
înainte, pe drumul 
desăvîrșirli socialismului
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La 26 decembrie, la Palatul 
Marii Adunări Naționale s-au 
deschis lucrările celei de-a 
doua sesiuni ordinare pe 1961 
a Marii Adunări Naționale.

Datele expuse în „Darea de 
seamă asupra înfăptuirii pla
nului de stat pe anul 1961 și 
cu privire la planul de stat pe 
anul 1962“ prezentată de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
Președintele Consiliului de Mi
niștri, și în „Raportul cu pri
vire la proiectul bugetului de 
stat pe anul 1962" prezentat de 
tovarășul Aurel Vijoli, minis
trul Finanțelor, vorbesc deose
bit de grăitor despre succesele 
remarcabile obținute de po
porul nostru pe drumul desa- 
vîrșirii construcției socialiste.

Deosebit de elocvent pentru 
ilustrarea avîntului și puterii 
industriei noastre este faptul 
că numai sporul de producție 
obținut în 1961 fată de 1959 
este de aproape o dată și ju
mătate mai mare decît întreaga 
producție din 1938 a Romîniei 
burghezo-moșierești. Datorită 
succeselor remarcabile obținu
te de oamenii muncii sub con
ducerea organizațiilor de partid 
din uzine și fabrici, planul pro
ducției globale industriale pe 
1961 a fost îndeplinit cu 12 zile 
înainte de termen.

în anul trecut s-a mărit și 
s-a întărit sectorul socialist al 
agriculturii, ajungînd să ocupe 
90 la sută din întreaga supra
față arabilă a țării. în 1961 a- 
gricultura a primit încă 12 mii 
tractoare, 15 mii semănători, 
aproape 6,5 mii combine...

Succesele deosebite obținu
te de poporul nostru în indus
trie. în agricultură, au făcut ca 
și traiul nostru să devină mai 
bogat, mai fericit ; în anul ce 
a trecut, oamenii muncii au

primit peste 35 mii de aparta
mente. Salariile mai multor ca
tegorii de oameni ai muncii au 
crescut simțitor, poporul nostru 
se bucură de o serie întreagă 
de drepturi la care nici n-ar fi 
cutezat să se gîndească în 
vechea Romînie aflată sub stă- 
pînirea exploatatorilor. Astfel, 
la noi întreg învățămîntul a 
devenit gratuit, elevii din cla
sele I-a—a VH-a
manuale fără plată iar 
200 mii elevi și studenți 
mese burse. Statul nostru 
cialist acorda alocații de 
pentru 1,8 milioane copii 
800 mii 
pensii, 
oameni 
cestora 
t ament 
dusă.

Anul 
1962 — 
gat în succese, un an care ne 
va apropia și mai mult de ziua 
cînd socialismul va li desăvîr- 
șit în țara noastră și întregul 
nostru popor va porni cu pași 
de uriaș pe drumul însorit al 
comunismului. în 1962 vor in
tra în funcțiune noi și impor
tante obiective industriale: 
furnalul de 1.000 metri cubi de 
la C.S. Hunedoara, primul în 
țară de această capacitate, fur
nalul nr. 2 de la Reșița, fabrici 
chimice și alimentare etc. în 
cadrul acțiunii de modernizare 
a transportului pe căile ferate 
se va electrifica linia Predeal- 
Brașov, vor fi dotate căile fe
rate cu încă 35 locomotive Die
sel. în 1962 vor fi puse în func
țiune 5 noi stații de televiziu
ne și 2 stații de radiodifuziune.

Anul acesta, fondurile aloca
te din bugetul statului pentru
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primesc 
circa 
pri-

ele cetățeni primesc 
Mai mult de 530.000 
ai muncii și copii ai a- 
merg la odihna și tra- 
gratuit sau cu plata re-

care abia a început — 
va fi un an și mai bo B oresc ca noul an să vă aducă note 

mari în catalog. Dar voi știți că 
ele nu vin singure. Să învățați, să 
vă strădui ți — 
spre note bune.
voastră principală.

acesta e drumul
Învățătura este

Îndepliniți-o

(Conlinuare în pag. 5-a)

O după-amiază 

de neuitat

Capi-
Scilile

R.P.R.,

Inlr-o după-amia- 
ză de iarnă darnică 
în zăpada, derdelu- 
șuri și patinoare — 
peste 2.500 de pio
nieri bucureșteni au 
părăsit pentru cîteva 
ceasuri săniuțele și 
trapezele de argint 
ale patinelor ca să 
pornească, din toa
te colțurile 
talei, spre 
Palatului
unde îi aștepta o 
mare bucurie : car
navalul pionierilor 
— răsplată a note
lor bune și a parti
cipării entuziaste Ia 
acțiunile < . .
Aprovizionați din. 
belșug ca costume 
fanteziste* măști- 
ochelari, baioa 
confetti, serpentine, 
copiiijau pornit d® L. 
la fpirderobă spre 
sălile somptuoase. 
Puțin mal •- ttrzta, ȘhL 
trîmbițașii au dat *

al începerii carna
valului. Orchestra 
a preluat 
acest ton în „voios^gv 
major" și 
polcile, 
populare 
ceput să 
tească unele după 
altele.

...Oare au visat

vreodată părinții a- 
cestor copii că fiii 
lor vor inunda cînd
va cu rumoarea gla
surilor vesele acest 
palat unde odini
oară locuia cel mai 
mare Jjxj 
regeli^^D, 
sat. Mg; 
crezut în 
ceasta și au luptat 
pentru» l^onduși 
de încercatul și înțe
leptul nostru i

ploatator, 
ia, au vi- 
.mult: au ■jansMSclipa a-

al muncitorilor, co
lectiviștilor și sa- 
vanților, să fiți la 
înălțimea sarcinilor 
trasate de partid 
pentru înflorirea ne
contenită a patriei 
noastre socialiste.

Dar iată și tra
diționalul plugu- 
șor! Răsună clo
poțeii, rîde grav 
buhaiul... Urătorii 
sînt veseli, șu
gubeți. Nici Moș 
Gerilă nu se lasă iar 
Anul Nou 1962, in
terpretat de un pio- 
nier, preia o sem
nificativă ștafetă a 
științei și culturii, 
pe care trebuie s o 
poarte
mai departe,

Șj^reună cu toți cei
lalți pionieri și șco
lari.

arada cosiume- 
foarte aplau-

tă. Iaiă-1 pe Făt- 
Fruinos. Are cu ce 

li; 10 pe linie ! 
Ileana Consîn-

na nu-i mai pre- 
^e^^eslită cres- 

e albine, 
— un 

nic aeromodelist, 
fmă-piatră — ne- 
jfreut atlet, cam- 

‘JțteSi Ia Sparta- 
^hiada pionierilor!

Orele trec în 
zbor, surprizele ve
sele apar 
pasul...

Un adevărat car
naval al bucuriei I
S. ALEXANDRU

îndatorirea 
cu cinste.

Despre noi, ce să vă spun ? 
străduim să facem totul pentru a ne îndeplini 
sarcinile. Brigada nr. 7 de producție a tine
retului condusă deulemista Virginia Puiu și 
brigada pe care o conduc eu, c.a multe alte 
brigăzi, își îndeplinesc și-și depășesc planul. 
Cu toții ne străduim să contribuim cu toate 
forțele Ia înflorirea patriei socialiste. Un 
singur lucru vreau să vă spun. Urmați exem
plul fruntașilor în tot ce faceți: în învăță
tură, în comportare, în activitatea pionie
rească. Vă doresc succes!

ANA BOGHINA 
țesătoare.

Erou al Muncii Socialiste 
Industria Bumbacului B, București
entru voi, dragi pionieri și școlari 
din patria noastră dragă, se con
struiesc școli noi, se tipăresc noi 
cărți, se confecționează materiale 
didactice. Pentru vacanță vă sînt 

create cele mai minunate condiții de a vă 
petrece timpul cit mai plăcut în tabere la 
munte sau la mare — în excursii și drumeții.

Partidul și guvernul vă poartă de grijă 
pentru a nu vă lipsi nimic, pentru a vă în
deplini visele cele mai îndrăznețe, cele mai 
dragi. Patria noastră are nevoie do oameni 
bine pregătiți și de nădejde.

Cu ocazia Anului Nou 1962, vă urez, dragi 
pionieri, la mulți ani și multă sănătate! Să 
vă străduiți să învățați bine, dovedind astfel 
recunoștința față de acei ce vă poartă 
grijă.

Cu toții ne

de

noastră pentru muncă rodnică. Ce vă doresc 
eu în anul 1962? Să aveți un an bogat în roade 
frumoase, să creșteți marț și sănătoși, să de
veniți constructorii de nădejde pe care-i aș
teptăm cu toții. Dar mai ales, să învățați 
bine, foarte bine !

'Cîndva, ne veți lua locul. Dar pentru zjua 
aceea trebuie să vă pregătiți de pe acu în- 
vățînd cu pasiune. Știu despre mulți vopii, 
e.are-s acum în clasa a Vil-a, că vor să se facă 
colectiviști. în gospodăria colectivă e nevoie 
de oameni a căror pricepere și dragoste de 
muncă să contribuie la înflorirea necontenită 
a gospodăriei colective, spre creșterea veni
turilor, spre mărirea averii obștești, spre 
viața din ce în ce mai fericită a țărani
lor colectiviști. Iată dar ce muncă minunată 
îl așteaptă pe cel care, terminînd școala, pă
șește în marea familie a colectiviștilor.

Să trăiți, copii, și părinții voștri să se 
bucure de faptele voastre.

VIOREL UIBARU
Erou al Muncii Socialiste 

Președintele G.A.C. „Victoria" 
comuna Lenauheim, regiunea Banat.

răgii mei prieteni mai tineri, pio
nieri și școlari!... Aș vrea și eu! 
să vă spun cîteva cuvinte cu pri" 
lejul începerii unui nou an. In 
ceea ce ne privește pe mine și pe

tovarășii mei, sîntem nespus de fericiți; sta
țiunea noastră de mașini și tractoare a fost de 
curînd distinsă cu Ordinul Muncii clasa I~a. 
Vă închipuiți cu ce bucurie și dragoste de 
muncă am început anul 1962. Dorim să mun
cim bine, nespus de bine, în așa fel Incit 
ogoarele înfrățite pe care le vom lucra să 
rodească mai mult ca orieînd!

Aș vrea să vă spun că eu și tovarășii mei 
așteptăm de la voi, copii, să vă comportați pe 
măsura eforturilor pe care le depun oa
menii muncii, conduși de partid, pentru ca 
viața voastră să fie tot mai frumoasă. în 
primul rînd, trebuie să învățați bine, chiar 
foarte bine. Pe urmă — tot în primul rînd —• 
trebuie să fiți disciplinați, politicoși, ordo
nați. De asemenea — iarăși în primul rînd! 
— trebuie să participați cu tragere de inimă 
la acțiunile patriotice. Poale că vă mirați: 
de ce toate „în primul rînd ?“ Pentru că, 
dragii mei, tot ceea ce iaceți voi are ca scop 
să deveniți cetățeni demni ai patriei noastre 
socialiste, și de aceea totul e important, 
nimic nu e ,,în al doilea rînd"I

La mulți ani!
IORDACHE CHIOVEANU 

tractorist
S.M.T.-Topraisar, stațiune distinsă 
cu Ordinul Muncii clasa l-a, 

regiunea Dobrogea

CALIMAN ADAM 
profesor fruntaș 

director al Școlii de 7 ani nr. 175, 
București

pentru mine o zi fericită 
cînd, la Consfătuirea pe 

a țăranilor colectiviști, pe

lost 
ziua 
țară 
piepturile multora dintre noi, au 
fost prinse strălucitoarele și înal

tele distincții acordate de partidul si patria

cii succes
îm-

&
Intr-unui din orășelele copiilor

Iii soarta țării. Ni- 
zias^ia Ce aUJn3lW
obștești. P1Oat“re' ,privJle-

gsi, monarnie, urm 
"nță, foame, anal- 

betism na
. Fe 

ește socialism. 
Peirecșrea copii

lor o în toi. Cî
teva minute, ,piu- 
zfea încetează. Se 
rostește cuvîntul 
de salut adresat 
pionleriior cu pri
lejul noului an. Fi 

-—!— prin-

Inecesar 
s’Jțiți în 
chip cu- 
predate 

și feluri-

valsurile, 
melodiile 
au în- 
se ro-

6

reșie, sarcina prin 
cipalâ e învăță 
or

DCÎ ;

ase ea
noștiițele 
la școală
tete deprinderi prac- 

gtice incit; devenind 
schimbul de inline
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Tovarăș, acesta-i un cuvînt 
minunat. emoționant. Te-ai 
gîndit vreodată, draga priete
ne. la conținutul lui ? Poate că 
nu. Cu siquranța însă ca i-ai 
simțit puterea.

Ai făcut o năzbîtie. Tovară
șii nu te-au -lăsat s-o faci și pe 
a doua Te-au criticat, ți-au a- 
ratat greșeala și în felul acesta 
te-au ajutat.

Ai fost bolnav și ai fost ne
voit sa lipsești de la școala cî- 
teva zile. Tovărășii tai de cla
sa au venit să te viziteze, ți-au 
arătat lecțiile, ți-au repetat din 
cele explicate de tovarășii pro
fesori. Te-au ajutat și în acest 
caz și astfel ai

Cuvîntul tovarăș
perezi mai ușor lecțiile pier
dute.

Acolo unde exista un colec
tiv puternic, unde tovarășii 
sînt intransigenți fața de lip
suri. fața de cei care nu se 
comporta tovărășește. și rezul
tatele sînt bune. Cunosc mulți 
copii. Pe strada, în tramvai, în 
parc sau la cinematograf întîl- 
nesc adesea copii politicoși, 
care saluta, oferă locul altcui
va mai în vîrsta. Sînt lucruri

mărunte ? Poate, dar și din a- 
ceste împrejurări se vede ade
vărata fire a omului, felul de a 
gîndi, de a acționa. îți este in
diferentă nota colegului tău, ai 
lovit pe cineva, ai lipsit de la 
școală fără să fie nevoie ? Nu, 
acestea nu sînt „mărunțișuri" !

Sînteți mici, dar și la voi, în 
școala, forța colectivului poate 
sa fie mare. De aceea, dragi 
pionieri, străduiți-vă sa fiți 
demni de vremurile noastre

noi, sa învățat; bine, sa va 
comportați civilizat, sa fiți unii 
pentru alții adevârați tovarăși.

Pe voi, va așteptăm să lu
crați mîine alături de noi, în 
uzine și fabrici, pe ogoarele 
colectivei, va așteptam sa du
ceți mai departe steagul succe
selor harnicilor muncitori ai 
patriei noastre socialiste. Pen
tru aceasta trebuie sa va pre
gătiți încă de pe acum, înva- 
țînd bine și formîndu-va un 
caracter puternic, comunist.

ALEXANDRU CODESCU
Erou al Muncii Socialiste 

Uzinele „Grivița Roșie
București

cilor păpușari de
la Casa pionie
rilor din Cluj

sînt foarte a~
X 
X 
X 
gI

Spectacolele mi

predate de copii.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
* 

cxxxxx*

reușit să recu-

Valea Prahovei.
Gara de Nord, pionierii 
în vagoane rezervate 
Ia destinație (loto 1).

au 
de 
Și 

vi-

București, din 
de dimineață
Iată-i ajunși

bineînțeles, se îndreaptă cu toții. spre

recoman
darea conducerii 
partidului, Consi
liul Central al Sin
dicatelor a alocat 
întreprinderilor și 
instituțiilor din în
treaga țară pentru 
serbarea pomului

Deseori, iormațiile 
artistice pionie
rești din comuna 
Șteian cel Mare, 
raionul Fetești au 
lost aplaudate la 
căminul cultural. 
Firește că acum, 
în vacanță, progra
mele sînt însă și 
mai variate, și mai 

interesante.

©I 
IP

de iarnă un fond 
de 30 milioane lei. 
Alte 2 milioane au 
fost puse la dispo
ziție pentru împo
dobirea pomului de 
iarnă în școlile ele
mentare din orașe. 
In fiecare școală,

palat sau casă a 
pionierilor, ați asis
tat în aceste zile 
la serbarea pomu
lui de iarnă. Ia 
carnaval, ați petre
cut clipe de neui
tat, v-ați bucurat 
de sălile feeric îm
podobite, de daru
rile primite. Pen
tru toate acestea 
să mulțumim prin

fapte partidului, iu
bit părinte.

® După serbarea 
pomului de iarnă, 
grupuri, grupuri de 
pionieri și școlari 
de la Școala medie 
din Bujoru, regiu
nea Galați s-au în
dreptat spre sediul 
Comitetului raional 
al P.M.R., al U.T.M,, 
al Sfatului popular,

spre sediul gospo
dăriei agricole co
lective. Ei au ținut 
să felicite cu pri
lejul Anului Nou 
activiștii de partid, 
de U.T.M. și 
stat, pe toți 
care au fost 
mijlocul lor și 
la care au avut 
totdeauna atîtea 
cruri de învățat.

de
cei
în •

de
în-
lu- W V M x * « » >< 
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Iarnă, iarnă minunată, cu zăpadă multă, cu 
zile frumoase, pline de bucuria vacanței petre
cute în decorul minunat al munților înzăpeziți, 
al brazilor cu vîriurile înfipte în albastrul cenu
șiu al cerului! Timp de cinci zile, 90 de pio
nieri din clasele a V-a, a VI-a și a VII~a de 1« 
Școlile de 7 ani nr. 3 și nr. 12 din Capitală și-au 
petrecut vacanța pe '

Din 
pornit 
O.N.T. 
acum, 
lele frumoase și călduroase care-i așteaptă. Sînt 
doar primii oaspeți în această minunată vacanță

de iarnă! Și cînd toate lucrurile au fost puse la 
punct, încep drumețiile. Pentru a porni Ia drum, 
e nevoie de un plan bine chibzuit. Tovarășul 
profesor de educație fizică explică mai întîi 
cum se face orientarea cu busola (foto 2).

...Schiurile parcă nu mai au răbdare, săniuțele 
aleargă singure iar copiii... ce să mai vorbim! 
Nu se vede? Abia așteaptă să ia cu asalt înăl
țimile (foto 3).

La munte te bucuri de tot, de aerul rece al 
dimineților, de zăpada atît de albă și frumoasă 
a munților, de brazii cei înalți și falnici. Pionie
rul Sasu Emilian, din clasa a V-a, Școala de 7 
ani nr. 3 (foto 4) se pare că vrea să ia cu el 
cît mai multe impresii.

PREPELIȚA
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Mă prezintr

sînt Inițiativa!
...Știți cum arata Inițiativa ? 

Unii cred ca e o persoana mă
reața, zgomotoasa, pășind în 
ritmul unei fanfare răsunătoa
re. Nu-i adevărat! Inițiativa 
este modesta, harnica apare 
întotdeauna acolo unde e ne
voie de ea. Trebuie numai s-o 
descoperi și s-o încurajezi ; te 
va răsplăti din plin.

într-o zi, ușa clasei a IV-a 
de la Școala pedagogica din 
Suceava s-a deschis brusc și a 
apărut un cap zburlit (nu știu 
de ce, dar întotdeauna veștile 
sînt aduse de un băiețel zburlit 
și atît de nerăbdător încît spu
ne totul dintr-o răsuflare, îna
inte chiar de a intra de-a bine- 
lea în clasa) :

— Fraților, ne vin noi co
legi 1

Erau copiii unor tovarăși —* 
în majoritate constructori — 
mutați cu serviciul în Sucea
va. Suceava e un oraș al șan
tierelor. Noii veniți în clasa a 
IV-a — Brînzei Claudia, Balta- 
țeanu Elena. Nicorici Doina și 
alții — s-au împrietenit nu- 
maidecît cu copiii de aici. Au 
descoperit ca îi leaga multe 
preocupări comune: sa învețe 
bine, sa afle în fiecare zi lu
cruri interesante, sa constru
iască tot felul de aparate inge
nioase sau să brodeze, sa po
vestească întîmplari vesele, 
sa se gîndească cum ar proce
da în locul eroilor din cărțile 
preferate...

Dar într-o localitate în care 
vii întîia oară nu te împriete
nești numai cu cei care ți-au 
devenit colegi, ci și cu ora
șul 1 Și orașul e mare... Te duci 
la film și nimerești la Casa 
pionierilor, pornești spre cofe
tărie și te trezești la cinema
tograf. Ce-i de făcut ? Ideea 
s-a născut mai întîi într-o gru
pa, dar pe urmă a fost îmbră
țișată de întreg detașamentul. 
Pionierii au pornit cu noii lor 
colegi prin oraș, sa li-1 prezin
te. N-au făcut lucrul în pripa 
și nici dintr-o data, ci timp de 
mai multe zile, cu socoteala. 
Mai întîi, au început cu școa- 

—la ; e noua, a fost inaugurata 
cu doi ani în urma. Pe urmă, 
a urmat strada școlii, care e un 
imens șantier de locuințe, unde 
se construiesc sute de aparta
mente. Au mers apoi în cen
tru. Iată, aici e sediul Comite
tului regional Suceava al 
P.M.R. Iată și Sfatul popu
lar regional, Sfatul popular 
al orașului •, aici sînt gos
podari pricepuți. care se îngri
jesc zi și noapte de bunul mers 
al treburilor în fiecare sat și 
oraș de pe meleagurile suce
vene. Dar de Casa pionierilor 
ce ziceți ? Așa-i că e frumoa
să ? Aici funcționează și Școa
la populară de arta. Cine are 
talent, să intre fără sfială, va 
fi bine primit.

Au urmat' întreprinderile o- 
rașului, parcurile, locurile is
torice... După cîteva zile, noii 
colegi cunoșteau atît de bine 
Suceava de parca aici se năs
cuseră. Acum se plimba, în 
ceasurile libere, cu nespusa 
plăcere prin orașul strălucitor 
de tinerețe, al cărui venerabil 
trecut istoric se întîlnește la 
tot pasul cu florile de beton și 
sticla ale noilor — si sînt atît 
de multe! — construcții. I-au 
ajutat să-1 cunoască noii lor 
prieteni din clasa a IV-a. Mai 
mult : să-l îndrăgească.

lata, și aceasta se numește 
inițiativă.

Dar la voi, copii, în grupa, 
detașament sau unitate, care 
este ultima inițiativă ?

OVIDIU ZOTTA

Sîmbăta, 23 decembrie a 
avut Ioc la Palatul pionieri
lor din Capitala întîlnirea din
tre delegația U.T.C.L. condusă 
de tovarășa L. K. Boleasnaia, 
secretar al C.C. al U.T.C.L. 
și sutele de pionieri și utemiști 
delegați ai tuturor școlilor din 
Capitală. La adunare a fost de 
fața și tovarășa Elena Popa- 
rad, secretar al C.C. al U.T.M.

Tovarășa Cecilia Stan, secre
tar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. București a deschis 
adunarea aducînd un salut 
călduros oaspeților dragi și 
prin ei tuturor pionierilor și 
comsomoliștilor din Uniunea 
Sovietica. A vorbit în conti
nuare despre activitățile pio
nierilor din patria noastră, des
pre grija părintească cu care 
partidul îi înconjoară. Din 
partea delegației Comsomolu- 
lui a luat cuvîntul tovarășa L. K. 
Boleasnaia care a adus salutul 
celor 17.000.000 de pionieri și 
19.000.000 de comsomoliști din 
Uniunea Sovietica. „în vizi
tele pe care le-am făcut în 
școli, întreprinderi, uzine și-n 
gospodăriile colective, pretu
tindeni am întîlnit prieteni. 
Plecăm din patria dumnea
voastră cu impresii multe și 
minunate. Despre toate cele 
văzute aici, vom povesti celor 
de acasă". După cuvintele 
rostite, tovarășa Boleasnaia a 
dăruit pionierilor și utemiști-
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Prin Iași, la braț cu
Vechiul centru cultural 

al Moldovei, orașul 
Iul Creanga, Emi- 

nescu, Topîrceanu și al 
multor minți luminate, oraș 
cu istorice tradiții revolu
ționare ale luptei clasei 
muncitoare, bătrînul Iași 
întinerește pe zi ce trece. 
Viața nouă freamătă aici 
pretutindeni și pretutin
deni vezi semnele lumi
noase ale viitorului. De 
planul da sistematizare a 
orașului Iași au luat cu
noștință și pionierii. De 
curînd, la Școala de 7 ani 
„Gheorghe Asachi" a avut 
loc o adunare. Pionierii din 
detașamentul claselor a 
VII-a A și B au invitat pe 
tovarășa arhitect Ligia Do- 
linescu, de la Direcția de 
Sistematizare, arhitectură și 
proiectarea construcțiilor 
care le-a vorbit despre 
noile construcții, despre cum 
va arăta orașul Iași peste 
cîțiva ani. Pionierii cunosc 
realizările noi care s-au în
făptuit sub ochii lor : Fabrica 
de antibiotice, Fabrica de 
ulei, Conservatorul, Opera 
din clădirea Teatrului Na
țional, Filarmonica, Casa de 
cultură din cartierul C. I. 
Parhon, frumosul teatru de 
vară de lîngă Palatul cul
turii, noile cămine studen
țești, școli medii și de 7 ani 
și mai ales sute da aparta
mente construite și date în 
folosința oamenilor muncii. 
La adunare, fiecare pionier 
a avut de spus sau de în
trebat ceva. Mareș Cleopa
tra a întrebat unde vor fi

Noile blocuri de locuințe din Piafa Unirii, Mii de apartamen te au fost date în folosință în ul
timii 2 ani, In orașul Iași.

Oaspeți dragi
lor o sculptura miniaturală în- 
fățișîndu-1 pe V. I. Lenin.

Au mai luat cuvîntul pio
niera Florescu Claudia, de la 
Școala medie nr. 29, Colceag 
Gheorghe, de la Școala de 7 
ani nr. 141, și utemista Merechi, 
Vasilica, de la Școala medie 
nr. 27, care au adus salu
tul pionierilor și elevilor

Tovarășa L. K. Boleasnaia Inmînînd darul către pionierii și utemiști! 
bucureșleni.

amplasate viitoarele între
prinderi din oraș. Tîlinaciu 
Viorica a dorit să știe care 
cartier va fi cel mai frumos. 
Elena Foca, căreia îi place 
croitoria, s-a interesat dacă 
se va construi în Iași o 
nouă fabrica de confecțiuni 
sau tricotaje. Au mai pus 
întrebări și Oancea Ion, și 
Agafiței Miron, și Ene Ve- 
rol, și mulți alți pionieri, 
despre cum va arăta lașul 
peste cîțiva ani.

ăspunsurile au fost 
primite cu multă bucu
rie de către pionieri.

Ce au aflat ei ? Mai întîi, 
că se va construi un mare 
obiectiv industrial în oraș : 
Uzina metalurgică, cu 3 
secții; apoi — o centrală 
electrică de termoiicare, o 
fabrică de prelucrare a ma
selor plastice, o mare fa
brică de materiale de con
strucții ceramice, o fabrică 
da tricotaje de bumbac, alta 
de încălțăminte de cauciuc, 
întreprinderi de croitorie, 
da industrie alimentară. Cît 
despre răspunsul la între
barea Viorica? Tîlmaciu, 
lata-1: cel mai frumos
cartier va fi, probabil, carti
erul Tătărași, datorită așe
zării sale pitorești, pe deal, 
în ceea ce privește calita
tea construcțiilor și solu
țiile arhitecturale, toate 
cartierele vor fi frumoase, 
atrăgătoare.

★

Să ne închipuim că anii 
au trecut. într-o di
mineața însorită de 

vară, un grup de ti- 

din Capitală. Adunarea a luat 
sfîrșit cu un frumos program 
artistic prezentat de corul de 
copii și formația de dansuri 
de la Palatul pionierilor, 
Școlile de muzică nr. 1 și 2, 
Orchestra casei de copii A. 8. 
Macarenco, Școala de core- 
graîie și Școala medie nr. 4.

M. ALBU

viitorul
neri veseli își poartă pașii 
prin noul oraș. Sînt foștii 
pionieri de Ia Școala de 7 
ani „Gheorghe Asachi". Ad
mira frumosul lor oraș. 
Toate cele discutate acum 
cîțiva ani în 1961 la adu
narea pionierilor, astăzi au 
prins viață. Cartierele Iile 
Pintilie, Copou, cartierul 
pitoresc Tătărași, sînt de 
nerecunoscut: blocurile cu 
5—10 și 14 etaje, albe și 
luminoase, strălucesc sub 
razele jucăușe ale soare
lui. Grădinițele, școlile, 
căminele, cinematografele, 
spațiile verzi cu locuri de 
odihnă freamătă de veselia 
și rîsul zglobiu al copiilor, 
în fața hotelului turistic cu 
12 etaje, poposesc autobuze 
cu excursioniști. Printre ei 
sînt și mulți pionieri veniți 
să viziteze noul oraș.

Foștii pionieri, acum ti
neri muncitori ute
miști, își aduc aminte 

cu drag de vremea cînd, și 
Ia gîtul lor flutura cravata 
roșie. Acum, ei duc mai 
departe ștafeta succeselor 
predată lor de către pă
rinți.

...Dar să ne întoarcem 
înapoi, în prezent. Pe deo
parte, oamenii muncii din 
Iași dovedesc prin munca 
lor că viitorul va arăta 
întocmai prevederilor de 
plan, pe de altă parte, copiii 
caută să învețe și să se 
poarte astfel încît să fie 
demni de viitorul luminos 
care îi așteaptă.

M. NEGREA

Pe scenă
pentru prima oară
Ne aflăm la o oră de balet. 

Băieți și fete, elevi î.n clasa a 
V-a a Școlii de coregrafie din 
București, exersează cu perse
verența. Pianul acompaniază 
mișcările grațioase ale copi
ilor, executate în ritmul mu
zicii.

— Stai dreapta, Magda... 
Rodica, întinde piciorul bine și 
fii mai atenta. Așa! Vezi că 
se poate ?

Tovarășa profesoară corec
tează poziția viitoarelor bale
rine.

Clopoțelul a sunat de ieșire. 
In mare graba, un grup de 
fete se îmbracă Gabor Mag
dalena. Negrea Rodica, Cioroiu 
Cristina. Brecher Irina, Segal 
Coralia. Flămînd Silvia, Ana 
Bendeanu și Jana Băraru sînt 
așteptate la Teatrul de Opera 
și Balet. Aici, maiștrii atelie
rului de croitorie le fac proba 
la costume. La atelierul de ciz
mărie, li se iau măsura pentru 
încălțămintea de balet.

Au văzut atîtea lucruri fru
moase, costume de basm. îm
brăcăminte strălucitoare...

— Sa mergem, își îndeamnă 
Irina colegele care nu-și mai 
luau ochii de pe scena teatru
lui unde avea loc o repetiție.

Bucuroase, pionierele se în
dreaptă spre școală. Mai au 
doua ore de curs.

★
în curînd, pe scena Teatrului 

de Opera și Balet al R. P. Ro- 
mîne în cadrul spectacolului 
intitulat „O seară de balet", 
le veți vedea și pe micile 
noastre balerine, în baletul 
„Șeherazada" de Rimski Korsa
kov.

M. A.

---- o®

Din toată mima
Ninge. Vîntul suflă cu pute- 

re, ba. din cînd în cînd aduce, 
ca niște rafale, valuri, valuri de 
zăpadă. Pe drum nu e nimeni. 
A, dar iată că dintr-o curte « 
apărut un băiat. încotoșmănat, 
înaintează vesel prin zăpada 
albă ca zahărul. Astăzi e ziua 
cînd el trebuie să meargă la 
grajduri.

Da. micii naturaliști s-au ho- 
tărît să aiute Ia îngrijirea ani
malelor mici. Acesta e unul din 
sectoarele cu care ei participă 
la concurs. Și apoi, vitelușii le 
sînt tare dragi. De aceea, de 
trei ori pe săptămînă merg Ia 
grajduri și ajută din toată ini
ma tovarășilor colectiviști la 
împărțirea hranei, tesală vite
lușii, le schimbă așternutul. 
Le-au făcut și o... carte de vi
zită. Nu rîdeti. Ca să nu-i în
curce, micii .naturalist! le-au 
dat vitelușilor cîte un nume, 
scris pe bucățele de placaj a- 
ninate la gîtul fiecărui viteluș.

Cît de mari vor crește vite
lușii cu ajutorul micilor natu
raliști o să vedem în primă
vară, pentru că președintele 
unității ne-a promis o fotogra
fie. O așteptăm.

(După corespondența pio
nierului Pop Vasile, satul 
Baica, raion Huedin, regi
unea Cluj)

CRISTINA ANDREI



I REVEDERI
In prima pauză, la con

ferința organizației raionale 
de partid Lehliu...

— Tovarășe, mă recu
noști ?

Chipul îmi părea cunos
cut. Mi-am adus aminte de 
o întîmplare petrecută de 
mult.

— Nu cumva ești „doc
torița" ?

-— Chiar așa. Eu sînt.
...Era prin toamna lui 

1946. In Dîmbul Rotund, 
cartier muncitoresc din Cluj, 
fusese înființat un cămin de 
zi pentru copiii ceferiștilor. 
Pe fetița mea, pe atunci de 
3 ani, o duceam în fiecare 
dimineață și o luam seara 
de la acest cămin. Intr-o 
seară, se lovise la un de
get. Plîngea. Am găsit lingă 
ea o fetiță cam de 10—11 
ani, care făcea pe doctorul. 
Avea și un fel de „trusă 
medicală”: un băț care ți
nea loc de siringă, puțină 
vată și o bucățică mică de 
tifon. Se străduia să-și con
soleze „pacienta".

— Cum te cheamă 
tine ? — am întrebat-o.

■— Silvia.
•— Și a cui ești tu ?
— A lui Silvia.
i— Siivia și mai cum ?
— Silvia Cioloca.
Silvia Cioloca era femeie 

'de serviciu la căminul de 
copii.

— Și ce vrei tu să te faci 
cînd ai să fii mare ?

— Eu, nene, doctoriță mă 
iac...

...Au trecut anii.
După ce m-a întrebat 

'de-ai mei, după ce mi-a po
vestit pe scurt despre fami
lia ei, vechea mea cunoștin
ță mi-a spus:

— Știți, n-ați greșit. A- 
cum sînt chiar doctoriță în 
raionul acesta. Tovarășii mei 
m-au ales delegată la con
ferința raională.

NICOLAE BIVOLU

R. ADRIAN

cargou romînesc 
la apa ! Ca și ce-

Xenia Vasile, 
ajută să-i pro-

școlărița pe care o 
fotografia a doua, 

ia o pereche de șo- 
Atentă ca întotdea-

utemista

au preferințele

Patria mea
Ce drag mi-e să privesc țara, 
Cu lanuri, sonde și munți
Cu păduri ce-nverzesc primăvara 
Și păsări, să stai să le-asculți. 
De-i vară, în aur, tot lanul 
Se-mbracă. Și cu drag tu privești, 
Că-i bogat și întins Bărăganul, 
Peste tot, mîndre holde zărești... 
Și privirile-n cîmpii întîlnesc 
Tractoare ce ară ogorul 
Și n sunetul lor îți șoptesc, 
Voioase și clar, viitorul. 
ȘȚsonda ce duduien vale 
Vestește și ea viața plină.
S-au dus vremi de chin și de jale. 
Grădinile^jîd în lumină.

. rutd, merg cîntînd, pionierii, 
rața le flutură-u^vînt...

‘ ’ ■'-s7'ca-«iîine

a-

Cladirea căminului cultural 
din comuna Aroneanu, raionul 
Iași este nouă. Colectiviștii vin 
cu drag aici, să-și petreacă 
timpul liber. Pretutindeni îi în- 
tîlnești — la bibliotecă, la 
cinematograf sau în sala de 
spectacole, admirînd frumoa
sele programe artistice prezen
tate de brigada artistică de 
giiație din comună. 
...,,Bună-i viața, mai badie, 
La noi în gospodărie : 
Am primit roade bogate, 
Care pline, încărcate, 
De-aia-mi place, Gheorghe, mie 
Sa lucru-n gospodărie!“

Cu cît suflet și cu cîta pa
siune cîntă Elena acest cîntec. 
Tînăra colectivistă Elena Bar- 
bieru este fruntașă în Gospo
dăria agricolă colectivă „Dru
mul belșugului". Nici nu-i de 
mirare Elena-i harnică foc și 
cunoaște bine muncă cîmpu- 
lui. Dar și-n brigadă artis
tică de agitație. Elena este frun
tașă. Dansurile, cîntecele și

„Magazi- 
\ de noul

cu co-

Pe Calea Victoriei nr. 32, pri
virea îți este atrasă de monu
mentala construcție a unui bloc 
modern — o nouă floare de 
beton ce se adaugă nenumă
ratelor construcții ce împodo
besc Capitala. Și, afiîndu-te în 
acest loc, nu poți să nu observi 
pe frontispiciul de piatră, scris 
cu litere jucăușe și colorate 
de neon, cuvintele: , 
nul copiilor". E vorba 
magazin pentru copii aflat la 
parterul acestui bloc 
Ioane monumentale.

Și cum nu toți copiii l-au vi
zitat, ne-am gîndit să vi~l pre
zentăm prin intermediul apara
tului de fotografiat.

Ce înfățișează prima foto
grafie ? După cum arată și ima
ginea, elegantele și călduroa
sele paltoane căptușite cu bla
nă sînt foarte apreciate de 
micii cumpărători.

Daniela, 
vedeți în 
vrea să-și 
șoni albi, 
una, 
vînzătoarea, o 
beze.

Cei mai mici 
lor •’ păpușile, ursuleții de ca
tifea etc. Am înregistrat pe 
peliculă și acest aspect. Dar 
cîte alte mărfuri de bună cali
tate —■ confecții pentru copiii 
de toate vîrstele, încălțăminte 
trainică, lenjerie, jucării — nu 
se,găsesc în acest nou și ele
gant magazin destinat celor 
mici.

recitările pe care le pregătește 
cu colectivul brigăzii, toate 
vorbesc despre viata noua a 
colectiviștilor, despre munca 
și roadele bogate pe care le 
obțin. Multe s-au schimbat în 
comuna lor, o data cu înființa
rea colectivei. Și viața, și oa
menii. Becurile electrice lumi
nează astăzi ulițele comunei, 

ELENA
ca ziua. Zeci de noi locuințe 
și-au făcut tinerii de aici Ti
nerețea și bucuriile au prins 
viața în comuna lor.

...Pe tînarul tractorist Gheor- 
ghe Chifan, Elena l-a cunoscut 
în gospodărie. Rîde cînd își 
amintește ce spunea o batrîna 
din sat : „Dacă intri în gospo
dărie, cum faci cu zestrea?"...

Acum, Gheorghe este plecat 
la cătănie și Elena îl așteaptă.

Am să-ți trimit vești 
multe, despre toate... Am să-ți

CARGOUL

Ba, 
Ion

constituie mîn- 
Sînt doar pri- 
romînești, de

Cerul e mohorît, iar vînt'ul 
suflă cu tărie. Dar aceste vi
tregii ale anotimpului nu sînt 
în stare sa împiedice avîntul 
constructorilor do nave, 
oamenii din brigada lui
Savin, risipiți în interiorul 
scheletului masiv al celui de-al 
8-lea cargou de 4.500 tone, 
împletesc sfîrîiturile aparatelor 
de sudura cu cînt'ece înari
pate...

Urc pe scara de la pupa car
goului, aruncîndu-mi o clipă 
privirile peste întinderile oțe
tii de apă. Savin mă întreabă :

— Cu ce treburi pe la noi ?
— Micii noștri cititori vor sa 

afle noutăți în legătura cu cel 
de-al 8-lea cargou de 4.500 
tone...

Fața Iui Savin se însenina.
— Cargoul acesta, „Craio

va", la fel ca și celelalte care 
l-au precedat, 
dria noastră, 
mele cargouri 
acest tonaj...

— în ce stadiu se află lucră
rile ?

— Păi, corpul vasului este 
montat în întregime. Se mai 
fac ultimile lucrări la raioane
le 1 și 13. De asemenea, la 
puntea de comandă se sudează 
ultimele părți.

în timp ce-mi spunea cele 
de mai sus, ma uitam ba în 
dreapta, ba în stînga. Se vede 
treaba că șeful de brigadă mi-a 
înțeles curiozitatea, căci pîna 
la urma mi-a zis :

— Hai să facem o vizita 
prin cargou. Uite, aici e raio
nul 1 și dincolo 13. Munca se 
desfășoară în bune condițiuni, 
fiindcă avem oameni de nă
dejde. îl vezi pe tînărul acela 
de lînga gura de magazie ? E 
Gheorghe Bejenaru. Are numai 

ani, dar se număra printre 
mai buni sudori. Uite-1 și 
Petre Burlacu. Și acesta e 
lucrător bun, deși e tot atît 
tînăr. Cu ei și cu ceilalți 

pe 
ținem 

l de a lansa în 
ale noului an car-

19 
cei 
pe 
un 
de 
constructori entuziaști de 
șantier, sperăm să ne 
angajamentul 
primele zile < 
goul la apa.

...Un nou < 
va fi lansat 1 
lelalte, el va duce peste mari 
și țări faima constructorilor de 
vase de pe șantierul naval din 
Galați...

scriu în fiecare săptămînă, i-a 
spus Elena la plecare lui 
Gheorghița. Și Elena s-a ținut 
de cuvînt... „Și să știi că re
colta de toamna este foarte 
buna. Acum ninge pe la noi și 
zăpada s-a așternut pe ogoare", 
î-a scris deunăzi. într-o scri
soare, Elena. Dar ar fi putut 
să-i scrie și despre altceva : 
despre lucrurile frumoase pe 
care și le-a făcut din veniturile 
obținute pentru zilele-munca 
în gospodărie. Și-a făcut îm
brăcăminte de tot felul, len
jerie frumoasa, preșuri, covoa
re și multe altele, trebuin
cioase gospodăriei. Acum, E- 
lena vrea să-și ia mobila, are 
banii gata pregătiți. Așadar, 
„Zestrea" e munca în gospo
dăria colectiva, hărnicia.

Acum, o surpriză : gospodă
ria colectiva din comuna le va 
îmbogăți... „zestrea" cu un fru
mos dar de nunta. Elena se 
număra doar printre fruntașele 
din gospodărie!

ILEANA LUPEȘ



de porumb.

Pionierii din Berezniki au deseori 
oaspefi. In asemenea cazuri, te
lescopul poate ii scos în aer liber.

(urmare din pag. l-a).

instituții de cultura vor intra 
în funcțiune. Tot în acest an, 
46 mii de noi apartamente își

MUZEUL

Școala a fost mutată în- 
tr-o clădire noua.

Colectivul de conducere 
al unității s-a bucurat: el a 
primit școala veche.

— Vom înființa aici un 
muzeu! Un muzeu pentru 
toți — unul popular, a ho- 
tărît colectivul de condu
cere al unității.

Toți își amintesc cu plă
cere cum au adunat mate
rialul pentru muzeu...

Și iată-mă și pe mine um- 
blînd prin muzeu, străduin- 
du-mă să-l denumesc pe 
baza exponatelor : uneori mi 
se pare că este istoric :... 
„Din anul 1945 pînă în 1960 
au fost construite 428 de 
Case noi'’.- Aceasta arată cît 
'de mult s-a dezvoltat satul 
în ultimul timp.

Dar iată că vad macheta 
colibei lui Lenin, de la Raz- 
liv... Copii ale decretelor le
niniste cu privire la pace 
și la pămînt... Cărțile lui 
V. I. Lenin... Și mi se pare 
că altfel nici nu poate fi 
denumit muzeul decît: 
„Lenin“.

Exponatele sălii urmă
toare arată pasiunea pionie

rilor pentru științele natu
rale, cum s-au ocupat ei de 
.creșterea peștilor, a iepu
rilor, cum au cultivat pomi 
fructiferi pentru colhoz...

DESCOPERIREA 
UNEI STELE

Satul văzu într-o dimi
neață un turn, cu o cupola 
mare și cu țeava unei arme 
ieșind din ea!

— O cazemată ? ! exclamă 
o colhoznică în vîrsta.

—■ O armă pașnică, o li
niștiră constructorii obser
vatorului școlii :—- Vasea 
Kuruț și Vanea Kikalo. O 
să observăm cerul!

Și în curînd, colectivul de 
conducere al unității trimise 
De la casele oamenilor bi
lete : „Vă invităm sa ve
deți eclipsa solara”...

— O să urmărim cum se 
ascunde Soarele în dosul 
Lunei —• i-au explicat lui 
moș Ivan, copiii.

Lipindu-se cu pleoapa de 
ocularul telescopului, așa 
cum i-au arătat „astrono
mii”, moș Ivan urmărea cu 
atenție și curiozitate depla
sarea discului Lunei între 
Soare și Pămînt.,5

dezvoltarea învațămîntului, 
culturii, ocrotirii sănătății, vor 
însuma 17 miliarde lei, cu 10 
la suta mai mult decît în 1961. 
Numărul sălilor de clasă din 
țara noastră va crește, în 1962, 
cu încă peste 3.000, iar spațiul 
pentru învățămîntul superior 
va fi sporit considerabil și noi

înainte, pe drumul 
desăvirșirii 
socialismului

De atunci, colhoznicii vi
zitează adesea observatorul 
pionieresc.

O data, unul din ei, ob- 
servînd cerul serii, ex
clamă :

?— Văd o stea zburătoare !
Noua stea s-a dovedit a 

îi sputnikul sovietic !
DOUA DARURI

Anea a semănat porumb. 
Nu l-a semănat singura, ci 
împreună cu prietenele ei: 
Milana Kuruț, Sofia Iliașe- 
vici, Ana Dukat și altele. 
Și ea a devenit șefa „bri
găzii" școlare de producție.

Au scornit în școala un 
lucru nemaiauzit: să creeze 
un soi propriu

Au încrucișat porumbul 
dințat local cu soiul „VIR- 
17“ și au început să-l îngri
jească.

Și cînd agronomul, Ivan 
Ivanovici Varga, l-a cerce
tat, încercînd chiar un bob 
între măsele, a exclamat:

— Ăsta, da, porumb ! Prin 
ținuturile noastre nici nu s-a 
mai pomenit un asemenea 
porumb.

Ăsta, 'da, porumb ! se miră oasp eții.
— Bun, repetă Dmitri Ivanovici, fostul director al școlii (în prezent 

președintele colhozului „Lenin"). Se cultivă pe lotul școlar!

Au însamîntat cu noile 
semințe ogorul școlii și po
rumbul a dat o recolta ne- 
maiîntîlnita prin acest'e me
leaguri !

Cu un asemenea dar nu le 
era rușine sa se duca în col
hoz.

— Tovarășe președinte, 
primiți din partea școlii 
doua daruri... Semințe din 
noul soi și...

r—- Semințele de porumb- 
le văd, a zîmbit președin
tele, dar unde-i cel de al 
doilea dar ?

— ...Noi sîntem, pricepe
rea noastră !

Colhoznicii le-au primit 
Cu bucurie în rîndurile lor 

absolventele clasei a 

opta, și nu s-au înșelat. E- 
chipa cultivatorilor de po
rumb condusă de Anea a 
devenit curînd cea mai bună 
din colhoz.

Apoi a devenit vestita în 
întreaga regiune...

V. GOLÎȘKIN
Școala de 8 ani din Berezniki 
raionul Svaleavski, U.R.S.S.

(După „Pionierskaia
Pravda”) 

a

vor primi locatarii —» familii 
de oameni ai muncii iar aproa
pe 700 de sate vor fi electrifi
cate.

Iată, dragi cititori, cîteva din
tre datele cuprinse în cele 
două documente prezentate 
marelui sfat al țarii noastre. 
Dar cifrele sînt cifre, nu pot' 
cuprinde în ele toată măreția 
înfăptuirilor minunate despre 
care grăiesc. Noi însă, cu ini
ma calda și sufletul luminat de 
bucuria vieții fericite, mereu 
mai fericite pe care O trăim, 
știm ce simbolizează aceste ci
fre, vedem cu proprii noștri 
ochi realizările grandioase ce 
le exprimă. Și alături de 
întregul nostru popor, ne bucu
ram că patria noastră socialis
tă, zi de zi, an de an pășește 
tot mai măreață spre comu
nism. Și acest' lucru, copii, ne 
încălzește și mai tare inima, 
ne luminează și mai mult su
fletul.

Ceea ce trebuie sa nu uitați 
voi nici o clipă, e aceea că cu 
cît patria dragă devine mai mă
reață. mai înfloritoare, cu atît 
cerințele în pregătirea voastră 
ca viitori cetățeni, construc
tori, sînt mai înalte.

■ 0 noua tentară 
" dotă colonialismului 
K .Cînd, la 18 decembrie a.c., 
I la o conferință de presă, mi- 

nistrul Apărării al Republicii 
® India — Krishna Menon, a de- 
® clarat ca „divizia a 11-a a ar- 
® matei indiene, susținută de a- 
* viatie și marină, a pătruns în 3 B puncte pe teritoriul Goa cu
■ scopul de a salva populația a-
B cestui teritoriu de represiuni- 
B ie și teroarea autorităților “co- 
q lonialiste portugheze", impe- 
K rialiștii au rămas foarte mirați. 

Orbiți de furie, 
mat dezacordul

® acțiune justă a 
® Dar ce s-a
■ fapt ?

GOA, DAMAN și DIU — ul
timele posesiuni colonialiste

ei și-au expri- 
față de aceasta 
Indiei...
întîmplat, de

B pe pămînt'ul Indiei — au stat
451 DE ANI în robia colonia- 

g liștilor portughezi. Viata celor 
H peste 600.000 indieni din aces- 
7 te trei colonii era un adevărat

iad, iar de pe teritoriul acestor 
® colonii, mercenarii lui Salazar

(dictatorul fascist al Portuga-

Seara se lăsase de mult. Lu
minile reclamelor țipătoare 
proiectau pe trotuarele aproa
pe goale fîșii colorate, ireale.

Tom sta încremenit, parcă, 
pe scăunelul său și., aștepta.

Din cînd în cînd, lovea încet 
cu peria în lădița în care erau

rînduite frumos cutiile cu cre
mă. Părea că ar fi dorit mai 
mult să-și alunge somnul ce-1 
cuprinsese decît să atragă a- 
tenția rarilor trecători.

li mai lipseau 5 cenți. Numai 
5 și și-ar fi putut îndeplini do
rința! De-o săptămînă, în fie-

•

Gloria Flody, așa 
se numește micuța 
negresă pe care o 
vedeți în fotogra
fie, e din orașul 
american Jackson. 
Mergea pe stra
dă... Deodată, de 
'după un colț, se 
ivi o mașină cu 
niște huligani beți. 
Ei au aruncat asu
pra fetiței o plasă, 
tîrînd-o după ma
șină, pe stradă. 
Micuța negresă a 
avut mult de sufe
rit din cauza ră
nilor grele. Crimi
nalii însă au fost... 
achitați!

în America „li
beră", rasiștii se 
poartă cu negrii 
de parcă aceștia ar 
fi niște robi,

•

care zi, Tom punea de-o parte 
cîțiva cenți din puținii pe care 
îi cîștiga. Voia să-j cumpere 
surioarei sale, Abdala, o pă
pușă. Un dar pentru Anul Nou! 
Abdala nu avusese niciodată 
nici un fel de jucării. Și nici el 
nu avusese.

Tom își dorise din totdeauna 
o jucărie, dar n-a avut. Acum 
are 9 ani și e lustragiu. Cu ce 
cîștigă, abia-și poate cumpăra 
o bucată de pîine. Viața lui ? 
Chinuită și lipsită de bucurii, 
ca a tuturor copiilor săraci din 
S.U.A.

Abdala e mică. Ce bucurie 
i-ar face, mai ales acum cînd e 
atît de bolnavă. Și medica
mentele sînt atît de scumpe in
cit familia lui niciodată nu le 
va putea plăti. Dimineața, la 
plecare, l-a urmărit cu privirea 
aproape stinsă. Lui Tom i se 
strînge inima cînd își amin
tește! De aceea, nu vrea să se 
ducă acasă fără păpușă.

Lingă Tom s-a oprit un chef
liu.
— Mă, tăciune negru, ai a- 

dormit? Fă-mi pantofii oglin
dă!

Speriat — cu cheflii a avut 
de multe ori de furcă — micul 
Tom i-a făcut pantofii. Mulțu

mit, chefliul i-a pus în palmă u 
7 cenți. ■

Era tîrziu dar Tom știa un- gj 
deva o dugheană de unde se 
putea cumpăra și la ora asta.

Niciodată Tom n-a fost atît H 
de fericit. Deși toată ziua nu _ 
mîncase nimic, nu se simțea “ 
flămînd, și nici lădița nu i se ® 
părea grea. Qg

„Abdala doarme. Ea nu știe 
ce bucurie mare o așteaptă"... 
Tom zbura parcă, spre casă, w 
ținînd într-o mină lădița, iar fâ 
în cealaltă prețiosul dar... K

Deschise ușa. Dar... ce s-a 
întîmplat?! Mama, stînd jos, 
tăcută, îl privește cu ochii ® 
mari, nedeslușit, într-un fel B 
care-1 înspăimîntă. Abdala stă E>J 
încremenită, în același loc în ' 
care o lăsase dimineață.

— Abdala !... Abdala, iată ce ■ 
ți-am adus! O păpușă... E B 
nouă. Am cumpărat-o pentru — 
tine... Zice mamă... Ascult-o, v 
Abdala... e a ta!

Dar Abdala nu i-a răspuns. B 
Nu mai putea întinde mina ei g 
mică spre păpușă.

Nici nu mai putea auzi cum , " 
păpușa ei, înclinată de Tom, a ® 
rostit automat și strident: Es 
mamăă...

M. CALIN

liei) deschideau focul asupra 
vaselor de pescuit indiene.

Guvernul Indiei a cerut în 
nenumărate rînduri Portugaliei 
să ducă tratative în vederea 
lichidării acestor colonii. Dar 
de fiecare dată, bucurîndu-se 
de sprijinul puterilor imperia
liste (S.U.A,, Anglia, Franța 
ș.a.) guvernul fascist portughez 
refuza cu obrăznicia specifică 
colonialiștilor.

Ca și în celelalte colonii ale 
sale — Mozambic, Angola — 
și în Goa, Daman și Diu colo
nialiștii portughezi masacrau 
fără milă populația indiană, o 
exploatau deosebit de crîncen.

Lupta neînfricată a patrioți- 
lor din Goa, și din Daman și 
Diu. urmărită cu simpatie și 
de poporul nostru, ca de altfel 
de către toate țările socialiste, 
a căpătat biruință deplină abia 
la 17 decembrie, anul acesta, 
cînd forțele armate indiene au 
eliberat aceste străvechi teri
torii indiene.

De pe harta lumii au mai 
dispărut trei pete negre — încă 
o dovada că cel din urmă ceas 
al rușinosului regim colonial 
se apropie.
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$ Excursie didactică- 

științifică
> Un grup de peste 90 de
< sludenți, fruntași la învă-
> țătură, de la Facultatea
< de medicina generală din
> cadrul Institutului de Me-
< dicină și Farmacie
> Cluj, a plecat zilele 
x. cute într-o excursie 
•> dactico-științifică. Ei
x vizita stațiunile balneo- 
o climaterice de pe Valea 
x Oltului și stațiunea Ocna 
■$ Sibiului. Studenții vor 
x studia acțiunile terapeuti- 
>> ce ale apelor minera- 
x le, aplicarea tratamen-

tului balnear și altele.

n

In ajutorul micilor

Ce trebuie

Suna ianuarie

nafuralișfi

tăcut
pe loturile

experimentale,
și in răsadnițe

m sere

Lecția 6-a

Să cunoaștem albinele și viața lor
Cunoașterea albinelor și a 

vieții lor este deosebit de în
semnata pentru noi ca sa ur
mărim cum nectarul din flori 
este transformat în miere și 
polenul — în hrana pentru albi
ne. Aceasta pentru a interve
ni activ în viata lor. Albinele 
din punct de vedere zoologic 
fac parte din ordinul insecte
lor cu aripi membranoase.

Ele trăiesc toata viata aso
ciate într-o familie în care se 
găsesc 30-80 mii de indivizi. 
Familia cuprinde 3 feluri de 
indivizi: matca, albinele lu
crătoare și trîntorii. Aceste 
trei feluri de albine se deose
besc unul de celalalt după for
ma, nrarime, lungimea aripioa
relor și unele detalii pe care le 
vom descrie în cele ce ur
mează.

Corpul albinei este format 
din 3 părți principale : cap, to- 
race, abdomen. La cap se ob
servă 2 ochi compuși și 3 sim
pli, o pereche de antene și un 
aparat bucal. Capul are formă 
diferita la cei 3 indivizi. La al
binele lucratoare, capul este 
triunghiular, cu ochii simpli 
situați pe creștet. La matca, o- 
chii simpli sînt mai coborîți pe 
capul rotund, iar la trîntor, 
capul este mare, cu ochii com
puși pe laturile lui și cei sim
pli coborîți.

Antenele sînt prinse în par
tea de jos a frunții și puse în 
mișcare de mușchi. Pe ele sînt 
situate organele mirosului și 
pipăitului.

Toracele este compus din 4 
segmente care poarta în partea 
superioară 2 perechi de ari
pioare, una mai mare și alta 
mai mică, iar în partea infe
rioară, 3 perechi de piciorușe.

Abdomenul este alcătuit din 
6 segmente la albina lucrătoare 
și la matcă și din 7 segmente la 
trîntor. La capătul abdomenu
lui se găsește acul, iar de par
tea inferioara se găsesc oglin
zile cerifere. producătoare de 
ceară.

Corpul este protejat de un 
înveliș rezistent (scheletul al
binei) cu numeroși perișori 
care servesc la apărarea corpu
lui de praf sau de corpuri stră
ine. De asemenea, acești peri
șori opresc polenul pe care al
binele îl string în coșulețele 
celei de a 3-a perechi de pi
cioare.

Piciorușele. La partea infe
rioară a toracelui, se articu
lează 3 perechi de picioare, 
care servesc la susținerea cor
pului și ca organe de locomo
ție ; servesc la curățirea corpu
lui de polen, la strîngerea po
lenului și la clădirea celulelor 
de faguri. Fiecare picioruș se

compune din 9 articole. Prima 
pereche de picioare sînt mai 
mici și prezintă pe al 4-lea ar
ticol perișori care formează o 
periuță ce servește la curățirea 
ochilor, iar pe următorul arti
col sînt peri cu ajutorul cărora 
strînge polenul de pe corp. A 
doua pereche de picioare, sau 
perechea mijlocie, prezintă peri 
deși și un pinten cu ajutorul 
cărora curata corpul de polen. 
Matca și trîntorul nu au acest 
pinten fiindcă nu se folosesc 
de el.

A treia pereche de picioare 
sînt adoptate pentru strîngerea 
și transportarea polenului ne
cesar hranei. în partea infe
rioară a celui de al 4-lea seg
ment al piciorului se află „co- 
șulețul" în care se aduce po
lenul. între articulația a 4-a și 
l-a ale piciorușelor se afla niș
te țepi care formează piepțeni, 
iar în partea internă se afla 
10-11 rînduri de perișori care 
formează periuțele ce servesc 
la curățirea corpului de polen. 
El este umezit de nectar per- 
mițînd ca greutatea să fie com
pacta și egala în cele 2 coșu- 
lețe, lucru ce le permite u- 
șurința la zbor.

Aripioarele. Suprafața Iot 
este prevăzută cu tuburi chi- 
tinoase ce comunică între ele. 
în timpul zborului, albinele e- 
xecuta pînă la 440 mișcări pe 
secunda din aripi. Fără încăr
cătura zboară cu viteză de 65 
km/oră iar cu încărcătura zboa
ră 15-30 km/ora. Spre a nu for
ța zborul pentru găsirea hra
nei, stupina trebuie așezata, 
după cum am mai spus, la 1-2 
km. de sursa de hrană.

Alcătuirea interioară
Aparatul digestiv e repre

zentat de un tub care pornește 
de la orificiul bucal, străbate 
corpul și se termină în orificiul 
anal, din partea posterioară a 
abdomenului. Este compus din 
3 regiuni: intestin anterior, 
mijlociu și posterior.

Intestinul anterior începe cu 
cavitatea bucală, faringe, eso
fag și gușe în care se păstrea
ză temporar hrana. Faringele 
este un tub scurt și gros. Eso
fagul străbate toracele, iar în 
prima parte a abdomenului se 
dilata formînd gușa, care re
prezintă rezervorul de hrană. 
Nectarul depus în această gușe 
se transforma în miere datorită 
unor fermenți din interiorul ei. 
Intestinul mijlociu, sau stoma
cul albinei, reprezintă partea 
principală a tubului digestiv 
unde are loc digestia.

(Continuare în numărul viitor)

din 
tre- 
di- 

vor
semănă-

de

Vom începe cu 
îngrășămintele. Bă
legarul care va 
servi Ia răsadnițe 
se va depozita în 
grămezi înguste, 
mai multe la număr, 
pentru a îngheța 
mai repede.

Se transportă 
mranita la margi
nea parcelelor pen
tru a o întrebuința Ia
turile și plantările florilor 
primăvară. Se repară tocurile 
și geamurile de răsadnițe. Se 
cură[ă semințele florilor de 
pleavă și de alte impurități. în 
zilele mai calde, răsadnițele 
reci se aerisesc.

în sere se execută lucrări de 
îngrijire a florilor și înmulți
rea lor (prin butași, prin se
mințe etc.)

In mijlocul nămeților de zăpadă, pe un ger de 15—20 
grade sub zero, înfruntînd suflul rece al vîntului de iarnă 
cresc, fără să le pese de nimic, flori și plante, se coc 
roșii, castraveți... Toate acestea, bineînțeles, nu afară ci 

/ în seră. In serele din masă plastică construite în între
prinderea „Anticoroziv", București.

-------------------------- O® O----------------------------
Rezolvarea problemelor publicate 

în nr. 51
Problema nr. 1 — Frunza de 

nufăr acoperă iumătate din lac în

Care-i rezultatul ?
1. 

ffiu 
cite 
tru a bate ora 9 ?

2. Intr-o curte se află laolaltă 
găini și iepuri, în total 100 de 
capete și 120 perechi de picioare. 
Cite găini și elfi iepuri sînt ?

3. O găină și jumătate fac un 
ou și jumătate într-o zi și jumă
tate. De cile găini va fi nevoie 
ca să ouă 16 ouă în 8 zile ?

Cîți elevi avea Pîtagora î
Policrate, tiranul Siracuzei, îl 

întrebă într-o zi pe Pitagorai
— O, Pitagora, gloria Helico

nului și răsfățatul muzelor 1 Spu
ne-mi elfi discipoli frecventează 
școala ta ? Cîți lacomi de știință 
îți ascultă, aproape de tine, In- 
țelepciunile ?

— Iată, Policrat, întipărește-ți 
adine în mintea ta ceea ce îți 
voi spune: o jumătate studiază 
frumoasele științe ale matematicii, 
știinfa luminii și adevărului ■, un 
sfert lucrează să descopere legile 
nemuritoare care guvernează na
tura ; a șaptea parte meditează în 
tăcere asupra tuturor celor ce as
cultă ; în afară de aceștia mai sînt 
Încă trei femei.

Ca să bată ora 5, un orolo- 
are nevoie de 5 secunde. De 
secunde va avea nevoie pen-

Problema nr. 2 — lată cele două 
pentagoane înscrise într-un cerc 
desenat dintr-o singură trăsătură.

Problema nr. 3 — Așa trebuie 
șezate cifrele pentru a da pe fie
care coloană, vertical și orizon
tal, suma de 34.

Î2 1 16 5
6 1 5 2 II
3 1 0 7 14
13 8 9 4

a-

necesare 
efectuarea 

forțate

con-
pe

Tot-

Se continuă con
trolul păstrării le
gumelor plante ma
mă și pentru 
sum — o dată 
săptămînă. 
odată se vor 
măsuri pentru
trugerea eventuale
lor focare de in
fecție. Se face dez
infectarea localului 
de păstrare Pr'n 
gazare cu sulf.

Se fac pregătiri 
pentru cultura for
țată a legumelor în 
răsadniță și pentru 
producerea de ră
sad necesar execu
tării culturilor tim
purii în cîmp.

Se procură semin
țele de legume ne
cesare pentru însă- 
mînțarea 
cîmp.

Se instalează ră
sadnițele calde pen
tru producerea ră
sadurilor 
pentru 
culturilor 
de legume în răsad
nițe. Pînă la 20 ia
nuarie se plantea
ză tomatele (roși
ile) și ardei în seră 
pentru culturile de 
iarnă-primăvară.

Se face controlul pomilor 
stratificați în toamnă și al 
pomilor din cîmpurile de for
mare

Se bătătorește zăpada în jurul 
șanțurilor cu pomi stratificați. 
Se desfundă șanțurile de scur
gere pentru a înlesni scurgerea 
apei. Se face controlul arbuș
tilor fructiferi și butașilor puși 
la stratificat. Intre 1—10 ianu- 

- arie, se stratifică semințele 
speciilor de pomi semințioase 
cum ar fi: mărul, părul și gu
tuiul.

Se scutură zăpada de pe ra
murile pomilor în scopul de a 
împiedica ruperea lor. Se bă
tătorește zăpada în jurul pomi
lor pentru a împiedica accesul 
rozătoarelor care ar roade 
scoarța pomilor tineri

Se string și se distrug prin 
ardere cuiburile de omizi exis
tente pe ramurile pomilor. Se 
controlează și se iau măsuri de 
protejare a livezilor de pomi 
contra iepurilor.

Se reține zăpada pe terenul 
cultivat cu căpșuni.

Ing. I. ROVENȚA
Palatul pionierilor, 

București

Desen de BURSCHI GRUDER
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Să facem cunoștință:

mă numesc Rodica
Dragi prieteni, de la început 

trebuie să vă spun că sînt foar
te emoționată. îmi 
dreptate, desigur, cînd 
spune că acesta este 
meu articol pe care îl 
pentru gazeta noastră, 
„Scînteia pionierului", 
scris de cîteva ori acest arti
col, dar de fiecare dată mi se 
părea că nu este destul de 
bun. destul de frumos, pentru 
a putea fi publicat. Și atunci 
m-am gîndit să încep prin a 
mă prezenta pe mine. Iată...

Sînt noua voastră prietenă 
și mă numesc RODICA.

Pînă nu de mult, cea care 
stătea de vorbă cu voi în pa
ginile gazetei și care răspun
dea la scrisorile voastre era 
Ileana. Dar ea, terminînd clasa 
a 7-a, s-a înscris la o școală 
profesională și este foarte ocu
pată. De aceea, în locul ei, la 
redacție am sosit eu — Rodica. 
Cred că și cu mine, dragi prie
teni, — cititori și corespon
denți ai gazetei — veți fi la fel 
de buni prieteni ca și cu Ilea
na. Eu voi citi scrisorile voas
tre, voi răspunde la ele, prin 
poștă sau prin gazetă, le vom 
publica pe cele mai bune.

La redacție, poștașul aduce 
zilnic, în tolba lui, zeci de scri
sori prin care prietenii gaze
tei povestesc despre cele mai 
frumoase acțiuni organizate în 
vacanta de iarnă. E foarte plă
cut să afli într-o singură zi a- 
tîtea vești, care îți umplu ini-
I Bl ■

ve(i da 
vă voi 
primul 

scriu 
pentru 

Am

Ia „Electroputere11
Pioniera Trifa Mar

cela recita pe un 
ton cald un frag
ment din „Balada to
varășului care a căzut 
împărțind SCÎNTEIA 
în ilegalitate", de Vic
tor Tulbure. Ceilalți 
pionieri din detașa
mentul claselor a VU-a 
A și a Vil-a B ascul
tau atenți... Parcă ve
deau aevea chipul 
dîrz al luptătorului, al 
celui care răspîndea 
SCÎNTEIA — cuvîn- 
tul partidului...

recitat 
dedi- 

eroice a 
pentru o 
— viata 

secare

în șezătoarea lor, 
pionierii au 
multe versuri 
cate luptei 
comuniștilor 
viață nouă 
fericită de
bucură poporul nos
tru azi.

Prin versurile poe
ziei „Doftana", recita
tă de pioniera Arde- 
leanu Liana, prin cîn- 
tecele „Steagul parti
dului", „Sub al păcii 
stindard" și altele co-

pm au evocat mo
mente din lupta co
muniștilor, au 
recunoștința 
o poartă 
Muncitoresc
pentru copilăria lor fe
ricită.

arătat 
pe care 

Partidului 
Romîn

Corespondentă de la 
Școala de 7 ani nr. 4, 

Oradea

bine
gazetei noas-

ma de bucurie, 
ca, prin paginile 
tre, să organizăm un adevărat 
schimb de experiență privind 
munca din grupe, detașamen
te, unități. Azi, de pildă, m~am 
gîndit să publicăm cîteva din 
cele mai frumoase scrisori care 
vorbesc despre felul în care 
pionierii își petrec zilele va
cantei de iarnă.

Ați citit scrisorile publica
te ? In zilele de vacantă care 
au rămas, pute ti organiza și 
voi activități asemănătoare. 
Nu uitați să scrieți apoi redac
ției. Voi răspunde cu multă 
bucurie scrisorilor voastre.

Pe curînd, 
RODICA

IARNA
Uite iarna! ...Ea o fi?! 
Frece-n zbor de sănioare 
Pe potecile de ger, 
Prin nămeții de ninsoare.

Și la fiecare geam
’Nalță oameni de zăpadă...

Intr-una din zile, pionierii 
din detașamentul claselor a

VI-a au intrat pe poarta Uzi
nelor „Electroputere". In 
curtea marei uzine, realizare 
a regimului nostru democrat- 
popular, am rămas uimiți de 
impunătoarea clădire, llalele 
mari ne-au întimpinat cu 
zgomotul ritmic al mașinilor, 
cu zîmbetele muncitorilor.

La hala de transformatoare 
electrice ne-a condus o mun
citoare fruntașă. Ea ne-a vor
bit despre felul în care se 
lucrează motoarele electrice. 
Acolo am văzut zeci de mun
citori care înfășurau firele de 
aluminiu sau de cupru în 
benzi izolatoare apoi, îmbră
cat! bobine pentru motoare.

Muncitorii uzinei ne-au 
vorbit cu mtndrie despre mo
toarele făcute de ei, pe care 
le găsești în multe întreprin
deri, uzine și fabrici din țară.

Despre vizita noastră am 
scris cîteva pagini în jurna
lul detașamentului, și am a- 
dăugat: „Nu peste mult timp 
îi vom vizita iar pe prietenii 
noștri de la „Electroputere".

larnă dragă, fulgi de nea, 
Și patine pe ghețuș, 
In desaga ta-i vacanță 
Drumeții și derdeluș !

BALADA 
IX-a

ANISIA 
cl. a

Mureșan Cornel de la 
ani nr. 1 Bușteni, se an- 
perseverență la schi în

Pionierul
Școala de 7
trenează cu ,-------------
vederea participării la Spartachiada 
de iarnă a pionierilor și școlarilor.

Foto: GR. POIANA

IAROVOIU PAUL 
cl. a VI-a B,

Școala medie nr. 2, Craiova

D<3

Costea Ma-

Costea

în

dat

curtea 
concu-

fru- 
săl-

înainte de concurs", desen de pionierul ALDEA ȘTEFAN de la 
cercul de pictură al Palatului pionierilor din București.

Printre pri- 
află

LA CĂMINUL CULTURAL
Multe și frumoase sînt ac

țiunile care se desfășoară la 
căminul cultural din comuna 
noastră. De multe ori, pe scenă 
apare și echipa artistică a uni
tății noastre, care prezintă 
moașe cîntece, poezii și 
tărețe dansuri populare.

Chiar zilele trecute am
un program artistic. Spectato
rii au fost colectiviști din co
mună, împreună cu familiile 
lor. Cu cîteva zile înainte de 
serbare ne-am dus și am ajutat 
la curățenie, am șters geamuri
le și am așezat băncile, am pus 
lozinci. In ziua cînd am pre
zentat programul, în sală to
tul avea un aer de sărbătoare.

Pionierii din echipa artistică, în 
culise, făceau ultimele pregă
tiri. Dar iată că se trage cor
tina. Programul este deschis 
cu cîntecul „Republică, mărea
ță vatră" executat de cor. Ur
mează apoi recitări închinate 
partidului și republicii noastre, 
poezia „Pacea", „Cîntec de 
dragoste pentru țara sovietică" 
și multe alte cîntece. Specta
torii ne răsplătesc cu îndelun
gate aplauze. Au petrecut 
după-amiază frumoasă!

PETRILA V. COSTICA 
cl. a Vil-a

Școala de 7 ani, sat Suhuleț 
comuna Tansa, raionul 

Negrești

Ne aduce bulgări mici, 
Flori de zahăr în livadă,

E o zi minunata de iarna. In 
curtea Palatului pionierilor din 
Brașov s-au adunat mulți copii. 
E mare veselie. Peste cîteva 
clipe, se va da plecarea în între
cerea de săniuțe, organizata de 
cercul sportiv al Palatului.

Douăzeci și patru de săniuțe 
frumos aliniate sînt gata sa se 
avînte pe albul zăpezii. Partici- 
panții la întrecere au început pre
gătirile încă de cînd a dat prima 
zăpadă. Printre ei se află pionie
rii Bogdan Horia, Toth Gheor- 
ghe, Rusu Adorian și 
rius.

Startul a fost dat I 
mii care pornesc se 
Marius și Soiu Mihai.

Pionierii adunați
Palatului îi încurajează pe 
renții care coboară panta cu o 
viteză amețitoare. Aproape de 
locul sosirii, Costea Marius e 
întrecut de Bogdan Horia și Rusu 
Adorian, care trec primii linia 
de sosire. îi urmează Costea Ma
rius și Toth Gheorghe. După feli
citările adresate cîștigătorilor, 
pionierii au încins o... strașnică 
lupta cu zăpada !



Dragi pionieri și școlari, vă prezentăm mai 
jos un cîntec și cîteva poezii pentru programele 
artistice pe care le pregătiți în vederea partici
pării voastre la Concursul cultural-artistic tra-< 
dițional al pionierilor și școlarilor.

Salutul cravatelor roșii
Versuri: RUSALIM MUREȘANU 
Muzica: HILDA JEREA

Partid iubit, părinte bun. 
Noi sîntem floarea tinereții;
Toți anii n șir ni se supun,
Și le sorbim lumina vieții.
Ni-s anii fragezi și frumoși.
" - - aperi rostul;

ir steâgul roș',

Partid iubit pi
iloa

S orbiiii vp.î^i'", Mo
Ne-nvețl să ne iubim pămîntul. 
Vom învăța, vom învăța, 
Cțți^pigâ«rii-și țin

Ni-s anii fri
De cînd ne știi, 
Crayata, chiț Hii 
Noi o tipătirt,' F

I
t.Par- tid iu-bit, pă-rin-te~

1

bun,___  Noi sîn-fem

L 1 H ’"'Ț-
espressivo

t

bim Ju-mi-rfa'tofinl ve su-punȘi !e sor

Și-
Stegarii Tăi noi vrem să fim. 
Sub flamura-ți înflăcărată 1

Pan -fiii iu-bit, pi bun;Noisrntem .floa-rea ti-ne-re -

închinare
Slăvitul steag de libertate 
Chemînd spre anii-nvăpăiați.

Salut partidului
de VICTOR TULBURE

de DAN DEȘLIU

Spre steagul roșu fruntea mi-o ridic. 
E purpuriu ca roșia-mi cravată 
Ce flutură pe pieptul încă mic, 
Da’n care bate-o inimă curată.

Din zare cîntece se-adună 
Ca un buchet sărbătoresc 
Adus de-o țară la tribună 
Partidului Muncitoresc...

E semnul celor trași pe roată, 
Zidiți de vii, în închisori, 
Sub bice prăvăliți în zloată, 
Mușcați de plumbi, la cîntători...

Și din adîncul ei sînt fericit,
Să te salut voios, iubită țară,
Că sînt lăstarul tău înmugurit
Și înfloresc în marea-ți primăvară I

Și din adîncul sufletului meu
Aduc salutul meu cel mai fierbinte 
Partidului, al cărui steag și eu 
Mîine-am să-l port pe creste, înainte.

Partid, lumina vieții noastre
Și spada ei de neînfrînt.
Stegar al zborului spre astre
Și-al fericirii pe pămînt 1

Tu ești ca soarele fierbinte 
în tot ce-i drept, în tot ce i nou: 
în drumul liber înainte, 
într-al victoriei ecou.

De-aceea Se înalță steagul 
Atît de sus, în țara mea, 
Că i fără de sfîrșit șiragul 
Celor căzuți —■ spre-a-1 înălța.

W • "U ___

Salut, simbol al tinereții, 
Steag vijLț
CutezățRKtj,'
Sub sțT"“

Din valul vremii zbuciumate 
Ai înălțat peste Carpați

Salut, lu
Partidul nostruineî 
Făuritor al aurorii 
Și-al fericirii pe pămînt 1

Cravata roșie
de ION BRAD

Cravata roșie-i aleasă
Din fir de aur și scîntei, 
din trandafiri și din mătasă;
Cravata roșie-i aleasă 
Din lupte si din anii grei.

te' ' 
Ca soarele de dimineață |
Răsare-arzînd lîngă obraz. 
Un strop din flamura-ndrăzneatyi 
Cravata roșie ne-nvață '{ TȘa
Cîntarea zilelor de azi. . 43

Copilărie fără seam|țt(. 
Partidul ți-e ocrotitor, 
Și tara nouă, bună mod 1 
Cravata roșie ne che'ânîff 
Cu arini largi sure viitor.

Zilele trecute au a- 
vut loc tragerile la 
sorți crin cadrul con
cursului de probleme 
distractive pe teme 
de economii C.E.C.

Au fost premiați ur
mătorii participant :

Premiul I — Albu 
Marlena — Școala 
medie nr. 1, Tulcea, 
raionul Dobrogea.

Premiul II — Popa 
Rodica — Școala de 
7 ani-Plopeni, orașul 
Suceava.

Premiul III — Io- 
•îescu Lucian — 
Școala de 7 ani nr. 1, 
fim. Sărat.

Premiu! IV — Fin
kenthal Amalia — 
Școala medie „Geor
ge Coșbuc“, Cluj.

— Cotîrlici Adrian 
— comuna Hîrja, sa

tul Poiana Sărată, 
regiunea Bacău.

— Mereuță Romeo 
— Școala medie nr. 
1 „Al. Vlahuță", Rm. 
Sărat.

Mențiuni: 1. Voi- 
nescu Vasilica —

Rezultatele 
concursului 
da probleme 
distractive 
Școala de 7 ani, corn. 
Moeciu de Sus, ora
șul Brașov. 2. Frențiu 
Emilia — Școala de 
7 ani, corn. Gabșa, 
raionul Arad. 3. Ien- 
ciu Ana — Școala de 
7 ani, com. Letca, re
giunea Cluj, 4. Teacă

Maria — Școala de 7 
ani, corn. Brețcu, re
giunea Brașov. 5. La- 
zăr Rodica — Școala 
de 7 ani, corn. Letca, 
regiunea Cluj. 6. Ru
gină Andrei — str. 
Cuza Vodă nr. 82 — 
Roman. 7. Hirică 
Gheorghe — corn. 
Domnești, regiunea 
Argeș. 8. Brădișteanu 
Delia — Școala me
die nr. 3 — Timi
șoara. 9. Floarea Teo
dor — Școala de 7 
ani, corn. Plopeni — 
orașul Suceava. 10. 
Lingurari Marin — 
corn. Lupești, raionul 
Lipova.

Premiul colectiv a 
fost cîștigat de Școala 
de 7 ani, com. Letca, 
regiunea Cluj, cu 105 
participant.


