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ÎNTREBARE: Participarea
pionierilor Ia acțiunile de plan
tare a puieților a devenit o ac
țiune tradițională. V-am ruga, 
tovarășe adjunct de ministru, 
să vorbiți cititorilor noștri des
pre importanța împăduririlor.

RĂSPUNS: Sub soarele so
cialismului, patria noastră, eli
berată de exploatare, înflorește 
zi de zi ca o grădină minunata.;

Despre viața dinaintea elibe
rării patriei, copiii au aflat 
doar din cărți, din povestirile 
bunicilor și ale părinților. în 
acele vremuri de trista aducere 
aminte, bogățiile țării erau je
fuite fără mila de moșieri și 
capitaliști.; Pădurile, una din 
marile avuții ale patriei, au fost 
prădate și ele tot în anii aceia 
înnegurați. Urmărind obținerea 
unor profituri cît mai mari, mo
șierii și capitaliștii au tăiat pă
durile cu sălbăticie. Munți fal
nici, dealuri mănoase au rămas 
dezgolite de haina verde a pă
durilor.Rănile acestea lăsate de bur
ghezie pe trupul patriei noastre 
am început a le vindeca după 
23 August 1944. Am făurit pîna 
acum, în anii puterii populare, 
păduri noi pe o suprafața de 
700.000 ha și mai avem încă de 
împădurit. Congresul al treilea 
al partidului ne-a trasat ca sar
cină ca în decursul planului de 
6 ani sa împădurim 400.000 ha.

Sînt multe țari în lume care 
nu au această uriașa avuție și 
minunata podoaba a pamîntu- 
lui: pădurea. Noi avem și tre
buie s-o ocrotim, s-o creștem, 
s-o sporim prin împădurirea 
terenurilor improprii agricul
turii,în diverse regiuni ale țarii 
s-au construit în ultimii ani și 
continua sa se construiască u- 
riașe și modeme combinate de 
industrializare a lemnului în 
care se fabrica placaj, panel, 
furnir, placi aglomerate și mo
bila frumoasa ce împodobește 
căminele oamenilor muncii.

Pădurea ne da lemnul din 
Care construim case, vapoare, 
avioane, instrumente muzicale, 
rechizite școlare, hîrtie de scris 
și cîte și mai cîte. Lemnul cu
noaște astăzi peste 5.000 de în
trebuințări, multe poate neba- 
nuite de voi, copii. Din lemn 
se fac și săpun, fibre artifi
ciale de mătase și lîna, vop
sele, alcooluri industriale.

Dar pădurea este sălaș și 
unei alte bogății, vînatul. 
Cerbi, urși, mistreți, căprioare, 
fazani trăiesc în desișul codri
lor. * ' -------
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Cu sape și hîrlețe și lopețl, /enim cîntînd fetițe și băieți, Să îmbrăcăm pămîntul în minuni, 
Sădind castani, arțari, și tei, și 

pruni.

E iarăși primăvara în grădină... 
S-a reîntors pe aripi de cocori 
Să înflorească străzile-n lumină, 
Să lumineze casele cu flori. 
Vor prinde rădăcini, vor crește zvelți.

Cu fruntea-n soare gingașii puieți 
Și freamătul lor drag ne-o aminti 

De anii veselei copilării. 
Și-n fiecare nouă primăvară Veni-vor iarăși harnici pionieri 
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soare

Primăvara, de a cărei venire vă bucurați'cu fbțfl^ 
este anotimpul unei minunate tradiții pionierești 3 
plantarea puieților. In grădini și livezi, pe șosele sain 
pe coastele dealurilor, veți sădi și în aceasta! 
primăvară puieți de pomi fructiferi sau forestieri* 
contribuind în acest fel la o acțiune de însemnătate) 
națională. Multe unități de pionieri s-au și apucat clei 
lucru Astfel, PIONIERII DIN COMUNA VOINEȘTI* 
RAIONUL TIRGOVIȘTE, AU LUAT INIȚIATIVA! 
DE A SĂDI PUIEȚI DE-A LUNGUL A 2,7 KM DE! 
ȘOSEA, ADICA PINA IN SATUL ÎNVECINAT* 
IZVOARELE. LA RINDUL LOR, PIONIERII DINI 
IZVOARELE, DORIND SA NU FIE MAI PREJOS,, 
VOR CONTINUA SAD1TUL PUIEȚILOR PINA INI 
SATUL URMĂTOR, GHEBOIENI, AI CĂRUI PIO
NIERI AU DECLARAT CA PREIAU ȘI EI INIȚIA* ' 
JIVA. DAR VOI, CUM AȚI ORGANIZAT ĂCȚIU* 
NEA DE PLANTARE A PUIEȚILOR? AȘTEPTAM) 
SA NE SCRIEȚI! ’ '
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JU1. ----- - „Ir.nfi mai calda, vom ț^epepfanr

La plantări, 
cuprinsul patriei 

ale primă- 
, , " i

ne-am și pregătit 
necesare plantării 
In curînd, vom 

Ia plantat puieți 
brad în pădurea Rîș-

pe
Zilele luminoase — - . verii au sosit! Noi, pionierii și 

școlarii, „ronntit
uneltele 
puiefilor. 
porni 
de In uu. , 
novului. Apoi, cînd vremea va 
fi mai caldă, vom începe plan
tatul pomilor fructiferi pe șo
seaua Rîșnov-Brașov, în livada 
G A.C. „1. L. Caragiale" și vom 
ajuta la îngrijirea parcului din 
fala școlii.

Colectivul unității de pio
nieri, Școala de 8 ani, Rîș- 

nov, Brașov
★

în pădurile din jurul comu
nei noastre vom planta luna 
aceasta 15.000 de puieți de co
nifere. Pionierii vor participa cu 
drag la acțiunea de împădu
rire, de înfrumusețare a ținu
tului natal.

Colectivul unității de pio
nieri, Școala de 8 ani, Fundul 

Moldovei, Suceava
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— „Viață fericită, plină 
bucurii și noi succese 
muncă, tovarășă Florica !' 

a fost urarea pio-aceasta
nierilor de la Școala de
8 ani
rești, făcută cu ocazia zilei de 
8 Martie, muncitoarei frunta
șe Florica Arsene de la Uzi
nele „Timpuri noi“.
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socialiste.

E. SKIBINSKI

lu- 
pen-

TRIF NICOLAE
cl. a Vll-a A, 

Școala de 8 ani 
12, Sibiu

nește la 
muncă, 
fabrică, 
cu cită 
crează muncitorii 
tru a ne asigura 
ioane de calitate 
mai bună, ca noi
scriem, să desenăm, să 
Învățăm cit mai bine. 

Mindria de a fi muncitor"
Cele mai frumoase adunări

La cercul de

R. ADRIAN

teatru de păpuși al Casei pionierilor 
din Arad.

Un detașament organizează 
în timpul unui an multe adu
nări, dar cea mai frumoasă, cea 
mai interesanta adunare a de
tașamentului claselor a VII-a 
de la Școala medie nr. 10 din 
Cluj a fost cea intitulata : 
„Mindria de a fi muncitor". Mai 
înainte, in detașament, pio
nierii au purtat dese discuții 
despre munca, despre meseria 
cea mai interesantă. Acum insa 
doreau să organizeze o adu
nare. Dc aceea, cițiva pionieri, 
împreuna cu tovarășa Elena 
Bergheanu, instructoare de de
tașament, s-au dus la Întreprin
derea ,,Tehnofrig“ și l-au invi
tat pe tovarășul loan Șuteu, tî- 
năr muncitor fruntaș la secția 
de montaj.

...Și adunarea a început. Mai 
întîi, tovarășul loan Șuteu le-a 
povestit cum și el și alți mun
citori tineri de la ..Tehnofrig", 
cînd erau pionieri, discutau a- 
desea despre drumul pe care 
este bine să-l urmezi, pentru a 
putea păși cu mîndrie și fermi
tate în viața. De aceea el a dat 
examen, și a reușit, la una din 
școlile profesionale din oraș. în 
școală s-a străduit permanent 
sa-și însușească temeinic me
serie

— Ce greutăți ați întîmpinat 
în însușirea meseriei ? l-a în
trebat pioniera Bobaru Simina.

— Nici o meserie nu e ușoa-

adunai in 
curtea școlii, loată uni
tatea de pionieri. Mer
geam să facem o vizită 
la Fabrica de creioane 
„Republica' care, de 
altfel, se ocupă mult de 
școala noastră. Mun
citorii ne-au primit cu 
drag. Ne-au dat expli
cații și ne-au condus 
prin toate secțiile in
cit am cunoscut astfel 
Întreg procesul de fa
bricație al creioanelor. 
Ne-au impresionat ma
șinile moderne, măies
tria muncitorilor, 
nea perfectă care 

ordi- 
dom-

ra, dar daca o îndrăgești, daca 
te pasionează, atunci totul de
vine interesant. Firește, cel 
mai important este sa unești 
teoria cu practica. Muncitorii 
cu experiența ne-au ajutat însă 
zi de zi și astfel am reușit sa 
devenim, la rîndul nostru, buni 
specialiști.

— Dar fruntaș, cum ați deve
nit ? l-a întrebat și pioniera 
Tripon Ana.

— E prea mult spus... — 
zimbește cu modestie tînărul 
muncitor. V-am povestit, m-a 

ajutat colectivul
mun-itori. „Ajută-ți tovarășul", 
aceasta a devenit o lege la noi. 
Și eu am fost ajutat la început, 
iar apoi, cînd izbîndeam, nu
mai ce auzeam în jurul meu : 
„Vezi că te descurci și singur ? 
Incr lere sa ai, și hotarîre i“

Așa : înt muncitorii. Cu spri
jinul lor, reușeam în cele mai 
multe situații. Și ei îmi spu
neau : „Vezi 
gur Și am 

ca poți și sin- 
reușit. Acum, e 

rîndul meu sa-i ajut pe alții. 
Sa știți, copii, că nu poate li 
mîndrie mai mare decît aceea 
de a face parte din rîndurile 
clasei muncitoare.

— Ați fost și dv. pionier. 
Cum credeți că trebuie să pro
cedam noi cu codașii ? întreba 
Turcu Mircea, președintele

m vizită
ia fabrica de creioane

locul lor de 
Plecați de la 
ne-am gîndit 
dragoste

detașamentului. Noi avem 
ici pe E. Dumitru, R. Ildiko, 
B. Niculaie și F. Simion care 
nu prea ne fac cinste. Sînt 
neascultători, au note de 4...

— Bine, dar eu nu am decît 
un 41 sări de la locul său 
Simion.

— Și cine-ți dă fie voie să 
iei un 4 ?

întrebarea venea de la tînă- 
rul muncitor Ion Șuteu.

...La școală trebuie să înveți 
bine, aceasta e o sarcina im
portanta a tuturor pionierilor. 
O nota de 4 înseamnă un gol 
în cunoștințele unui elev și a- 
cest lucru nu e recomandabil 
pentru pregătirea lui viitoare. 
Uite, de exemplu tovarășul 
Ion Șuteu — și ca el sînt nenu- 
marați în patria noastră — e 
fruntaș în munca și, în același 
timp, fruntaș la școala medie 
serala, unde urmează cursurile 
clasei a IX-a. De ce Simion sa 
aiba un 4, fie și un singur 4 ?

Și discuția a continuat. Să 
fii un muncitor destoinic, să 
faci parte din rîndul acestor 
oameni minunați e o mîndrie, 
dar și o mare răspundere : a- 
ceea de a fi mereu în primele 
rînduri ale muncii pentru în
florirea patriei

în unitatea de pionieri de la 
Școala medie „Frații Buzești" 
din Craiova există o frumoasă 
tradiție în ceea ce privește ac
tivitatea pionierilor în rîndu
rile școlarilor mici. Cînd au 
venit, anul trecut, prima dată 
în școala, „bobocii" dintr-a-n- 
tîia au fost întîmpinați de pio
nierii din clasa a V-a (în pre
zent a Vl-a). împreuna cu ei, 
micii școlari au făcut cunoș
tință cu școala în care urmau 
să învețe.

într-una din zile, Văleanu 
Emanoil, președintele detașa
mentului, a propus:

— Sa mergem împreuna cu 
ei la teatrul de păpuși 1

Piesa „De ce a întîrziat moș 
Gerilă ?“ le-a plăcut tare mult 
copiilor, de aceea la sfîrșit dis
cuțiile au fost foarte aprinse.

— Eu propun sa organizam 
o seara de basm pentru ei, a 
venit cu ideea nu peste mult 
timp pioniera Iacob Puica.

Cu ocazia serii de basm, mi
cii școlari au făcut cunoștința 
ca basmele „Nica fără frică" și 
„Harap Alb“. Colectivul deta
șamentului a hotarît apoi sa-i

înflorește
Intr-una din zile pio

nierii și școlarii s-au 
întîlnit cu comunistul 
Dan Gavril. Badea Ga- 
vril ne-a vorbit despre 
viața grea pe care au 
dus-o părinții noștri pe 
timpul moșierilor și 
chiaburilor, despre 
lupta oamenilor muncii 
sub conducerea parti
dului pentru fericirea 
celor mulți- El ne-a po
vestit despre anul 1952 
cînd s-a înființat gos
podăria noastră colec
tivă, care înflorește 
sub ochii noștri. l-am

invite pe cei mici la unele ac
țiuni. Astfel, copiii au fost îm
preuna cu pionierii din detașa
ment intr-o excursie organizată 
pentru cunoașterea împrejuri
milor orașului. încet, încet co
piii au început sa cunoască di
ferite aspecte din viața pionie
rilor. în detașament s-a hota- 
rît sa se organizeze pentru 
școlarii mici o adunare despre 
simbolurile pionierești. Astfel 
au aflat școlarii că, cravata 
roșie — părticica din steagul 
de luptă al clasei muncitoare 
— simbolizează legătura dintre 
cele trei generații : comuniști, 
utemiști și pionieri. Cu un alt 
prilej, pioniera Popa Marioara 
le-a evocat micilor școlari mo
mente din lupta partidului. 
Pentru a întregi cele spuse, 
pionierii i-au luat cu ei pe șco
lari cînd au vizitat muzeul

colectiva
mulțumit Iui badea Ga
vril și l-am asigurat că 
și noi vom ajuta In 
creșterea animalelor 
mici.

POP VASILE
cl. a IV-a, 
satul Baica, 

raionul Huedin, 
regiunea Cluj

„Procesul luptătorilor ceferiști 
și petroliști din iunie—iulie 
1934".

Cînd pioniera Luța Rodica a 
aflat ca prietena ei din clasa a 
Il-a a luat o hota proasta, s-a 
organizat o discuție cu tema,: 
„Cum învăță pionierii" ? Ast
fel, școlarii au aflat că pionierii 
sînt fruntași la învățătura, ca ei 
se pregătesc prin aceasta să 
devină constructori activi ai fe
ricirii în patria noastră.

Peste puțin timp, în unitatea 
de pionieri de la Școala medie 
„Frații Buzești" din Craiova 
va avea loc un eveniment deo
sebit : în rîndul organizației 
de pionieri vor fi primiți noi 
școlari. Sînt, ați ghicit, cițiva 
din școlarii de care se ocupa 
detașamentul nr. 2.



Să începem totuși cu punc
tul... trei, pentru că aces
ta este un fapt general : 

bucuria tezelor, bucuria rezul
tatelor bune obfinute în trimes
trul doi o găsești prezentă pes
te tot, în orice școală ai merge.

Așadar, iată-ne la Școala de 
8 ani nr. 124. în clasa a Vil-a 
A e liniște.. Se da teză la chimie. 
Tovarășa profesoară se plimbă 
printre bănci. E sigură că cei 
dintr-a VII-a A vor obține re
zultate bune. De ce ? în pri
mul rînd, pentru 
că pe trimestrul I 
nu a rămas ni
meni corigent, 
iar în al doilea 
rînd, pentru că 
acum, la oral, au 
numai note bune. 
Aceasta pentru 
că sînt atenți la 
explicații, învață 
cu perseverență 
lecție de lec
ție și efectuează 
multe experien
țe. Laboratorul 
școlii e bine do
tat cu tot felul 
de aparate și 
materiale nece
sare experiențe
lor. „Și apoi, chi
mia este un o- 
biect foarte în
drăgit de noi, 
ne-a spus pio
nierul Lăzărescu 
Matei. E un sec
tor în plină dezvoltare — a 
rostit el grav. Noi ne pregătim 
doar pentru viață, iar chimia, 
știți și dv. are multe aplicații 
în viata de toate zilele".

—- Am organizat și o adu
nare intitulată „Industria chi
mică la noi în țară” a adăugat 
altcineva. Cu multă tragere de 
inimă s-au pregătit pentru a- 
ceastă adunare Iliescu Mihai, 
Zottu Virginia, Datcu Mircea...

Discuțiile acestea au avut 
loc înainte de ora de 
chimie iar acum, pionierii 

stau aplecați asupra caietelor. 
„Acidul sulfuric, întrebuințările 
Iui și bazele”. Mai e pînă Ia 
sfîrșitul orei, dar foile caiete
lor s-au și acoperit cu rînduri 
sigure. Fiecare elev mai are 
însă de adăugat cîte ceva : re
zultatul unei experiențe, al 
unor observații personale... Și 
teza a fost dată. Aici se vede 
ce-ai învățat. Cu toții sînt con
vinși că au scris bine, pentru 
că au învățat bine.

semenea, sub îndrumarea tova
rășilor profesori, a brigadieru- 
lui colectivei vor tace și unele

coala medie nr. 22. Aici 
am întîlnit un alt mo
ment. în clasa a V-a C, 

tovarășa' profesoară Maria 
Ghica adusese tezele la geo
grafie. Rezultatele ? Chirianu 
Radu — 10, Ionescu Alexandru 
— 10, Popescu Mihaela — 9, 
Uricaru Doina — 9, Bedreag 
Ioana — 9, Vlad Georgeta — 8. 
Și apoi... surpriza : Pîrcălabu 
Florentina care pe primul tri
mestru a avut doar 5, acum 
are... 8 I Aceasta pentru ca a 
înțeles că numai prin muncă se 
pot obține rezultate bune. Și a 

învățat cu per
severența. De alt
fel, toate aceste 
rezultate bune 
pe care le-au ob
ținut pionierii 
clasei a V-a C 
sînt rodul unei 
munci susținute. 
Pentru ei nu nu
mai toamna se 
numără bobocii.

în clasa a 
VII-a B de la 
Școala de 8 ani 
nr. 57 nu este 
nici un pionier 
corigent. Aceas
ta situație sînt 
hotărîți să o con
tinue și în tri
mestrul doi. Ba, 
mai mult, îi aju
ta și pe cei din 
clasa paralela, 
unde cîțiva au 
„rămas". E în joc 

onoarea detașamentului !
Pregătindu-se pentru înche

ierea celui de al doilea tri
mestru, ei învață cu perseve
rență la toate obiectele- Pio
nierul Babescu Mihai are nu
mai note de 8, 9 și 10. Chiriță 
Florin, Ivan Nicolae, Voinu A- 
drian, la fel. Pionierii din clasa 
a VII-a B au declarat război 
notelor mici. Și au învins... a- 
proape pe toată linia. Dovadă ? 
La teza de fizică, care le-a fost 
adusă de curînd, nu există nici 
o notă de 4, iar de 5 și 6 sînt 
foarte puține. De asemenea, re
zultate bune au obținut și la 
oral, atît la fizică, chimie cît 
și la matematică sau la limba 
romînă.

★
aidul-anchetă se încheie 
aici. Toți pionieriii școli
lor bucureștene sînt ho

tărîți să obțină rezultate bune 
la teză și la oral, să încheie tri
mestrul doi cu succes.

Noi ce să le mai dorim ? Ni
mic altceva dec’it... izbîndă 
deplină !

CRISTINA ANDREI

@ teze

© prestigiul de
tașamentului

® bucurii

1. Liniște! In clasa a VII-a B de la Școala de 8 ani nr. 124
se dă teză.

2. „Cum se prezintă clasa noastră la sfîrșitul trimestrului" — 
iată tema noului articol scris la gazeta de perete de pi
oniera Țintăreanu Viorica, din clasa a Vl-a C, de Ia

Școala de 8 ani nr. 175.

3. Bucuria e de ambele părți. Nota 9 primită la teza de geo
grafie de Bedreag Ioana o bucură și pe colega ei de

bancă.

Alături de cei mari
(din experiența pionierilor din raionul Adjud).

Ca viitori colectiviști, pio
nierii din raionul Adjud, regiu
nea Bacău cunosc bine acti
vitatea gospodăriilor colective 
din comunele lor, din satele 
învecinate, învață din expe
riența colectiviștilor, dau și ei 
o mînă de ajutor. Am cercetat 
din acest punct de vedere ac
tivitatea mai multor unități de 
pionieri. Mai întîi, ne-am o- 
prit la Școala medie din comu
na Podu Turcului.

— Grajdurile le cunoaștem 
de cînd erau în construcție, ne 
spuse Bunu Violeta, președin
ta detașamentului claselor a 
Vl-a A și B. Doar am ajutat și 
noi-

Dar pionierii detașamentului 
IV nu s-au oprit aici. Ei cu
nosc vilele, știu cum se îngri
jesc. De la orele de „cunoștin
țe agricole", de la tovarășul 
brigadier Vasile Roșea au a- 
flat din ce e compusă rația 
furajeră pentru animalele mari, 
pentru cele mici, cum trebuie 
ea schimbată potrivit greutății

și producției animalului. Pio
nierii Rotaru Nicolae, Căpraru 
Viorel, Spulber Maria, Rusu 
Nelu și alții îl ajută pe tovară
șul brigadier la cîntărit rația 
de porumb siloz, uruială, paie 
și fin.

Entuziasmați de lucrările 
deosebite care se iac la gră
dina colectivei, pionierii Școlii 
de 8 ani din comuna Lespezi au 
mers și au învățat practic din 
această experiență. Pregătirea 
răsadniței calde, irigarea gră
dinii. studierea celor mai noi 
metode agrotehnice — la toate 
aceste acțiuni organizate de 
unitate au participat mulți 
pionieri.

Și pomicultura e mult îndră
gită de pionieri. Livada Gospo
dăriei agricole colective „8 
Mai" din comuna Răchitoasa 
are 20 hectare. Dintre acestea 
3 ha au fost plantate chiar de 
pionieri. în toamnă, pentru a-i 
feri de rozătoare, pionierii au 
„îmbrăcat" pomii în stuf și 
bețe de floarea-soarelui. Po
trivit specificului local, livada 
ocupă în gospodăria colectivă 
de la ei din comună un loc im-

altoiri. în felul acesta, pionierii 
din Răcliitoasa se pregătesc sa
devină buni pomicultori.

...Și încă ceva. Colectivul de 
conducere al unității de la 
Școala de 8 ani din Rădăcinești 
a organizat activități pionie
rești la stupina colectivei- Aici 
i-au ajutat colectivistului 
Gheorghe Bouroș la extragerea 
mierei, la întreținerea instru
mentelor. Cea mai bună iniția
tivă a pionierilor de aici este 
însă semănarea florilor melife- 
re, a unor pomi fructiferi în a- 
propierea vetrei stupinei (pen
tru perioada dinaintea depla
sării pe lanuri). Creșterea al
binelor aduce gospodăriei co
lective venituri importante, de 
aceea pionierii se străduiesc să 
învețe multe lucruri interesante 
pe care le vor folosi în activi
tatea lor viitoare.

Să cuno-ască munca în gos
podăriile colective, să învețe 
din experiența colectiviștilor, 
să participe după puterile lor, 
alături de părinții și frații lor 
mai mari la întărirea gospodă
riei, iată dorințele și totodată 
acțiunile cele mai îndrăgite ale 
pionierilor din raionul Adjud.

GETA COSTIN

portant. în primăvară, ea se va 
mări cu încă 10 hectare. Unita
tea a inițiat ca Și pionierii să 
contribuie Ia lucrările de între
ținere — stropit, prașilă. De a-

La ora de cunoștințe agricole
In clasa a Vl-a, creioanele 

alergau grabnic pe caietele de 
notițe. Era o oră de cunoștințe 
agricole cu un subiect deose
bit de interesant: Cum se hră
nesc animalele iarna și cum se 
hrănesc vara, care sînt cantită
țile necesare, cum se face însi- 
iozarea nutrețului. Aceste în
trebări și le puseseră des și 
copiii și iată că acum primeau 
răspunsuri precise, științifice. 
La un moment dat, o fetiță bă
laie, micuța păru că nu mai are 
astîmpăr și că vrea sa spună 
ceva. Observînd-o, tovarășa 
profesoară o invită să vor
bească.

— Știți, înainte de lecție am 
fost să vorbesc cu tovarășul 
Voicu, zootehnicianul colecti
vei. Mi-a spus multe lucruri in
teresante.

Și pioniera Țoagă Florica po

vesti ce aflase despre pregăti
rea rațiilor de hrană ale anima
telor, despre respectarea orelor 
fixe și despre cum, ca urmare a 
respectării tuturor acesior re
guli, producția de lapte crește. 
Auzind-o vorbind pe Florica, 
prinseră curaj și ceilalți. Am 
aflat astfel că și ei, înainte cu 
cîteva zile, se pregătiseră să 
vină Ia oră cu date și amănunte 
interesante. Soare Maria, Popa 
Gheorghe, Crăciun Steliana 
vorbiseră cu părinții lor — co
lectiviști — și se gîndisera la 
experiențele pe care le făcu
seră în cadrul cercului micilor 
naturaliști. Așa că, în ziua a- 
ceea, la Școala de 8 ani din co
muna Aricești —- Rahtivani, re
giunea Ploiești, ora de cunoș
tințe agricole a fost foarte in
teresanta.

E. TOFAN



re drumul

Convinși că drumul arătat de partid este drumul belșu
gului și bunăstării, tot mai mulți țărani au pornit cu în-; 
credere la formarea gospodăriilor agricole colective.

Azi, procesul transformării socialiste a agriculturii a 
căpătat un caracter de masă. Aproape zilnic se anunță 
încheierea colectivizării în tot mai multe raioane din țară, 
iar 8 regiuni (Dobrogea, București, Banat, Cluj, Galați, 
Hunedoara, Ploiești, Argeș), sînt în întregime colectivizate.

Gospodăria agricolă colectivă s-a dovedit a fi pentru 
sute de mii

din raionul 
în campania 

de primă-

S. N. ;

de familii drumul belșugului, al fericirii.

2.

Refren (același)

o dovadă

Frunzucă verde din vie
La noi în gospodărie,
Tra, Ia, la, la, la, la, la, la, la, 
E belșug și veselie, măi, măi, 
Tra, Ia, la, la, la,

Ca
a unei vieți 
mai mulți

Holdele îngemănate 
Grupa pionierilor 
Tra, la, la...
Strînge rodul spicelor.
Tra, la, Ia...

Ro- du-i greu pin- la pă - mint ta, la, la

r De îndată ce intri în comuna 
/noastră privirile îți sînt atrase 
ide irumusefea caselor noi, de 
rclădirea impunătoare a noii 

,-școli de 8 ani în care învățăm, 
ide căminul cultural. Peste tot 
iși-a pus pecetea bunăstarea și 
Ibelșugul. Comuna noastră este 
lîntr-o regiune complet colec
tivizată și aceasta se simte în 
Wiata noastră. Numai într-un 
<an s-au construit o magazie 
/pentru cereale, grajduri pentru 
‘.vite, s-au plantat cîteva hectare 
•cu pomi fructiferi, iar în primă
vară — colectiviștii se pregă
tesc să planteze o suprafață în- 
tlinsă cu vifă de vie.

SÎRBU MARIA
Școala de 8 ani, 

comuna Juriul de Cîmpie, 
regiunea Cluj

Zilele acestea am trăit 
cu toții o mare sărbătoa
re. ÎNTREAGA NOAS
TRĂ REGIUNE A FOST 
COLECTIVIZATĂ. Sîn- 
tem mîndri cu toții că 
printre colectivele frun
tașe din raion se numără 
și Gospodăria agricolă 
colectivă „16 Februarie" 
din comuna noastră. A- 
cum, avem două cămine 
culturale, s-au construit 
200 de case noi iar la 
școală au mai fost cons
truite încă 3 săli de cla
să. Avem și laborator. Cu 
acestea toate noi ne mîn- 
drim și mulțumim Parti
dului Muncitoresc Romîn 
care ne călăuzește pașii 
spre fericire.

COSTACHE GEORGETA 
președinta de unitate, 

Școala de 8 ani, 
comuna Baba Ana, 
regiunea

OE mriifiwi—Tiii

O
S.M.T. Grădiștea. Un 

Iot de tractoare ieșite 
din atelierul mecanic 
sînt supuse ultimei 
revizii. Peste puține 
zile vor pomi pe ogoa
rele înfrățite ale colec
tiviștilor 
Urziceni, 
muncilor 
vară.

Prin grija partidului 
lumina electrică pă
trunde tot mai mult în 
satele patriei noastre, 
în fotografie: echipa 
de electricieni instala
tori, condusă de Cons
tantin Munteanu, 
fectuează lucrări 
prelungire a rețelei e- 
lectrice în co
muna Comana, 
regiunea Dobro- 
gea.

a bunăstării 
îmbelșugate, tot 

mai mulți țărani colectiviști 
îșî construiesc case noi. în fo
tografie: case noi, construite de 
colectiviștii din comuna Hăl- 
chiu, regiunea Brașov. 

li Era o dumi
nică ca oricare 
alta. Pe ulița 
principala, lume 
multa, adunata 
la căminul cultu- 
ral, în fața cine
matografului sau 
pe la porți. Deodată, la o 
cotitura se ivi, uruind asurzi
tor, camionul gospodăriei. Era 
încărcat cu mobilă nouă, ca
fenie, lucitoare ca oglinda. Co
lectivistul Petre Carapceai stă
tea sus, cocoțat pe-o margine 
a divanului și saluta fericit, cu 
capul, într-o parte și-n alta. 
Printre scaune, masă și dulap 
se vedeau chipurile băieților 
săi, vesele și-n același timp 
grijulii. Petre își ducea în casa 
noua, mobila noua. înadins 
spusese șoferului s-o ia pe ulița' 
principală. Știa ca lumea e a- 
dunata la cinematograf sau la 
cămin și voia să-l vadă toți cit 
e de mulțumit. Sa știe tot sa-

BUCURIE

Colectiviștii 
comuna Cudalbi, 
raionul Tecuci, re

giunea Galați, au terminat în 
toamna anului trecut pe lingă 
alte construcții și 3 grajduri 
pentru vite cu o capacitate de 
100 capete fiecare.

Cîntec din folclorul nou

Refren:
Leagănă-se spicu-n vînt,

la, Ia, Ia,
Rodu-i greu pîn’la pămînt,

la, la, la.
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Lea- gă-nă- se spi • cu-n vînt !a, Xa, ta

2 I K

I j

tul că el, Petre 
Carapcea, care a 
muncit în trecut 
din greu pe pa- 
mînturile bogăta
nilor și n-a ago
nisit decît buca
ta de pîine ama- 
acum, de cînd 
nu numai să-și

râ, a putut 
e colectivist, 
îmbrace și să-și încalțe cei 
șapte copii, ci chiar sa-și ridice 
o casă mîndra și frumoasa. 
Cum sa fie uitata o asemenea 
zi ? Petre Carapcea a locuit 
ani de zile într-o casa veche, 
de lut, învelita cu șindrila pu
treda și înnegrită de ploi. Oa
menii, bucuroși de bucuria lui, 
își ridicau căciulile și-i urau 
tare, în uruitul camionului:

— Sa trăiești, nea Petreo ! 
S-o stapînești sănătos 1

La Rușețu, regiunea Galați, 
asemenea urări, de fericire și 
sănătate în casa noua, se aud 
tot mai des între colectiviști. 
Nu de mult s-au mutat în noua 
locuință Calina Bardaș și Ma
rin Stan. Numai în anul trecut 
212 colectiviști și-au ridicat 
case trainice și frumoase. Apa
rate de radio sînt aproape în 
fiecare casă ; iar pe cîteva a- 
coperișuri pot fi văzute și an
tene de televizor. z

Dar nu numai ogrăzile și ca
sele colectiviștilor, ci și satul 
a înflorit în ultimii ani. Ulițele 
Rușețului te întîmpină astăzi 
cu lumina electrică și difu
zoare, cămin cultural, cinema
tograf și dispensar, farmacie și 
trei școli.

în acest an copiii din Rușețu 
vor primi în dar încă o școala 
moderna de 8 ani.;



'A

tehnologia și mate-

spe-
Voicu

Seceriș în deltă • ■«

de MIHU DRAGOMIR
Pe nemișcarea deltei nu se-aud
decît, c-un tropot obosit, mistreții.
cînd cerul nopții, de-un albastru

Nu de mult, pionierii din Teremia Mare, 
egiunea Banat, au făcut o excursie de 
louă zile la gospodăria agricolă colectivă 
lin Comloș, comună învecinată. Kron Tit
le, pionieră în clasa VII-a, urma să scrie 
in articol la gazeta de perete.

Dăm mai jos cîteva din însemnările ei- 
„...Pionierii din Comloș ne-au primit ca 

>e niște vechi prieteni. Dimineața la ora 
0, am pornit spre gospodărie. Mai întîi 
un vizitat sediul, o clădire frumoasă, cu- 
ată și cu multe flori... Apoi am vizitat 
asa-laborator. Ne-a plăcut tare mult, 
lasa-laborator este o adevărată oglindă 
i realizărilor gospodăriei. Tovarășul in
giner agronom Ion C-orciu ne-a explicat • 
otul pe îndelete. Gospodăria a obținut an 
le an producții tot mai mari. Anul trecut, 
le pildă, media pe gospodărie a fost de 
ieste 3.000 de kilograme porumb boabe 
a hectar. Am aflat că anul acesta colec- 
iviștii de aici au luat toate măsurile ca 
:ă obțină pe 300 de hectare o producție de : 
i.000 de kilograme porumb boabe în cui- | 
ură neirigată la ha. La casa-laborator am J 
'ăzut zeci: jje borcane cu semințe, cu fructe , 
'.onservate, mulaje, microscoape, mașină ■ 
:entrilugă și alte mașini și aparate. Aici \ 
■e țin, cu regularitate, lecțiile practice în- 
•adrul cursurilor agrotehnice. Am aflat 
•ă la aceste cursuri participă 400 de co- 
ectiviști. Țâre frumos ne-a explicat to- 
rarășul inginer C-orciu l E și firesc, meseria 
ui e 0 meserie atît de frumoasă1 Mi-ar 
rlace, să devin inginer agronom... Arh. Vi- 
’.itat și fermele gospodăriei. Am numărat 
vreo 8—10 construcții, toate din cărămi- 
lă, cu acoperiș de țiglă. E frumoasă și me
seria 3e îngrijitor de animale. Peste, tot 
domnește curățenia: nici aici nu lipsesc 
florile, iar oamenii sînt îmbrăcați în ha
late albe. Am cunoscut câțiva îngrijitori : 
tovarășa Florica Bîrsan, membră de 
partid, lucrează de 4 ani la îngrijirea va’,g 
ailor. E o femeie voinică, de vreo 38 de 
ani și tare veselă; face parte din consi- jg 
liul de conducere al colectivei I Am aflat 
că anul bțpcut la gospodărie, media pro
ducției de lapte pe cap de vacă a fost de 
3.150 de litri; tovarășa Bîrsan a Obținut
de la vacile îngrijite de ea în jur de 3.400 q 
de litri. A luat parte și la Consfătuirea pe 
(ară a țăranilor colectiviști unde a îm
părtășit din experiența ei. La Consfătuire • 
a fost decorată cu Ordinul Muncii clasa 
a IlI-a. Anul acesta s-a angajat să obțină 
3.500 litri de lapte de la fiecare vacă. Am 
cunoscut și cclți îngrijitori fruntași din ® 
sectorul 
Antohi, 
Engel.

... Și cîte alte lucruri _
Văzut Ia Comloș! Satul e mare, cu uliți 200.000.000 de femei din 80 de 
largi și drepte. Oamenii — 
dispensar,

Pe Dîmbovița, in jos, la 
Podul Mărășești, pe strada 
Verzișori nr. 18 se află o 
școală profesională mult în
drăgită de 
profesională 
de pe lîngă 
Kirov. Aici 
elevi, dintre 
fete. Cei care vor să devină 
textiliști învață doi ani, cei 
care urmează secția de con
fecții și încălțăminte, tăbăcă- 
rie, cauciuc învață trei ani. 
E școala viitorilor munci
tori, și cu siguranță, frunta
și, de la „Flamura Roșie", și 
„Țesătoriile reunite", de la 
„întreprinderea Kirov" 
„Combinatul de cauciuc 
lava". Deocamdată, elevii 
învață. In clase frumoase și 
luminoase studiază fizica și 
chimia, 
matica. In primul an de stu
diu fac practică în atelierul- 
școală, iar în cei următori, în 
fabrici și uzine. In acest timp, 
statul nostru asigură elevilor 
cămin, masă, îmbrăcăminte, 
cărți și rechizite școlare, 
toate în mod gratuit.

In alegerea meseriei, 
școală există o tradiție. Ab
solvenții merg în școlile de 8 
ani unde au învățat și stau de 
vorbă cu pionierii. „Și sfatu
rile lor sînt întotdeauna folo
sitoare, ne-a mărturisit Mir-: 
cea Marta. De aceea și noi, 
viitoarele absolvente Grigore 
Aurelia, Perianu Ioana, 
cea Maria, ne adresăm 
gazetă celor ce termină 
acesta clasa a Vil-a, în 
cial celor de la școlile de 8

fete. E Școala 
textilă - pielărie 
întreprinderea 

învață 700 de 
care 500 sînt

Mir-, 
prin 
anul

• ••••••••••

146, Școala 
medie nr. 22 unde am învățat 
și noi, să vină să-și însu
șească o meserie frumoasă 
aici, la Școala profesională 
textilă-pielărie. învățăm car
te, nu glumă! Cît despre prac
tică, muncitorii fruntași ne 
sînt îndrumători pricepuți

Vîrtelnlța mași
nii de depănat mă
tase" e O lecție nespus 
<to interesanta^ 1&WA- 
rașa profesoară o mnt- 
țumită de răspunsurile 
utemistelor fruntașe 
lonescu Tatiana și Du
mitru Gheorghița.

2. Lecția se comple
tează în bibliotecă. 
Bîrsan Petronela, An- 
ghel Daniela, Țicu Ni- 
culina citesc cu mult 
interes. Și au de unde 
alege; biblioteca șco
lii numără peste 11.000 
de volume.

3. Iată-ne în atelie- 
rul-școală. Războiul de

ș nr. 5—6 a por
nit ; lucrează viitoare
le țesătoare, Munteanu 
Paraschiva și 
Florica.

Seceriș în deltă...
de MIHU DRAGOMIR ,

Pe nemișcarea deltei nu se-aud 
decît, c-un tropot obosit, mistreții, 
cînd cerul nopții, de-un albastru 

crud.crud, 
se pierde-n albăstrimea rece-a 

ghețiL

Dar cînd albastrul s-a-nroșit de 
ger 

și-n ghețuri arde soarele-n 
cristale, 

brigăzile cu pașii grei, de fier, 
prin holdele de stuf își taie cale.

E-o iarnă a recoltei din zăpezi, 
o iarnă a recoltelor bogate.
Doar sălciile gem în jur, cît vezi, 
ca niște oști cu brațele legate.

Și, la amiaz, cînd Dunărea, din 
îund 

răzbește prin tavanul ei de 
gheață, 

tractoarele-o aud și îi răspund, 
și Dunărea aude, și învață. J 

Nu, încă nu s-a desprimăvărat, ț 
și gheața-n alb pe-ntinderi 

se-nfășoari, 
Dar pînă-n miezul Deltei s-a 

mutat 
un seceriș bogat, ca-n plină vară.

și alți îngrijitori fruntași din ® 
zootehnic: T'' 
Ion și Grigore

• •••'• • > • e • • - • • • • • 9 e • q a t o ® 0 ©

Apărătoare dîrze ale păcii milioane de șo* 
meri- Lipsa ori* 
cărei siguranțe 
pentru ziua de 
mîine îi tace pe 
unii șomeri să 
recurgă la soluții 
extreme. Cu 
ganismul slăbit, 
subalimentat 
se oferă să 
neze singe 
schimbul sumei 
de 400 yeni —• 
sumă cu care de- 
abia poți cumpă
ra 5 kg car
ne, dar care une- 

viața pe multi șo-

Șomajul:
La 8 Martie, în fiecare an, 

întreaga omenire sărbătorește 
femeii.

Interna- 
organi- 

peste

Sida Cîrcel, Mana Zjua internațională a
Mana federația Democrată 

țională ă Femeilor — 
frumoase n-am ©zațje care unește

Geabău, Maria

_ . . au cinematograf, țarj — a pUt>iicitații o de-
-----r-— » cămin cultural, magazine cu darație semnată de președinta
tot felul de mărfuri- Noua mea prietena, , Federației, Eugenie Cotton, în
pioniera Ciolac Ana, mi-a arătat pefiecare care, printre altele, se spune: 
uliță zeci de case noi, construite de colec- i q Martie va fi, anul acesta, o
țiv.Ști. Noi, pionierii din Teremia Mare, am sărbătoare a păcii și prieteni- 
fost tare mulțumiți de cele văzute. Am cu- esțe menita să contri-
noscut una din gospodăriile agricole co , buie la succesul măsurilor pe 
lective milionare ale regiunii noastre și [Care le ia F.D.I.F. și organiza- 
am legat prietenie cu mulți P,oniert ; ? țiile naționale de femei în spri- 
C-omloș: Marta Piparca, Mana Tucuina, ‘jinul realizarii dezarmării și 
Gheorghe Sîrbu, Adrian Davidescu și al(u. i consolidării păcii în lumea în- 
r, __ __ {acă și ei o vizită și ltreaqa“.l-am invitat să ne 1
ne-au promis că vor yeni curînd. Ii aștep
tăm cu nerăbdare",

STELA NEAGU

Intr-adevăr, pretutindeni pe 
glob, femeile — tinere fete sau

• 'mame la ale căror tîmple au 
i înflorit ghioceii vîrstelor îna,- 
j intate — luptă cu ardoare pen
tru apărarea vieții fiilor și so
ților lor, pentru dezarmare ge-

merală și totală, pentru pace. 
De nenumărate ori, femeile 
din țările capitaliste au ieșit, 

'la, chemarea organizațiilor lor 
9Ide luptă, să demonstreze în 

! stradă împotriva guvernelor 
imperialiste care vor să dez
lănțuie un nou măcel mondial, 
în S.U.A. sau în Germania fe- 

1 derală, ia Spania frajichlstă 
1 sau In Ralia, in țările ca* 
llonlale^ț peste tot, înfrun-

• ifînd cordoanele de polițiști, fe-

meile au ieșit singure sau ală
turi de soții și fiii lor să ceară 
o viață mai bună, să ceară pace 
pentru lumea întreagă. Și, deși 
de multe ori cutezanța lor s-a 
soldat cu ani grei de 
re femeile n-au dat 
înapoi.

In țările socialiste, 
meia a dobîndit drepturi ega
le cu bărbatul și unde ea se 
bucură de cinste și ocrotirea 
din partea statului socialist, 
ziua de 8 Martie este o zi în- 
tîmpinată cu noi succese în 
muncă, o zi în care mamele și 
surorile noastre vor ridica cu 
și mai multă tărie glasul lor în 
apărarea păcii, împotriva unel
tirilor criminale ale imperia
liștilor, și vor sprijini cu tărie 
propunerile de pace și dezar
mare făcute de U.R.S.S.

De 8 Martie, copii, să le cin
stim încăodată, sărbătorește, 
pe mamele și învățătoarele 
noastre, pe colegele și pe su
rorile noastre. Și totodată, să 
nu uităm că în țările capita
liste femeile mai sînt încă 
exploatate, alături de ceilalți 
muncitori. Să cinstim lupta lor 
curajoasă pentru o viață mai 
buna, împotriva imperialiștilor 
care doresc sa aprindă flacăra 
unui nou război.

închisoa- 
niciodată

unde fe-

o plagă
a lumii
capitaliste

„Am să găsesc 
mîine de lucru ? 
O să pot duce 
copiilor o pîine?" 
Sînt întrebări pe 
care și le pun 
zilnic cu groază 
milioane de șo
meri din țările 
capitaliste. Stag
narea economică 
ce bîntuie aces
te țări lovește 
crunt în situația 
muncitorilor. Re
vista engleză 
„Labour Month
ly" arată că me
dia anuală a șomerilor în vîrstă 
de 15—22 ani a crescut an de 
an după terminarea războiului. 
Mulți tineri englezi sînt dor
nici să învețe o meserie — 
dar după cum e nevoit să re
cunoască și ziarul „Times" nu
mărul posturilor de ucenici 
devine tot mai mic pe măsu
ră ce industria trebuie să facă 
față crizei. Ziarul englez ada
ugă că firmele 
desființează cu 
ie ucenici. In 
listă greutățile 
rele lor omul din fragedă ti
nerețe- Cu greutate poți învăța 
o meserie și la fel de greu poți 
găsi de lucru.

In Grecia, o 
șomajul face 
tineri și tinere 
tuația grea în care trăiesc 
părăsit (ara în ultimii ani ple- 
cînd în alte țări să caute de 
lucru.

In Japonia există peste 10

lovite de criză 
totul posturile 
lumea capita- 
prind în ghea-

altă țară unde 
ravagii, 270.000 
disperați de si- 

au

or-, 
!, 

ei 
do- 

în

ori îi costă 
meri donatori de singe.

Nici în Italia situația nu e 
mai strălucită. De curînd, Io* 
cuitorii Bornei au fost mar* 
torii unei întîmplări zgudui* 
toare. Giuliano Musella a vrut 
să se sinucidă, aruncîndu-se 
de la o înălțime de 20 de metri. 
De mult timp nu mai găsise 
nimic de lucru. Era flămînd, 
nu mai avea un ban. „Nu sînt 
nebun, mi-e foame. Vreau să 
muncesc, dați-mi de lucru" a 
declarat Giuliano Musella- Iată 
„fericirea" pe care o asigură 
capitaliștii de pretutindeni cla
sei muncitoare.

Împotriva vieții grele de șo
mer, pentru o viață mai bună, 
pentru libertate și pace se ri* 
dică mase tot mai mari de otu 
meni ai muncii din țările capi* 
taliste. In cadrul unor uriașa 
greve generale sau pe ramuri 
de producție, ei luptă împotriva 
rechinilor imperialiști.
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1962. Am avut o

B

(urmare din pag. I-a).

ar'stăvilind torenții care altfel 
curge cu furie la vale distru- 
gînd culturi agricole și așezări 
omenești. Pădurea împiedica 
vîntul, seceta și arșița și con
stituie o frumoasă podoabă a 
naturii. Sînt sigur, dragi pio
nieri, că fiecare dintre voi a 
petrecut ceasuri minunate de 
odihnă în mijlocul unei păduri 
răcoroase, ascultînd foșnetul 
tainic al frunzelor și cîntecul 
vrăjit al păsărelelor. De-atunci 
ați îndrăgit și voi pădurea, ați 
devenit prietenii și ocrotitorii 
ei.

ÎNTREBARE . în continuare, 
v-ara ruga să relatați ce posi
bilități au pionierii de a parti
cipa la această importanta ac
țiune patriotică și cum trebuie 
organizată munca în cadrul 
„Lunii pădurii'.

RĂSPUNS : Minunatul exem- . 
piu al popoarelor sovietice 
care în acțiunea de transfor
mare a uriașelor întinderi so
vietice acordă o atenție deose
bită lucrărilor de împăduriri 
este urmat și de oamenii mun
cii din patria noastră. Alături 
de personalul silvic, muncito
rii și țărănimea muncitoare 
participa la munca patriotică 
pentru a îmbrăca terenurile 
dezgolite sau degradate în 
haina verde a arboretelor. La 
astfel de acțiuni patriotice a 
participat întotdeauna cu en
tuziasm și tineretul. De exem
plu, anul trecut, mobilizați de 
organizațiile de U.T.M., tinerii 
au lucrat cu spor pe șantierele 
de îmnăduriri, aducînd patriei 
economii de 29.356.000 lei. 
obținerea acestor economii 
contribuit și pionierii, care 
muncit cu sîrguința alături 
cei mai mari. Participarea 
nerilor și a pionierilor la
țiunile de împăduriri a devenit 
o tradiție.

în acest an, conform unei 
Hotărîri a Consiliului de Mi
niștri, va avea loc între 1—30 
aprilie, „Luna pădurii". Pe în
treg cuprinsul patriei, tinerii și 
vîrstnicii își vor manifesta dra
gostea față de patria noastră 
în continua înflorire, partici- 
pînd cu însuflețire la acțiunile 
inițiate în cadrul „Lunii pădu-

rii“. Aportul pionierilor va fi 
deosebit de prețios. Ei, viitorii 
cetățeni ai republicii, ne pot fi 
de mare folos atît la lucrările 
din pepiniere unde pot strînge 
cu ușurință puieții ce au fost 
scoși cu casmaua sau cu plu
gul ducîndu-i apoi la locuri 
special amenajate unde se face 
sortarea lor și legarea în snopi, 
cit și pe șantierele de împădu
riri. Pe șantiere, pionierii pot 
face aprovizionarea cu puieți 
a echipelor care executa plan
tarea sau pot lucra sub îndru- | 
marea tehnicienilor chiar la 
plantarea puieților.

Noi vom avea grijă ca șan
tierele de împăduriri pe care 
vor lucra purtătorii cravatelor 
roșii să fie organizate în apro
pierea orașelor și satelor unde 
locuiesc, iar pe șantier să se 
bucure de condiții bune de lu
cru și de îndrumările nec .re 
din partea personalului silvic.

Pentru mobilizarea pionieri
lor personalul de la Ocoalele 
silvice va lua legătura cu or
ganizațiile U.T.M. care, cu 
concursul cadrelor didactice și 
al instructorilor de pionieri vor 
pregăti în cele mai mici amă
nunte desfășurarea muncii pa
triotice.

Vreau sa atrag atenția ca 
timpul optim pentru plantarea 
puieților, primăvara, este în 
zilele cînd nu bate vînt puter
nic sau nu dogorește tare soa
rele care ar usca rădăcinile 
puieților. Zilele cînd cerul 
acoperit cu nori, cînd este 
tuia umezeala în aer și nu 
vîntul trebuie folosite din 
pentru că acesta este timpul 
cel mai bun de plantare a puie
ților.

în „Luna pădurii" pionierii 
pot contribui și la alte lucrări 
importante : la întreținerea pu
ieților în pepiniere, la comba
terea dăunătorilor prin strîn- 
gerea gîndacilor și a larvelor 
și la protejarea păsărilor folo
sitoare pădurii, construind cui
buri artificiale și așezîndu-le 
în arbori.

este 
des- 
bate 
plin

7 ianuarie
g mare bucurie: în sera noastră 

a fost efectuată instalația elec-
■ trica.
8
5 sile, Iosif
I
■ rumbului în seră. Au semănat 
8 prin două metode : rînduri și 
I împrăștiere. Toți așteptăm cu

nerăbdare să vedem rezultatul- 
24 ianuarie. Ieri au încolțit 

I primele boabe de porumb, din 
g cele 76 însămînțate. Am văzut
6 Și primele rezultate. Boabele 

semănate în rînduri au încolțit
® mai bine. Explicația : ele au 
® mai mult loc pentru dezvoltare, 
8 primesc mai multă lumină și 
8 mai multă hrană decît cele șe
fi mânate prin împrăștiere.
8 1 februarie. Astăzi am

Imranița la răsadnița construită 
pe Iotul experimental. Răsad-

8 nița am împărțit-o în 4 corn- 
8 partimente în care vom planta 
■ legume și flori. De răsadniță se 
8 vor ocupa în special Cota Floa- 
S rea și Opriș Rodica.
I 9 februarie. La adunarea cer- 
8 cului, Udrescu Vasile din 
g clasa a Vl-a a ținut referatul 
g „Influența hranei asupra dez
voltării iepurilor". Interesante 

completări au adus și alți pio- 
’ nieri care își desfășoară activi- 
® tatea la „colțul naturii vii"<

19 ianuarie. Astăzi, Rest Va- 
Elias și Varga Ion 

dintr-a V-a au făcut două ex
periențe privind semănatul po-

Printre ei se
Grigore, Victorovits
Grijan Maria. La această -dis
cuție s-a stabilit, de asemenea, 
cum vom împărți lotul experi
mental în acest an. Am hotărît 
ca cei 950 ms să-i împărțim în 
5 sectoare pe care vom planta 
cereale, legume, plante indus
triale, medicinale și decorative.

25 februarie. Experiența pen
tru observarea procesului de 
iotosinteză pentru care mem
brii cercului s-au pregătit a- 
proape o săplămînă a dat rezul
tate bune. Pentru experiență 
ne-am folosit de o cutie de pla

numără Breban
Tiberiu,

caj, acoperită cu o hîrtie nea
gră, și de două ghivece...

★
Jurnalul activității micilor

naturaliști de la Școala de 8 
ani nr. 2 din orașul Baia Mare, 
cuprinde numeroase fapte de 
acest fel. Noi v-am oferit doar 
cîteva din ele, care vorbesc 
însă cu prisosință despre ne
obosita activitate a acestor mici 
cercetători.

La
au
au 
de 
ti- 

ac-

ÎNTREBARE : In ce regiuni 
ale țării este prevăzut ca în 
acest an plantarea puieților să 
aibă o amploare deosebită ? Ce 
doriți să transmiteți pionierilor 
din aceste regiuni ?

RĂSPUNS : în toate regiunile 
țarii este așteptat cu nerăbdare 
sprijinul harnicilor pionieri. 
Trebuie să împădurim în 1962 
o suprafață mai mare ca anul 
trecut. Cele mai multe împădu
riri se vor face în regiunile Ba
cău, Suceava, Argeș și Mureș- 
Autonomă Maghiară.

Sîntem siguri că pionierii 
vor răspunde și în acest an cu 
însuflețire chemării partidului, 
muncind cu vrednicie.

Le urăm din toata inima 
succes!

JUL

se în- 
adesea 

mare 
Trata-

Ca în fiecare zi, și astăzi micii naturaliști de la 
Școala de 8 aninr. 2 din Baia Mare au venit în 

seră.
In fotografia de fața îi puteți vedea lucrînd în 

sectorul plantelor decorative.

I
I
B
I

Să cunoaștem și să combatem 
dăunătorii albinelor

găsesc pretutindeni duș-

sînt cei mai înalți 
lume ? Dar din țara

cele două 
care au 

zbor

se numește persona
care a vrut să 

i s-au to-

Răspundeți precis la întrebă
rile :

— Care
munți din 
noastră ?

—- Cum
jul legendar
zboare spre soare și 
pit aripile ?

— Cum se numesc
avioane sovietice
efectuat extraordinarul
U.R.S.S.—Antarctida ?

Se _ 
mani ai albinelor, lie în afara 
stupului, fie chiar în interiorul 

8 lui. Numeroase păsări și in- 
S secte Ie pîndesc cînd și-au luat 
g zborul după cules.

Pentru a-i combate pe acești 
dăunători, trebuie mai întîi să-i 
cunoaștem și apoi să luăm toate 
măsurile împotriva lor.

Fluturele — găselnița — mo
lia cerii trăiesc 15 zile, timp 
în care depun 700 ouă în cră
păturile stupului. Din ouă, ies 
larve mici ce au o mare putere 
de viată și o activitate distru
gătoare. Măsurile care trebuie 
luate sînt: îndepărtarea larve
lor și arderea lor în afara stu- 
pinii, afumarea fagurilor timp 
de 24 de ore cu gaz sulfuros.

Păduchele al
binelor — insec
tă mică, de cu
loare brună-roș- 
cată, trăiește pe 
albine și 
tîlnește 
în număr 
pe mătci. 
rea împotriva lui 
se face cu nafta
lină (10—15 g) 
presărată pe o 
foaie de 
pe care o așezăm 

pe fundul stupului seara, după 
ce albinele s-au liniștit. Trata
mentul se repetă 3—4 zile și se 
reia după o pauză de 8—10 
zile.

Furnicile — distrug mierea 
Furnicarii 

mușuroi

hîrtie

și adesea albinele, 
trebuie distruși, în 
iurnîndu-se petrol.

Șoarecii ■— îm
potriva lor apli
căm la urdiniș 
gratii de metal și 
astupăm toate 
găurile stupului 
prin care ar pu
tea intra.

Viespile, bon
darii sînt împie
dicați ținînd fa
milii puternice 
în stupină și dis- 
trugînd cuibu
rile lor, folosind

capcane (sticle cu sirop prinse 
in timpul nopții de pomii din 
stupină) în care viespile și 
bondarii se îneacă.

Senotainioza este o boală 
provocată de larva muștei S-p- 
notainia care-și depune larvelts, 
în zbor, pe corpul albinelor. Pă- 
trunzînd în interiorul toracelui 
larvele se dezvoltă și provoacă 
moartea albine
lor în 4—6 zile.
Pentru tratare se 
recomandă să se 
prepare o solu
ție de scrobeală 
de 1 Ia sută și 
praf D.D.T. IO”/». 
Întindem soluția 
pe o foaie de hîr
tie pe oare o a- 
șezăm pe stupi 
în zilele însorite. 
După 2 săptămîni 
soluția se reîn
noiește.

Prigoriile — distrug într-o zî 
un număr apreciabil de albine. 
Cuiburile lor sînt distruse de 

\ sulfura de carbon.

Prof. MARIA MACARIE
Palatul pionierilor,

București
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Sîntem 
mîndri 

de colectiva 
noastră

Alături da părinții noștri, 
colectiviștii comunei Tansa, 
•intern bucuroși ca și raionul 
nostru, Negrești a fost colecti
vizat în întregime. Colectiviștii 
din satul nostru sînt mîndri de 
recoltele bogate obținute. Nu
mai la grîu au obținut anul 
trecut peste 1.800 kg la hectar.

Pe zi ce trece colectiva 
noastră devine tot mai puter
nica, tot mai bogata, căci pă
rinții noștri sînt harnici și 
muncesc cu multa tragere de 
inima. Și pe noi, pionierii ne 
așteaptă un viitor luminos și 
fericit, pentru care purtam re
cunoștința fierbinte părintelui 
nostru — partidul.

PETRILĂ V. COSTICĂ
cl. a Vil-a, Școala de 8 ani, 

comuna Tansa, regiunea Iași

Belșug 
în casele 

colectiviștilor>

Multe lucruri s-au schimbat 
în comuna noastră. Numărul 
celor ce-și fac case noi crește 
în fiecare an.

Gospodăria noastră colec
tiva ne asigura o viața tot mai 
îmbelșugata tuturor. Ea se în
tărește și înflorește cu fiecare 
an. Avem autocamionul nos
tru, al colectivei, s-au construit 
grajduri noi, mari și căldu
roase unde au fost adăpostite 
vacile de rasa. Avem și o cres
cătorie de porci și saivane pen
tru oițe. în curînd vor începe și 
lucrările de electrificare și pa- 
vare a comunei. Pentru toate 
acestea noi ne bucuram și pur
tam recunoștința fierbinte 
partidului care ne-a călăuzit 
pașii spre belșug și fericire.

VARGA VASILE
Școala de 8 ani Branești, 

regiunea București

CT-Ti-ir-ir-ir--rnrnr-Tr-irnrnmmr-ir-ir-|f--ir-ir-ir-ii—ir-| □□OZCCOCam

Școala 

campionilor

Despre pusionații sportu
lui de la Școala de 8 ani nr. 5 
din Satu Mare, cîștlgători 
doi ani de-a rîndul ai întrece
rilor din cadrul Spartachiadei 
pionierilor și școlarilor, am 
stat de vorbă cu tovarășa 
Elisabeta Both, instructoarea 
superioară de pionieri. Vă 
redăm mai jos discuția avută.

— Care este cheia succe
selor obținute de pionierii din 
unitate, în activitatea spor
tivă ?

— In unitatea noastră, ac
tivitatea sportivă are o bo
gată tradiție. In tot cursul 
anului organizăm concursuri 
la diferite discipline sportive 
în care sînt antrenați majo
ritatea pionierilor. In acest 
an școlar, de exemplu, s-au 
organizat întreceri la han

dbal, gimnastică, tenis de 
masă, patinaj și săniuș. Iată 
de ce concursurile ne găsesc 
întotdeauna pregătiți...

— Ne-ar interesa cite ceva 
despre gimnaștii din unitate 
a căror activitate este binecu
noscută nu numai în oraș ci 
și în regiune.

— Gimnastica este cea 
mai îndrăgită dintre toate 
disciplinele sportive. In ulti
ma vreme ansamblul de gim
nastică a prezentat programe 
în fața muncitorilor de la 
Fabrica „Drum nou" și a 
colectiviștilor de la G.A.C. 
„Drumul socialismului”.

— In încheiere : ce proiecte 
aveți pentru viitor ?

— Pentru viitor vom orga
niza în unitate concursuri de 
atletism și volei. Avem, de 
asemenea, programate întll- 
niri cu o serie de școli din 
oraș și regiune la gimnastică, 
handbal și alte discipline.

TEODOR CRISTIAN

De curînd, pio
nierii cercului de 
geografie de la 
Școala inedie 
din Rucăr, raio

nul Muscel au făcut o excursie 
la Peștera Dîmbovicioarei. 
Străbătînd drumuri de munte, 
admirind minunate peisagii, 
micii geografi au învățat multe 

lucruri interesante. Astfel, an 
aflat felul în care s-a format 
depresiunea Rucărului, cum au 
luat naștere Cheile Dîmbovi
cioarei, grotele, stalagmitele și 
stalactitele — lumea de basm 
a munților.

în fotografie: grupul excursio
niștilor străbătînd Cheile spre 
Peștera Dîmbovicioarei.

Cine a spus că 
fetele nu au cu
raj să se urce în 
copaci ?

Iat-o pe pio
niera Nagy I- 
leana, alături de 
pionierul Pop A- 
lexandru, fixind 
o căsuță pentru 
păsărele în liva
da G.A.S. Ora
dea.

Fotografie rea
lizată de cercul 
foto de la Casa 
pionierilor, Ora
dea.

O nouă victorie
a voleiului rominesc

Duminică, la București, a 
avut loc partida de volei 
din cadrul Cupei Campioni
lor Europeni, Progresul- 
București — T.S.K.Â.-Mos
cova-

Redutabila echipa mos
covită, campioana Uniunii 
Sovietice, reunește în cadrul 
ei numeroși componenți ai 
echipei naționale care la ul
timul campionat mondial 
din Brazilia a ocupat locul I.

Duminică însă, în sala Flo- 
reasca din Capitala, jucăto
rii romîni, învingîndu-și e- 
moția care-i stăpînea la în
ceputul întîlnirii și apoi în- 
treeîndu-se pe ei înșiși de-a 
lungul unei partide care a 
entuziasmat asistența atît 
prin înaltul sau nivel tehnic 
cit și prin spectaculozitatea

fazelor sale, au repurtat o 
minunată victorie cu scorul 
de 3—1.

Toate cele patru seturi au 
prilejuit o lupta foarte strîn- 
sa. Dintre ele primul set a 
avut o desfășurare de-a 
dreptul dramatica. Echipa 
Ț.S.K.A. a condus rînd pe 
rînd cu 10—9, 12—9, 13—9 și 
14—9. La acest scor, cînd 
echipei sovietice îi mai tre
buia un singur punct pentru 
a cîștiga setul, jucătorii ro
mîni, cu un minunat efort 
colectiv, au reușit să recu
pereze punct după punct, 
ciștigînd setul cu scorul de 
17—15. Calmul, concentrarea 
și dîrzenia jucătorilor ro
mîni le-au adus victoria în 
acest prim set care, mai a- 
poi, a cîntărit mult în obți
nerea victoriei finale.

V. POP
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Primăvară
Ce-i primăvara î
Zefirul ușor
Ce străbate grădinile tării, 
E briza sărată a mării
Și larma pescărușilor în zbor.

Ce-i primăvara T
Zăpezile calde de fiori, 
Ce-au nins văile noastre,

8 In care se-oglindesc
Sondele,
Livezile cu pomi roditori
Și holdele.
Primăvară l Zumzet uriaș de 

tractoare l
Inima patriei mele 
Ascult-o cum bate 
La fel, în orașe și sate. 
In pulsul egal de motoare.

Ale noastre sînt ploile tale, 
Și dezlănțuirea apelor repezi 
In hidrocentrale;
Ale noastre —
Minereurile cu fulgere-albastre 
Și soarele revărsat din furnale.

Ce-i primăvara ?
Bucuria să crești
In Petroșeni sau Săvinești, 
Bucuria să știi
Că sînt ale tale aceste bogății, 
Să construiești l

BALADA ANISIA
cl. a IX-a, Școala medie nr. 31, 

București

8 Hârtie

Sînt Carpații peste țară 
Colier de piatră rară 
Aur, marmură, țiței 
Și cărbune, dragii mei.

Apele, pe-a țării față, 
Curcubeielor dau viață.
Urcă sevă-n fagi și brazi. 
Și lumină la Bicaz I

Toate sînt înfloritoare 
Și ne bucură din plin, 
Pentru că sînt ale noastre, 
Ale celor ce muncim.

RÎMNICEANU LENUȚA 
cl. a V-a A

Școala de 8 ani, comuna 
Gugești, raion Focșani, 

reg. Galați

Gingaș, cînd zefirul zboară, 
Visul dorului îl duce
Șl pe căi de basm coboară, 
Ție, mamă, ți-1 aduce.
Nici un munte nu-1 oprește, 
Nici un viscol nu-1 doboară. 
Gîndul meu la tine-mi este 
Veșnic, tot la tine zboară. 
Veșnic tot la tine zboară 
Și aceeași șoaptă spune: 
Este ziua primăverii 
Ziua mamelor din lume.

FILIPOI SEMPRONIA 
cl. a IV-a

Școala de 8 ani nr. 2, 
Cluj

Cravata roșie
Acum primii cravata... 
La gît o port cu drag, 
Fiindcă-i părticică 
Din gloriosul steag.
A fluturat drapelul 
Atunci în anii grei, 
Cînd trebuia să batem 
Exploatatori mișei.
Atunci părinții noștri 
Luptat-au ani șirag 
Și-unii-au căzut cu cinste 
Sub gloriosul steag.
Cravata mă îndeamnă 
Să-nvăț cu bucurie 
Căci nouă-nvățătura 
Ne este datorie.
Și roșia-mi cravată 
La gît o port într-una... 
Partidulu răspund: 
„Sînt gata-ntotdeauna 1"
Acum primii cravata.... 
La gît o port cu drag, 
Fiindcă-i părticica 
Din gloriosul steag.

IOV AN ION
cl. a VII-a, 

comuna Boldur, raionul Lugoj, 
regiunea Banat

La Palatul pionierilor:

Expoziție 
de desene

în ziua de 27 februarie a.c. 
a avut Ioc la Palatul pionieri
lor din București vernisajul 
Expoziției de desene ale copii
lor din Republica Democrata 
Vietnam.

Copii vietnamezi, începînd 
cu vîrsta de 4 ani pîna la cea 
de 14 ani, au înfățișat cu ta
lent și însuflețire nenumărate 
aspecte din viața luminoasa a 
republicii lor, din viața inte
resanta și îndestulata, pe care 
le-o asigura și lor, copiilor, 
regimul democrat popular. în 
desenele expoziției, respira 
puternic sentimente nespus de 
frumoase, ca dragostea de pa
trie, dragostea de munca, ata
șamentul profund pentru cei 
ce muncesc, dorința de pace, 
prietenia adîncă pentru oame
nii muncii din lumea întreagă, 
ura împotriva imperialismului 
american, împotriva clicii dic
tatorului Ngo Dinh Diem din 
Vietnamul de Sud, care împie
dică unificarea pașnica a țarii.

Titlurile desenelor sublinia
ză aceasta tematica cuprinză
toare, Astfel, sub titlul „Dra
gostea de munca" sînt nume
roase desene înfațișîndu-i pe 
pionierii vietnamezi sădind pu- 
ieți, îngrijind legumele, înfru- 
musețînd școala, hrănind ani
malele mici, participînd la 
munca de înnoire a satului, a 
orașului natal. Desenele re
flectă zilele fericite ale copii
lor vietnamezi: în tabără, la 
orele de educație fizica, intrînd 
veseli pe poarta școlii o data cu 
începerea unui nou an școlar 
etc.

Ei iubesc pacea. Simbolul 
păcii — porumbelul alb — în
cununează multe din desenele 
lor. Copiii desenatori au înre
gistrat cu însuflețire realizările 
eroice ale poporului sovietic, 
lată-i pe doi pionieri salutînd 
de pe pămînt nava cosmica în 
care se afla Iuri Gagarin. Lec
ția de geografie în viitor, ei 
o închipuie ca un zbor cu ra
cheta prin spațiile stelare.

Expoziția așteaptă să fie vi
zitata în primul rînd de voi, 

rdragi copii, pentru că ea vă 
aduce mesajul însuflețit al prie
teniei.

M. MICU

CINTEC
Ce drag mi-i să cuprind cu ochii zarea, 
sub care grîul freamătă ca marea, 
și-alături de aceste spice blonde, 
ce dragi îmi sînt pădurile de sonde I 
Plutesc miresme proaspete în aer 
și se-mpletesc cu al uzinei caier, 
iar peste vechiul cîntec de falangă 
sirena se înalță 
ca o creangă™
Mi-1 drag acest văzduh al țării mele, 
întinerit de sprintenele schele, 
și dragi îmi sînt aceste mari brăzdare, 
puternice, 
trecînd peste răzoare...
O, țara mea frumoasa și bogată 
în toate ești l
—Și-n roșul din cravată, 
pe care-1 port la piept, 
te simt 
întreagă...
De-aceea tu îmi ești 
atît de dragă!

VALERIA BOICULESI

UNEI OrviHSIE

Laurențiu are 14 ani. A ter
minat clasa a VII-a și a plecat 
să-și petreacă vacanța la buni
cul său. Aici se reîntîlnește cu 
pionieri de aceeași vîrstă ca și 
el, vechi prieteni din vacanțele 
trecute: Sandu, Mihai, Dragoș, 
Ilieș. Laurențiu are prilejul să 
facă și cunoștințe noi • se îm
prietenește cu Ștefana — pre
ședintă de detașament — și cu 
Răducu. Se pare că vacanța lor 
o să decurgă la fel ca și în alte 
veri. Dar iată că se petrec lu
cruri neprevăzute: Manole, un 
băiat indisciplinat, care a pără
sit de mult școala, urmărește 
cu orice preț să-l atragă pe 
Laurențiu de partea lui. Dar 
atît Laurențiu, cit și ceilalți 
prieteni ai lui sînt pionieri- Cu 
toții își doresc fierbinte să de
vină utemiști.

Intre ei și Manole începe o 
luptă încordată, plină de peri
peții în care intervin chiar și 
întîmplări dramatice- Veți afla 
astfel prin ce primejdii a tre
cut Răducu, care a pornit plin 
de curaj să salveze viața clinu

lui său credincios Ham din mii-. 
nile lui Manole. De asemenea, 
veți afla cite întîmplări ciudate 
sînt legate de dispariția cutiei 
cu scule aparținînd tatălui lui 
Mihai, de dispariția banilor din 
biroul bunicului Iui Laurențiu 
și de 'descoperirea celor două 
fortărețe ale Iui Manole 3. 
„bomba" și „tezaurul" aflat în 
zidul cetății.

Va reuși oare Cornel, care 
rupe cîrdășia cu Manole, să 
cîștige încrederea pionierilor ? 
Dar Mihai, va izbuti să-și trea
că corigența ?

rAjutați de instructoarea sui 
perioară de pionieri, de inginei 
rul comunist Petran, de utemis- 
tul Nicula, de bunicul lui Lau
rențiu, pionierii vor izbîndi în 
lupta încordată pe care o sus
țin.

Citind cartea „Adolescenții" 
de Ioana Postelnicu, carte în 
paginile căreia se desfășoară 
cele menționate mai sus, veți 
învăța multe lucruri folositoa
re: cum trebuie să înțelegeți 
prietenia, cum trebuie să 'ă 
pregătiți pentru noua viață cote 
vă așteaptă o dată ce treceți de 
pragul copilăriei; să vă ajutați 
colegii, să fiți curajoși, cinstiți, 
demni și harnici, să aveți în
credere în tovarășii voștri.

„ADOLESCENȚII" de Ioana 
Postelnicu este un roman care 
vi se adresează o dată ce ajun
geți la o vîrstă de noi răspun
deri: vîrsta 'de 14 ani, vîrsta 
nespus de frumoasă cînd vă 
pregătiți cu seriozitate, cu a- 
vînt, să devenițl utemiști, să 
fiți cetățeni de nădejde ai pa
triei noastre.

M. DIACONU

PROBLEME DISTRACTIVE • PROBLEME
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Triverb gramatical 
(7, 2, 8) 

ct+p^sT

Criptografie la hipodrom
(2, 2, 6, 2, 2, 3, 3)

Monoverb zoologic 
cu incastru 
(xxxoxxx)

Rubrica isteților
Cum putem folosi de cinci 

ori cifra 6 ca să ne dea rezul
tatul 1 ?

★

Calcul ascuns
Adunați cifrele 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 și 9 în așa fel incit 
să vă dea suma 100.

MIAHAI PĂTRAȘCU
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața ..Scînteii'. telefon J7.6C.10, 17.60.20 ; Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scîntcil


