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Majoritatea clasei
Cînd au hotărî t pionierii din 

mumia Ighiu, regiunea Hunedoara, să 
meargă în excursie la Alba Iulia, de
tașamentul clasei a Vil-a a susținut 
cu bucurie propunerea unuia dintre 
pionieri: aceea de a vizita și Școala 
de mecanici agricoli. Acolo i-au în- 
tîlnit pe mulți dintre foștii pionieri 
din unitatea lor. Și cît de mândri 
s-iau simțit cu toții atunci cînd 
tovarășul director al școlii le-a spus 
că printre cei mai buni elevi de la 
Școala de mecanici agricoli se nu
mără și foștii lor colegi Iancu Can- 
diu, Popa Nicolae, Stanciu Ion, Hada 
Ion. Cît de puternic și sigur pe el 
li s-a părut oaspeților fostul pionier 
Hada Ion, cînd acesta s-a urcat pe 
tractor I De la Școala de mecanici 
agricoli pionierii au plecat cu atî- 
tea impresii, că zile de-a rîndul nu 
auzeai decît: ,,Ai văzut ce frumoase 
săli de clasă ?" „Grozav teren de 

sport" I „S-a făcut baiat zdravăn, 
Nicu“, „Ce de lucruri mai știa 
Iancu !“...

— Eu m-am hotărît. Merg la Școa
la de mecanici agricoli de la Alba 
Iulia, a spus cu siguranță în glas, 
în prima adunare după vizită, pio
nierul Borza Florian.

Florian credea atunci că este sin
gurul care aduce în detașament a- 
ceastă veste. Uimit, dar și bucuros, 
a aflat însă chiar atunci, că și alți 
colegi vor merge cu el. Beniceanu 
Ion, fiu de colectivist fruntaș, 
Miclea Teodor... Daca i-am nota 
pe toți ar însemna... majorita
tea clasei ! Dar să nu credeți că a- 
ceasta este doar o întîmplare. Ase
menea exemple se pot da 'încă multe. 
Iată, de pildă, din unitatea de pio
nieri din comuna Aboița, raionul 
Alba Iulia, din 38 pionieri din clasa 
a Vil-a, 20 vor să devină mecanici 
agricoli; la Galda de Jos, 28 de pio
nieri doresc același lucru, iar la 
Ciugud — 24.

Bucuria recoltelor bogate
Gospodăria colectivă din comuna 

Cuci, raionul Luduș, regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, este una dințje 
cele mai vechi din raion. De curînd, 
cele trei gospodării colective din co
mună s-au unit formînd o gospodărie 
mare și puternică. Că pămîntul este 
bun, că oamenii se străduiesc să ob
țină roade cit mai bogate, să facă 
viața cit mai frumoasă — o știu pio
nierii din Cuci. Dar în această muncă 
vor să fie și ei de folos. De aceea, 
cei mai mulți din clasa a Vil-a s-au 
sfătuit să meargă la Școala de meca
nici agricoli și la Școala tehnică a-
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gricolă. Căpușan Vasile este fiu de 
tractorist și multe a putut povesti el 
colegilor despre frumusețea acestei 
meserii, despre bucuria recoltelor 
bogate. Această bucurie vor s-o do- 
bîndească și pionierii din clasa a 
Vil-a din comuna Cuci, viitori trac
toriști, crescători de animale, pomi- 
cultori...

E. DONOSE

Și ei s-au hotărît
Dimancea Alexandru și Ispas Flo- 

rea, pionieri din clasa a Vil-a, de la 
Școala de 8 ani din comuna Peretu, 
regiunea București sînt prieteni (foto 
1 și 3). Poate și aceasta a fost un mo
tiv, că amândoi și-au ales același 
drum în viață — vor să învețe Ia 
Școala de mecanici agricoli. Hotărîrii 
lor însă li s-au mai alăturat încă 
mulți alți pionieri din detașament — 
Buturugă Florea, Almăjanu Constan
tin... (foto 2)

Este tînără gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Dobrosloveni, re
giunea Oltenia. Dar oamenii sînt en
tuziasmați, dornici să facă pămîntul 
tot mai roditor. Pionierii au hotărît 
să se alăture și ei părinților. Așa că, 
din 49 de elevi ai clasei a VII-a, 38 
vor merge la Școala de mecanici a- 
gricoli, la Școala medie tehnică agri
colă.

Peste cîțiva ani, ei vor n harnici 
tractoriști, pricepuți pomicultori, 
crescători de animale, colectiviști cu 
înaltă calificare, oameni cu care 
gospodăria se va putea mîndri.

E. TOFAN
GR. PREPELIȚĂ

V-l

Peste cîteva zile, glasurile vesele 
ale copiilor, cîntecele și voia bună 
se vor întovărăși cu hărnicia. Pio
nierii vor începe activitățile practi
ce pe întinsele ogoare ale gospodă
riei colective. Și, pretutindeni unde 
munca va fi în toi, vei întîlni și cra
vatele roșii. Cu bucurie și entuziasm, 
dornici să învețe cît mai multe lu
cruri noi, să fie cît mai folositori, 
pionierii vor porni alături de colec
tiviști în diferite sectoare ale gospo
dăriei. De altfel, pentru această pe
rioadă de activități practice, pionie
rii au și început să se pregătească. 
Iată, de pildă, pionierii din comuna 
Dedrad, raionul Reghin, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară. Caiete
le de observații au fost alcătuite, pro
gramul activităților — stabilit. împre
ună cu tovarășul profesor de cunoș
tințe agricole, cetind și părerea 
conducerii gospodăriei colective, to
tul a fost pus Ia punct. Pe zile, în 
programul lor pionierii și-au trecut 
executarea plivitului la culturile de 
păioase, aplicarea îngrășămintelor 
suplimentare la sfecla de zahăr, 
combaterea bolilor care produc pa
gube culturilor agricole Și pomilor 
fructiferi, lucrări pe lotul școlar la 
sfecla de zahăr, la porumb, cartofi 
etc. Iar cunoștințele teoretice pe 
care pionierii le-au căpătat în tim
pul anului Ia orele de cunoștințe a- 
gricole Ie vor fi foarte folositoare 
acum, în timpul practicii.

„Sîntem tot mai bucuroși văzîn- 
du-i pe copiii noștri, cu fiecare zi ce 
trece tot mai îndemînatici, mai pri- 
cepufi" — spunea deunăzi Gheorghe 
Graman, brigadier de cîmp de la 
gospodăria colectivă din Dedrad.

Continuare
tH PACINA



Vom aduce
și aportul

Nu știm cit de nerăbdă
tori erau ceilalți pionieri, dar 
noi, cei dintr-a șaptea, nu 
mai aveam astîmpăr. In uni
tatea noastră trebuia să so
sească un tractorist, șef al 
unei brigăzi de la S.M.T., 
tovarășul Toma Bichiru. Așa 
că ne pregătisem o seamă de 
întrebări, voiam să știm 
multe lucruri despre munca 
cu tractorul, cu combina, cu 
secerătoarea. Unele lucruri le 
aflasem. Cu detașamentul 
am organizat vizite și la 
G.A.S.-ul, și S.M.T.ul din co
muna noastră, Stîlpu. Do
ream însă să știm cit mai 
amănunțit cum este munca, 
cum lucrează tractoriștii, ce 
trebuie să faci ca să devii 
fruntaș...

Tovarășul Bichiru ne-a 
vorbit atît de însuflețit, ne-a 
povestit cu atîta mîndrie des
pre munca lui și a tovarăși
lor lui, de parcă ar fi știut ce 
ne interesează pe fiecare. Cu 
toții ne-am dat seama cit de 
importantă este munca de 
mecanizator. Să fii răspun
zător de rodul ogoarelor gos
podăriei colective, de la tre
zirea brazdei și pînă la sece
rat, la recoltat, este o muncă 
care-ți umple sufletul de mîn
drie. Aceasta am înțeles-o cu 
toții, noi, cei dintr-a șaptea. 
Așa că cei mai mulți dintre

Cît de minunat e să știi să conduci tractorul I Și nu-i prea 
greu cînd ți-ai însușit temeinic cunoștințele predate în școala 
de mecanici agricoli, cînd ai ajutorul tractoriștilor cu expe-

riența.
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agricol! — a 
Nicolae în a-

— Mecanic 
rostit Mitran 
dunăre.

— Mecanic 
spus Raspop Dragoș.

— Mecanic agricol — a 
spus cu mîndrie și Ilie Ni
colae.

— Mecanic agricol...
Adunarea detașamentului 

agricol — a

feciorului se 
place și lui sa 
— deși a mai 
zece ori pînă

clasei a VH-a de la Școala 
de 8 ani din Ciocănești-Ca- 
lărași se ținea în poienița 
din spatele școlii. Era primă
vară.!

Cuvinte calde s-au rostit 
în această adunare cu tema: 
„Ce să fiu ?“ Cuvinte calde 
care le-au rostit și alții îna
intea lor: Cîrjilov Vasile, 
Mihaî Vasile, Tilica Gheor-

nostru
noi am hotărît să ne pregă
tim să lucrăm în agricultură. 
Și odată luată hotărîrea, am 
fost cu toții și la viitoarea 
noastră școală -— Școala de 
mecanici agricoli. Cît s-au 
bucurat foștii noștri colegi, 
acum elevi ai școlii de meca
nici agricoli, auzind că vom 
veni și noi alături de ei! 
Ne-am dus peste tot, în fru
moasele lor săli de clasă, în 
dormitoare. Ei ne-au arătat 
și atelierele unde fac practi
că. Am aflat că școala de me
canici agricoli se mîndrește 
cu foștii noștri colegi Șerban 
Virgil și Condei Virgil. Și â- 
tunci, fiecare dintre noi s-a 
gîndit să le urmeze pilda.

Cu toții, cei care am hotă
rît să mergem la Școala de 
mecanici agricoli, să deve
nim tractoriști, vrem să fim 
ajutoare de nădejde ale co
lectiviștilor, să le căpătăm 
încrederea. Vrem ca cele 
2.000 ha ale gospodăriei 
noastre și alte mii de hectare 
ale altor gospodării colective 
să devină din an în an mai 
roditoare, mai bogate. Și la 
aceasta ne vom aduce și noi 
contribuția.

pionierii BABOI NICOLAE, 
NIȚU NICOLAE, BÎZU A- 
LEXANDRU, unitatea de 
pionieri din comuna Stîlpu, 
raionul Buzău, regiunea 

Ploiești.

ghe, Ștefan Constantin, Stoi- 
ciu Tudor. Unde sînt aceștia 
acum ? Nu departe I Doar la 
3 km de comună se afla o 
școala profesională de me
canici agricoli. Acolo sînt 
de găsit marea majoritate a 
absolvenților de anul trecut, 
în rîndurile celor ce la anul 

vor păși pe același drum, 
răzbat vești. „Cîrjilov e 
fruntaș în școala", „Tilica 
Gheorghe și prietenul său, 
Florea, au executat cea mai 
buna lucrare practică", „Ște
fan Constantin a devenit u- 
temist". Și noi ? Noi cînd 
vom fi acolo? Acolo a deve
nit centrul de atracție al tu
turor. Și acolo nu e departe. 
Doar la 3 km de comună.

Mihai Vasile 
în vizită... acasă

La drept vorbind, de 
școala profesionala pînă 
comună e o aruncătură 
praștie. Mihai ar putea 
vină acasă și de două 
pe zi. Dar Mihai preferă 
ternatul. Cum să te dezli
pești de munca pasionantă 
din școală ? Cum «ă te dez
lipești de tractoare, de sec-* 
țiunile de motor, fie unelte

la 
în 
de 
sa 

ori 
in-

le și mașinile care așteaptă 
sa fie cercetate și apoi con
duse ? De aceea s-a încetă
țenit un obicei: Mihai vine 
acasă la sfîrșit de săptămâ
na. în celelalte zile mai trec 
pe la școală părinții sau 
Ștefănița, frate-său. Ștefăni- 
ță e într-a V-a. Mai are 2 

ani pînă să ajungă acolo, 
își privește fratele îmbrăcat 
în uniforma nouă, de vară, 
dată de la școală. Părinții 
își privesc fiul ca pe un oas- 
pe drag.

— Și cum e, Mihaiță-tata, 
la școala ?

— Ei, parcă matale nu 
știi ? Bine.

Știe tatăl pentru că a fost 
de zece ori acolo dar așa-i 
place să îl întrebe pe băiat.

Și limba 
dezleagă. îi 
povestească, 
povestit de 
acum —• despre toate cîte le 
au în școală : 
moașe cu bănci noi, ingine
rii cei 
de 
pentru materiile de cultură 
generală, maiștrii cei mai 
buni la practică. îi place lui 
Mihăiță să spună despre fil
mele care lî se aduc special

clasele fru-

mai buni la cursurile 
specialitate, profesori

acolo, despre terenurile de 
sport unde bat mingea la 
fotbal, la volei, la handbal.

Necazul lui 
badea Dobre

Pe badea Dobre, tatăl lui 
Dobre Nicolae din clasa a 
Vil-a, n-am vrut să-l ames
tec în articolul de față unde 
e vorba numai despre cei 
mici. Dar mi-a ieșit în cale 
în cancelaria școlii de 8 ani 
unde venise cu niște tre
buri. Așa, a intrat în vorbă 
cu secretarul școlii.

—■ Unde dai băiatul, că 
acum termină școala ?

— Eh. L-ași da la liceu.
— Și de ce oftezi, bade ?
— Dacă nu vrea...
— A, asta-i ? Da' unde 

vrea ?
— Păi nici n-ar mînca, nu

mai să fie toata ziua pe 
tractor. Tractoare, și combi
ne, și semănători, și fel de 
fel de mașini visează toata 
ziua. „Un'te duci, măi, băie
te ?“ — îl întreb : „Avem 
acțiune cu detașamentul la 
colectivă". Și uite așa, după 
lecții ba la laborator, ba la 
S.M.T., ba la crescătorie I

— Da. Și pînă la urmă ?
— Apoi crezi că mie nu-mi 

crește inima să-l văd, colo, 
tractorist ?

Pleacă badea Dobre și 
zîmbește. N-am înțeles daca 
e necăjit sau nu, pentru că 
Nicolae nu vrea să meargă 
la liceu...

A. WEISS

Viitorii maeștri ai
recoltelor bogate

(urmare din pag, l-a)

Căpătînd atîtea cunoștințe a- 
gricole în școală, îndeplinind 
cele mai diferite activități
practice ei vor putea deveni 
buni colectiviști, tractoriști, a- 
gronomi. Ori de cîte ori ne dau 
o mină de ajutor ei o iac cur 
multă tragere de inimă. Pioni
erii au îndrăgit gospodăria co
lectivă, munca"...

...Pionierii au îndrăgit gos
podăria colectivă, munca. Ei au 
fost de multe ori de folos co
lectiviștilor. în primăvara a- 
ceasta, pionierii au curățat po
mii de uscături, au plantat îm
preună cu colectiviștii 1.000 pu- 
ieți pomi fructiferi, au stîrpit 
gîndacii de Colorado și cără
bușii, au dat ajutor la sectorul 
zootehnic.

Cu pionieri ca Suciu Florea, 
președintele unității, Pop Ana 
dintr-a V-a, fiică de tractorist, 
Cîmpean Vasile dintr-a Vl-a, 
unitatea se mîndrește. Și a- 
ceasta nu numai pentru notele 
lor de 9 și 10, dar și pentru hăr
nicia și preocuparea lor în 
munca practică. Mulți dintre ei 
vor urma școlile de mecanici 
agricoli, sau cele medii tehnice 
agricole, se vor întoarce apoi 
în gospodărie să lucreze alături 
de părinți.

Peste cîteva zile, pe caietele 
lor, pionierii vor așterne, rîn- 
duri, rînduri învățăminte pre
țioase. Aceasta însă, după 
atente și însuflețite activități 
alături de părinți pe ogoarele 
întinse ale colectivei, activități 
care îi vor ajuta și mai mult 
să devină, așa cum ei înșiși 
doresc și cum partidul le-o 
cere, pricepuți și harnici colec
tiviști, tehnicieni, tractoriști.
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CE VEȚI FACE ÎN VACANTĂ
în curînd, dragi copii, începe vacanța! Vestitorii ei — soa

rele puternic, poienele smălțuite cu flori dar mai ales freamătul 
încheierii anului școlar — ne arată că nu mai e mult pînă cînd 
drapelele, urcîud pe catargele taberelor pionierești, vor marca 
începutul vacanței.

Poporul muncitor v-a creat condiții bune pentru a vă petrece 
vacanța într-un mod cit mai plăcut, s-au alocat pentru aceasta 
multe milioane de lei, au fost mobilizate cadre de profesori și 
instructori pricepuți. La excursiile regionale și inter-regionale vor 
participa 223.000 elevi, pionieri și studenți în tabere și colonii 
vor merge 136.000 de elevi, pionieri și studenți. Drumețiile de 
1—2 zile vor avea o mare amploare: 1.800.000 de elevi, pionieri 
și studenți vor participa la ele. Cluburile, casele de cultură ale 
tineretului, casele și palatele pionierilor, bazele sportive au fost 
pregătite și ele pentru a vă da posibilitatea să petreceți o va
canță veselă, instructivă.

Firește deci că, încă de pe acum, activele pionierești se pre
ocupă de acțiunile și activitățile ce vor fi organizate în vacanță. 
Ele trebuie să ceară în această direcție părerea și sugestiile tu
turor pioniosilor, urmînd ca, alegînd propunerile cele mai inte
resante, să alcătuiască cu ajutorul tovarășilor instructori și pro
fesori programele de activități. Pentru a veni în ajutorul active
lor pionierești în legătură cu ceea ce trebuie să faceți în vacanța 
de vară publicăm mai jos o serie de recomandări.

Să ne cunoaștem 
patria

Cunoașterea temeinică a 
realizărilor obținute de 
oamenii muncii de la o- 

rașe și sate sub conducerea 
partidului, pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste, edu
carea pionierilor în spiritul 
dragostei față de patrie, față de 
partidul nostru trebuie să fie 
conținutul întregii activități pe 
care o veți desfășura în va
canță. Un bun mijloc pentru a- 
ceasta sînt EXCURSIILE ȘI 
DRUMEȚIILE. Este o cinste 
pentru unitatea de pionieri sa 
organizeze în școala asemenea 
acțiuni. Itinerariul poate și tre
buie să fie variat, desigur, în 
funcție de durata acțiunii res
pective, altminteri ea ar avea 
un program prea încărcat și ca 
urmare ați fi nevoiți să treceți 
superficial peste unele aspecte. 
La stabilirea itinerariului tre
buie să participe toți pionierii. 
Va recomandam sa vizitați în- 
tr-o singura zi, numai două — 
cel mult trei obiective. De e- 
xemplu: o stațiune de mașini 
și tractoare, sectorul zootehnic 
sau legumicol al unei gospodă
rii agricole colective și un mo
nument istoric sau al naturii j 
o întreprindere, un muzeu des
pre lupta clasei muncitoare sau 
un așezamînt cultural, un carti
er nou de locuințe muncitorești. 
Un carnet de format redus și un 
creion trebuie sa fie, în aceste 
ocazii, ajutoarele nelipsite ale 
pionierului. Notînd cele văzu
te, le veți memora mai bine și, 
în afara de aceasta, însemnări

urmăriți-le !

NElN-

trebuie 
neuitat.

TABĂRA 
GĂM SĂ 
TÎRZIAT.

de

le respective vă vor fi de mult 
folos în adunările pionierești 
dedicate realizărilor regimului 
de democrație populară, patri
ei socialiste în plina înflorire, 
în stabilirea itinerariilor de 
mult folos vă pot fi sfaturile 
tovarășilor de la casele de pio
nieri. După împrejurări, pentru 
ca totul să se desfășoare așa 
cum trebuie, unul dintre tova
rășii instructori sau profesori 
care urmează să vă conducă 
în drumeție va face în preala
bil o recunoaștere a traseului 
astfel că îl puteți ruga să vă 
atraga atenția încă din timp 
asupra celor mai importante o- 
biective pe care le veți vizita. 
Atunci cînd în localitatea voas
tră vor sosi pionieri în drume
ție, cei mai buni dintre voi le 
pot servi ca ghizi. Foarte în
drăgite de pionieri sînt și ÎN- 
TÎLNIRILE cu activiști de 
partid și de stat, cu muncitori 
și colectiviști fruntași, cu ofi
țeri ai armatei noastre popu
lare, cu oameni de știință și 
artă. Astfel de acțiuni, la care 
oaspeții vă vor povesti despre 
felul în care oamenii muncii 
obțin sub conducerea partidu
lui succese istorice în desavîr- 
șirea construcției socialismului, 
trebuie să fie nelipsite din pro
gramele voastre de activități. 
Aceste întîlniri se pot desfășu
ra și în jurul FOCULUI DE TA
BĂRĂ, la care voi veți prezen
ta programe de cîntece și poe
zii pe tema „Mulțumim din ini
mă partidului". Cea mai reuși
tă din acțiunile de acest fel va 
fi, desigur, aceea dedicata zilei 
de 23 August, cînd se împlinesc 
18 ani de la eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist. A- 
ceasta mare sărbătoare trebuie 
întîmpinata de voi cu cele mai 
frumoase rezultate în activita
tea pionierească iar seara în 
care, în jurul focului de tabăra, 

veți interpreta cîntece 
și versuri închinate 
partidului, conducăto
rul poporului nostru 
spre fericire, 
să rămînă

sugestii 
voastre

lata acum și cîteva 
pentru ADUNĂRILE 
pionierești dedicate realizărilor 
partidului: „Satul nostru în 
trecut și azi", „Ce e nou în ra
ionul nostru", „Orașe create în 
anii regimului democrat-popu
lar", „Din trecutul de lupta al 
partidului, „Chipuri de eroi u- 
teciști" etc.

Pionierii trebuie 
să aibă mîini de aur

la un 
uriaș 
aur I 
toiul 
scur- 
arie,

Se știe ca pionierii nu se 
lasă așteptați atunci cînd 
e vorba să contribuie, 

după puterile lor, la munca u- 
riașă ce se desfășoară în pa
tria noastră pentru construirea 
vieții noi. Activul pionieresc 
trebuie să organizeze partici
parea lor la tradiționalul strîns 
al spicelor, la întreținerea cul
turilor în gospodăria colectivă, 
la recoltarea fructelor, la în
grijirea suprafețelor de pășune 
etc. Cunoscuta chemare : „Spic 
cu spic, patriei snop I" îi va în
sufleți mai puternic decît în alți 
ani pe pionieri ; acum, întreaga 
agricultură e colectivizata, hol
dele bogate alcătuind, de 
capăt Ia altul al țarii, un 
și neîntrerupt covor de 
Va recomandam ca, în 
treierișului, să prezentați 
te programe artistice la 
unde, de asemenea, mai puteți 
asigura aprovizionarea cu ziare 
și apă proaspăta. E bine ca pio
nierii care se disting în acțiu
nile acestea tradiționale din 
timpul secerișului, treierișului 
și în general la toate activită
țile din cadrul gospodăriei co
lective să fie evidențiați perio
dic în fața careului unității do 
pionieri din tabără.

Activul pionieresc de la sate 
trebuie sa ia măsuri pentru a 
face și mai bine cunoscute pio
nierilor care au terminat clasa 
a VH-a precum și celor care au 
trecut acum în aceasta clasa, 
școlile de mecanici agricoli de 
pe lîngă S.M.T. și G.A.S. pre
cum și școlile tehnice agricole 
de 4 ani. Vizitați aceste școli, 
stați de vorba cu tractoriștii. 
Meseria de mecanic agricol 
este nespus de frumoasa și de 
folositoare patriei socialiste. A 
primi din partea detașamentu
lui recomandarea de a se în
scrie la asemenea 
mare cinste pentru 
nier.

Din programele 
activități nu trebuie să lip
sească nici acțiunile pentru în
frumusețarea satului sau orașu
lui vostru. în curtea sau în 
grădina din fața Sfatului popu
lar al comunei și a sediului 
gospodăriei colective pionierii 
pot răsădi flori de care fiecare 
detașament se va ocupa apoi 
prin rotație. De asemenea, tre
buie sa va îngrijiți de aspec
tul școlii și al propriilor voas
tre locuințe.

Colectarea fierului vechi con
tinuă. Siderurgiștii așteaptă sa 
va îndepliniți cum se cuvine a- 
ceastă sarcina patriotica. Scrie- 
ți-ne și nouă despre cum or
ganizați colectarea fierului 
vechi, despre rezultate.

școală e o 
fiecare pio-

voastre de

Participanții la concursul mi
cilor naturaliști și la concursul 
micilor tehnicieni au în vacan
ța prilejul să-și dedice mai 
mult timp lucrărilor lor. Micii 
naturaliști trebuie să se ocupe 
cu Sîrguință de lotul școlar, de 
diferite experiențe, iar micii 
tehnicieni sa lucreze obiecte 
variate, conform preferințelor 
fiecăruia (lăcătușărie, tîmpla- 
rie. radio-tehnică, electrotehni
ca etc.). Cu cele mai reușite 
lucrări, activul pionieresc poa
te organiza o mică expoziție 
chiar în tabăra locala.

Cîntecul și poezia 
să răsune 

pretutindeni!

Cîntecul și poezia, acești 
prieteni credincioși ai 
vîrstei voastre, trebuie 

sa va însoțească în vacanță 
pretutindeni și zi de zi! Este 
bine ca, pe lingă poeziile și 
cîntecele pe care le știți, sa în- 
vațați fiecare, în vacanța, cît 
mai multe cîntece și poezii des
pre patrie, partid, cîntece și 
poezii despre utemiști și pio
nieri. Sa răsune aceste cîntece 
în sate și orașe, în poienele pă
durilor și în jurul focurilor de 
tabără, în drumeții și la adu
nările pionierești, pe ogoarele 
unde veți ieși la cules spice 
și în adunările voastre, într-un 
cuvînt oriunde veți merge I 
De aceea, vă recomandam să 
organizați cel puțin o data la 
doua saptamîni învățarea unui 
cîntec nou în tabara. în nume
rele 1, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 22 
ale „Scînteii pionierului" din 
acest an puteți găsi grupaje în
tregi de cîntece și poezii dedi
cate partidului și patriei, melo
dii și versuri inspirate din via
ța pionierească. Urmărind nu
merele următoare ale gazetei 
veți putea sa găsiți și ălte a- 
semenea creații adresate vouă, 
precum și scenete ; toate aces
tea noi vi le indicăm pentru a 
le folosi la programele voas
tre artistice pe care le veți 
prezenta în tabără, pe scenele 
căminelor culturale, la clubu
rile din întreprinderi etc.

Vacanța e un prilej foarte 
bun de a citi o mulțime de 
cărți și de a vedea diferite 
spectacole. RECENZIILE ȘI 
PREZENTĂRILE de cărți sînt 
apreciate de copii, iar în biblio
tecile școlare, sătești și din o- 
rașe ei pot găsi multe volume 
care îi vor interesa ! Rămîne ca 
voi, membrii activelor pionie
rești, să organizați periodic a- 
ceste acțiuni cu cartea (recen
zii, lecturi în colectiv, discuții 
despre „Eroul meu preferat" 
sau „De ce mi-a plăcut această 
carte").

Vă asiguram ca cea mai 
mare plăcere pe care i-o puteți 
face tovarășului profesor de e- 
ducație fizică este aceea de a-1 
ruga sa organizeze în zilele de 
tabără jocuri distractive, ve
sele, de îndemînare. Așa stînd 
lucrurile, puteți organiza cît 
mai multe jocuri pionierești, 
întreceri hazlii — dar aceasta 
nu numai în tabără ci și în 
timpul drumețiilor, al ex
cursiilor. Vom publica și noi 
astfel de jocuri aici, în pagina 
a doua a gazetei;

etc., știind ca acestea le 
de mare folos pionieri- 
pregatirea pentru dis-

în tabere și, în general, în 
timpul oricărei acțiuni pionie
rești, cîntecul și poezia trebuie 
să fie nelipsite I

★
Ați observat, din cele citite 

pînă aci, că marea majoritate a 
celor despre care am vorbit 
{drumețiile, vizitele în între
prinderi și în unitățile agricole 
socialiste, munca patriotică, în
vățarea de cîntece și poezii 
etc.) sînt acțiuni și activități 
care le pot da posibilitatea pio
nierilor să se pregătească te
meinic în vederea îndeplinirii 
condițiilor cerute de distincțiile 
pionierești și chiar să îndepli
nească unele din aceste con
diții. Activul pionieresc din ta
bără trebuie să aibă în vedere 
acest lucru și deci să foloseas
că prilejul spre a atrage cit 
mai mulți pionieri în pregătirea 
pentru distincții. în timpul ex
cursiilor, activul pionieresc 
trebuie să organizeze strînge- 
rea de către pionieri a mate
rialelor pentru ierbare și insec
tare, exerciții de orientare cu 
busola și de semnalizare cu fa
nioanele, confecționarea unui 
adăpost în pădure, focuri de 
tabără 
vor fi 
lor în 
fineții.

O alta recomandare este ca, 
în măsura posibilităților, să 
desfășurați cele mai multe ac
tivități în aer liber la margi
nea satului sau orașului, pe 
malul unei ape, într-un parc. 
Acolo veți putea organiza cu 
ușurința activități cultural- 
sportive, jocuri etc.

Este im.oortant, pentru reu
șita acțiunilor voastre și pentru 
participarea unui număr cît 
mai mare de copii la ele, ca 
activul pionieresc să facă din 
bună vreme cunoscute pionie
rilor acțiunile ce urmează a fi 
organizate și cu cîteva zile 
mai înainte de desfășurarea 
fiecăreia, sa le mai reaminteas
că o data copiilor despre ele.

Și încă ceva : activul pionie
resc din tabăra locala trebuie 
sa dea din timp sarcină celor 
mai pricepuți „meșteri" dintre 
pionieri pentru pregătirea unor 
materiale necesare în timpul 
vacanței ca : plasă și stîlpi de 
volei, o minge de fotbal și una 
de volei, cîteva banei simple 
și ușor transportabile (care, la 
nevoie, pot alcătui un mic po
dium pentru programele artis
tice), șahuri și jocuri vesele, 
instrumente muzicale etc. Toa
te acestea se afla în fiecare 
școală, dar poate că mai tre
buie reparate — în orice caz, 
de ele trebuie sa se ocupe ci
neva, ca sa va fie la îndemîna 
încă din prima zi de tabără.

★
esigur, în rîndurile de 
mai sus, noi n-am epui
zat nici pe departe toate

posibilitățile pe care le aveți 
de a vă organiza cît mai bine 
vacanța. în funcție de specifi
cul regiunii și localității voas
tre și, mai ales, al sugestiilor 
ivite din rîndul pionierilor, voi, 
membrii activelor pionierești, 
veți introduce în programele 
de activități diferite acțiuni in
teresante, veți găsi forme și 
metode diferite pentru a desfă
șura munca pionierească. DES
PRE CUM V-AU FOLOSIT RE
COMANDĂRILE NOASTRE ȘI 
MAI ALES DESPRE DIFERI
TELE PROPUNERI ALE VOAS
TRE ÎN LEGĂTURĂ CU OR
GANIZAREA VACANȚEI ÎN 
------’ “ ‘ LOCALĂ, VĂ RU

NE SCRIEȚI



n aceste zile, 
pe întinsa cîm- 
pie dobrogeană, 
ca de altfel pe 
întreg cuprinsul 
patriei, verdele 
închis al timpu
rilor este pun
ctat de mii și 
mii de colecti

viști care „vînează" buruie
nile și insectele dăunătoare, a- 
tacîndu-le fie cu ajutorul mași
nilor ori al chimiei, fie direct 
cu sapa. Curățate de buruieni, 
npărate de dăunători, plantele 
cresc, se dezvoltă bine, promi- 
țînd pentru la toamnă o recoltă 
sporită la hectar..

Toată lumea este pe cîmp
Cînd am ajuns la gospodă

ria agricolă colectivă din co
muna 23 August, soarele se 
ridicase binișor. Cum era și 
firesc, la sediu nici țipenie de 
colectivist. „Toată lumea este 
la muncă, pe cîmp’', îmi expli
că contabilul. Intre timp, și-a 
făcut apariția președintele co-

Mai sînt numai cîteva zile 
pînă cînd clopoțelul va suna 
sfîrșitul ultimei ore de clasă. 
Atunci, inima-i metalică, ne- 
astîmpărată de obicei, se va li
niști sub cupola de metal, iar 
clopoțelul se va așterne pe... 
odihna. Bineînțeles, nu mai 
înainte de a anunța o veste 
mare: a început vacanța de 
vară !

După un an școlar de stră
duința și succese, zilele însori
te de vacanța sînt binevenite. 
Ca în fiecare vară, mulți din
tre voi veți merge prin grija 
părintească a partidului în ta
bere — la munte sau la mare. 
Aceste zile minunate sînt tot
odată un bun prilej pentru 
excursii și drumeții. Pentru a 
afla cîte ceva în legătură cu a- 
cest lucru, ne-am adresat cu 
cîteva întrebări Oficiului Na
țional de Turism „Carpați" :

— La redacție ne sosesc zil
nic scrisori prin care pionierii 
și școlarii își exprimă nerăb
darea și entuziasmul de a porni 
în zilele de vacanță în excursii 
șj drumeții. Care sînt rutele și 
locurile mai importante unde 
pot merge ?

— Mai întîi, o precizare : e- 
xista diferite feluri de excursii. 
De exemplu, excursia „în cir
cuit", avînd tema „Să ne cu
noaștem patria". Acest fel de 
excursie are o durată de 7 zile. 
Se poate alege ruta București— 
Ploiești — Mărășești — Onești 

lectivei, comunistul Ștefan 
Trușcă. Venise numai pentru 
cîteva clipe să semneze niște 
hîrtii „care nu suferă amîna- 
re". De Ia dînsul am aflat că 
aici lucrările de întreținere a 
culturilor prășitoare se desfă
șoară într-un ritm viu. Pînă a- 
cum, pe cele 330 de ha culti
vate cu porumb „de 5.000" și 
pe cele 70 ha cultivate cu floa- 
rea-soarelui s au făcut cite 
două lucrări cu sapa rotativă, 
cite o prașilă manuală. Dar 
cine sînt fruntașii ?

— Păi, fruntașii sînt multi, 
răspunde președintele. Hai să-i 
vedem la lucru. Am plecat, 
lată-ne, așadar, pe tarlaua cu 
iloarea-soarelui. Aici, alături 
de colectiviștii vîrstnici lucrea
ză mulfi tineri: Maria Pan/uru, 
Valeria Cîmpeanu, Vasile Tran
dafir, Șlefania Păsărică și alții- 
Tinerii nu stau o clipă locului. 
Și e normal. După ce au luat 
cunoștință de sarcinile pe care 
recenta plenară a C. C. al 
U.T.M. le-a pus în fata tinere
tului de la sate, tinerii de aici, 

cunoască noul oraș ridicat în 
anii aceștia pe Valea Trotușu- 
lui) se trece apoi Oituzul și se 
poate întoarce pe Valea Praho
vei (cu un popas la muzeul 
Doftana). O excursie foarte in
teresanta, tot pe o durată mai 
lungă, se poate face la Bicaz. 
După ce vizitează hidrocentra
la, copiii pot urca sus, pe 
Ceahlău.

— Dar cu cazarea...?

— Există totul pregătit din 
timp. Cele patru cabane, din
tre care una situată la poale, 
iar alta amenajată chiar sus, 
pe vîrf, oferă condiții foarte 
bune de cazare, chiar pe 
Ceahlău. Micii excursioniști au 
aici șah, cărți, pot desfășura 
o bogata activitate cultural- 
educativă, iar aerul proaspăt 
al înălțimilor le va fi, desigur, 
tot atît de prielnic...

— Am aflat pînă acum des
pre excursiile în țară. Dar... 
copiii din provincie, care vor 
să viziteze Capitala...?

— Se organizează, de obicei, 
excursii cu o durată de 5 zile, 
avînd ca obiective principale 
vizitarea Muzeului de Istorie 
a Partidului, a frumoaselor 
blocuri de locuit înălțate la 
Floreasca sau pe Șoseaua Ște
fan cel Mare, a Casei Scînteii, 
a noii Săli a Palatului R.P.R., 
vizitarea Pavilionului Expo
ziției Economiei Naționale. 

din brigada a II-a, i-au chemat 
la întrecere pe cei din brigada 
l-a pentru lucrări executate la 
timp și după toate regulile a- 
grotehnicii înaintate. Deocam
dată nu se știe cine va cîștiga 
întrecerea în această campa
nie : tinerii din brigada l-a sau 
cei din brigada a II-a, fiindcă 
tofi muncesc cu tragere de ini
mă. Ceea ce se știe însă pre
cis de pe acum este faptul că 
din această întrecere va cîști
ga neapărat, la toamnă, gospo
dăria colectivă, adică toți, 
marea familie a colectiviștilor.

Legumicultorii

La grădina de legume — a- 
ceeași muncă avîntată. Acum, 
aici se iac lucrări dintre cele 
mai felurite. In timp ce pe a- 
numite parcele se recoltează 
legumele timpurii; ridichi, cea
pă etc. care sînt transportate 
de îndată pe pia{ă, la Constan
ța, pe alte parcele se fac lu
crări de întreținere; plivit, pră-

DE PIONIERI

Unde putem 
merge în 
zilele de 
vacantă

toare se organizează și pentru 
vizionarea litoralului, pe ruta 
Mangalia — Eforie—Constanța.

— Și acum, ceva în legătură 
cu formele de excursii cu o 
durată și mai scurtă.

— Da. E vorba de excursiile 
regionale și inter-regionale, 
precum și de cele mai scurte 
excursii — drumețiile. Acestea 
au în vedere cunoașterea locu
lui natal, vizitarea unor gos
podarii colective, excursii în 
locuri pitorești apropiate — pă
duri, văi ale rîurilor — în 
timpul cărora pionierii pot face 
exerciții de semnalizare, jocuri 
în aer liber, mici serbări.

★
Cunoscînd că turismul este 

un important mijloc de educare 
patriotică și cetățenească, un 
minunat prilej de călire fizică, 
pionierii și școlarii așteaptă cu

în drumeție; 
scurt popas. 

șit, copilit. Și aici lucrează 
multi tineri. Și, după cum 
mărturisește brigadierul legu
micol, comunistul Ștefan Ion, ti
nerii muncesc bine. Florica San
du, Elena Matei, Ioana Pîrvu, 
prășesc varza, Maria Șchio- 
pu și Tia Șteian prășesc carto
fii, iar utemiștii Ion Guinea și 
Ana Trandafir, „tratează" roși
ile cu azotat de amoniu. Briga
dierul legumicol nu prea are 
timp să stea de vorbă căci 
prezenta sa este mereu nece
sară, cînd într-o parte cînd în 
alta. Totuși, într-o clipă de ră
gaz, mă informează că, prin 
valorificarea trufandalelor, gră
dina a adus pînă acum un ve
nit de peste 50.000 lei dar că la 
toamnă ea va trebui să reali
zeze un venit de 480.000 lei iar 
el, brigadierul, este convins că 
această sumă va fi mai mare 
pentru că ,,to[i colectiviștii — 
tineri și vîrstnici, — de Ia gră
dină muncesc așa cum scrie la 
carte".

I. ANDREI

Noaptea-n tabără, 

ia mare...
Noaptea-n geana scapără 
Neguri se strecoară, 
lângă foc de tabără, 
Vremea zboară, zboară... 
Tot mai rar din jarniță 
Vreo scînteie cerne. 
Somnn-ntinde graniță, 
Liniștea s-așterne. 
Îngînînd tăcerile, 
Apa-n valuri licură; 
Tremurînde, stelele, 
Printre frunze picură. 
Corturile, gemene, 
Răsfrîngînd luminile. 
Prind să se asemene 
Cu întunecimile. 
Căutîndu-și zarea lui 
Vîntul doina-și trece 
Peste coama valului 
Limpede și rece. 
Sună marea din oboi 
Cîntecul naierilor 
Legănînd în perne moi 
Somnul pionierilor.
Și se stinge-apoi în gol, 
Adormind, și marea ; 
Peste toate, ca un țol, 
S-a întins răcoarea. 
Numai eu mai torc un 

gînd 
Fir de cînt în cetini, 
Trec prin minte rînd pe 

rînd
Noii mei prieteni. 
Au venit de prin Sighet 
Sau din Calafat 
Din Hîrlău sau din Făget 
Din oraș sau sat. 
Iată-i pe nisipul cald, 
Sau plutind pe val, 
Sau în blocuri de smarald 
De pe litoral...
Stau acum cu ei în cort 
Șl-i simt mării pragul, 
Ca un căpitan, în port, 
Cînd îl cheamă largul. 
Mîine-n zori cînd 

s-o-nălța 
Soarele din apă, 
Am să-i urc în nava mea 
Cîți or să încapă.
Și — să-nfrunt cu ei, în 

larg, 
Apele-n noian
Stînd de veghe, la catarg 
Ca un căpitan !

nerăbdare zilele de vacanță 
cînd, în cadrul colectivelor din 
care fac parte, însoțiți de ca
dre didactice și instructori de i
pionieri, vor putea porni pe 
drumurile patriei, să-i cunoas
că frumusețile și bogățiile, să 1 
asalteze înălțimile munților, să 

însorit...
de pe acum, |R|

DINU IFRIM

nv/-iiivaîî f\ diiTAfA aspntânâ»

admire litoralul
Noi le urăm 

drum bun !
AL.

Mîine, nu. Dar... cum 
să spun ?

Briza mării, oare, 
A dat aripi de lăstun 
Visului să zboare ?...
Poate-n largu-i necuprins 
Marea cînd vuiește 
Știe că acesta-i vis,
Ce se împlinește.
Și îl spune vîntului 
Unda ei albastră
Și-i dă viersul cîntului 
Despre viața noastră. 
Și-astfel firul visului 
Prinde să-n firipe : 
„Mulțumim partidului 
Pentru aceste clipe".

M. LĂSTUN

<



A munci cu devotament în rîndurile întregului popor*

CADRE
DE

Cu deosebit entuziasm au 
participat la adunarea lor, de 
joi 31 mai, în care au dezbătut 
sarcinile ce le revin din hota- 
rîrile de partid și din cele a- 
doptate de istorica sesiune a 
Marii Adunări Naționale, stu
denții Institutului 
„N. Bălcescu" din 

în marea Sala 
de studii au venit

Agronomic 
București.

a Palatului 
sa-și afirme

NĂDEJDE
R.P.R., studenții din toți anii 
entuziasmul, spiritul de răspundere pentru mărețele sarcini 
ce-i așteaptă pe ei, viitori specialiști ai agriculturii noi, so
cialiste.

Este impresionantă aceasta adunare care reunește, în ace
eași sală, maeștri ai recoltelor bogate, ca Eroii Muncii Socia
liste Nicolae Andrei și Dumitru Dumitru, oameni de știința, și 
sutele de studenți pe ale căror chipuri citeai dorința vie, 
nerăbdarea de a duce mai repede cu ei, acolo unde se hotă
răște soarta recoltei, cunoștințele lor, puterea de munca și 
elanul lor de tineri constructori ai socialismului.

Expunînd amplu sarcinile ce revin studenților și cadrelor 
didactice ale Institutului Agronomic „N. Bălcescu" pe baza Ho- 
tărîrilor C.C. al P.M.R. și ale sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale, cuvîntul tovarășului D. Davidescu, recto
rul Institutului și membru în Consiliul Superior al Agriculturii 
este deseori aprobat cu ropote de aplauze. Subliniind impor
tanța deosebită a muncii specialiștilor în agricultura noastră, 
complet colectivizată, tovarășul Davidescu a aratat că spre 
deosebire de condițiile în care pămîntul era lucrat pe fîșioare 
mici, de micii producători, cînd specialistul era un simplu sfă
tuitor, noua etapă de dezvoltare a agriculturii noastre cere 
specialistului conducerea efectivă, vie, creatoare, la cel mai 
înalt nivel științific a producției agricole de ale cărei rezul
tate este direct răspunzător.

Pătrunși de importanța sarcinilor ce le revin ca viitori 
specialiști, studenții fruntași ca Pitu Tanăsescu, N. Vameșu, 
Cosma Toma și alții, s-au angajat în cuvîntul lor sa se pre
zinte la examene bine pregătiți, să-și însușească toate cunoș-; 
tințele predate și, laolaltă cu toți ceilalți studenți, și-au ma
nifestat cu însuflețire bucuria de a merge să facă practica în 
marile unități agricole.

Au luat cuvîntul și Eroii Muncii Socialiste Nicolae An
drei, și Dumitru Dumitru, precum și alți vorbitori.

Au vorbit, de asemenea, tovarășii Ștefan Bălan, adjunct al 
ministrului învățamîntului și Culturii și Virgil Trofin, prim 
secretar al C.C. al U.T.M. Tovarășul V. Trofin a subliniat, în 
cuvîntul său, ca un mare accent în munca lor trebuie sa pună 
organizațiile din Institut, pe dezvoltarea dragostei studenților 
pentru profesia de inginer agronom, a hotărîrii de a merge, 
după absolvire, acolo unde este nevoie de ei, de a munci cu 
devotament, în rîndurile întregului popor, pentru asigurarea 
viitorului lor luminos.

într-o atmosfera de entuziasm, în aplauzele puternice ale 
participanților a fost adoptată o telegramă adresata C.C. al 
P.M.R., tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, telegrama în 
care studenții, mulțumind partidului pentru minunatele con
diții create lor, își exprima mîndria pentru sarcinile nobile 
și de răspundere ce-i așteaptă : „Considerăm că nu poate fi 
satisfacție mai mare pentru noi decît aceea ca, în condițiile 
agriculturii complet colectivizate, să muncim efectiv în unită
țile agricole socialiste, unde vom valorifica pe deplin cunoș
tințele acumulate în anii studenției, trăind astfel bucuria re
zultatelor concrete ale muncii noastre.

Ne angajăm cu toții, ca la absolvirea institutului să mer
gem la locurile unde vom fi repartizați, fiind ferm convinși că 
locul nostru este în mijlocul harnicei țărănimi colectiviste, 
acolo unde se hotărăște soarta producției agricole.

Visul tineresc, idealul care ne-a călăuzit cînd am trecut 
pragul institutului, ne însuflețește să nu precupețim nici un 
efort pentru a ne pregăti cît mai temeinic, pentru a putea, 
după absolvire, să contribuim nemijlocit, pe ogoarele patriei 
Ia dezvoltarea agriculturii socialiste, la creșterea continuă a 
producției agricole vegetale și animale".

Adunarea s-a terminat într-o atmosferă de mare entuziasm 
tineresc.

14 ani de la actul
La 11 iunie se împlinesc 14 

ani de cînd Marea Adunare 
Națională a votat legea națio
nalizării principalelor mijloace 
de producție.

Actul naționalizării, înfăptuit 
de clasa muncitoare condusă de 
partid, a avut o însemnătate 
deosebită pentru oamenii mun
cii din patria noastră. Clasa 
muncitoare s-a eliberat pentru 
totdeauna de exploatarea capi
taliștilor : fabricile, uzinele, mi
nele etc. au revenit stăpînului 
de drept —■ poporului munci
tor.

După 11 iunie 1948, noi fa
brici și uzine au prins să se ri
dice peste tot întinsul patriei. 
Numai între anii 1956-1959 au 
fost construite 101 întreprin
deri noi. Nici întreprinderile 
vechi n-au rămas așa ca înain
te. Ele s-au transformat, li s-au 
adăugat noi construcții, au fost 
înzestrate cu utilaj modern.

Astăzi, țara noastră are o in
dustrie puternică, în plină dez
voltare, iar noi și puternice 
obiective industriale — ca uria
șul Combinat siderurgic de la 
Galați — sînt în construcție.

LA MOSCOVA A FOST 
INAUGURAT NOUL PALAT 

AL PIONIERILOR ȘI ELEVILOR
Cu prilejul Zilei internațio

nale a copilului, la Moscova a 
avut loc inaugurarea festiva a 
noului Palat al pionierilor și 
elevilor din U.R.S.S. La festivi
tatea deschiderii a luat parte 
N.S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. El a felicitat pe copiii 
sovietici care au primit de ziua 
lor acest dar minunat și le-a 
urat petrecere voioasă și utilă 
a timpului liber în noul palat. 
N.S. Hrușciov a dat o înalta 
apreciere muncii arhitecților și 
constructorilor sovietici care 
au creat acest edificiu. El a 
subliniat că arhitecții și pictorii 
au folosit bine relieful, au ma
nifestat mult spirit inventiv, 
multa pricepere și mult gust ar
tistic. în același timp N. 
Hrușciov 
moliștilor 
au grăbit 
ției palatului.

S. 
a mulțumit comso- 
care prin munca lor 
terminarea construc-

KALEWI ȘI BAMZE

IeSRISSIȘSeWI
hai <de (oeshe

aici trece trenul, se gîndea el, 
se întîmpla o nenorocire". Și, 
fără sa stea o clipa pe gînduri, 
a alergat din toate puterile 
pîna la stația Stolno din apro
piere și a comunicat vestea. O 
echipa de muncitori feroviari a 
fost trimisa imediat la fața lo
cului și a oprit la timp trenul 
care urma sa treaca pe acolo.

Datorita atitudinii lui Zby- 
szek catastrofa a fost evitata.

vreme, Bamze și Kalewi, singu
rul fiu al țăranului, au devenit 
prieteni nedespărțiți.

Kalewi își tratează prietenul 
patruped ca pe un bun tovarăș 
de joaca cu care poate sa aler
ge ceasuri întregi prin curte. 
Este adevărat că Bamze îi mai 
scapă cîte o laba băiatului, dar 
acestea sînt lovituri plăcute, 
prietenești. Ursul n-a încercat 
pînă acum sa fuga, deși se 
plimbă liber și în afara curții. 
Aici găsește tot ce dorește... 
inima sa de urs. Kalewi are gri
ja acum ca prietenului său sa 
nu-i lipsească nimic, tot felul 
de bunătăți, inclusiv jucăriile.

„ORĂȘELUL MINUNILOR"

în parcul „Pobeda" de pe li
toralul leningrădean, unde Ne
va se varsă în golful Finic, se 
construiește un orășel de dis
tracții pentru copii.

Acesta este un adevărat „o- 
rășel al minunilor". Alături 
de pavilionul oglinzilor, ai 
cărui pereți, pardosea și ta
van sînt făcute din oglinzi de 
forme diferite, se afla un „oră
șel cosmic". Un funicular cu 
vagonete mici îi duce pe dori
tori la platforma de unde vor 
porni apoi în „călătoria cos
mică".

Pentru cei mai mici exista un 
orășel de distracții: căsuțe, 
fantastice, grote, leagăne. Iar 
în apropierea lor — fîntîni 
arteziene, eroi din poveștile 
preferate ale copiilor.

Iată darul pe care l-au pri
mit copiii cu ocazia aniversa
rii a 40 de ani de la întemeie
rea organizației de pionieri „V. 
I. Lenin".

Un țăran finlandez, tatăl mi
cului Kalewi, a adus într-o zi, 
din pădure, un pui de urs. Mi
cul patruped, pe care țăranul 
l-a „botezat" Bamze, s-a aco
modat repede noilor condiții de 
viață. Ba, mai mult, în scurta

HELSINKI

ZBYSZEK A EVITAT 
O CATASTROFĂ

Pionierul polonez Zbyszek 
Piesiakowski are 12 ani. Tre- 
cînd odată peste linia ferată 
a traseului Karnatowo-Chelm- 
no, el a observat ca o șină este 
plesnită într-un loc. „Dacă pe

Aspect de la unul din Festivalurile Mondiale ale Tine
retului și Studenților.

Festivalurile mondiale ale 
tineretului și studenților — 
grandioase manifestări ale 
tinereții și prieteniei — con
stituie în același timp, un 
minunat prilej pentru tine
rii de pe toate continentele 
și cu cele mai diferite con
cepții și convingeri politice, 
religioase, sociale, de a-și 
uni glasul și eforturile în 
lupta pentru apărarea păcii, 
pentru progresul omenirii.

Anul acesta, marea săr
bătoare și întîlnire a tinere* 
ții — Cel de-al VIIMea 
Festival Mondial al Tinere-

tului și Studenților — va 
avea loc la Helsinki, capi
tala Finlandei. Pretutindeni 
pe glob, 
tește cu 
Festival, 
mitetul 
pregătire 
directe cu peste 1.000 de or
ganizații și asociații de ti
neret, studențești, feminine, 
sindicale, sportive, cultura
le, din peste 100 de țări ale 
lumii.

In țara gazdă, FINLANDA, 
ștafeta care va aduce re
prezentanților tineretului

tineretul se pregă- 
viu interes pentru 
In acest scop, co- 
internațional de 
întreține legături

lumii mesajul de pace al ti
neretului și poporului fin
landez, a început să străba
tă satele și orașele țării, de 
aproape trei luni. Ștafeta va 
prilejui aproape 5.000 de 
manifestări cultural-sportive, 
cu care prilej se vor strîn- 
ge 10.000 de dolari, nece
sari participării tineretului 
finlandez la Festival. In RE
PUBLICA DEMOCRATA 
GERMANA se va organiza 
în curînd o „Vară a priete
niei", manifestare cultural- 
sportivă de mare amploare, 
care va sprijini activ pregă
tirile ce se fac în întreaga 
țară, în vederea Festivalu
lui. Reprezentanții tineretu
lui german vor aduce cu ei 
la Helsinki, alături de me-

sajul de pace și prietenie al 
tineretului de aici, un nou 
cîntec creat special în cins
tea Festivalului de către doi 
tineri, intitulat ,,Nopțile 
senine".

Tineretul eroicei CUBE, 
va fi reprezentat la Festival 
de o delegație alcătuită din 
250 de tineri și tinere. O 
dată cu hotărîrea poporului 
cuban de a lupta pentru 
construirea vieții noi în pa
tria sa, delegația va aduce 
cu sine la Helsinki cîntecele 
și dansurile populare cuba
neze, arta străveche a po
porului din Cuba.

Alături de tineri, nume
roase personalități politice 
din diferite țări ale lumii, ca 
Fidel Castro, primul minis-

tru al Cubei, Lazaro Carde
nas, flost președinte al Me
xicului), Jvet Vargas, depu
tat brazilian, Chedi Jagan, 
prim-ministru al Guianei 
britanice, V. Hook, directo
rul Casei prieteniei din Syd
ney (Australia) și mulfi al
ții, sprijină activ ideile Fes
tivalului.

Pregătirile intense care se 
fac pe toate meridianele 
globului dau garanția depli
nă că Cel de-al VllI-lea Fes
tival Mondial al Tineretului 
și Studenților de lă Helsin
ki va prilejui o nouă și pu
ternică manifestare a tine
retului lumii pentru apăra
rea păcii și a viitorului său.

■H —IWM

A. MIRCEA
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Sîntem la Școala de 8 ani nr. 
4 din Capitală. Pe culoare e li
niște deplină. Dar cite lucruri 
nu se întîmplă îndărătul ușilor 
ce se află de o parte și de alta 
a culoarelor. Nu mai sînt 
decît puține zile pînă cînd pio
nierii își vor lua rămas bun de 
la școală iar vesela vacanță le 
va deschide larg porțile.

Să căutăm să aflăm cite 
ceva.

La clasa a Vi-a A e ora de 
geografie. E ascultat pionierul 
Mîrzan Valeriu. Răspunsuri 
bune și clare. Primește nota 9. 
De fapt, în această clasă numă
rul notelor de 9 și 10 care s-au 
primit în aceste zile e mare. 
Printre pionierii care au primit 
asemenea note se află și Pascu 
Ion. Bungărzeanu Mioara, care 
pe trimestrul trecut a avut 5 
la anatomie, acum a obținut 9, 
Dacea Lucian, care pînă nu de 
mult avea aproape numai note 
de 6, acum a obținut numeroa
se note de 8, 9 și 10. Cu toții au 
botărît și se străduiesc să în-

Ce lucrări 
trebuie să efectueze 

micii uaturaliști în luna 
iunie pe loturile 

experimentale
Sa începem cu pepiniera de 

pomi. Aici se aplica îngrășă
minte lichide ; se face prașila 
a II-a și a IlI-a în toate parce
lele pepinierei; se leagă lăs
tarii altoi de cep ; se plivește 
sălbaticul de pe cep ; se ciu
pesc lăstarii de îngroșare ; se 
face controlul la altoirile efec
tuate primăvara și se slăbesc 
legaturile; se face raritul, pli- 
vitul de buruieni și prășitul pu- 
ieților; se fac tratamente de 
combatere a bolilor și dăună
torilor.

în livadă se executa 1—2 
prașile, se înlătura lăstarii dați 
din rădăcini; se string și se 
înlătură fructele căzute și ata
cate ; se aplică tratamentele 
pentru combaterea bolilor și 
dăunătorilor de cite ori este 
nevoie ; se recoltează și se va
lorifica soiurile timpurii și mij
locii de cireșe.

în grădina de legume se pli
vește arpagicul a doua oara ; 
se plivește și se săpălugește 
cultura de ceapa și praz; se 
prășesc culturile de pepeni și 
castraveți prima oară și cele
lalte' culturi — a doua și a 
i reia oară ; se face prima pra
șila la culturile de tomate, ar
dei și vinete; se face primul 
copilit la tomate, legatul de a- 
raci și stropitul; se face raritul 
rădacinoaselor (morcov, păstîr- 
nac, Sfeclă etc.) ; se recoltează 
carto.fi timpurii ; se începe re
coltatul verzei timpurii și co
nopidei ; se plantează vărzoa- 
seleȘjăe toamna (varză, conopi
dă, gulii) ; se iriga legume ca 
vărzoasele timpurii, ardeii, vi
netele, ceapa de apa, țelina, to
matele, dacă timpul se menține 
secetos ; se fac stropiri succe
sive^.'cu zeamă bordeleză de 
0,5—4”/» la tomate, castraveți, 
pepeni, ceapă.

cheie anul școlar cu rezultate 
frumoase.

Pe terenul de sport al școlii 
se execută frumoase exerciții 
de gimnastică ritmică. Pionierii 
se pregătesc pentru serbarea de 
sfîrșit de an.

...Și pionierii din clasele a 
IlI-a și a IV-a se pregătesc cu 
multă plăcere pentru serbarea 
de sfîrșit de an care va avea 
loc nu peste multe zile în sala 
Dinamo. Ionescu Doina din cla
sa a Ill-a B va recita poezia „Fiii 
partidului" iar colegul său Gri- 
gorescu Mihai va recita poezia

La Stațiunea micilor naturaliști de la Palatul pionierilor — Bucu
rești, micii crescători de păsări desfășoară cu dragoste munca 

pentru îngrijirea puilor de găină și rață.

în grădina de flori se execu
tă lucrările curente de îngriji
re a culturilor (săpălugit, pli
vit, udat, îngrășat suplimentar); 
se recoltează crinii; se face 
copilitul la crizanteme ; se face 
mulcitul tuturor culturilor cu 
bălegarul întrebuințat la răsad
nițe ; se fac semănături de flori 
bienale și perene; se uda a- 
bundent culturile ; se recoltea
ză stînjeneii și bujorii; se con
tinuă cu recoltarea semințelor 
de flori bienale (pansele, pără
luțe și nu mă uita) ; se tratea
ză culturile cu substanțe chi
mice pentru combaterea insec
telor și bolilor.

„Republică —■ cetate ca-n po
vești". Lui Savin Lucian i-a plă
cut mult poezia „Zburați tot 
mai sus, porumbei", de aceea 
și-a manifestat dorința s-o re
cite la serbare.

Pentru serbare, părinților li 
s-a pregătit și o surpriză. Pe 
scenă vor prezenta frumoase 
dansuri populare romînești 
membrii echipei de dansuri a 
școlii, care au cîștigat la 
concurs locul I pe raion. Iar 
elevul Orban Alexandru din 
clasa a II-a B, va încînta auzul 
ascultătorilor cu minunatele 
piese interpretate Ia vioară.

în plantațiile de vii se vor 
face prașile de cîte ori este ne
voie ; se va face plivitul și le
gatul viței de vie; se executa 
ciupitul lăstarilor laterali; se 
va face polenizarea artificială; 
se aplică îngrășămintele supli
mentare; se aplica stropiri cu 
zeamă bordeleză în concentra
ție de 0,5—1°/» de cîte ori este 
nevoie, contra manei viței de 
vie.

Ing. I. ROVENȚA
Șeful Stațiunii micilor natu
raliști, Palatul pionierilor, 

București

NOTĂ: Este bine, copii, să 
cereți și sfatul inginerilor a- 
gronomi din gospodăriile agri
cole situate în localitatea voas
tră sau în apropiere.

...ta biblioteca școlii pionie
rii vin în fiecare zi. O ajută pe 
tovarășa bibliotecară Drosu 
Ecaterina. Repară coperțile căr
ților, ajută la despachetarea 
cărților noi pe care vor avea 
plăcerea să le citească în zilele 
vacanței.

Cu multă bucurie așteaptă 
pionierii zilele de practică. Vor 
avea prilejul ca în aceste zile 
să lucreze diferite aparate, 
planșe. Fetele vor învăța să 
facă diferite preparate din le
gume și fructe.

în clasele a VII-a domnește 
o atmosferă febrilă, specifică 
pregătirilor pentru examene. 
Cu toții se străduiesc să obțină 
note bune, să participe cu 
atenție la recapitularea mate
riei. Gorea Constantin repetă 
cu atenție la fizică. în curînd, 
se va înscrie la Școala profe
sionala C.F.R., iubește meseria 
de strungar. Meci Elena și Cre- 
țu Elena vor deveni textiliste, 
Moraru Mircea va învăța me
seria de conducător auto, Bur
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Tatăl Doinei este 
aviator. Intr-o fru
moasă zi de vară, 
cînd tatăl pleca în- 
tr-o cursa lungă cu 
avionul, Doina îl 
conduse la aeroport 
și rămase aici pînă 
la decolare.

Nu mică îi fu ne
dumerirea cînd își 
văzu tatăl, cît și pe 
ceilalți piloți ce se 
pregăteau de deco
lare, îmbrăcați în 
costume căptușite 
cu blana. Doar la 

Știință distractivă

Cine vrea 
să-i răspundă 

Doinei ?
6.000 — 8.000 m 
înălțime piloții se 
afla mai aproape de 
Soare — sursa de 
căldura a suprafeței 
Pamîntului 1 Doina 
învățase că cu cît 
un corp se afla mai 
aproape de sursa de 
căldura, cu atît se 
încălzește mai repe

Luati o plăcută de sticlă și afumați jumătatea din stingă cu 
negru de fum de la o luminare aprinsă. întoarceți plăcuta pe 
partea cealaltă și lipiți cu stearină, pe partea stingă, cifra 1 tă
iată din carton sau placaj, iar pe partea dreaptă —- cifra 2, con
fecționată in același fel. Fixați plăcuta în poziție verticală pe o 
masă, iar în spatele ei, Ia o depărtare de 1—2 cm, așezafi o lu
minare aprinsă, în așa fel, încît imaginea flăcării să fie la cen
trul plăcii de sticlă.

Care cifră va cădea mai întîi și de ce ?

lan Marian, Trola Sultana vor 
merge la școlile medii. Cu toții 
se pregătesc sa pășească în 
viață cît mai bine pregătiți 
pentru ca mîine să devină ce
tățeni de nădejde ai patriei.

E. ROȘCA

de. Cu cît lampa de 
masă se afla mai 
aproape, în timp 
ce-și pregătea lec
țiile, cu atît îi siuș- 
țea mai intens căl
dura. Cum se expli
ca atunci cele văzu
te pe aeroport ? De
sigur, la întoarcere, 
tatăl îi va da expli
cații la aceasta ne
dumerire.

Dar voi știți de 
ce piloții s-au îm
brăcat în costume 
căptușite cu blana ?

carto.fi
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Vă povestesc 
despre noi

Șîntem un colectiv unit. în 
clasa noastră, s-a statornicit 
un obicei: atunci cînd e ziua 
unui coleg, îl felicitam, mer
gem cu toții la el acasă. Așa 
s-a întîmplat cu Pencov Mîhai, 
Ghergulov Ilie, Sofran Marcu... 
Cînd eu am împlinit 14 ani, au 
fost la mine vreo 17 colegi. 
Ne-am distrat cu diferite jocuri 
pionierești, am cîntat. Diminea
ța, însă, cînd ne-am dus la 
școală, nici unul n-avea temele 
nepregătite I Și știți de ce ? 
Pentru că la noi în detașament 
e firesc să ne distrăm împreu
nă, dar tot atît de firesc e să 
și muncim împreună 1

BUDUR GHEORGHE
cl. a Vil-a

comuna Beșenova Veche, 
regiunea Banat

Voi ce părere aveți?

Președinta unității noastre, 
Bej an Gabriela, seamănă foar
te bine cu Antoaneta. Ca și ea, 
Gabriela e prietenoasă cu co
legii, îi ajută cum se cuvine, 
nu dîndu-le sa copieze. De e- 
xemplu, celor pe care îi aju
tă la învățătura le arata cum 
trebuie să^și împartă timpul, 
cum să ia notițe. Adesea, ne 
recita versurile care îi plac 
mai mult; de la ea poți învăța 
poezii nespus de frumoase, de
dicate patriei noastre, partidu
lui.

Dar avem și un „Virgil". îl 
cheamă Mateescu Iulian. El are 
un obicei cu totul necolegial: 
se poarta urît cu fetele. Dacă 
se crede mai deștept decît o 
fata, ar putea dovedi-o altfel,

Printre iubitorii sportului
...Una dintre școlile a- 

părute relativ recent pe harta 
Bucureștiului: abia a împlinit 
trei ani. Și totuși, sportul a 
prins aici rădăcini adinei, o 
dată cu primele ore de edu
cație fizică. Cauza : marea pa
siune pentru practicarea orga
nizată a exercițiului fizic a 
celor peste 1.300 de pionieri 
insuflată prin priceperea ce
lor trei profesori de speciali
tate, Maria Stăpînoiu, Ăurelia 
Stoicescu și Cornel Oprișan.

Așa stând lucrurile, nu 
ne-am mirat de fel, consta
tând cît de multiple sînt pre
ocupările pentru sport ale pi
onierilor de la Școala de 8 
ani nr. 111 din București. In 
primăvară, i-am întâlnit la un 
mare concurs de atletism or
ganizat pe Capitală și în care 
reprezentanții scolii au „sosit" 

de pildă, invățînd bine, fiind 
disciplinat. Dar el nu pare in
teresat nici de învățătura, nici 
de disciplină: se exprimă necu
viincios față de fete, le brus
chează. De aceea, eu cred că 
nu greșesc spunînd că Iulian, 
prin felul său de a se purta, dă 
dovada de necolegialitate.

PETRACHE CONSTANTIN
Roșiori de Vede, 

regiunea București

Colectivul nu trece 
nimic cu vederea

Eu cred că o oarecare vină 
au și pionierii din detașamentul 
lui Virgil. Ei nu l-au tras cu 
destula asprime la răspundere, 
nu și-au însușit pe deplin punc
tul de vedere al Antoanetei, 
care era cel mai just. La noi, 
lucrurile stau altfel. O data, 
cînd Cenan Iacob a încercat 
să modifice notele puse de to
varășul profesor în caietul de 
desen, noi l-am criticat într-o 
adunare ținuta în pauza mare. 
N-am fost blînzi cu Iacob ; pio
nierii au cerut să i se scadă 
nota la purtare. E de înțeles, 
n-a fost o împrejurare prea... 
vesela pentru Iacob, dar cînd- 
va își va da seama cît de bine 
am procedat noi, colegii lui, și 
ne va fi recunoscător !

Pionierii clasei a V-a,
Școala de 8 ani Caianu- 

Vamă, regiunea Cluj

Continuam publicarea nume
lor pionierilor care participă, 
prin scrisorile adresate gazetei, 
la discuția despre colegialitate:

Chilean Niculina, Galați • 
Radu Noreta, satul Ciacoveni, 
raionul Oltenița; Barbu Stela, 
com. Slobozia Noua, reg. Bucu
rești ; Ivanovici Nicolae Tra

pe locul 2! Ceva mai târziu, 
la un alt concurs, de gimnas
tică, disciplină cu tradiție în 
școală.

Iar acum ? Iată-i în... febra 
pregătirilor pentru finalele de 
volei și șah, ultimul act a 
două reușite competiții care 
au angrenat pe toți pionierii 
din școală. 17 echipe de volei 
și 17 șahiști urmează să-și 
dispute titlurile de campioni. 
In rîndul acestora candidează 
elevi fruntași la învățătură și 
în activitatea pionierească 
printre care Dascălu Carmen, 
o adevărată polisportivă, Iacob 
Corina, Becherescu Florin, 
Ilie Grigore, Florea Aurel și 
Filipescu Dumitru. Clasele 
care au cele mai mari preten
ții la primul loc sînt a Vil-a B 
și a Vil-a D la fete, a Vl-a E 

ian, com. Izvoare, reg. Ploiești; 
Iancovici Leon, Craiova ; Ne- 
gruțiu Radu, Oradea; Cherciu 
Ileana, corn. Calugăreni, reg. 
Oltenia ; BTatan Ion, com. Bai- 
ceni, reg. Iași; Băjenaru Radu, 
Timișoara ; Trică Vasile, com. 
Racovița, reg. Argeș ; Motoi 
Gh. corn. Colțea, reg. Galați ; 
Udrescu Vasile, Baia Mare ; 
Mureșan Elena, com. Gîlgău, 
reg. Cluj ; Blaj Rodica, corn. 
Dîmbovicioara, reg. Argeș ; Ro
man Mihai, București; Mihala- 
che Ioana, corn. Negoești — 
Ploiești; Alecu Florica, corn. 
Aninoasa, reg. Ploiești; Tanasi 
Marin, corn. Onica de Jos, reg. 
Oltenia; Mădăraș Lia, Baia 
Mare ; Nițu Maria, com. Teiu 
Vale, reg. Argeș ; Bercu Maria
na, com. Bărăști, reg. Bucu
rești ; Flaidăr Stancu, corn. Roa
ta, reg. București; Vasilache 
Tudora, corn. Frasinu, reg. 
București, Giurgiucă Petre, 
com. Dinac, reg. București;

Publicarea numelor celor 
care ne-au scris continuă în 
numărul viitor.

Atențiune! Pentru cititorii 
care ne vor scrie de acum îna
inte în cadrul discuției despre 
colegialitate I

După părerea noastră, cole
gialitatea nu se manifestă nu
mai în direcția ajutorului la 
învățătură. Mai SÎNT ȘI 
ALTE ÎMPREJURĂRI DES
PRE CARE VĂ INVITĂM 
SĂ DISCUTAȚI: a parti
cipa alături de detașament 
la acțiunile patriotice, a-ți res
pecta cuvîntul dat, a fi sincer, 
a fi cuviincios, a discuta cu 
prietenii într-un limbaj corect 
—- înseamnă tot colegialitate. 
SCRIEȚI-NE, DECI, ȘI DES
PRE ACESTE ASPECTE. Nu 
uitați să notați pe plic : „Pen
tru discuția despre colegiali
tate".

și a Vil-a A la băieți. Dar, a- 
tenție la surprize !...

Ar mai trebui spus că, ală
turi de pregătirile intense ce 
se fac aici pentru serbarea de 
sfîrșit de an, evenimentele 
sportive de care am amintit 
mai sus rețin atenția nu nu
mai elevilor, ci și cadrelor di
dactice, 76 la număr, toate ne
lipsite de pe terenurile de 
sport.

— V-am ruga să treceți pe 
la noi și într-una din zilele 
finalelor...

Invitația, transmisă de că
tre unul din directorii școlii, 
tovarășul Ion Coman și apoi 
de profesorii de sport, n-am 
putut-o refuza... La sfîrșitul 
săptămînii vom poposi, așadar, 
din nou. în mijlocul pionieri
lor sportivi de la Școala de 8 
ani nr. 111, gustând împreună 
cu ei bucuriile și emoțiile în
trecerii...

T. STAMA
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Noul cartier muncitoresc, Casa pionierilor, Muzeul de 
istorie, Universitatea, Palatul de cultură și multe alte 
locuri interesante au vizitat pionierii Școlii de E ani din 
comuna Vidrasău, raionul Luduș, cu ocazia excursiei ce 
au făcut-o în orașul Tg. Mureș.

★
Alături de Crăciun Ion, Heius Nicolae, Munteanu Cor

nel, Barăbaș Nicolae, pionierii Școlii de 8 ani din comuna 
Micești, raionul Alba Iulia, au participat cu mult entu
ziasm la acțiunea de stîrpire a gîndacului de Colorado. 
Astfel, ei au curățat de insecte 5 ha cartofi timpurii.

★
Pionierii Școlii de 8 ani din Bărtăluși — Mocani, raio- 

nul Bîrlad, ajută gospodăria colectivă la întreținerea cul
turilor. Astfel, ei au ajutat la plivitul a 10 ha de grîu. 
Fruntași în această acțiune au fost: Costoi Mihai, Mitincu 
Maria, Chiriac Costică, Stanciu Vasile, Baciu Emilia și 
mulți alții.

★
Una din preocupările pionierilor Școlii de 8 ani din co

muna Rusavăț, raionul Cislău este și creșterea viermilor 
de mătase. Pionierele Ruseu Elena, Caleu Maria, Galea 
Elena și mulți alți copii îi îngrijesc cu multă pasiune. Din 
cele 4 grame de sămînță vor să obțină cît mai multe fire 
de mătase.

★
Printre frumoasele acțiuni organizate de pionierii Șco

lii de 8 ani din comuna Zerind, raionul Criș, ca serbări 
pionierești, excursii, întreceri sportive se numără și ac
țiunea de colectare a fierului vechi. Zilele trecute ei au 
strîns cantitatea de 2.754 kg. Pionierii Tămaș Gheorghe, 
Fluieraș Viorel, Popa Teodor, Moț Teodor au fost prin
tre cei mai harnici.

★

20 ha de pășune au curățat pionierii Școlii de 8 ani 
din comuna Săcueu, raionul Huedin, la ferma zootehnică 
experimentală. Pionierii Pleș Viorica, Potra Ana, Menea 
Gheorghe, Lucaci Ioan, Potra Maria s-au dovedit a fi cei 
mai pricepuți.

★
Cu mare bucurie au primit pionierii Școlii de 8 ani din 

Ivrinezu Mare, raionul Medgidia, vestea că vor pleca 
în excursie. Timp de 2 zile, cît a durat excursia, pio
nierii au vizitat orașul Medgidia, Uzina Metalurgică pre
cum și Fabrica „Cimentul".
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In aceste zile se desfășoară în întreaga 
țară numeroase manifestări închinate celei 
de a 50-a comemorări a marelui nostru scri
itor Ion Luca Caragiale. A avut loc o se
siune științifică organizată de Academia 
R. P. Romine împreună cu Uniunea scriito
rilor, s-a deschis o expoziție, se tipăresc 
noi ediții ale scrierilor lui Caragiale, au 
loc spectacole teatrale și reprezentații cine
matografice cu filme inspirate din opera 
scriitorului, conferințe publice, seri literare 
la cluburi, case de cultură și cămine cultu
rale, precum și un pelerinaj la Muzeul 
Caragiale" din Ploiești.

Poporul nostru — făurind o viață 
luminoasă în care lumea personajelor

nouă, 
cara- 

gialești criticate aspru de scriitor a fost în
lăturată pentru totdeauna — ia parte cu în
suflețire la manifestările în memoria lui Ion 
Luca Caragiale. Această sărbătorire este încă 
o dovadă a stimei și cinstirii de care se bu
cură cultura în patria noastră socialistă și o

oglindire a faptului că numai prin înfăp- 
tuireă revoluției prin care poporul nostru a 
pășit pe calea socialismului, operele lui Ca
ragiale ca și ale altor reprezentanți străluciți 
ai culturii noastre din trecut și-au dobîndit 
prețuirea necesară. Astfel, operele lui Cara
giale au fost răspindite în sute de mii de 
exemplare și traduse în ultimii ani în peste 
25 de limbi. Piesele de teatru ale iui Caragiale 
au fost jucate, an de an, pe scenele teatrelor, 
în cluburi de întreprinderi, în cămine cultu- 

școli și instituții din țara noastră, 
și pe zeci de scene, de la Moscova 
Paris și de la Tokio pînă la Buenos

rale, în 
precum 
pînă la 
Aires.

După 
a lui I. 
pentru care 
scriitor, mereu viu, alături de noi, îndemnin- 
du-ne prin înțelesul adînc al operelor sale, 
să mergem înainte pe dramul progresului și 
al fericirii.

23 August 1944, opera nemuritoare 
L. Caragiale a fost redată poporului 

a scris ; îl simțim pe marele

—---------------------- —----------------------------------0*0------------------------

La Muzeul „Ion Luca Caragiale
în acest an, la 30 ianuarie, 

cu prilejul împlinirii a 110 ani 
de la nașterea lui I. L. Cara
giale, s-a inaugurat Ia Ploiești, 
Casa memorială „Ion Luca Ca
ragiale"

Această clădire, în care se 
presupune că ar fi stat în gazdă 
Caragiale pe vremea anilor săi 
de școală, este un monument 
de arhitectură — stil brîncove- 
nesc — din secolul al XVIII-lea.

De la inaugurarea muzeului, 
printre numeroșii săi vizitatori 
se numără și pionierii din oraș. 
Astfel, zilele acestea, conside- 
rînd ca o manifestare închinată 
comemorării lui Caragiale, pio
nierii din detașamentul de pio
nieri nr. 3 de la Școala medie 
nr. 1 „I. L. Caragiale" din Plo
iești au vizitat muzeul.

Impresiile au fost numeroase.

emoționante. In timp ce sub în
drumarea ghidului, pionierii 
cercetau exponatele, aveau pri
lejul să intervină în cursul ex
plicațiilor, expunîndu-și ei în
șiși cunoștințele despre viata 
și opera lui Caragiale însușite 
la școală, precum și amănunte 
despre aspectul orașului Plo
iești pe vremea cînd Caragiale 
era elev. Au aflat, desigur, cu 
prilejul acestei vizite, multe 
lucruri noi, interesante ; ei au 
urmărit cu emofie copii după 
afișe de teatru, coperți de 
cărți aparfinînd operelor lui 
Caragiale, copii după manu
scrise ale marelui scriitor, o- 
biecte care i-au aparținut, foto
grafii ale lui, ale familiei, ale 
artiștilor de teatru contempo
rani cu scriitorul (Maria Ciucu- 
rescu, Aristizza Romanescu,

O»o----------------------------

Ștefan Iulian, Mateescu) care 
au interpretat cu artă roluri din 
piesele de teatru ale lui Cara
giale. Urmărind exponatele, 
pionierii au aflat amănunte 
noi, impresionante, din viaja 
grea a marelui scriitor, care 
pînă la moarte a avut de îndu
rat dușmănia reprezentanților 
burghezo-moșierești criticați 
necruțător în scrierile sale.

La sfîrșitul vizitei, pionierii 
au citit și au urmărit cu satis
facție exponatele care de
monstrau valorificarea ade
vărată, frumoasă, cuprinzătoa
re, a operei marelui scriitor, 
înfăptuită după 23 August 1944, 
cînd opera marelui maestru al 
satirei a fost redată poporului.

--------O«O--------

MEDALION

6ARA6IALE

Cu un deceniu în urma, cînd 
poporul nostru sărbătorea 100 
de ani de la nașterea lui Ca
ragiale, satul natal al marelui 
scriitor a căpătat numele său. 
Pionierii de la Școala de 8 ani 
din comuna — școală nou con
struita — au devenit credin
cioși tradiției de a cinsti me
moria scriitorului prin diferite 
manifestări culturale. Astfel, ei 
au făcut dramatizări din opera 
lui Caragiale învățată Ia școa
lă („Vizita", „D-l Goe“ etc.) pe 
care le-au reprezentat pe scena 
căminului cultural din comună ; 
au organizat seri literare închi
nate operei scriitorului și con
cursuri cu tema „Viața și ope
ra lui Caragiale". Un aseme
nea concurs s-a desfășurat re
cent în întîmpinarea comemo
rării lui I. L. Caragiale. La 
concurs au participat clasele a 
Vl-a A și a Vl-a B în cadrul a- 
celuiași detașament de pio
nieri. Concursul a prilejuit e- 
moții participanților, atît îna
inte de desfășurare, cît și în 
timpul desfășurării.

lii afara manualelor de limba 
romîna, pionierii, dorind să se 
documenteze cît mai temeinic, 
cereau de la biblioteca școlii 
și de la biblioteca săteasca o- 
perele marelui scriitor. Con
cursul a fost urmărit cu însu
flețire de pionierii invitați din 
celelalte detașamente. La sfîr
șit, cîștigatorii concursului — 
pionierii Oprea Nicolae, Du
mitrescu Smaranda, 
na și Ionița Elena 
premii în cărți.

„Vom pregăti și 
festări închinate marelui scrii
tor", au hotărît pionierii. Ei 
sînt mîndri că trăiesc în satul 
natal al marelui nostru drama
turg. în comuna I. L. Caragiale, 
pe locul unde a existat casa în 
care marele scriitor și-a pe
trecut primii ani ai copilă
riei, s-a ridicat o placă co
memorativa pe care scrie: 
„Aici s-a născut la 30 ianuarie 
1852 marele nostru scriitor Ion 
Luca Caragiale, necruțător cri
tic al regimului burghezo-mo- 
șieresc".

Ștefan Ioa- 
au primit

alte mani-

„Un pedagog de școală nouă", in interpretarea... păpușilor.

Cîntec pentru 
tovarășul învățător

Versuri: ȘTEFAN TITA Muzica : ELLY ROMAN
artist emerit

la Școala de 8 ani din co
muna Oșorhei a avut Ioc nu 
de mult un medalion I. L. Ca
ragiale, organizat cu ocazia 
comemorării a 50 de ani de la 
moartea marelui scriitor. Au 
luat parte pionierii claselor a 
V-a, a Vl-a și a VII-a.

Pionierul Pop Gheorghe din 
clasa a VII-a a vorbit cu emo
ție despre viața și activitatea 
scriitorului. Rusu Gheorghe, 
din clasa a V-a, a vorbit des
pre critica lui Caragiale la a- 
dresa educației copiilor în so
cietatea burgheză, referindu-se 
la personajele din schițele 
„D-l Goe" și „Vizita".

Pavel Liviu din clasa a Vl-a 
a povestit apoi despre felul 
cum a criticat scriitorul în o- 
pera sa, birocratismul societă
ții burgheze, analizînd apoi 
schițele „Urgent" și „Petițiune".

Despre politicianismul bur
ghez, a vorbit pionierul Tolea 
Cornel, caracterizînd pe larg 
personajele din piesa „O scri
soare pierdută".

In încheiere, pionierii cercu
lui literar au citit poezii pro
prii în care au evocat viața 
zbuciumată a marelui nostru 
scriitor.

★

Intr-o sală de clasă a Școlii 
de 8 ani nr. 4 din Oradea s-au 
adunat pionierii grupelor I-a și 
a IlI-a din clasa a V-a B. As
tăzi, pe estrada amenajată de 
ei au avut ocazia să-l vadă 
chiar pe... Ionel din schița „Vi
zită" de I. L. Caragiale.

Cu multă căldură și-au inter
pretat rolurile, pionierii Sfîrlea 
Gheorghe, Bologa Mariana, 
Vulcan Liviu și Morgovan Ma
riana.

Velicu Viviana a vorbit a- 
poi despre viața și opera Iul 
I. L. Caragiale.

Refren Andantino
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Tovarășe învățător,
Prin anii care pleacă-n zbor, 
Prin viața care-n iureș vine. 
Mereu ne vom gîndi la tine, 
Cu-același drag, cu-același dor, 
Tovarășe învățător!

Ca grădinarul iscusit
Flori vii ai năzuit să semeni
Și zi de zi, neobosit.
Tu ai vegheat sa creștem oameni.

2.

Din neguri ai desferecat 
Lumina slovelor și-a vieții, 
Din pîineâ inimii ne-ai dat 
Și din belșugul dimineții.
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Iar cînd pe piept ne-a înflorit 
Un trandafir cu roși petale, 
Simțeam cît ești de fericit, 
Era și rodul muncii tale.
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