
Proletar] din toate făiile, unifi-vit l
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romîn, grafaZ oboare

‘Irăducînd în viață indicațiile cuprinse în Ra
portul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la recenta sesiune extraordinară a Marii 
Adunări Naționale, colectiviștii de pe tot cuprin
sul țării își intensifică eforturile pentru a spori 
continuu producția agricolă vegetală și animală.
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Nil, n-ași fi vrut sa fiu în 
pielea lui Romulus Ștefan sau 
a Ecaterinei Costache, acum 
cîteva' luni 1 Adevărat, amîn- 
doi sînt, de obicei, copii liniș
tiți; va asigur ca n-au spart nici 
un geam, ca nu s-au bătut cu 
nimeni și ca nici unul dintre ei 
n-a fluierat ca un cintezoi la 
ora de matematica. Și totuși, 
colegii erau foarte suparăți pe 
ei — iar Ștefan și Ecaterina e- 
rau nevoiți să le dea dreptate,- 
Nu, nimeni nu-i invidia: Ște- 
fan și Ecaterina rămăseseră co- 
rigenți pe trimestrul I, erau sin
gurii corigenți din unitate I Li 
se părea că toata lumea e cu 
ochii pe ei, ca toate nemulțu
mirile din cauza lor se produc< 
Firește, aveau dreptate, dar nu

mai înlr-o oarecare măsură i 
pionierii erau, intr-adevăr, 
preocupați, dar nu numai de cei 
doi ci de dorința ca toți copiii 
să învețe din ce în ce mai bine, 
aceasta fiind o îndatorire pa- 
triotica de seama, lucru pe 
care l-au discutat adesea la 

întîlnirile cu muncitori frun
tași, în adunările pionierești.

lata dialoguri obișnuite în 
fiecare clasa :

— Nu uita : mîine diminea
ța ne întîlnim la școala, avem 
ora de consultație cu tovarășul 
profesor de matematica.

— Știi ce ? Vino pe la mine j

facem cîteva analize gramati
cale, iar pe urmă jucăm șah I

Desigur, Ecaterina — care 
este în clasa a Vl'ă — și Ște
fan — el e intr-a V-a — au fost 
ajutați foarte serios. Cu aceas
ta s-au însărcinat Terpeș Lavi- 
nia și Mihai Dana, amîndoua, 
președinte de detașament. Tre
buie spus însă că rezultatele 
n-ar fi fost prea bune daca E- 
caterina și Ștefan și-ar fi pre
cupețit eforturile personale; ei 
însă au muncit cu tragere de 
inima, au învățat sa-și organi
zeze studiul individual, să-și 
împartă bine timpul și sa res
pecte aceasta împărțire.

Măsurile luate de activul 
pionieresc — mobilizarea pio
nierilor și școlarilor la orele de 
consultație, buna funcționare a 
grupelor de întrajutorare, res
pectarea de către fiecare copil 
a programului zilei etc. — au 
contribuit ca trimestrul al doi
lea sa se încheie cu bine. Va 
dau un exemplu din care re
iese că pionierii de aici nu se 
mulțumesc să învețe oricum, 
ci se străduiesc să-nvețe bine 
și foarte bine : din cele 121 de 
note primite la matematica pe 
trimestrul doi de pionierii cla
selor a V-a—a Vil-a, 100 sînt 
de la 7 în sus ! Cît despre Eca
terina și Ștefan, ei bine, au pro
movat și ei la toate obiectele 
și astfel în unitatea de pionieri 
de la Școala de 8 ani nr. 7 din 
Craiova nu există nici un cori
gent, nici un repetent! în clipa 
de fața, preocuparea tuturor 
este aceea de a învăța și mai 
bine, pentru terminarea cu suc
ces a anului școlar I

SANDU ALEXANDRU

Cu prilejul adunării festive în care co
lectiviștii din Gîngiova, regiunea Oltenia, 
au sărbătorit primirea „Ordinului Muncii" 
clasa I> de către gospodăria lor, ei s-au 
angajat să obțină în acest an, de pe 600 
de ha., cîte 5.000 kg porumb-boabe în me
die Ia ha în cultură neirigată, să vîndă 
statului 90 tone de carne, 400 tone de 
grîu, 360 tone porumb și aproape 150.000 
litri de lapte.

între rlndurile de porumb 
— culturi intercalate

Colectiviștii din Săucești, raionul Bacău, 
s-au convins din proprie experiență cît 
de avantajos este să cultivi culturi inter
calate între rîndurile de porumb. De a- 
ceea, ei și-au propus ca anul acesta, pe 
întreaga suprafață de 626 de ha. însămîn- 
țată cu porumb, să cultive intercalat fa
sole și dovlecei.

1.200 păsări 
la 1OO de hectare

Pe lingă celelalte sectoare de producție 
— de cereale, legumicol, zootehnic etc. — 
colectiviștii din Bîrcănești, regiunea Bucu
rești, vor dezvolta mult și ferma avicolă. 
Potrivit planului de producție, gospodăria 
colectivă va crește în acest an 31.200 de 
păsări ceea ce revine cîte 1.200 de păsări 
pentru suta de hectare.

întreținerea culturilor

Pe ogoarele Dobrogei, însămînțările de 
primăvară s-au terminat. De cîteva zile, în 
gospodăriile agricole colective și în gos
podăriile agricole de stat, au început lu
crările de întreținere a culturilor. Pînă la 
7 mai se efectuaseră în regiune, pe o su
prafață de peste 45.000 de hectare, lucrări 
cu sapa rotativă sau prașila manuală la 
floareasoarelui și sfecla de zahăr.

Noi 
pionieri

„Eu, tînăr pionier al Republw 
cii Populare Romîne, mă an
gajez în fața tovarășilor mei săi 
fiu credincios poporului român: 
și cauzei Partidului Muncitor 
resc Romîn...”

Angajamentul solemn al pio
nierului răsună limpede în; 
sală. Glasul școlăriței Boldur,; 
Georgeta din clasa a IH-a vi-' 
brează de emoție. încă pufin șij 
visul ei drag se va realiza.

Iată, tovarășa instructoare, 
superioară i-a înnodat la gîti 
cravata roșie. Georgeta a de
venit pionieră! Bucuria fără 
margini pe care o trăiește se 
răsfrînge în ochi, pe chipul ei 
îmbujorat. Alături de ea, Mir- 
za Maria, Cîmpean Gavril, Bote< 
Teofil și Mureșan Lucia, tot 
din clasa a IlI-a, au fost pri- 
mifi și ei în organizația de pio
nieri.

Pentru unitatea noastră, ziuai 
aceasta este o sărbătoare- Pre-' 
ședințele unității de pionieri,, 
Viman Aurel, pionierii Oros A- 
lexandru, Bujor Dorina și alții: 
îi felicită pe noii pionieri, le 
oferă flori.

De acum, avem noi prieteni,, 
noi tovarăși de nădejde pentru 
frumoasele acțiuni pionierești 
pe care le organizăm în uni
tate.

POCOL OTILIA
Școala de 8 ani, comuna Gîl- 

gău, raionul Dej»



LA STOICANEȘTI

O

Pregătirile începuseră încă 
de dimineața. Stegulețe, lo
zinci, flori, multe, multe flori, 
Cînd a intrat în școala, 
președintele gospodăriei, to
varășul Tudose Dumitru, Erou 
al Muncii Socialiste, a 
fost.primit cu nespus entuziasm 
de către pionieri. De cîteva 
zile sosise de la București. Fu
sese la sesiunea extraordina
ră a Marii Adunări Naționale 
și acum pionierii îi invitaseră 
în mijlocul lor, rugîndu-1 să le 
povestească amănunte.

— Lucrările sesiunii, care a 
consemnat terminarea colecti
vizării agriculturii în patria 
noastră —• le-a spus tovarășul 
președinte —• au fost pentru 
noi, colectiviștii, un adevărat 
schimb de experiență, o școa
la. Problemele ridicate în ra
port, în cuvîntul colectiviștilor 
și deputaților au arătat drumul 
nostru de viitor. Gospodăria 
colectiva „6 Martie" a fost de
corata cu Ordinul Muncii cla
sa I. Aceasta este aprecierea 
data de către partid mun
cii părinților și fraților voștri 
mai mari. Cînd am înființat 
gospodăria, eram cîțiva, aveam 
pămînt puțin. Am crescut. Gos
podăria e acum multimiliona
ră. La sesiune s-a discutat des
pre creșterea producției de ce
reale. Anul trecut, pe o supra
față de peste 1.000 ha noi am 
obținut în medie 3.170 kg po
rumb boabe la ha. După cum 
știți, au fost și cîteva parcele, 
125 ha, pe care am obținut 

5.000 kg, și chiar peste 5.000 
kg porumb boabe la hectar- 
Vrem ca anul acesta să înmul
țim rezultatele bune. Consfă
tuirea pe țară a țăranilor co
lectiviști, și acum sesiunea ex-» 
traordinară a Marii Adunări 
Naționale au arătat importanța 
dezvoltării multilaterale a gos
podăriei colective.

...Harnicii colectiviști din 
Stoicănești, regiunea Argeș lu
crează cu entuziasm atît pe 
cîmp cît și la sectoarele : zoo
tehnic, legumicol, apicol și pis
cicol. Iată cîteva gînduri ale 
unor colectiviști pentru viito
rul apropiat:

Florea Negru, șef de briga
da de cîmp : „Brigada noastră 
a fost fruntașă. Pe parcelele 
lucrate de noi, producția me
die la porumb a fost de 4.600 
kg. boabe la hectar. Avem 
toate condițiile să dăm mai 
mult. Mașinile agricole lucrea
ză bine, dispunem de semințe 
selecționate, îngrășăminte. A- 
vem mai ales colectiviști har
nici și pricepuți”.

Ion Slujitoru, șeful fermei de 
vaci: „Anul trecut, de la fie
care vacă furajată am obținut 
1.760 litri de lapte. Anul aces
ta vom obține 2.000".

Ștefan Florescu, șef de echi
pă în sectorul construcții: 
„Dezvoltarea gospodăriei cere 
extinderea construcțiilor. Lu
crăm acum la complexul de 
creșterea păsărilor, la saivane. 
Cu resurse proprii vrem să dăm 
lucru de calitate".

Nenumărate mașini agricole de tot felul 
pregătesc harnicii muncitori pentru ogoarele 
patriei noastre, în întregime colectivizate.

Vom munci cu și 
mai mult elan

Am urmărit cu deosebit interes lu
crările sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale, Raportul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, hotărîrile 
adoptate. Perspectivele minunate ce 
se deschid agriculturii noastre so
cialiste m-au entuziasmat. Ascultînd la 
radio Raportul, în minte mi-a revenit 
drumul parcurs de uzina noastră, al 
cărei act de naștere a fost semnat o dată 
cu începerea colectivizării agriculturii. 
Mi-am dat totodată seama că în aceste 
condiții, cînd agricultura noastră e în 
întregime colectivizată, sporesc sarci
nile noastre iar exigentele lată de mași

nile pe care le producem devin din ce 
în ce mai mari

Muncitorii din cadrul liniei tehnolo
gice nr. 5. încă din timpul lucrărilor se
siunii au început o luptă serioasă îm
potriva rebuturilor. Măsurile luate au 
și început să dea roade. De asemenea, 
organizarea mai rațională a locului de 
muncă a dat posibilitatea îmbunătățirii 
calității feluritelor piese și organe ale 
mașinilor agricole pe care le producem. 
Însuflețiți de istoricele hotărîri ale re
centei sesiuni, ne angajăm ca pe viitor 
să muncim cu și mai mult elan pentru 
înflorirea patriei noastre dragi în care 
socialismul a învins definitiv, la orașe 
și sate.

RADU ȘERBAN
muncitor, Uzinele „Semănătoarea"

București

Dorința noastră
Primăvara aceasta va rămîne în isto

ria poporului nostru muncitor ca un e- 
veniment de neuitat! In zilele ei fru
moase, în Capitala patriei, la sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Naționa
le s-au adunat soli din toate colturile 
tării. Sesiunea a consfințit încheierea co
lectivizării agriculturii în întreaga (ară I

Vestea aceasta am aflat-o și noi, pio
nierii, cu nespusă bucurie.

Munca harnică a colectiviștilor din 
comuna noastră ne interesează. La re
zultatele frumoase obținute au contri
buit și pionierii școlii noastre. Astfel, 
pionierii Labău llie, Berta Carol, Pă- 
trașcu Ion, Rotaru Livia și alții s-au o

cupat de îngrijirea păsărilor. Cu sîr- 
guință au muncit și pionierii care au 
ajutat la îngrijirea animalelor mici din 
gospodărie. Pe viitor, vom ajuta la în
treținerea culturilor, la plivit, la replan- 
tarea roșiilor. Mulți dintre noi îndră
gesc munca tractoriștilor și mergînd la 
atelierul mecanic al Gospodăriei colec
tive „30 Decembrie", învățăm cîte ceva 
din tainele tractorului. Pionierii Stoicev 
losif, Bermendi Petru și alții dintr-a 
Vil-a vor merge la școala de mecanici 
agricoli de pe lingă S.M-T. Dorința lor 
și a altora este aceea de a deveni trac
toriști, de a munci pe ogoarele colec
tivei dragi.

COLECTIVUL DE CONDUCERE 
AL UNITĂȚII DE PIONIERI 

DE LA ȘCOALA MEDIE 
DIN COMUNA VINGA, 

RAIONUL ARAD

Unitatea de pionieri în timpul liber
Unitatea de pionieri de la 

Școala de 8 ani din Za
lău, regiunea Cluj, este 

cunoscuta ca o unitate cu pio
nieri harnici, care se străduiesc 
sa învețe bine, să împodobeas
că cît mai frumos școala, stră

în timpul liber, 
mingea poate fi 
un tovarăș foar

te plăcut I

zile, care îngrijesc florile și 
copacii sădiți de curînd tot de 
ei. Dar pionierii din Zalău sînt 
recunoscuți și ca niște copii 
veseli, cu inițiative frumoase, 
care își organizează în timpul 
liber multe activități distracti

ve, atrăgătoare, educative. A- 
șa, de pilda, pionierii îți vor
besc cu plăcere despre con
cursul de recitări și cîntece or
ganizat între detașamente. Ca 
premiu detașamentul cîștigator 
urma să-și prezinte programul 
și la stația de radioficare. Cu 
prilejul concursului, pionierii 
și-au dat seama cît de emoțio
nant recită Zah Lucia dintr-a 
IV-a, cît de frumos cînta Cîm- 
peanu Maria dintr-a Vl-a. Cine 
a cîștigat concursul și a pre
zentat programul la postul de 
radioficare ? Acest lucru nu 
este cel mai important. Impor
tant este faptul că pionierii 
și-au dat seama că fiecare de
tașament, pregătindu-se temei
nic, va putea susține un pro
gram artistic.

Pe detașamente, uneori pe 
grupe, pionierii au ți
nut adunări în aer liber 

care s-au încheiat cu un pro
gram distractiv. Trebuie să știți 
că pentru aceste adunări fie
care pionier s-a pregătit. A- 
ceasta, pentru ca la adunare 
pionierii au venit cu ghicitori, 
glume, cîntece vesele. Una din
tre grupele claselor a Vl-a a 
făcut repetiție la Marian Lucia 
acasă. Ea are terasă, astfel că 
pot improviza chiar o mică sce
na, De altfel, pe grupe, pionie

rii se întîlnesc adesea sa as
culte și emisiuni de radio 
pentru copii, să învețe un joc, 
un cîntec nou.

In detașamentul claselor a 
VII-a mai toți pionierii 
sînt mari iubitori de 

sport. Nu-i vorba, și în cele
lalte detașamente a fost îndră
git sportul, dar cei dintr-a șap
tea vin mereu cu noi și noi ini
țiative. Meciurile de baschet, 
tenis de masă și tenis de cîmp, 
de șah, volei, concursurile de 
atletism sînt totdeauna viu dis
putate. Adesea pionierii i-au 
provocat pe cei de la Școala 
medie sau din unitățile din 
împrejurimi. Așa s-a făcut cu
noscut Pușcaș Mircea ca cel 
mai bun jucător de ping-pong, 
iar la șah, Terheșiu loan (cu- 
noscuți și prin aceea că au nu
mai note de 9 și 10).

Cei mai tineri locuitori ai 
Zalăului au îndrăgit nu 
numai orașul cu blocu

rile noi și părculețele cu flori, 
dar și minunatele împrejurimi 
cu păduri și cîmpii verzi. De a- 
ceea duminica ei organizează 
adesea excursii la pădurea Bră- 
det, sau în alte părți din jurul 
orașului. Și cu toții sînt bucu
roși să plece în astfel de dru
meții. Totodeauna îi însoțesc 
cîntecele, poeziile, veselia. Ba, 
unele întreceri sportive pionie
rii au hotărît să le desfășoare 

în afară de oraș, la pădure. Nu 
Sînt uitate nici jocurile de ori
entare, colectarea plantelor 
medicinale și strîngerea mate
rialului pentru ierbare și insec
tare. De curînd, în unitate a 
fost mare fierbere. Cu toții se 
pregăteau pentru focul de ta
băra, la care unii dintre pio
nieri — cei care îndepliniseră 
toate condițiile — urmau sa 
primească steluțele roșii. 
Fiecare detașament a ținut 
să-și spună părerea, sa facă 
propuneri în legătura cu felul 
în care sa se desfășoare ser
barea focului de tabără. Co
lectivul de conducere al unită
ții a putut sa aleagă cele mai 
frumoase și mai bune propu
neri.

In curînd vom avea și o 
orchestra, astfel ca 
excursiile noastre vor fi 

și mai vesele" — spun cu con
vingere pionierii din Zalău. Lu
crul acesta este posibil. Sînt 
cîțiva care știu să cînte la u- 
nele instrumente, iar alții care 
vor să învețe. Dar pentru vii
tor, pionierii au în vedere nu 
numai alcătuirea orchestrei dar 
încă multe excursii, adunări 
interesante, concursuri în aer 
liber, întreceri sportive care, 
toate, au ca scop recreerea co
piilor după orele de învățătura, 
însușirea de noi și variate cu
noștințe.

ELENA TOFAN



Ne e dragă gospodăria 
agricolă colectivă

Alaiuri
de părinți

Colectiviștii din Vulcan știn 
ca au copii de isprava. De alt
fel daca o întrebi și pe tova
rășa inginer agronom de Ia 
Gospodăria agricola colectiva 
„I. C. Frimu" din comuna des
pre copii, ea îți va vorbi cu 
mult entuziasm : copiii aceștia 
sînt foarte harnici. Cei 112 pio
nieri ai școlii au sapat fiecare 
cîte doua sau trei gropi pen
tru pomi în livada gospodăriei. 
De altfel, plantarea pomilor a 
devenit o tradiție pe care pio
nierii de aici o respecta. Anul 
trecut, pe șoseaua Vulcan — 
Tohan, pionierii au plantat 
peste 600 de puieți. O adevă
rata alee ale cărei frunze tine
re foșnesc acum la fiecare a- 
diere a vîntului.

Pionierii Georgescu Ion, 
Curcubaț Dan, Chițu Moise 
care sînt acum în clasa a Vil-a 
vor urma exemplul colegilor 
lor de anul trecut care au ple
cat la școli de mecanici agri
coli. Toate orele de practica le 
fac la gospodărie, acolo unde 
este mai mare nevoie de aju
torul lor, unde-și pot însuși cel 
mai bine cunoștințele sectoru
lui care îi preocupa, care le 
place mai mult. Cînd gospo
dăria colectiva le-a cerut aju
torul, ei au lucrat la culturile 
în răsadnițe apoi au pus mra- 
nița. Toți colectiviștii își amin
tesc cum, în primăvara trecu
ta, pionierii au sapat pe mai 
multe hectare gropi pentru 
cartofi.

Sînt multe exemplele fru
moase pe care le-au dat pio
nierii din Vulcan-Brașov lu- 
crînd în cadrul gospodăriei co
lective.

Cînd i-am vizitat, nu mai 
conteneau cu întrebările pe 
care le puneau unui grup de 
tineri: cum e la Școala de 
mecanici agricoli, cum înva- 
țați, cum lucrați ?... Foștii e- 
levi ai școlii din comuna se-n- 
torsesera în practica în comu
na natala, în gospodăria în 
care vor lucra laolalta cu pa* 
rinții pentru recolte din ce în 
ce mai bune, pentru o viața fe
ricita, iar pionierii din clasa a 
VII-a, unii dintre ei viitorii e- 
levi ai școlii de mecanici agri* 
coli, erau nerăbdători sa afle 
cît mai multe despre S.M.T.

OANA MAGDU

...„sa para în soarele lu
nii iunie, cînd se coace grîul, 
țara toata poleita în aur"... 
se spune în declarația Con
sfătuirii pe țară a țăranilor 
colectiviști din decembrie 
1961. Că va fi chiar așa, că 
viața țăranilor muncitori 
din patria noastră este acum 
tot mai îmbelșugată, mai 
fericită demonstrează con
vingător și expoziția „Vic
toria socialismului în agri
cultura", deschisa de curînd 
în Sala Dales din Capitală.

Pionierii detașamentului 
claselor a V-a de la Școala 
de 8 ani nr. 5 au avut pri
lejul de mat multe ori să 
viziteze gospodării agricole 
colective din jurul Bucu- 
reștiului. De data aceasta 
însă, sînt bucuroși că ve
nind la noua expoziție pot 
afla amănunte despre colec
tiviștii din întreaga țară, 
despre noua viața a țărani
lor, în trecut, pe vremea 
burghezo-moșierimii, obi
diți. și batjocoriți. Aproape 
500.000 case noi construite 
în locul coceoabelor, numai 
între anii 1955 — 1960 ! 3.875 
sate electrificate! Pionierii 
se opresc și cercetează cu 
mult interes documentele, 
panourile, fotografiile care 
ilustrează mersul vertiginos, 
din succes în succes, al gos
podăriilor colective pe dru
mul arătat de partid, dru
mul spre fericire.

Rînd pe rînd, pionierii 
trec de la o regiune la alta. 
Și-n fața ochilor lor se în
tind parcă bogatele lanuri 
din regiunea Dobrogea, în- 
verzitele terase cu pomi 
fructiferi și viță de vie din 
regiunea Argeș, ogoarele 
mănoase din Banat. Figurile 
colectiviștilor, prinși în fo
tografii la arie, la bibliotecă 
sau pe scenele căminelor 
culturale devin familiare vi
zitatorilor. Iată-1 pe fostul 
argat Nicolae Hudițeanu, 
astăzi președinte al G.A.C. 
Comana, regiunea Dobro
gea, Erou al Muncii Socia-
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DRUMUL SPRE FERICIRE

Sînt interesante 
exponatele Ex
poziției „Victoria 
socialismului în 
agricultura", des
chisa în Capitală. 
Pionierii privesc 
totul cu multă 

atenție.

liste, iată-i pe harnicii co
lectiviști din G.A.C. Pechea, 
regiunea Galați, gospodărie 
distinsă cu Ordinul Muncii 
clasa I. Sînt bucuroși că 
pămîntu! a dat roade boga
te, că își pot îndeplini ori
ce vis. Dar pionierii știu — 
și vizitînd expoziția înțeleg 
și mai bine — că perspecti
vele de creștere a bunăstă
rii țăranilor sînt nebănuit de 
mari mai ales acum cînd — 
așa cum s-a arătat la istorica 
sesiune extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale — co
lectivizarea agriculturii s-a 
încheiat în întreaga țară, 
socialismul învingînd defi
nitiv în patria noastră, la 
orașe și sate.

E. DONOSE

•Al meu ,al ■nosîr’U, al luWora

Încă n-a sunat 
clopoțelul de in
trare. Pînă la în
ceperea cursuri
lor mai este 
timp, dar în fie
care clasă au și 
sosit cîțiva pio
nieri. Sînt elevi 
de serviciu. I- m1 
văzut ia lucru. 
Unii udă flo
rile, alții Șterg 
praful, tabla, a- 
ranjează iată de 
masă pe catedră. 
Si timpul a tre
cut. A sunat. 
Veseli, copiii au 
intrat în clasă- 
Totul strălucește 
de curățenie, to
tul e pus Ia punct. Fiecare își
scoate din ghiozdan fată de 
bancă .și și-o aranjează. Sînt 
toate la fel. Le-au lucrat la 
orele de lucru de mină.
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Grija fată de 
bunul obștesc e 
manifestată de 
toți. Din discuție 
aflăm că pionie
rii clasei a IlI-a 
B știu că bunuri
le sînt ale lor, 
ale tuturor, că 
ele trebuie bine 
păstrate. Aceas
ta au discutat-o, 
de altfel, și în- 
tr-o adunare de 
grupă. Atunci au 
lăudat grupa a 
doua, dar...

„N-a fost aten
tă, să repare I 
Singură ai rupt 
piciorul mesei.

singură sa-1 dregi I" — i-au 
spus cu hotărîre colegii pio
nierei Iancu Mariana.

Si Mariana a trebuit să re
pare. Să repare ce-a stricat. 
Același lucru a fost nevoit să-l 
facă și Molai Virgil și Sinescu 
Radu.

Discuția despre păstrarea bu
nului obștesc s-a prelungit în 
camera pionierilor cu președin
ții de grupe, de detașament. 
„Cînd Duma Liviu și Ardean 
Constantin au răsturnat băn
cile. imediat am discutat des
pre aceasta. Am arătat acestor 
copii că răsturnînd băncile ei 
le-au zgîriat, le-au murdărit. 
Si cui îi place să învețe într-o 
astfel de bancă ?" a spus Cos- 
tea Angela, președinta detașa
mentului claselor a Vl-a. „Bu
nul obștesc trebuie astfel în
treținut Inert întotdeauna să 
fie ca nou, a adăugat și Moraru 
Elena- Am scris și la gazeta de 
perete un articol despre aceas
ta- Tata mi-a povestit cîtă mun
că se depune pentru construi
rea tuturor bunurilor pe care 
ni le-a dăruit nouă, școlarilor, 
partidul. Datoria noastră este 
să le păstrăm cu grijă, să le 
întreținem în bune condiții".

Discuția de la camera pionie
rilor a fost urmată de o vizită 
prin clase. Și, într-adevăr, pio
nierii Scolii de 8 ani „Dr. Petru 
Groza" din Deva păstrează cu 
grijă bunurile obștești.

AL. MIIIU



riviți de sus, 
de pe podul a- 
cesta metalic, 
oamenii apăreau 
în marea hala a 
laminoarelor ca 
niște adevărați

pitici. Mici de tot în fața cup
toarelor în care se zbatea, clo
cotind, lava oțelului, lîngă pîr- 
tiile prin care lunecau ca niște 
ierpi de foc, șuvoaie de metal 
incandescent alături de podu
rile rulante care se „jucau" a- 
pucînd în ghearele lor metalice 
greutăți de zeci de tone.

Și privind spectacolul aces
ta măreț, elevul Demostene 
Chirila își simțea inima mica, 
mica de tot... Va izbuti și el, 
cu adevărat, sa devină aci în 
Fabrica de țevi din Roman un 
laminorist priceput ? Sa condu
că alături de alți tovarăși ma
șinile acestea complicate ?

— La ce te gîndești ?
Chirila tresare, întorcînd 

capul. în fața sa s-a oprit, zîm- 
bind, un tînăr cu părul cîne- 
piu. îi întinde mîna și se pre
zintă : Gheorghe Goldan, mais
tru în secția laminor.

Obrajii lui Chirila se îmbu
jorează. Dar maistrul îl pri
vește în continuare cu ochi 
calzi și sinceri. La urma ur
mei, de ce să se sfiasca sa-i 
spună adevărul ? Și Chirila își 
da pe fața toate gîndurile care 
îl framînta în clipele acelea. 
Goldan îl asculta pîna la ca
păt. Apoi zîmbește.

— Toți au trecut prin clipele 
acestea, îi spune el.

Și luîndu-1 de braț îl condu
se prin secție. în dimineața a- 
ceeă Demostene Chirila l-a 
mai cunoscut pe Iaminoriștii 
Teodor Mihaiescu și Milu Cap
șa, absolvenți ai școlii profe
sionale... Amîndoi l-au spus a- 
celași lucru : meseria de lami
norist pare la început grea și 
complicata, la fel ca ori ce alta 
meserie, dar după ce ai învăța
t-o, n-ai mai lasa-o pentru nici 
O altă îndeletnicire din lume.

Cîți ani sînt de atunci ? Pa- 
tru, cinci ? Sau chiar mai mulți?

Zimbind, Demostene Chirila 
fși șterge cu o cîrpa mîinile pă
tate de ulei. Sirena a anunțat

pauza de Ia prînz. Toți mem
brii brigăzii se pregătesc sa 
plece spre cantina. Dar iată că 
sosește într-un suflet tovarășul 
Gheorghe Goldan. Aduce o 
veste importanta : Și pe primul 
trimestru al anului 1962 briga
dă „Steaua Roșie" se afla pe 
locul I. Iar printre fruntași se 
numără și..-, laminoristul De- 
mostene Chirila I

Și urcînd treptele pasarelei, 
tînărul își aminti din nou ziua 
aceea cînd, timid, pășise pen
tru întîiă oara pragul secției. 
Cîte nu 
atunci ? 
devenit

s-au mai petrecut de 
Gheorghe Goldan a 
șeful brigăzii „Steaua

Pe scena căminului cultural
O dată cu foșne

tul draperiei trase 
în lături, s-a stins 
și murmurul din 
sală.;

Dar.., ce se îritîm- 
plă ? Pe scena inun
dată de lumină a 
noului cămin cultu- 

lor, 
re- 
co- 

văd 
nici 

pe Elena Eftimie, 
utemista inimoasă, 
nelipsită din echipa 
artistică a căminu
lui, nu-l văd nici pe 
Constantin Butnaru, 
alt tînăr activ, din 
brigadă de agitație Z 

1 De data aceasta, 
artiștii obișnuiți ai 
zilelor de sărbătoa
re au luat loc ală
turi de colectiviști, 
în sală. Pe scenă a 
apărut orchestra de 
muzică populară a... 
Filarmonicii de stat 
din BacăuI

Cîteva clipe și.., 
fdin strunele instru
mentelor orchestrei 
se ridică șuvoiul 

O unui cîntec tumul
tuos-

ral din satul 
Dragomirești, 
aiunea Bacău, 

dectivișlii n-o 
apărînd acum

de 
«-

în
co

'Colectiviștii a- 
plaudă cu putere. 
Le-a plăcut,

,[Asta e Moldova 
mea,r, cîntec din 
folclorul nou, care 
vorbește despre 
schimbările înnoi
toare petrecute în 
anii de democrație 
populară pe melea
gurile moldovene, 
despre cetatea lu
minii înălțată la 
Bicaz este, de ase
menea. primit 
colectiviști CU 
plauze.

Cu creionul 
mină, în sală, o 
ledivistă tînara no
tează de zor într-un 
carnețel. Ce notea
ză? Cuvintele unul 
nou cîntec popular 
(pe care vrea, ne
greșit, să-l intro
ducă în repertoriul 
echipei artistice al 
caiiiinului cultural) 
'despre viață nouă a 
satului, Interpretat 
de solistul Ion 
PerjU- Cîntec 'dedi
cat fruntașilor

Roșie', Milu Capșa a fost tri
mis la școala de maiștri de la 
Galați, iar Teodor Mihaiescu 
studiază, ca bursier al fabricii, 
Ia politehnica din București. 
Nimeni n-a stat pe loc. Pentru 
fiecare, uzina a însemnat și 
continuarea studiilor teoretice 
și practice.

Demostene își încetini pașii. 
Un tînăr blond, care, rezemat 
de balustrada podului, privea 
îngîndurat peste întinderea ha
lei, îi atrase atenția.

— Faci practica la noi, fla- 
căule ? i se adresă laminoris
tul.:

— Azi e primă zi — raspun- 

campania de primă
vară. Si fruntași 
sînt destui și în 
gospodăria colec
tivă de aci: comu
nistul Vasile Maltei, 
Vasile Popovici, șei 
de echipă, fruntaș 
în campania de în- 
sdmînțărl, Dumitru 
Stoined, Vasile Ia- 
coti și multi alții.

Colectiviștii as
cultă cu emoție cîn- 
iecele interpretate 
la ferăstrău de Du
mitru lordache, cu
noscuta melodie 
„Ciocîrlia'’ execu
tată de Ion Drăgoi 
și toate celelalte 
cîntece interpretate 
i/e cîntărefii orches
trei de muzică 
populară a Filarmo
nicii de stat din Ba
bau, veniți îri mij
locul colectiviștilor 
Să le împărtășească 
dirt frumusețea ar
tei lor.

Ascultă cu emoție 
și se bucură de via
ța îmbelșugată și 
luminoasă pe care 
o trăiesc în gospo
dăria colectivă.
At. DINU IFRIM

se cu sfiala elevul. Și se pre
zentă : Ion Huțulea.

— Și cum ți se pare mese
ria noastră ?

— E frumoasa... dar foarte 
complicata.

Demostene Chirila zîmbește 
și se apropie de tînarul bălan. 
Da, îi face nespusa plăcere sa-1 
conducă pe băiatul acesta prin 
secție, sa-i explice procesul de 
producție al laminării țevilor, 
sa-i vorbească despre oameni 
și despre frumoasa meserie de 
laminorist.

LIVIU MAIOR

La sate, ca și Ia orașe, 
construcțiile de locuințe 
au luat o mare dezvoltare. 
Numai în perioada 1956— 
1961 s-au construit la sate 
peste o jumătate de milion 
de case de locuit.

Printre cei care s-au 
mutat în casă nouă se nu
mără și familia colectivis
tului Vasile Bojan din co
muna Rîciu, regiunea Mu-, 
reș-Autonomă Maghiară.

— Sa știți ca se îndreap
tă vremea I Daca ține așa o 
zi-două, apoi putem ieși la 
cîmp.

— De ce sa mai aștep
tam ? Putem începe chiar a- 
cum. Și Petre Albuțiu, ingi
nerul gospodăriei, pași în 
mijlocul oamenilor. Am dat 
o raită pe cîmp, continuă el. 
E drept, terenul e cam moa
le. Tractoarele încă nu pot 
lucra. Dar pe anumite por
țiuni mai ridicate, unde pa- 
mîntul e zvîntat, atelajele 
noastre ar putea intra în 
funcțiune.

—• Păi dacă așa stau lu
crurile, să pornim — spuse
ră bucuroși colectiviștii din 
jur.

Și în mai puțin de o oră, 
atelajele, pregătite cu cîte- 
va săptămîni în urmă, înso
țite de cîteva zeci de colec
tiviști, se îndreptară spre o- 
goare. Așa a început la Tă- 
rian, un sat din apropierea 
Oradei, campania agricolă 
din primăvara acestui an.

Primul om cu care am fă
cut cunoștință în sat s-a ni
merit să fie chiar Dumitru 
Borbei, secretarul comitetu
lui comunal U.T.M.

Din discuția pe care am 
avut-o cu el am aflat că în 
ziua cînd s-a declanșat 
campania de primăvară, toți 
cei 80 de utemiști din co
lectivă erau la posturi, așa 
cum se hotărîse într-o adu
nare generală a organizației 
U.T.M.: cei mai mulți la 
semănatul porumbului și or
zului iar restul la grădina de 
legume.

— Și acolo, la gradină, 
cum merg treburile ? — l-am 
întrebat.

— Hai să vedem I Tot e 
în drumul meu grădina.

La marginea satului, pe o 
tarla de 25 de hectare, se 
întinde grădina de legume 
a colectivei. Aici se lucrea
ză intens. Fetele din echipa 
Elenei Juhas plantează var
za timpurie iar cele din e- 
chipa Măriei Maioroș, plan
tează ardei. Alte cîteva fete 
amenajează șănțulețele pen
tru irigat răsadurile.

— Peste cîteva zile, spu
nea Petre Lazici, grădinarul 
șef, vom trimite pe piață- 
primele cantități de castra
veți timpurii. Și asta pentru 
că și aici, la grădină, colec
tiviștii, între care mulți sînt 
tineri, muncesc cu tragere 
de inimă.

— Așa este, confirmă Ion 
Conoloș, secretarul organi
zației de partid din colecti
vă. Toți colectiviștii au 
muncit strașnic în această 
campanie. Numai astfel am 
reușit, în ciuda ploilor care 
ne-au sîcîit aproape în fie
care zi, să terminăm într-un 
timp record însămînțările 
din prima urgența pe toate 
cele 600 de ha. Acum înce
pem lucrările de întreținere 
a culturilor și cu siguranță 
că utemiștii și tinerii vor fi 
și de data aceasta printre 
primii la muncă, așa cum 
sînt întotdeauna.

ANDREI MIRCEA



Ziua 
independenței 

de stat a
Rominiei si a 

victoriei 
asupra 

fasci sm u I u i 
german

La 9 Mai, poporul romîn ă 
aniversat împlinirea a 85 de 
ani de la proclamarea indepen
denței de stat a Rominiei — 
eveniment care a însemnat o 
încununare a luptei purtate 
veacuri de-a rîndul pentru scu
turarea' jugului otoman. Tot
odată, acum s-au împlinit 17 
ani de la marea victorie cuce
rita asupra fascismului de coa
liția antihitlerista în frunte cu 
Uniunea Sovietica, victorie la 
care și-a' adus; contribuția și 
poporul nostru.:

Cu opt decenii și jumătate 
în urma, în 1877, ostașii și ofi
țerii romîni, cot la cot cu vi
teaza armata rusa și cu patrio- 
ții bulgari, au luptat cu eroism, 
acoperindu-se de glorie, în is
toricele bătălii de la Plevna și 
Grivițâ, de la Rahova și Smîr- 
dan. în urma acestor victorii 
s-a proclamat independența de 

Vsîat S Rominiei, Cu toate ca 
poporul romîn a dat jertfe 
mari, nu s-a putut bucura 

de independența cucerita pe 
cîmpul de lupta. Clasele stapî- - 
nitoare, capitaliștii și moșierii’ 
au batjocorit idealurile de li
bertate ale maselor populare, 
au înlocuit jugul otoman cu al
tul nu mai puțin crîncen, și a- 
nume, au înrobit țara capitalis
mului apusean.

Adevărata și deplina inde
pendența a țarii a putut fi cu
cerita de poporul romîn cu 
mult mai tîrziu. în condițiile 
ofensivei eliberatoare a arma
tei sovietice pe teritoriul țarii 
noastre, Partidul Comunist din 
Romînia a unit în jurul sau 
forțele patriotice populare, or
ganizing insurecția armata de 
ia 23 August 1944, care a dus 
la răsturnarea dictaturii mili- 
taro-fasciste și la smulgerea 
Rominiei din mîrșavul război 
hitlerist. Răspunzînd cu însu
flețire chemării partidului, ar
mata romîna a întors armele 
împotriva hitlerismuluf și a 
continuat apoi lupta cot la cot 
cu eroica armata sovietica, 
pină’ la zdrobirea Germaniei 
hltlerîste. La 9 mai 1945 Ger
mania hitlerîsta a’ capitulat 
necondiționat.:

Poporul romîn nu va uita 
niciodată ajutorul frățesc dat 
de poporul și armata sovietica 
pentru Scuturarea jugului fas
cist. De Ziua Victoriei, toate 
popoarele care au avut de su
ferit grozăviile celui de-al doi
lea război mondial își îndreap
tă gîridul cu recunoștința către 
poporul Sovietic, care a salvat 
omenirea de fascism.

După ce statul hitlerist a fost 
Sfărîmat, poporul german din 
partea de răsărit a țării a smuls 
din rădăcini militarismul și 
fascismul și luptînd pentru li
bertate deplina și viața fericita 
a obținut o victorie de mare 
importanța istorică : a creat Re
publica Democrată Germana —* 
primul stat muncitoresc țără
nesc iubitor de pace din istoria 
Germaniei; R.D.G. promovează 
o politica de pace și securitate 
internațională și militează cu 
consecvența împotriva revari- 
șismului vest-german.

Alături de țările socialiste, R; 
D. Germana lupta pentru 
coexistența pașnica și colabo
rare internaționala, pentru pa
ce în lumea întreaga, pentru 
încheierea tratatului de pace 
cu Germania și transformarea 
Berlinului occidental dintr-un 
focar de încordare și sursa de 
primejdii pentru pace, într-un 
oraș liber demilitarizat.

Moș Dumitru Hodișari, 
poștaș în comuna Săcă- 
dat din raionul Oradea 
își luă tolba și plecă. 
Cînd ajunse în dreptul 
școlii, o droaie de copii 
făcu roată în jurul lui.

— Bună-ziua, baci Mi- 
tru. Astăzi ne-ai adus 
vești ?

— V-am adus, copii.
Numaidecît, scoase la 

iveală din tolba-i încăpă
toare un plic albăstrui. 
Apropiindu-1 de ochi, în
cepu să silabisească adre
sa expeditorului 7 „Kras- 
nook Tania.., Pavlodar.., 
U.R.S.S.". Apoi continuă?
“ Scrisoared asta este 

pentru tine, Flori ca...
Scena aceasta dintre 

poștaș și pionieri se pe
trece, de vreo doi ani în

coace, aproape în fiecare 
zi. Si e firesc să fie așa, 
căci pionierii din Săcădat 
întrelin o vie corespon
dentă cu pionierii din 
Pavlodar, un orășel din 
îndepărtata Siberie.

...„Dragă Fiorica, scria 
Tania. Ne despart mii de 
kilometri dar eu te simt 
mereu aproape pentru că 
avem aceleași gînduri și 
idealuri. In cinstea prie
teniei noastre, am sădit 
în fata casei o tufă de 
liliac- Ea îmi aduce în 
fiecare zi aminte de tine, 
de prietenia noastră..-".

In aceeași zi, Fiorica îi 
răspunde Taniei că la Să
cădat a avut loc, în pri
măvara acestui an, un e-1 
veniment foarte impor
tant! toți țăranii munci

tori s-au unit într-o gos
podărie agricolă colec
tivă... „Să mai știi, Taniu- 
șa, scria Fiorica în con
tinuare, că pentru a cinsti 
prietenia ce s-a legat în
tre pionierii din școala 
noastră și pionierii din 
școala ta, noi pregătim un 
spectacol: am pus în 
scenă piesa „Cravata 
roșie", învățăm poezii și 
cîntece în limba rusă, ci
tim cărți despre faptele 
de eroism ale pionierilor 
sovietici".

★
Scrisori de la prieteni, 

scrisori către prieteni. In 
toate, cuvinte calde, izvo- 
rîte din adîncul inimii, 
care cimentează o priete
nia trainică, de neuitat.

I. ANDREI

A 17-a aniversare 
a eliberării 
Cehoslovaciei 
de sub jugul 

fascist
In cei 17 ani care au tre

cut de la eliberarea Ceho
slovaciei de sub jugul hitle-: 
rîst, poporul muncitor a în
scris multe pagini de glorie 
în noua istorie a țării.

Sub soarele socialismului 
biruitor viața copiilor din 
R. S. Cehoslovacă este plină 
de bucurii și fericire.

In fotografie: pionieri ce
hoslovaci interpretînd un 
dans național.

La 5 mai 1912 a apărut pen
tru prima oara ziarul înființat 
de Lenin — Pravda, menit a a- 
juta partidul comuniștilor ruși 
să-și lărgească permanent le
gătura cu clasa muncitorilor, 
să pătrundă adine în mase și 
sa le unească la lupta împo
triva exploatatorilor, pentru 
victoria revoluției proletare.:

în anii de după Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie, 
Pravda și ajutoarele sale mai 
mici: Komsomolskaia Pravda 
și Pionierskaia Pravda, întrea

ga presa sovietică au crescut 
și au educat în spiritul dra
gostei de patrie, de partid 
— generații și generații de oa
meni sovietici.: Astăzi, la a 
50-a aniversare a Pravdei, în
tregul popor sovietic, guvernul 
sovietic, Comitetul Central al 
P.C.U.S. ău adresat ziarului le
ninist cuvinte calde de salut, 
izvorîte din inimă, mulțumire 
și cinste acestui ziar de luptă 
al partidului creat și călit de 
marele Lenin.

Vorbind despre publiciști, 

marele tenin spunea ca trea
ba lor permanentă este să scrie 
istoria contemporaneității nu 
numai înregistrînd faptele, ci 
determinîn’d istoria, ajutînd 
maselor de milioane de oameni 
ai muncii sa transforme viața', 
S-o schimbe, lucru pe care 
Pravda l-a făcut cu consec- 
vența, adresîndu-se zilnic mili
oanelor sale de cititori cu cele 
mai arzătoare probleme, mobi- 
lizîndu-i la uriașa opera de 
construire a socialismului iar 
astăzi — a comunismului.-

La 5 mai anul acesta, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej ă 
adresat un Cald salut Pravdei, 
„înalt exemplu pentru întrea
ga presă comunista", „purtător 
de cuvînt credincios al politi
cii Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice', urînd Pravdei 
noi succese în înalta sa misiu
ne iar oamenilor sovietici — 
noi și strălucite victorii în 
construirea; comunismului.

MUNCITORII 
SPANIOLI 
LUPTĂ

Sub dictatura călăului Franco viața muncitorilor spa
nioli este din ce în ce mai grea.

Timp de un sfert de veac dictatura fascistă a dus țara 
în sapă de lemn. împotriva muncitorilor care luptă pentru 
drepturile lor. Franco a dezlănțuit o teroare sîngeroasa. în
chisorile Spaniei sînt pline. Dar toată teroarea dezlănțuită 
nu a reușit să înfrîngă spiritul de luptă al muncitorilor spa
nioli. La 23 aprilie muncitorii mineri din Asturia au declarat 
grevă pentru a obține condiții mai bune de muncă, pentru 
mărirea salariilor mizere pe care le aveau.

Deși la cererea patronilor a intervenit poliția franchistă 
care a făcut numeroase arestări, minerii au rămas totuși pe 
pozițiile lor, hotărîți să nu cedeze pînă ce revendicările lor 
nu vor fi în întregime satisfăcute.

Greva începută în Asturia se extinde repede în tot nor
dul Spaniei. în Bilbao se află în grevă 22.000 muncitori din 
întreprinderile metalurgice. Tovarășilor lor din Asturia li 
s-au alăturat și minerii din provincia Leon. Și în multe 
locuri din partea nordică a țării muncitorii își manifestă des
chis solidaritatea cu greviștii și îi sprijină materialicește. 
Zadarnic a trimis Franco peste 30.000 polițiști în provinciile 
nordice. Greva continuă să ia amploare și manifestările de 
solidaritate sînt din ce în ce mai multe; numărul greviști
lor a crescut repede ajungînd în cîteva zile la peste 100.000.

Guvernul franchist a declarat stare excepțională în pro
vinciile nordice Asturia, Biscaya și Guipuzcoa. Starea ex
cepțională înseamnă înăsprirea teroarei, violență, încălca
rea celor mai elementare libertăți democratice, arestări 
nemotivate în masă etc. Totuși adeverind încă O dată spi
ritul combativ revoluționar al muncitorilor spanioli, miș
carea populară continuă să crească.
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0 preocupare împortante-
^fRiCiCULTMRA

la începutul acestui an, la Uzina de utilaj chimic și petrolifer nr. 2 Ploiești a intrat în funcțiune
* nouă hală de cazangerie. în fotografie : Secția de uzinaj unde se produc toate piesele nece

sare montajului în cazangerie. Ea este dotata cu mașini noi de înalta productivitate.

la Combinatul de industria
lizare a lemnului de la Blaj, a 
intrat în funcțiune Fabrica de 
plăci fibrolemnoase, prima de 
acest gen din țara noastră. La 
această unitate, linia de for
mare a plăcilor este în întregi
me automatizată, întregul pro- 
ices tehnologic fiind de un înalt 
bîvel.
’ Noul produs — placa fibro- 
lemnoasă — are utilizări a- 
proape în toate ramurile indus
triale ale economiei naționale, 
inclusiv în construcții, fiind un 
bun înlocuitor de cherestea, 
placaj, panel și de alte mate- 
Xiale.

Ca materie primă de bază se 
folosesc deșeurile de la fabri
cile de placaj și mobilă din 
combinat și cele colectate de 
la diverse fabrici de cherestea 
din regiune.

Astfel, din deșeurile care 
pînă acum nu se foloseau de- 
cît pentru foc se obține un 
produs deosebit de valoros.

în fotografie: Aspect din 
Secția de deshidratare a pas
tei în cadrul noii fabrici.

La Școala de 8 ani 
din comuna Daia, ra
ionul Sebeș, pionierii 
se ocupă de creșterea 
viermilor de mătase 
încă din 1956. De 
atunci, an de an, ex
periența lor s-a îmbo
gățit, și o dată cu a- 
ceasta, și rezultatele- 
In acest an au pregătit 
camerele din timp, au 
făcut curățenie, au re
înnoit inventarul 
rafturile, hîrtia perfo
rată, șervetele pentru 
șters frunza de apă și 
praf. Apoi, după ce to
tul a fost gata, au pus 
sămânța la incubat. 
Cibu Ana, președinta 
detașamentului clase
lor a Vll-a, a dus un 
vas cu apă pentru ca 
în cameră să existe 
umiditatea necesară.

Cînd au apărut pri
mii viermi de mă
tase, cei dintr-a-ntîia 
curioși, au dat năvală. 
Hăprian Achim Ie-a 
dat voie pe rînd. Să 
nu.., deranjeze. Apoi 
a aerisit camera, a po
trivit lumina.

■— Știți, le-a spus 
'Voinea Ana, și noap
tea ținem lumina a-

prinsă. Aceasta le mă
rește pofta de mîrv- 
care și cresc mai bine-

— Ca gogoșile să 
fie mari, viermii tre
buie hrăniți din bel
șug, a adăugat și Tubu 
Ana. Noi le adunăm 
multă frunză de dud. 
le-o „servim" proas
pătă și curată.

— La toamnă vom 
sădi mai mulți puie ți 
de dud. Aceasta ne va 
ușura munca, a mai
spus și Dan Elena.

Unitatea de pionieri 
din comuna Daia și-a 
organizat bine munca 
pentru creșterea vier
milor de mătase. Ei 
cunosc importanța e- 
conomică mare pe care 
o are mătasea natu
rală, știu că la Plenara 
C.C. al P.M.R. din 30 
iunie—1 iulie 1961,
tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a ară
tat că și școlilor le 
revine o sarcină im
portantă în dezvolta
rea acestui sector. Și 
ei, pionierii din Daia, 
se străduiesc s-o în
deplinească.

GETA COSTIN

Minunate 
condiții 
de muncă

Nu odată noi, pionierii de la Casa pionierilor 
din Urlați, am vizitat o schelă petroliferă. De 
fiecare dată, am văzut multe lucruri noi, deose
bit de interesante. Am văzut grija deosebită ce 
o poartă azi partidul pentru oamenii muncii ca 
ei să lucreze în condiții cit mai bune. Ceea ce 
ne-a impresionat însă în mod deosebit au fost 
mașinile moderne, de o înaltă productivitate, cu 
care este dotată și schela noastră petroliferă, 
tehnica nouă cu care se lucrează și care este 
pusă azi în slujba muncitorilor, a părinților 
noștri.

Să nu credeți însă că a fost întotdeauna astfel. 
Cu prilejul unei întîlniri pe care am avut-o cu

muncitorii și tehnicienii de la schela Urlați am 
aflat lucruri de care ne vom aminti întotdeauna. 
Capitaliștii exploatatori în goana după cît mai 
mulți bani nu se interesau de condițiile în care 
munceau oamenii. Datorită instalațiilor vechi, 
primitive, accidentele se țineau lanț. Din cauza 
suferințelor îndurate, a miilor de oameni care 
rămîneau schilozi, a sutelor de oameni care 
mureau, muncitorii de Ia Moreni botezaseră 
locul lor de muncă Valea plîngerii...

Toate acestea sînt o amintire tristă a părin
ților noștri, iar dacă ei ne povestesc și nouă cum 
a fost în trecut, o fac pentru ca noi, pionierii, 
să prețuim cum se cuvine grija pe care o poartă 
partidul părinților noștri și nouă.

NICOLAE VALERIA
cl. a VlI-a,

Casa pionierilor, Urlați

Pasiunea 
de a munci

Ne aflăm în una din sălile 
Casei pionierilor din Constan
ța. Pe margini și în centru, raf
turi cu multe exponate, care 
mai de care mai frumoase, mai 
interesante. Parcă doresc sa se 
ia la întrecere. Dar însăși ex
poziția constituie o întrecere I 
E întrecerea la care micii teh
nicieni fruntași din raioanele 
regiunii Dobrogea și-au trimis 
rezultatele muncii lor.

încă de la intrarea în expo
ziție privirea îți este atrasă de 
macheta unei nave care ocupă 
aproape un raft. Lucrare a pio
nierilor claselor a VII-a de la 
Școala de 8 ani nr. 1 din Con
stanța, macheta vasului „Oc
tombrie Roșu“ — căci despre 
ea este vorba — este executa
ta cu multă pricepere.

Micii tehnicieni din Tulcea 
au prezentat la expoziție a- 
parate electrice și diverse scu
le necesare în mecanica și la-

catușărie.: Fiecare piesă expu
sa arată strădania depusă de 
pionieri. Dinu Vasile de la 
Școala de 8 ani nr. 2 a lucrat 
un ciocan de lipit, iar Timofte 
Viorica și Saimara Gheorghe, 
de la aceeași școală, un gene
rator simplu de curent.

Pe rafturile din mijlocul sălii 
am putut vedea rodul muncii 
pionierilor de la cercul „mîi- 
nilor îndemânatice" și de la cel 
de croitorie ale Casei pionie
rilor. Rochițe cu diverse moti
ve populare, coșulețe cu flori 
artificiale, nuferi din scoici, 
toate îți încîntă privirea. Pe 
ele, numele priceputelor pio
niere Stoian Elena, Panciu Pa- 
raschiva, Matei Viorica etc.

Părăsind expoziția, pe drum, 
cu ochii minții am întrezărit 
viitorul acestor pionieri la care 
dorința vie de a munci pro
ductiv este atît de puternică. 
Mi-au apărut astfel în față vii
tori metalurgiști, mecanici a- 
gricoli, electricieni, tîmplari. 
Deocamdată, sînt încă elevi, 
dar hărnicia pe care o dove
desc de pe acum ne face să-î 
vedem devenind muncitori cu 
înalta calificare.

MICII NATURALIȘTI • MICII N A TU RÂU ȘTI • MICII N A TUR ALIȘTI

UN LOT ȘCOLAR BUN
Școala de 8 ani din comuna 

Ghimbav, regiunea Brașov, are 
un lot de 1 ha în cîmp deschis, 
unde pionierii au însămînțat 
cereale de primăvară. Pe o su
prafață mai mare, pentru recol
tat, au însămînțat morcovi, pă
trunjel, spanac, ceapă, ridichi. 
Și pentru că Gospodăria colec
tivă „Ilie Pintilie" și-a căpătat 
un nume bun datorită florilor

pe care le cultivă, pionierii au 
plantat și ei pe alei multe flori.

Pionierii din Ghimbav nu se 
mulțumesc să aibă un lot șco
lar unde pe parcele să cultive 
diferite cereale, legume, flori și 
pomi, ci se ocupă cu seriozi
tate de altoiri, de munca de 
cercetare. împreună cu tovară
șul profesor de științe natura
le și un grădinar de la gospo
dărie, pionierii din Ghimbav

organizează aici ore demons
trative, pe cei 500 puieți exis- 
tenți se fac tot felul de încru
cișări. Pe o suprafață lungă de 
100 m și lată de 15 m, ei au 
plantat 30 de pomi — meri, 
peri, pruni — de trei și patru 
ani. Aceasta, pentru recoltă.

Și pentru că spuneam mal 
înainte că pe pionierii din 
Ghimbav îi pasionează munca 
de cercetare, vreau să vă mai 
arăt că pe Iot ei au rezervat o 
parcela sistematică. Aici culti

vă ceapă, sfeclă, morcovi, in, 
floarea-soarelui, cînepă, mac. 
Creșterea și îngrijirea acestor 
plante, rezultatele obținute le 
folosesc pionierilor pentru de
monstrații și, mai ales, la exem
plificări în cadrul orelor de 
clasă.

Și pentru ca lotul lor școlar 
să fie lucrat cît mai bine, să 
dea rezultate cît mai bune, pio
nierii se duc foarte des să în
vețe noi lucruri în grădina gos
podăriei, în sere, pe cîmp. Pio
nierii Balaș Octavian, Puiu Va

sile, Micu Niculaie, Stanciu 
Maria și Haș Petru sînt bine 
cunoscuți de colectiviști pen
tru hărnicia lor, pentru ajuto
rul care-1 dau ori de cîte ori 
este nevoie la gospodărie.

„în fiecare zi în care ne du
cem la gospodărie, învățăm cîte 
ceva nou" — obișnuiesc ei să 
spună. Și acest adevăr se poa
te constata în rezultatele mun
cii lor pe Iot, în atenția cu 
care lucrează.
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Sîntem în trimestrul III și 
puține zile numai ne mai 
despart de sfîrșitul anului 
școlar. Cei care sînt în cla
sa a Vil-a se pregătesc pen
tru a face primii pași în via
ță.

în foarte multe din scriso
rile care sosesc la redacție, 
pionierii povestesc despre 
străduința lor de a învăța 
tot mai bine, despre lupta pe 
care au declarat-o mediocri
tății. Din toate scrisorile re
iese clar dorința de a-și în
deplini cu cinste datoria pa
triotică : aceea de a învăța, 
de a-și însuși cît mai bine 
cunoștințele primite în școa
lă, de a fi pregătiți pentru 
viața.

Am în țața multe, multe 
scrisori. Sa răsfoim împreu
na doar cîteva.

Iată scrisoarea pionierei Ilie
scu Mihaela de la Școala me
die „Vasile Roaită” din Rîmni- 
cul Vîlcea. „în trimestrul III 
numărul notelor de 9 și 10 a 
crescut, ne scrie ea. Dina Flo- 
riana, Galățescu Elisabeta, Găi- 
tanaru Elena, Păcuraru Paul și 
Roman Valentina sînt doar

NE PREGĂTIM 
PENTRU VIAȚĂ
cîțiva dintre pionierii care au 
obținut numai note de 9 și 10“,

„în detașamentul claselor a 
V-a — scrie tovarășa Maria 
Pitic — instructoare de detașa
ment de la Școala de 8 ani nr. 1, 
Turnu Severin, învățătura este 
pe primul plan. Fiecare pionier 
își pregătește temeinic lecțiile 

ăcasa, iar în grupa de în
trajutorare se lămuresc doar 
problemele neclare. în felul 
acesta rezultatele bune sînt 
asigurate iar numărul note
lor mediocre a scă-ut foarte 
mult".

Rezultate frumoase la în
vățătura au obținut și pio
nierii clasei a Vl-a de la 
Școala de 8 ani Viișoara, co
muna Cobadin, raionul Ne
gru Vodă. Toți pionierii de 
aci au numai note de la 7 
în sus.

Mulți dintre pionierii de 
la Școala de 8 ani Calomfi- 
rești, raionul Alexandria, ca 
și pionierii clasei a Vil-a de 
la Școala de 8 ani din Doi- 
cești, raionul Tîrgoviște vor 
merge la școli de mecanici 
agricoli unde vor învăța sa 
cunoască și sa stapî- 

nească tractorul și celelalte 
mașini agricole pentru ca pes
te cîțiva ani să participe și ei 
la înflorirea colectivei dragi, 
alături de părinții lor.

Numărul celor care ne trimit 
astfel de vești e foarte mare. 
Toți vor deveni mîine cetățeni 
demni ai patriei noastre.

RODICA

Ei au numai note foarte Lune

ȘTIRBU LUCIAN 
clasa a Vl-a E, 
Școala de 8 ani 

Zărnești, 
regiunea Brașov

ORĂȘANU FELICIA 
clasa a Vl-a, 

Școala de 8 ani, 
comuna Terebești, 

raionul Cărei, 
regiunea Maramureș

Cele cinci colege
Pr ima zi: Asisfînd la un 

concurs

Sala Dinamo din Capitală. 
Se dispută finala unui concurs 
de tenis de masă. La masa 
de ioc, două fetite. Pe margine, 
alte patru sînt tare îngrijorate 
de soarta meciului.

— Ah I Uite, Tanfa iar a 
greșit serviciul! constată Vale- 
rica.

— Nu-i nimic, își va reveni, 
e doar primul concurs!

La sfîrșitul setului, fetele o 
înconjurară toate pe Tanfa i

■— Nu trebuie să te descura
jezi, Tanfa! Ești abia la înce
put !

Ascultîndu-le, Tanfa nu s-a 
descurajat. A luptat cu mult 
curaj. Pînă la urmă, însă, expe
riența adversarei și-a spus ou- 
vîntul. Tanfa a fost învinsă 

Echipa noastră de Juniori, cîștlgătoare ft turneului 
U.E.FJU, fiditia 1962.

elasifieîndu-se totuși pe locul 
II. Cele cinci colege au sărbă
torit mica victorie mergînd îm
preună la cinematograf.

A doua zi: La antrenament

Pe cele cinci fete le-am în- 
tîlnit a doua zi în sala de sport 
a Fabricii de bere „Gr ivi ta". 
Mai întîi o scurtă alergare în 
aer liber, pe urmă gimnastică 
și apoi la mese I Aici, într-una 
din pauzele antrenamentului, 
am aflat cum au devenit cele 
cinci fete, pasionate jucătoare 
de tenis de masă.

— Era pe Ia începutul anu
lui școlar — își amintește Sil- 
Voș Maria. Tovarășul profesor 
de educație fizică ne-a chemat 
într-o dimineață la școală. S-a 
organizat pe Ioc un concurs de 
atletism: viteză, săritură în 
lungime și în înălțime. Câști
gătoarele, pe care le vedeți în 
fata dumneavoastră, au fost 

invitate să joace... tenis de 
masă la centrul de copii al fe
derației de pe lingă această a- 
socia/ie sportivă.

A treia zi: La școală

Clasa a Vl-a B, Școala de 8 
ani nr. 166, București. Prima 
oră, dirigentie. Se strigă cata
logul... Cele cinci fete : Ciobanu 
Elena, Dinu Constanța, Lică 
Valeria, Silvoș Maria și Vasi- 
lescu Alina sînt prezente. To
varășa dirigintă trece în revis
tă rezultatele obținute de elevi 
în trimestrul doi. Se citează 
fruntașii clasei- Printre ei am 
auzit și numele celor cinci fete, 
Ne-am dat astfel seama cît de 
bine împletesc cele cinci prie
tene învățătura cu sportul.

TEODOR CRISTIAN

Juniorii romîni-primii în Europa
De cîteva zile cortina a căzut 

peste actul final al celei mai 
importante competiții de juni
ori a anului, cea de-a XV-a ei 
diție a Turneului U.E.F.A. Ei 
courile ei vor dăinui încă mult 
timp. Ele vor vorbi despre fru
moasa și binemeritata victorie 
a juniorilor romîni, care lup- 
tînd cu ardoare și mult avînt 
patriotic au reușit să-și înscrie 
pentru prima dată numele în 
rîndurile cîștigătorilor. De 
mulți ani iubitorii fotbalului din 
țara noastră așteaptă o victorie 
ca cea obținută duminica tre
cută de juniorii noștri, Alături 
de aceștia, la fiecare meci, la 
fiecare din cele șapte ediții la 
care a participat țara noastră, 
iubitorii fotbalului au trăit a-

SOCHIRCÂ DOINA 
clasa a IlI-a, 

Școala de 8 ani 
Urlați-Mărunțiș, 
regiunea Ploiești

BUEMA VALERIU 
clasa a VH-a B, 
Școala de 8 ani, 

Ciurea, regiunea Iași

devărate emoții. Și nici în a- 
ceastă ultimă ediție, a opta, 
n-am fost scutiți de emoții, mai 
ales că echipa R. P. Romîne a 
jucat într-o serie atît de echili
brată.

începutul, în special, a fost 
deosebit de greu... (2-2 cu Bel
gia și 0-0 cu Portugalia)- Al 
treilea meci din preliminarii ri
dica, pentru juniorii noștri o 
mare problemă: vor juca sau 
nu în semifinale ? Pentru a- 
ceasta era nevoie de o victo
rie. Și Juniorii noștri au obții 
nut-o. La capătul unei partide 
în care s-au impus categoric, 
ei au învins cu 3-0 reprezenta
tiva R. F. Germane. Și acum —* 
semifinalele. Un adversar greu 
•— echipa Turciei, care domi

TEODORESCU 
DUMITRU 

clasa a V-a B, 
Școala de 8 ani, 

Zvoriștea, 
regiunea Suceava

POPA GEORGETA 
clasa a Il-a, 

Școala de 8 ani — Barieră, 
Tg. Neamț, 

regiunea Bacău

nase net în grupa de la Con
stanța echipele Franței, Spaniei 
și R.P. Ungare. Dar și echipa 
Turciei este nevoita sa pără
sească înfrînta terenul. lata-ne 
în finala, cu juniorii iugoslavi. 
Ce va fi ? Sîntem conduși cu 
1—0..? dar numai timp de un 
minut, deoarece egalam rapid. 
Juniorii noștri atacă apoi dez
lănțuit și înscriu încă trei go
luri. Scor final 4—1.

Iată, așadar, că succesul obți
nut este o încununare a unei 
munci susținute, a unei puteri 
de luptă deosebită, a unui înalt 
patriotism, pentru care tînăra 
noastră echipă, antrenorii ei, 
merită cele mai calde felicitări, 
felicitări pe care le-au adresat 
juniorilor și cei peste 80.000 
entuziaști spectatori aflați pe 
stadionul ,,23 August".



9

4

Cuplet:
1.

Vesel, goarna a sunat I
Grupa s-a încolonat
Și la drum acurn pornește
Tot mai avîntat.
Luminînd pe-albastrul cer
Soarele nu e stingher
Căci coloana o-nsofește —
Parcă-i pionier I

Refren:
Pionieri, să ne cunoaștem tara I
Hai pe munții brumării.
Peste văi, peste cîmpii;
Pretutindeni ne zimbește primăvara, 
Iară traiul fericit a înflorit.
Bum, bum, bum
Bum, bum, bum
Cheamă toba,
Hai la drum,
Ta, ta, ta — și
Ta, ta, ta,
Goarna-ndeamnă
Tot așa :
Pionieri, să ne cunoaștem tara. 
Astăzi traiul fericit a înflorit.

2-
Și ne-ntîmpină pe drum
Ziduri ce se-nall-acum
Mine, sonde, mare-albastră.
Trenul fără fum.
Holdele cu rod bogat,
Satul colectivizat,
Tot ce crește-n (ara noastră
Nou și minunat!

Refren: (același)

DIN CREAȚIILE COPIILOR
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pe tine te cîntăm, 
partid iubit!
Pe tine te cîntăm, partid iubit, 
Și țle, azi, ți-aducem închinare, 
Cu tine noi mereu am biruit, 
In orice luptă grea, orice-ncercare.
Tu pentru noi ești farul luminos. 
Ce tot mereu-nainte ne conduce. 
Și drumul tău eroic, glorios 
Spre zorii comunismului ne duce.
De-avem copilăria fericită 
Iar cei bătrîni o viață liniștită 
Doar ție azi putem să-ți mulțumim, 
Căci tu ne-ai învățat să izbîndim.
Deci pentru toate acestea te cîntăm 
Ție mereu ți-aducem închinare;
Ne-ai învățat cum să muncim și să luptăm 
Victorioși să fim, în orișice-ncercare.

VARGA ALEXANDRU
cl. a VIII-a B, Școala medie 

mixta-Lupeni, 
reg. Hunedoara

Muzica : ȘTEFAN LUPESCU Versuri: ȘTEFAN TITA

Ve - se/ goar-na a su - nat 
Lu - mi-nînd pe-al-bas-trul cer

£

Sînt utemist!
Sînt brad în codrii tăi
Sînt spic curat
Hrănit cu sevă nouă în tarla 
O, patrie! Ce drept m-ai înălțat. 
Vlăstar crescut în primăvara ta!
Sînt utemist! 
îmi arde-n palme, drag,
In palmele urcate către zare 
Carnetul roșu — purpură de steag
Și torță răsăritului de soare.
Sînt utemist!
De-acum veghez și eu 
Nestingherite, holdele să crească, 
Chemarea combinatelor, mereu 
Să o aud în zări, prietenească.
Nenumărați sîntem,
Și neînfrînți
Cei ce-ți iubim potecile de munte, 
Orașele cu aurorl pe frunte. 
Din care pe-orice schelă te avînți.
Nenumărați sîntem
Cei ce muncim
Să fii mereu mai mîndră, mai bogată, 
învățătura noastră, viața toată, 
Si visurile noastre-ți dăruim I

Gru-pa s-a în - co - to* nat 
S'oa-re-te nu e stin-g/ier 
|T ————

Sînt utemist I
In ochii plini de-avînt
Cuprind atîtea zări ce se deschid^. 
Eu sînt oșteanul marelui partid,
Prin tine, patrie, partidul cîntl 

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

București

,p j; r i1
Si ta drum a-cum por-neș- te 
Căci co-toa-na a-n-so - țe'ș- te

Tot mai a- vin-tai.

$ Jl J) J> J? Ji. .f1 |p_ p p P p
văi, pes-te cim-piî Pre-tu - tin-dem ne zîm-beș- te pn-mâ~

0 - 1 - -b-:- h ■

| - r/?.
V 1 [ - f 1 ■ -

Bum, bum, bum, bum, bum, bum Chia- mă

l f |i 1 M j. J1 ir;.
-deam-nâ tot a - să Pi - o - meri să ne cu- noaș-tem

to - ba hai ta drum Ta. 1'a. <ta și ta, ta, te lioar-na-n-

Patria mea draga
O, patria mea, Republică iubită,
Cu roșie stea pe stemă înflorită,
Sînt mîndră, căci cu tine-odată cresc
Și să-nflorești din zi în zi-ți doresc I
Sînt mîndră că pe-ntinsele cîmpii,
Se leagănă în vînt spice aurii,
Iar ale tale dealuri de bogății sînt pline :
Livezi și vii. cărbuni, petrol, saline —
Și munții cu priveliști minunate, 
Cu pajiști, ape repezi și flori viu colorate.
In peisajul tău. mereu mai nou, mai drag,
Străluce cu mîndrie al faptelor șirag:
Țara-ntreagă — uzinele, ogoarele-nfrățite 
înalță imnul patriei iubite !

SCAFEȘ ANCA 
cl. a V-a

Cercul literar de lâ Palatul 
pionierilor din București-

Colectivizare
In văzduh, o ciocîrlie 
Cîntă munca cea cu spor 
Căci acuma larga glie 
E zestrea colectiviștilorj 
Și în codru și pe luncă 
Păsărelele în cor,
Slăvesc omul, slăvesc munca. 
Slăvesc falnicul ogor, 
în această primăvară 
Visul mare s-a-mplinit 
Toți țăranii-n colectiva 
Cu nădejde s-au unit.
Pionierii școlii noastre 
Mereu cîntă și muncesc 
Și prin munca lor partidul 
Scump, al nostru, îl slăvesc.

COSTENIUC AUREL 
cl. a Vl-a, Școala de 8 ani 

din comuna Măriței, raionul 
Rădăuți, regiunea Suceava

'01 J
ta - ra, As - făzi tra-iu! Pe- ri-cd a în- Pto - rit.
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LUNI : 
Istoria

— Care împărat roman a cu
cerit Dacia ? (1 oriz.)

— Cine este fondatorul le
gendar al Romei ? (14 oriz.)

— Cum îi numeau romanii 
pe locuitorii Cartaginei din 
timpul lui Hanibal ? (32 oriz.)

— Din care cartier al Con- 
stantinopolului se recrutau de 
către sultani, domni pentru ță
rile romîne ? (21 oriz.) 

Geografia
— Care oraș din țara noas

tră era denumit „Cetatea Ba
nilor" ? (7 oriz.)

— Care 
insulă din 
(34 oriz.)

— Care 
mai mare 
oriz.)

este cea mai mare 
arhipelagul Sonde ?

este fluviul cu 
debit de apă ?

cel 
(16

Chimia
este al 17-lea ele- 
tabloul lui Mende- 
oriz.)
se numește gazul 
obținut prin dezin-

Ld 
h 
Z 
> 
□ 
□

— Care 
ment din 
leev ? (42

— Cum 
radioactiv 
tegrarea radiului ? (35 vert.)

— Care este simbolul alu
miniului ? (5 vert.)

Lucrări practice de atelier
— Care este cel mai mic fe

răstrău cu care se prelucrează 
foile de placaj? (1 vert.).

MARȚI : 
Botanica

— Care din pomii roditori

din țara noastră ne furnizează 
cel mai valoros lemn ? (6
vert.)

— Cum se numește fructul 
florii-soarelui ? (24 vert.)

Matematica
— Cum se numesc liniile 

care mărginesc o figură geo? 
metrică ? (sing.) (33 vert.)

•— Care din figurile geome
trice are laturile și toate su
prafețele egale între ele ? (38 
vert.)

— Care este numărul ce se 
scrie din tot atîtea litere ? (18 
oriz.)

Muzica
— Care este cea mai joasă 

voce bărbătească ? (26 vert.)'
— Ce dă mișcare unei me

lodii ? (31 vert.)
Zoologia

— Care este numele științi
fic al raței ? (24 oriz.)

— Care animal acvatic a îm
prumutat o unealtă de la croi
tor ? (8 vert.).

Limba franceză
— Cum se spune „prieten" ? 

(9 vert.)
MIERCURI :

Anatomia
— Cum se numesc ramifica

țiile sistemului nervos ? (30
oriz.)

Educația fizică
— Care este însușirea celui 

sprinten la sărituri ? (41 oriz.)

Limba rusă
■— Cum se spune „orez" ? 

'(22 vert.)
— Cum se citește „ea" ? (45 

Oriz.)
Care este diminutivul lui 

,/Alexandru" ? (36 vert.)
Geografia

—- Care este capitala Ita
liei ? (2 vert.)

In care oraș din patria 
noastră se află cunoscutul mu
zeu Bruckenthal ? (15 vert.)

Limba și literatura romînă 
•—; Cum se numește cazul 

care arată o chemare ? (12
vert.)

■ Cum se numește apa în 
care se scălda Nică a lui Ște
fan â Petrei? (11 vert.)

JOI:
Chimia

— Numiți un element care 
face parte din grupa metalelor: 
alcaline-pămîntoase (44 oriz.)

-— Și care este simbolul a- 
Cestui element ? (23 oriz.)

Limba germană
— Cum se spune „tu" ? (40 

oriz.)
Zoologia

■— Care din păsările migra
toare era considerată sfîrită de 
.vechii egipteni ? (25 oriz.)

Fizica
•— Cum se spune despre un 

corp care nu-i lucios ? (37
oriz.)

•— Care fenomen fizic este 
Cauzat de atracția Pămîntului î. 
(pi. 38 oriz.)'

VINERI: 
Botanica

— Cum se mai 
numește anasonul? 
(13 vert.).

— Scrieți una 
din cele mai răs- 
pîndite plante tex
tile dini țara noas
tră (29 oriz.).

Limba și literatu
ra romînă

—• Scrieți unul 
din adverbele care 
răspund la întreba
rea „unde"? (20 
oriz.).

j—• Dați exemplu 
de b conjuncție 
care leagă două 
noțiuni ce se ex
clud că opuse sau 
Contradictorii (28 
Oriz.).

Desen
--- Desenați O..; linie verti

cală și o jumătate de cerc I (39 
.vert.)

Istoria
fr-- Cum îl mai denumeau ve

chii egipteni pe zeul soarelui 
Ra ? (3 vert.)'

Care eră zeul dragostei 
la romani ? (17 oriz.)'

—- .Care adversar al lui Ce
zar s-a omorît ca să nu-i da
toreze viața ? (27 oriz.)'

Limba rusă
Cum se citește „eu" 1 (1(1 

yert.)'
f— Scrieți un nume ursesc t 

'(4 vert.)’

SÎMBĂTÂ ! 
Matematica

:— Care este numărul care 
se divide exact prin 1, 2, 4, 5, 
10, 20, 25 și 50 ? (36 oriz.)

Ce reprezintă 1, Său 2, 
sau 3 etc. ? (30 vert.)

Anatomia
— Care este organul miro

sului ? (19 vert.)
Limba franceză

Cum se spune „acolo" ? 
(43 vert.)

Fizica
f—i Cum se numește lucrul 

mecanic efectuat sau primit 
într-o unitate de timp ? (pL 
32 .vert.).
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