-

Au fost de față șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R- P. Romînă, membrii Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic-

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și 
R. P. Romîne.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R.

Despre cea de-a 44-a aniver
sare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie a vorbit 
tovarășul Ion Gheorghe Mau-

La 29 octombrie a avut loc dezvelirea monumentului 
lui Karl Marx, înălțat în centrul Moscovei, în fața Tea
tralul Mare pe locul unde Ia 1 mal 1920 Lenin a pus pia
tra fundamentala a monumentului ce urma să tie ridi
cat în memoria conducătorului proletariatului lumii.

In foto: Conducători ai P.C.U.S. șl ai guvernului so
vietic, precum și membri al delegațiilor partidelor co
munista șl muncitorești frățești la Congresul al XXII-lea 
*1 P.C.U.S., în fața monumentului Iul Karl Marx.

rer, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P-M.R-, președintele 
Consiliului de Miniștri al R- P. 
Romîne.

Cuvîntarea a fost subliniata 
în repetate rînduri de aplauze 
și ovații.

A vorbit apoi ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești. I. K. Jegalin.

Cuvîntarea sa a fost primită 
cu aplauze îndelungate.

Participanții la adunare au 
ovaționat îndelung pentru glo
rioasa aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie, pentru marea Uniune So

vietica, pentru gloriosul Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice 
și .Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul N. S. Hruș- 
ciov, pentru prietenia veșnică 
dintre poporul romîn și po
porul sovietic, pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comite
tul său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pentru lagărul de neîn
vins al socialismului și păcii, 
pentru triumful atotbiruitoare
lor idei ale marxism-leninis- 
mului, pentru pace în lumea în
treagă.

A urmat un program artis
tic.
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A XVI-a aniversarea
F. M. T. D.

La 10 noiembrie, anul aces
ta, tineretul patriei noastre, 
alături de toți tinerii cinstiți, 
dornici de pace din întreaga 
lume, sărbătorește a XVI-a a- 
niversare a Federației Mondia
le a Tineretului Democrat — 
organizație de tineret care, 
prin întreaga ei activitate, ex
prima năzuințele cele mai fier
binți ale tinerei generații. Iată 
de ce aniversarea F.M.T.D. 
este o sărbătoare scumpă tu
turor tinerilor care iubesc sin
cer pacea și lupta pentru a- 
părarea ei... Iată de ce, an de 
an, în rîndurile F.M.T.D. au 
pășit tot mai multe organizații 
de tineret și tineri de pretu
tindeni. Anul trecut, Federația 
Mondiala a Tineretului Demo
crat număra în rîndurile sale 
101 milioane de tineri din 97 
de țări! Aceasta este deosebit 
de grăitor daca ne gîndim că, 
la crearea sa, în noiembrie 
1945, F.M.T.D. cuprindea nu
mai 30 milioane de tineri din 
63 de țări.

F.M.T.D. a pus în centrul ac
tivității sale problemele cele 
mai arzătoare ale zilelor noas
tre, probleme ce privesc în 
cel mai înalt grad tînăra ge
nerație : lupta pentru coexis
tență pașnică, pentru asigu
rarea unei păci trainice pe ca
lea dezarmării generale și to
tale, pentru lichidarea odiosu
lui regim colonial.

Tineretul patriei noastre so
cialiste — care a luat parte 
prin reprezentanții săi încă la 
crearea F.M.T.D., în noiembrie 
1945, la Londra, — sprijină din 
plin activitatea acestei mari 
organizații de tineret. Trăind 
într-o țară nouă, socialista, al 
cărei guvern a făcut la O.N.U. 
cunoscutele propuneri cu pri
vire la educarea tineretului în 
spiritul păcii, prieteniei și res
pectului reciproc, călăuzit de 
nobilele idei ale păcii și prie
teniei, tineretul nostru liber și 
organizațiile sale; U.T.M. și 
U.A.S.R. sprijină consecvent 
activitatea F.M.T.D.

Anii ce vor veni vor marca 
noi și importante succese ale 
puternicei organizații a tine
retului — FM.T.D. în lupta 
pentru pace, pentru dezarmare 
generală și totala, împotriva 
colonialismului și imperialis
mului, pentru triumful coexis
tenței pașnice.

-..Geologii au cutreierat pe
ninsula Kola, au ascultat-o, 
au măsurat-o- Cercetătorii ți
nutului nordic au descoperit 
extraordinarele bogății ale pe
ninsulei. Au început să fumege 
coșurile combinatelor uriașe. 
Au apărut pe hartă puncte ro
șii: Kirovsk, Moncegorsk...
Dar departe, la Kovdor nu a- 
junseseră încă. ...A trecut 
însă războiul- Și din nou au 
venit să ciocănească pămrntul 
Kolei, neobosiții geologi. Au 
găsit la Kovdor un excelent 
minereu de fier, iar prin apro
piere, mari zăcăminte de mică 
naturală. S-a hotărît construi
rea unei fabrici de înnobilare. 
Și au fost chemați la treaba a- 
ceasta comsomoliștiil...

Buldozerul huruie puternic. 
Pe mașina uriașă, un flăcău 
vesel, Volodea Kronza.

Volodea a sosit pe șantier 
cînd au început să se sape 
gropile de fundație pentru'clă
direa viitoarei fabrici. Pe vre
mea aceea, iarna era din cale 
afară de furioasă. Nu i-au plă
cut oaspeții, care au cutezat 
să-i calce împărăția albă. Și ce 
vînturi cumplite trimitea, ce 
viscole și vijelii stîrnea... Tro
ienea drumurile cu movile sein- 
teietoare de zăpadă, rupea 
dinții încinși ai mașinilor, în-' 
ghețau motoarele-.. Vîntul nor
dic dezlănțuit, nici noaptea

nu-ți dădea pace, se plimba 
bombănind prin baraca de 
seîndură.

Este uimitoare noaptea po
lară / Tot aștepți să se facă în
tuneric, însă soarele rămîne 
suspendat după firul orizontu
lui și luminează cu o lumină 
dulce pămîntul ce doarme...

Străzi tăcute... In așteptarea 
stăpînilor, moțăie puternicele 
„MAZ“-uri, cu nasurile ascu
țite înfipte în cer .au încreme
nit macaralele mărețe. De-a 
lungul trotuarelor, s-au aliniat 
casele luminoase cu multe e- 
taje. Uite, la casa aceea cu 
trei etaje, de pe strada Mineri

lor, era coadă mare în timpul 
zilei — se distribuiau publica
țiile pentru abonați, iar la casa 
alăturată veneau tot timpul ca
mioane — noii locuitori își a- 
duceau mobila..-

Iată și ultima casă: ea s-a 
vîrît cu îndrăzneală în pădu
rea tăcută, acoperită de ceață. 
De aci se vede cum licăresc pe 
deal fulgerele sudurii electri
ce. Asta e Ia Boris Karasiuk!... 
Brigăzii sale complexe i-au în
credințat sectorul cel mai de 
răspundere din lanțul combi
natului de înnobilare — corpul 
de concasare brută-

— Băieți puternici! în cu- 
rînd, or să devină o brigadă a 

muncii comuniste, — mi-a spus 
secretara comitetului de corn- 
somol, Valia Nehaeva. Să 
scriți neapărat despre ei.

— Vă rog, notați-o pe 
Sașa Tîtina și pe Katea Troș- 
cenko- Minunate fete! Și ce 
zidari iscusiți sînt!

La comitetul de comsomol 
au căutat să mă convingă că 
dacă e să fotografiez, atunci 
ar trebui să fotografiez în pri
mul rînd brigada muncii co
muniste a Iui Vasili Gorșicov.

— Dar cîți sînt în brigadă?
— Șaptezeci!

Așa e pretutindeni. în dife
rite sectoare, în orice colț al 

șantierului. Opt dintre cei mai 
buni absolvenți, opt prieteni 
credincioși ■ din Kirovsk, spe
ranța și mândria profesorilor, 
cărora le-au fost de mult 
proorocite institutele, spre mi
rarea și invidia colegilor de 
școală, au plecat la Kovdorul 
necunoscut și neștiut de ni
meni. Și cu ei, modesta și li
niștita Nadia Afanasieva, ele
vă fruntașă pe toată școala...

Sînt mulți absolvenți de 
școală- Și șantierul este pentru 
ei o mare școală.

...Casele cu multe etaje ale 
constructorilor pășesc metru 
după metru, tot mai departe în 
împărăția pădurii. In curînd 
își va deschide ușile cinema
tograful cu ecran lat, lacto-ba- 
rul tineretului, nu mai e mult 
nici pînă la deschiderea stațiu
nii nautice, a noului parc. Te
leviziunea din Murmansk îna
intează cu perseverență spre 
Kovdor-..

Aceasta este astăzi- Dar pe 
foaia transparentă de calc 
cresc mereu noile cvartale 
confortabile, străzile drepte, 
prospectele largi ale marelui 
Kovdor de mîine!

(După „Komsomolskaia Prav
da").



Noutăți din U. R. S, S.

Un păienjeniș de linii ele cale 
ferată, de sîrme, benzi rulan
te, canale... Și peste tot, peste 
întreg întinsul curții fabricii, 
munți de sfecla. Acum, ca ați 
auzit de sfecla v-ați dat, desi
gur, seama ca e vorba de o... 
fabrica de zahăr. Intr-adevar, 
astazi va prezentam o fabrica 
de zahar, dar una de un fel deo
sebit. Aci, la fabrica „Șiretul" 
din Bucecea totul se face auto
mat. Omul... supraveghează I 
In locul lopeților și furcilor 
pentru descărcarea vagoanelor 
sau camioanelor, în fabrica 
sînt instalații mecanice și hi
draulice, autocamioane bascu
lante. Benzile rulante, dirijate 
de la pupitrul de comanda, 
transporta zilnic sute și sute 
de mii de kilograme de sfeclă 
în giganticele silozuri.

Aici, doua jeturi puternice 
de apa, mînuite cu dibăcie, în 
stare sa mute și munții din loc, 
spală și bagă în canalul de 
transport zeci de vagoane de 
sfecla pe zi.

Purtata de șuvoaiele de apa, 
sfecla dispare pentru o clipă 
sub zidurile fabricii, pentru a 
reapare apoi ridicată de roata 
elevatoare spre mașinile de to
cat. Pentru a doua oara sfecla, 
de data aceasta tocată, dispare 
din nou într-o uriașa mașina. 
De aici nu mai poți urmări pro
cesul de producție decît cu a- 
jutorul explicației meșterilor. 
„Zahărul" — nu-1 mai vezi de
cît prin niște vizoare mici, in
stalate în corpul mașinilor, sub 
forma de aburi, pasta, lichid..?

Totul se face aci automat?

Cum se face plantatul 
pomilor

In locul fixat pentru plantare, 
cu 2—3 luni înainte se sapă o 
groapă rotundă sau pătrată cu 
dimensiunile: în soluri grele 
1,50/1,50 m. și adîncimea 0,70 
in.; în soluri mijlocii 1,2011,20 m., 
adîncimea 0,70 m. ; în soluri u- 
șoare 1/1 m._ adîncimea 0,60 m. 
Pămîntul din stratul superior se 
așază de o parte a gropii (4) iar 
cel de la fund în partea opusă (5). 
După săparea gropii se fixează 
tutorele (2) confecționat din lemn 
de lungimea tulpinii puetului plu3 
adîncimea gropii și 20—25 cm., 
cit se bate în pămîntul din fun
dul gropii.

Plantatul pomilor se face în 
stare de repaus, cînd nu au frun. 
ze .• primăvara sau toamna. Plan
tatul se face de către 2 copii. 
Unui are ja îndemînă o lopată și 
o sapă cu aiutorul cărora din pă- 
rnîntul de la suprafață, formează 
îa fundul gropii un mușuroi (3) / 

Omul urmărește aparatele de 
presiune, temperatura, vapori- 
zarea. Diagramele înregistrea
ză în fiece clipa orice schim
bare. Din oră în oră, la fieca
re șarja se iau probe, se stu
diază compoziția soluțiilor

La capătul imensei hale — 
o ușă. O noua 
secție : sortarea 
și ambalarea za
hărului. Dar nici 
aici nu vezi za
hărul. Ii simți 
prezența în aer 
și în... tabloul de 
distribuție. Be- 
culețele mici, să
geți luminoase, 
indicatoare, îți 
arată că el este 
prezent, că „mer
ge", împins de 
curenții de aer.

Aici, la fabri
ca de zahăr „Și
retul" din Bu
cecea, s-ar părea 
că omul doar su
praveghează ma
șinile. Așa se 
pare... Omul însă 
nu numai supra
veghează. Obli
gă mașinile să 
i se supună, să 
lucreze cum vrea 
el. Iată un fapt 
care convinge: 
pînă la 27 oc
tombrie muncito
rii fabricii au de
pășit planul de 
producție cu 11

al doilea a.șază pomul pe mușu
roi, cu rădăcinile resfirate. Se a- 
runcă pămînt reavăn peste rădă
cini, acoperindu-le cu un strat de 
2—3 cm. Pămîntul este îndesat și 
apăsat printre rădăcini cu degete
le. Se aruncă apoi în groapă tot 
pămîntul rămas din partea su
perioară a gropii (după ce a fost 
amestecat, în prealabil, 10—13 
kg. bălegar bine fermentat). .Pă
mîntul, începînd de la marginea 
gropii spre pom, se calcă apoi 
bine, cu picioarele. Se adaugă la 
urmă pămîntul de la fundul' gro
pii. După plantat, pămîntul se 
udă iar pomul este legat de tu
tore.

Prof. VIORICA DUMITRU
Palatul pionierilor 

la suta. Aceasta înseamnă 55 
vagoane de zahăr date în plus, 
peste plan I

ȘTEFAN SlRBU

1. Aparatele Vacuum unde se 
fierbe și se cristalizează za

hărul.
2. Stafia de descărcare și ben
zile de transportare a sfeclei.

î în ajatoral mirilor j 
f crescători de aWine i 
o 2

î „In următorii 3—4 ani, mimă- ; 
? rul de stupi va trebui să ereas- j 
î că la minimum 1.100.000 ; a- ;
• ceasta va însemna un plus de •
• 8.000 tone miere, în afară de ; 
Ț cantitatea maro de ceară". •
• (din Raportul tovarășului j
• Gheorgho Gheorghiu-Dej la ;
• Plenara C.C. al P.M.R. din •

30 iunie — 1 iulie a.c.) j

• Pionierii multor unități și • 
j detașamente s-au hotărît să • 
ț ajute și ei pe măsura posibi- • 
ș lităților lor la îndeplinirea a- ;
• cestei sarcini trasată de parti- ■
• dul nostru. j
; Mulți pionieri au trimis la i 
; redacție scrisori prin care ne i 
■ cer sfaturi și îndrumări legate i 
i de creșterea albinelor. Pentru
; a veni în ajutorul tuturor ce- ; 
î lor ce vor crește albine, înce- ; 
; pînd din numărul viitor, ga- i
• zeta noastră va publica un i
i ciclu de lecții intitulat : „1N •
î AJUTORUL MICILOR CRES- f
• CĂTORI DE ALBINE". Citiți ? 
: cu atenție aceste lecții și • 
j scrieți redacției dacă vă sînt •
• folositoare și ce ați mai vrea • 
? să publicăm, legat de activi- ?
• tatea de mic apicultor. ;

.•..•..•..«..•„•„••J

Hidrocentrala cca inai marc 
din luinc

Hidrocentrala de la Stalin
grad — „Al XXHlea Congres 
al P.C.U.S." este cea mai mare 

hidrocentrală din lume. Hidro
centrala de la Bratsk, de pe 
fluviul Angara, va fi însă și 
mai puternică — avînd o pu
tere de 4.500.000 kW. Marea 
formată de barajul hidrocen
tralei va fi și ea cea mai în
tinsă mare creată vreodată de 
mîna omului — cu o capacita
te de aproximativ 180 milioa
ne metri cubi.

Primul turbogenerator al a- 
cestei hidrocentrale, de înăl
țimea unei case cu 4 etaje — 
cu o putere de 225.000 kilo- 
vați, a intrat în funcțiune la 
10 octombrie.

Dupd cclc mai moderne 
scheme tehnologice

Acest obiectiv construit du
pă cele mai moderne scheme 
tehnologice este rafinăria gi
gant de la Iaroslavl, destinată 
prelucrării țițeiului din R.S.S.A. 
Bașchiră și R.S.S.A. Tătară. 
Zeci de instalații sînt dotate 
cu aparatură de control și de 

măsurat pentru automatizarea 
proceselor de producție. In a- 
ceastă rafinărie cheltuielile 
pentru prelucrarea unei tone 

mică furnică?

Iat-o! Mică dar puternică, preocupată, cară 
spre casă o gînganie. Dacă ai cîntări furnica și 
prada ei ai vedea că furnica ridică o greutate 
cam de o sută de ori mai mare decît 
greutatea ei.

De unde provine această putere, într-adevăr, 
uriașă ? Ce fel de „motoare" sînt ascunse în 
lăbuțele subțiri ale furnicii ?

Voi știți că, orice motor se alimentează cu 
un combustibil oarecare: benzină, petrol, 
păcură... 1(

Și mușchiul se hrănește cu un „combustibil", 
dar de un fel deosebit. Acest combustibil însă 
nu arde, ci transformă energia latentă din el în 
mișcare mecanică. Dar dacă nu există ardere, 
nu există nici încălzire și, deci, nici pierderi 
calorice. Tocmai de aceea — datorită combus
tibilului special al furnicii — micul motor al 
mușchiului este atît de economic și atît de 
puternic.

Chimișlii au aflat deja compoziția „combus
tibilului", care alimentează motorașele muș- 
chiulare. Este vorba de o combinație destul de 
complicată — fosforică. Organismul furnicii ca 
și al oricărei alte ființe vii, îl prepară din ali
mentație.

Privind prin microscopul electronic la țesutul 
muscular, savanții au văzut cum sînt așezate 
minusculele sale părți componente. Bețișoarele 
de miozină alunecă în carcasa vărguțelor de 
actiniu, formînd ceva asemănător cu verigile 
unei brățări metalice extensibile.

în lăbuțele furnicii sînt ascunse, prin urmare, 
o puzderie de „electromotorașe", infime, abia 
perceptibile.

In prezent savanții se străduiesc să creeze 
mușchi asemănători pe cale artificială- în retor
tele de laborator se găsesc panglicuțe și sfori- 
cele dintr-o masă plastică specială. Dacă picuri 
în retortă un acid, panglicuța se strînge ca un 
mic resort și ridică de jos, o mică ,greutate. 
Dacă picuri o bază panglicuța se întinde și lasă 
jos mica greutate.

Lifturile și macaralele vor căpăta peste ani o 
cu totul altă înfățișare, neasemănătoare celor de 
astăzi ; în tehnică vor pătrunde dispozitive 
automate complicate, dar de mărimea unei lă
buțe de furnică.

Vedeți ce lucruri interesante pot să-ți treacă 
prin minte cînd studiezi musculatura de la o

(După gazeta pionierilor sovietici 
„P1ONERSKAIA PRAVDA”)

de țiței reprezintă numai ju
mătate în comparație cu acer 
lea efectuate în cele mai mo
deme rafinării aflate acum în 
funcțiune.

Produce ccl mai icitia 
curent

Termocentrala care va pro
duce cel mai ieftin curent din
tre toate termocentralele din 
Uniunea Sovietică este cea 
intrată de curînd în funcțiune 
la Ali-Bairamli.

Costul unui kWh de curent 
se apropie de costul celui pro
dus de o hidrocentrală. In a- 
celași timp, termocentrala de 
la Ali-Bairamli a fbbVconstrui- 
tă într-o perioadă dez5 ori mai 
scurtă decît o hidrocentrală 
medie de aceeași capacitate.

Prima linie vidcoielcionicii 
din lume

Nu de mult a fost dată în 
exploatare pentru probă pri-

Uniunea Sovietică. Această li
nie leagă Moscova cu Lenin
gradul și Kievul.

Legăturile videotelefonice se 
realizează pe un cablu care 
permite efectuarea concomi
tentă a cîtorva sute da convor
biri telefonice și transmiterea 
unui program do televiziune.



$i tatăl meu este colectivist
De multe ori, în timpul liber îl ajut pe tatai meu în treburile 

gospodărești. Am văzut că muncește cu drag pămîntul însă, de 
cele mai multe ori, cînd este la culesul recoltei, roadele nud 
mulțumesc. Și ca el sînt mulți țărani în satul nostru I Dar iată 
că întruna din zile, cu toții s-au hotărît să viziteze cîteva gos
podării agricole colective. „Sa vedem cum muncesc colec
tiviștii, cum de obțin ei recolte atît de bogate1 , discutau ei. Și 
au pornit prin satele din regiune. Au fost la colectiviștii din 
Sîntana, la cei din Episcopia Bihorului, și la cei din comuna 
Mădăraș. S-au întors de la drum îneîntați I Printre altele au aflat 
că multe munci agricole sînt mecanizate, că se muncește după 
sfaturile inginerului agronom...

Lucrurile minunate, văzute cu ochii lor, i-au convins ca 
singura cale spre bunăstare este gospodăria colectivă. De 
aceea, zilele trecute, peste 100 de familii din satul nostru și-au 
depus cererile de intrare în tînăra. gospodărie colectiva 
„înfrățirea". Sînt mîndră că printre primii colectiviști este și 
tatăl meii

CRISTEA VICTORIA,
cl. a VII-a, comuna Oșorhei, 

reg. Crișana

Iată că forfota vizitării 
cercurilor s-a liniștit. 
Săptămâna porților deschi
se s-a încheiat și fie
care pionier și-a ales cercul la care va activa 
în timpul anului-

Activitățile au început!
Micii naturaliști au și dus frumoasele gladio- 

le, gingașele pansele și alte flori în seră, la 
adăpost. Alți pionieri lucrează de zor la colțul 
viu. Pentru cei 120 de porumbei și pentru iepu
rași trebuie multe pregătiri în așteptarea iernii.

La cercul de muzică și dansuri se pregătește 
un bogat program artistic. Pioniera Dumitru 
Eleonora a învățat noi cîntece iar Lungu Vio
rica, Strugaru Marta și alți pionieri învață noi 
jocuri populare specifice regiunii Suceava.

Instructor CONSTANTIN BARBACARU
Școala medie Darabani, 

reg. Suceava

La casele pionierilor
Anul acesta, casa noastră, a pionierilor, ne-a 

primit mult mai frumos decît în anul trecut- 
Acum, avem multe cercuri noi, un frumos teren 
de sport, o sală de festivități. Pe lingă acestea 
cercurile de științe naturale și de fizică-chimie 
s-au îmbogățit cu multe materiale noi. La cercul 
de științe naturale, colecția de plante s-a îmbo
gățit cu noi ierbare aduse de pionierii cercului, 
în urma excursiilor făcute în vacanță. De 
asemenea, s-a mărit colțul viu cu noi rase de 
iepuri, s-a amenajat acvariul în care se des
fată frumoșii peștișori colorați.

BATISTIE ELENA
din cercul de aeromodele 
Casa pionierilor, Buzău

La culesul 
porumbului

O după - amiază 
însorită de toamnă. 
Pe șoseaua ce vine 
de la G.A.C. „Pro
gresul" spre comu
na Facăeni, regiu
nea BUCUREȘTI, a- 
leargă două auto
camioane. Sînt ale 
gospodăriei colec
tive. De departe se pot vedea 
cravatele roșii ale celor din 
mașini.

„...Sînt tînăr oștean din 
veacul leninist

Gaia mereu fără zăbavă..."

...Se aud glasurile vesele ale 
pionierilor ce lasă în urma lor 
ecoul cîntecului. De unde vin 
pionierii la ora aceasta atît 
de veseli ? Astăzi au fost la 
gospodărie și au dat o mînă 
de ajutor la culesul porumbu
lui. E atît de frumos să vezi 
cum în fața ta cresc grămezi
le de porumb auriu, porumb 
pe care l ai cules de pe întin
sa tarla a gospodăriei...

Pionierii de la Școala de 7 
ani din Facaeni au muncit cu 
spor și au fost voioși tot 
timpul. Cînd îți place munca 
nici nu simți că trece vremea. 
La plecare, la marginea tarla
lei s au adunat grămezi mari 
de porumb gata să fie încărca
te în autocamioane, sa ia dru
mul pătuleloj1.

Intr-o singura dimineață 
pionierii au cules porumbul de 
pe 10 hectare. Rusu Adrian, 
Moise Chiriac, Popa Ion, Mu- 
șat Tudor, Stan Petre, Chiricu- 
ță Victoria pionieri din unita
tea Școlii de 7 ani din Făcă- 

eni, alături de cei
lalți colegi al lor, 
au hotărît să mai 
vină și în alte zile 
la gospodărie să a- 
jute la culesul po
rumbului.

Asemenea pio
nierilor de la Școa
la de 7 ani din co

muna Făcăeni au procedat și 
pionierii din comuna Sarichioi, 
regiunea DOBROGEA. Ei au 
cules porumbul și au tăiat co
cenii de pe o suprafață de 20 
hectare. Fruntași în această 
acțiune sînt și pionierii Școlii 
de 7 ani din comuna Cărpiniș, 
regiunea BANAT care au re
coltat porumbul de pe 5 hec
tar® și jumătate. Pionierii sînt 
mulțumiți că munca le-a fost 
rodnică și sînt hotărîți să con
tinue ajutorul pînă la termi
narea recoltării porumbului.

E. ROȘCA

Cu pionierii pe terenurile de sport
De cîteva săptămîni, pe cu

prinsul patriei se desfășoară 
cu succes întrecerile sportive 
din cadrul Spartachiadei pio
nierilor și școlarilor.

Zilele senine și calde au dat 
posibilitatea ca întrecerile să 
se desfășoare în bune condi
ții, iar numărul suporterilor 
veniți pe terenurile de sport 
să fie tot mai mare. Dar să 
participăm alături de ei la cî
teva întreceri.

Pionierii cercu
lui de muzică de 
la Casa pionierilor 
din Onești, regiu
nea Bacău învață 
multe cîntece nai.

Iată-i la una din 
repetiții.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII
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...FOTBAL.

E ora 15. Pe terenul de 
fotbal din comuna Babana, ra
ionul Pitești, au apărut două 
echipe de pionieri. Sînt echi
pele Școlilor de 7 ani din co
munele Slătioarele și Babana. 
Oaspeții, cei din Slătioarele 
au fost primiți cu multa căl
dură de către gazde. Să ve
dem însă cum Se vor desfășu
ra întrecerile<

...Mingea trece repede de la 
un jucător la altul ajungînd 
în careul de 16 m. al echipei 
din Slătioarele. Gazdele vor 
cu orice preț să deschidă sco
rul printr-o lovitura puternica. 
Portarul din Slătioarele însă, 
prinde mingea cu precizie.

■...Din careul de 16 m. al e- 
chipei din Babana, Dumitrescu 
Catalin se îndreaptă cu re
peziciune cu balonul spre 
poarta.

— Goool.,,1
Scorul este deschis. 1—0 

pentru oaspeți I Toate tentati
vele gazdelor de a modifica 
scorul în favoarea lor sînt za
darnice. Pînă la sfîrșitul jocu
lui scorul ajunge de 2—0 pen
tru pionierii din Slătioarele.

OINĂ

Un joc viu și interesant au 
urmărit și cei ce au fost pre-

zenți la meciul de oină dintre 
clasele a V*a A și a V-a B de 
la Școala de 7 ani din Drăgu- 
șeni, raionul Bujor.

In urma unor faze specta
culoase pionierii clasei a V-a 
A au cîștigat victoria. Pe ta
bela de marcaj scorul final: 
8—4. Pionierii Stoian Ion, Tala- 
ba Ion și Halășag Simion s-au 
evidențiat în mod deosebit 
printr-un joc viu disputat.

HANDBAL

La aceasta disciplina sporti
va au participat zilele trecute 
în întreceri pasionante toate 
clasele ciclului II de la Școa
la medie nr. 1 din Bîrlad. In 
curînd selecționata școlii se 
va întrece cu echipa Școlii de 
7 ani nr. 1 din aceeași locali
tate.

DURA HUMORULUI
PECMUNEA SUCtAVA

câ&i.u/wa/.(i,
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Petru Vîntilâ

trecut numai cîteva zile de cînd în sala Congreselor din 
Kremlin a fost adoptat mărețul Program al P.C.U.S.

Poate închipuirea voastră deja a început să călătorească pe 
luminoasele căi ale vieții în comunism.
Petru Vintilă a scris pentru voi 
o călătorie făcută în minunata 
douăzeci de ani.

lata de ce, scriitorul 
o povestire, în care imaginează 
Tara a comunismului, peste

in dimineața unei zile înso
rite din vara anului 1980, în 
noua și moderna aerogara Ba- 
neasa se aflau calatorii care 
tocmai urmau sa plece la Mos
cova in excursia tradiționala 
cunoscuta de multi ani sub 
numele de ..Trenul prieteniei". 
Numai ca denumirea aceasta 
devenise improprie. fiindcă 
excursia nu se mai făcea nici 
cu trenul clasic, cu aburi, nici cu 
trenul electric, ci cu un gigan
tic avion-racheta Ia bordul 
căruia încap 250 de călători, 
în afara de personalul navi
gant : piloți electricieni și 
stewardesse Mai erau cinci
sprezece minute pîna la porni
re cînd se auzi vocea dispece
rului cu timbrul ei plăcut și 
limpede: ..Calatorii pentru
Moscova sînt rugați să-și ocu
pe locurile în avion".

Avionul, de o construcție 
ciudata nu semana cu nici 
unul din tipurile clasice de 
avion Nu avea aripi și stătea 
lipit de un turn metalic, în 
poziție verticala Ascensorul 
rapid începuse să-i urce pe 
calatori pîna la platforma în 
dreptul căreia se zarea deschi
sa ușa de intrare în ciudata 
nava Razele soarelui făceau 
sa scînteieze corpul avionului- 
racheta care aparea acoperit 
cu o oqlinda perfecta de di
mensiuni neobișnuite- lata însă 
ca în ultima clipa, un turism 
„Ceaica" de tipul cel mai nou, 
al întreprinderii „Getax" 
onrî în spatele aerogării 
din el coborîră val-vîrtej 
băieți care alergară spre 
cui unde se afla avionul-ra- 
cheta Intrară în ascensor. E- 
rau ultimii doi calatori. întîr-

se
Ș'i 

doî 
lo-

ras- 
celor 

îm-

Mer-

ziați cine știe din ce pricini. 
Funcționarul care-i aștepta pe 
platforma turnului metalic le 
spuse cu un zîmbet ușor: „Ne 
așteptam sa fiți primii, nu ul
timii". Unul din cei doi răs
punse, îmbujorat de emoție : 
„A trebuit sa t'recem de ur
gența pe la cercul de radio de 
la Palatul pionierilor".

Acești doi calatori erau, așa
dar, pionieri ! Pe unul îl che
ma Pandelescu Ionel și pe ce
lalalt Vasilescu Pet'rica.
aeau acum în Uniunea Sovie
tica, în Tara comunismului, ca 
răsplata pentru meritul de a 
fi primii radio-amatori romîni 
pionieri, care izbutiseră să 
facă legătura cu postul de ra- 
dio-emisie si recepție al expe
diției cosmice sovietice în 
Lună. Pionierii din întreaga 
țară aflaseră cu bucurie des
pre această realizare înfăptui
ta la cercul de radio de la 
Palatul pionierilor. La întoar
cere, Ionel și Petrică vor po
vesti celorlalți pionieri despre 
minunata călătorie în Țara 
comunismului.

"Așadar cei doi pionieri 
s-au urcat în avionul-rachetă, 
iar ușa etanșată s-a închis în 
urma lor și. după cîteva minu
te, uriașa navă aeriană a țîș- 
nit1 drept în sus, cu o jerba de 
lumina și foc în spate, ca o 
coada de păun gigantic. După 
o jumătate de oră avionul- 
racheta ateriza la Moscova, pe 
aeroportul Tușino, iar călătorii 
fura duși cu elicopterul pe a- 
coperîșul 
Expoziției 
o scurta 
excursiei 
coborîră în

plat al hotelului 
Universale. După 
odihna, membrii 

,.Trenul prieteniei" 
holul imens al ho-

fiind
Cer-
Pala-

scării rulante, ne-a înregistrat 
și... ne-a numărat. Eram ai 
780-392-lea și 780-393-lea călă
tori perindați prin stația Maia- 
kovski de la orele 6 diminea
ța pîna Ia orele 12 la amiaza. 
N-am văzut nici un taxator și 
am aflat că garnitura în care 
ne urcasem, ca de altfel toate 
trenurile metroului moscovit, 
nu avea nici mecanic conduc
tor. Toate opririle-pornirile 
din stații sînt automatizate, o 
instalație centrala de calcul și 
comanda electronica îndepli
nind ireproșabil traficul intens 
al metroului.

Inchipuiți-va apoi vizita la 
noile secții automatizate ale 
uzinei de automobile „Liha- 
ciov". E o uzina de pe conve- 
ierele căreia coboară zilnic 
multe mii de autoturisme și 
în halele căreia aproape că nu 
vezi muncitori, în felul clasic 
în care îi știam, cu salopetele 
pline de uleiuri, mînuind ma
netele și butoanele strunguri
lor și frezelor. Nimic din toa
te astea- Liniile automate 
cjează singure, iar cei 
muncitori 
postați în 
tablourile 
tersecțiile
ma uriașelor agregate, 
îmbrăcați în halate albe, 
farmaciștii și ni s-a spus 
toți au studii superioare,
ginerești. Chiar și asamblarea 
turismelor se face automat, cu 

o
ne- 

rapi- 
luat

Tineri eroi ai
I■ Revoluției
g Literatura sovietică a acor

dat întotdeauna multă atenție
* temei Marii Revoluții Socialis- 
9 te din Octombrie și a războiu
lui civil. Ea a zugrăvit nenu

mărate figuri de luptători care 
® au făurit Marea Revoluție 
I Socialistă din Octombrie, care 
g au apărat patria împotriva in- .------- -------------- Q 1-------------

a
pe

terventiei armate
8 liștilor. Revoluția
| sub steagul său 
g buni, mai cinstiți fii ai popo

rului. Sub conducerea și în-
8 drumarea partidului, poporul 
I a înțeles că numai calea luptei 
g revoluționare îl poate duce la 
_ libertate, la o viată nouă

impena- 
chemat 

cei mai

telului și porniră sa cunoască 
orașul Moscova- Dar sa 
foim mai bine jurnalul 
doi pionieri și sa-1 citim 
preuna :

12 iulie 1980: Anunțați 
prin stația noastră de la 
cui de radio-amatori al
tului pionierilor din București, 
pionierii moscoviți ne-au aș
teptat cu o delegație alcătuita 
din trei membri ai Cercului de 
radio-amatori de la Pala
tul pionierilor din Moscova: 
Vitea, Petea și Grișa- Astăzi, 
toata ziua, ne-am plimbat îm
preuna prin Moscova. Am fo
losit toate mijloacele de călă
torie : elicopterul, metroul, tre
nul aerian — suspendat pe o 
singura șina de oțel, alergînd 
pe deasupra marilor clădiri 
•— apoi vaporul expres, cu pa
lete subacvatice... Cu vaporul 
expres ne-am plimbat pe flu
viul Moscova. Dintre toate 
însă, ne-a plăcut cel mai mult 
turismul cu motor atomic- CU 
acest turism am alergat pe 
una din șoselele circulare ale 
uriașei capitale, cu o viteza de 
180 km Pe ora, vizitînd cîteva 
din orașele-satelit, care, îm
preuna cu orașul central, fac 
că Moscova sa aibă peste 16 
milioane de locuitori și sa fie 
cel mai mare oraș din lume. 
Am vizionat un film stereofo
nic la un cinematograf cu e- 
cran circular, dar, vara fiind, 
ne-a părut rau ca n-am putut 
vedea la lucru uriașul sistem 
de încălzire așezat sub pavajul 
de material plastic al marilor 
artere, care, face ca iarna sa 
se topească zapada și sa nu 
mai fie nevoie de munca echi
pelor de curățare a zăpezii- 
Bineînțeles ca ne-a plăcut și 
călătoria cu metroul acționat 
de o locomotiva cu motor ato
mic. Nu se plătește nici un bi
let de călătorie, dar, intrînd 
pe peron, un contor automat, 
instalat la căpătui de jos al

lu- 
cîțiva 

pe care i-am văzut 
diferite locuri, la 
de comanda, la in- 
liniilor și în preaj- 

erau 
ca 
ca 
in-

ajutorul unor instalații de 
rară forța și finețe, de o 
maipomenita precizie și 
ditate. La amiază am 
masa de prînz la unul din res
taurantele uzinei, bineînțeles 
gratuit, ca și toți ceilalți, ale- 
gîndu-ne de la ghișetele linii
lor, meniu-ul care ne-a plăcut 
cel mai mult. Absenta ospăta
rilor nici nu s-a făcut simțită 
și, vizitînd bucătăria restau
rantului. am văzut și aci, ca 
într-o uzină, tot soiul de ma
șini care fac de prisos prezența 
omului atît la curățat cartofii, 
ceapa, morcovii cît și la tur
narea porțiilor de mîncare 
farfurii.

în aceeași zi, după-masa, am 
vizitat terenurile de sport 
uzinei, clubul central, bibliote
ca și sălile cercurilor științifi
ce și artistice, o expoziție de 
pictura a pictorilor amatori din 
uzina 
dința 
terar

15

în

ale

și am luat parte la șe- 
de lucru a cenaclului li-

iulie 1980: Din ziua de 
12 iulie pîna azi am continuat 
sa vizităm Moscova, 
am vorbit la postul 
de televiziune și am transmis, 
în numele pionierilor romîni, 
un salut pionierilor moscoviți. 
Azi dimineața am și primit o 
radiograma din București, tri
misa de Cercul de radio_de la 
Palatul pionierilor, 
noștri din București 
rit emisiunea și ne 
pentru succesul ei-
(Continuare în numărul viitor)

Aseara 
central

Colegii 
au urma- 

felicitau

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE • CUVINTE ÎNCRUCIȘATE • CUVINTE ÎNCRU

Concursul de probleme distractive
ARITMOGRIF

15 6 10 8
10 4 17 2 1 11 14 17
12 10 11 9 11 5 4 12
7 4 6 1 5 19 11 ÎS
13 <0 4 4 4 7 3 4
2 16 9 6 9 13 1 13
17 12 12 12 11 2 7 6
A- 6 6 17 9 12

12 12 4 12

PĂTRAT
ORIZONTAL, t. Autorul o- 

perei „Macul roșu". 2. Muma- 
pădurii. 3. La fereastră. 4. Per
sonaj dintr-un roman de Jules 
Verne. 5. Autorul piesei „Trei

Metagramă ilustrată 
anagramată

(xxoxxx)

Inlocuind cifrele cu litere 
veți afla denumirea unor o- 
biecfe utile oricărui școlar, pe 
care le puteți obține mai ușor 
dacă veți urma îndemnul din 
coloana A—B, folosind libre
tul C.E.C.

feră posibilitatea de a păstră 
banii la C.E.C. cu folos.

Dragi copii, în acest număr 
apare ultima serie de probleme 
distractive în cadrul concursu-

Fuga vocalelor
— XC — RS L—C—R— 

V J — T — S — C — 
N ȘT — T — M— N — 
n-t — l — fr — m- 
S — T — ș — B — G — T — 
--------L — P — TR--------------  
N------- STR — DR — G —
L — P — T — Ț------- RG —
N — Z — M------------ Ș — R
D — C------- C — N — M —

— Ț — L — C — C.
MIHAI PATRAȘCU

Cupon de participant
Nr. 5

Așteptăm să ne trimiteți dez
legările de la toate seriile îm
preună cu cupoanele, pe adre
sa redacției noastre, pînă cel 
mai tîrziu 25 noiembrie a.c-, 
data poștei. Nu uitat! să scrieți 
pe plic s Pentru concursul de 
probleme distractive.

, cu ope- 
evenimentele 

pentru A-

8 be 
glu 
■ te8 ai
■ întîmpla și mal 
g rele descriind

Marelui Război
■ părarea Patriei, și literatura
■ consacrată Revoluției a înfăti- 
g șat în paginile sale figuri de

copii, de mici eroi ai luptei
9 pentru libertate, care au ajutat, 
I au sprijinit pe frații și părinții 
g lor, pe ostașii Armatei Roșii.

Devotamentul pentru lupta 
" revoluționară însuflețește pe 
U Maxim (nuvela „PETROLIERUL 
9ROȘU"de S.T. Grigoriev) și-i 

dă curaj să înfrunte moartea, 
8 săvîrșind o faptă cu adevărat 
I eroică. In timpul Revoluției se 
g formează conștiința lui Boris 
. Gor'kov (nuvela „Școala" de 
'■A. Gaidar). Băiat de\ 14 ani,
■ elev la școala medie din oră- 
g selul natal el trece prin școa

la mult mai grea, dar mai pli-.
Hnă de învățăminte a luptei
■ pentru Revoluție. In această 
g „vreme neobișnuită" mintea

lui Boris începe să înțeleagă 
® lucruri noi, el vede că în fata 
B oamenilor se ridică un ideal 
g măreț- Și Boris Gorikov plea

că și el pe front împreună cu 
® Armata Roșie.
■ în anii Revoluției Și ai răz- 
g boiului civil a început Și bio- 
‘ grafia de luptător a lui Pavel 
BCorceaghin, figură atît de ca- 
B raderistică, simbolică — am 
_ putea spune — pentru gene

rația care s-a călit asemenea
3 otelului în luptele pentru Pu- 
B ferea Sovietică („AȘA 
g CĂLIT OȚELUL" de N.

trovski)- Copil de oameni ne- 
8 voiași, Pavel a început de tim- 
I puriu să muncească și a cu- 
g noscut de timpuriu asuprirea, 

împilarea, exploatarea. Cînd 
8 în orășelul său natal se in- 
B staurează Puterea Sovietică, 

Pavel, împreună cu prietenul 
său Serioja se înscriu printre 
primii în Comsomol. Băieții, a- 

| mîndoi în vîrstă de, 14—15 
_ ani, duc o activitate intensă 

și devin în momente grele a- 
devâtdțf luptători pentru viața

I nor 
. tea

rat - —.mi, ■ - —
și mai mull voința de luptă a

Plecat pe front

S-A 
Os-

.ă, pentru libertate. Moar- 
eroică a lui Serioja, torlu- 
de bandele albe, întărește

Iui Pavel- I____ .
iț Korceaghin va deveni un os

taș curajos al Armatei Roșii.
Exemplul acestor tineri eroi 

B a rămas viu în amintirea ge~ 
g neratiilor următoare. Imagi- 

nea lui Pavel Korceaghin, cu-
* viatele sale despre viata care 
B merita să fie trăita numai pen- 
| tru binele tuturor, au însufle- 
_ (it pe Zoia Kosmodemianskaia,

pe Oleg Koșevoi, pe Uliana 
8 Gromova, pe Alexandr Matro- 
fsov și pe alti tineri eroi ai po- 
_ porului sovietic și-i însufle- 
’ tește și astăzi pe copiii, elevii,
• tineretul care rostește cu ad- 
■ miratie numele lui Gagarin și

\ ■ Titov.
TATIANA NICOLESCU
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