
&olit tinereții
Din nou, din cele patru zări de lume, 
și-adună solii gîndul tineresc, 
din nou, necunoscîndu-se pe nume, 
ei numele vieții îl slăvesc.
Sub bolfi albastre de prietenie 
în zeci de limbi răsună-un singur cînt, 
un cînt al păcii-n lume pe vecie, 
al tinere/ii-ntregului pămînt.
Și tinerii, prinzîndu-se de mină, 
mereu mai strîns legîndu-se-nlre ei, 
trimit spre bolta cerului bătrînă 
un proaspăt fîlfîit de porumbei, 
ce-nconjurînd planeta își aruncă 
nădejdi și năzuințe mari în noi, — 
să fie pace, dragoste și muncă 
pe-o lume fără ură și război.
Sîntem și noi acolo, cînd din lume 
și-adună solii gîndul tineresc, 
și gîndurile noastre au un nume, 
și numele vieții îl slăvesc.

MIHU DRAGOMIR
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La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romîn, fii gata!
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SALUT FIERBINTE CELUI DE-AL

Cu multă dragoste 
pionierii Școlii 
comuna Dîrvari 
iești la 
pe o su 
Printr

mut să felicite in
colectiviștilor pe toți

Al COMITETULUI CfNTRIU Rl UNIUNII TINERETULUI M

3«i uizi
la muzeu

„Vizitînd Muzeul de istorie a partidu
lui din București, gîndul ni se îndreap
tă, plin de recunoștință, către partidul 
nostru drag, care ne-a făurit o viață atît 
de minunată.

. In numele unității de pionieri din 
comuna Gh. Lazăr, regiunea București, 

pionierul Zotescu Cornel 
președinte de unitate"

Doar cîteva cuvinte au scris pionierii 
în Cartea de impresii a muzeului. Dar 
în carnețelele lor și-au trecut încă multe

««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■mi 
alte gînduri. Despre lupta ceferiștilor, 
despre curajul și dîrzenia comuniștilor, 
despre realizările din patria noastră so
cialistă.

— Veniți, veniți aici! spuse pionie
rul Popa Stelian.

Băiatul își chema tovarășii să vadă 
un panou care vorbea chiar despre gos
podăria lor colectivă, gospodărie decorată 
cu "Ordinul Muncii clasa I. Au văzut 
apoi realizări și din alte gospodării co
lective, din uzine — mărturii că drumul 
pe care merge poporul nostru condus de 
partid este drumul spre fericire.

E. TOFAN

într una din zilele vacanței, 
. pțpnierii Școlii de 8 ani nr. 1 

din Petroșeni au făcut o vizita 
Ia fabrica de pîine din locali
tate. Cu acest prilej, au urmă
rit procesul de fabricație a pli
nii; au vizitat sala cuptoarelor, 
sala de frămîntare și sala de 
modelat.

ionul Tîrnăveni a sosit nu de 
mult o scrisoare de felicitare. 
Pentru ajutorul pe care pionie
rii l-au dat la întreținerea cul
turilor de sfeclă și cartofi pre
cum și 
consili

la diferite alte munci,

Cu

nr. 2

k
multă plăcere au partici- 
pionierii detașamen 
de la Școala de 8

omuna Zavoaia, raionul Fău- 
rei la culesul mușețelului. In 
cîteva zile, ei au predat 3 saci 
cu mușețel uscat.

★
Nu de mult, pionierii Școlii 

de 8 ani din comuna 
ionul Criș, au pornit 
cursie de 2 zile la 
balneo-climaterică
Acolo au vizitat Peștera Lilia
cului, Iacul 
de marmură 
păstrăvi.

dări, ra- 
într-o ex- 
stațiunea 
Moneasa.

Moneasa, cariera 
și crescătoria de

★
de 8 ani din coLa Școala

na Cochirleni, raionul Med-
pionleni au îngrijit 10

înță de viermi de mă-
muncii msufleți-

te a P 
bogate : s-au rec 
goși !

Printre pionierii evidențiați 
se numără Burcă Aurelia, Co
cor Maria, Roman Maria și Se- 
căreanu Maria.

ionierii unității.

ionierii Școlii 
r 12 din Sibiu au 

pielăriile Hunedoa-

Nu de 
de 8 ani 
trimis spre 
rei 9.640 kg fier vechi. Acțiu
nea continuă cu aceeași însu
flețire. '

★
246 kg mușețel și 137 kg 

coada șoricelului au strîns în 
aceste zile ale vacanței pionie
rii Școlii de 8 ani din comuna 
Buzescu, raionul Alexandria.

★
două zile, 150 de 
școlari din Tecuci 
orașele Galați și

Timp de 
pionieri și 
au vizitat 
Brăila.

La Galați au vizitat Șantie
rul Naval, Uzinele „Nicolae 
Cristea", întreprinderea texti
lă „Fusul" și altele.

★
Pe adresa unității de la 

Școala de 8 ani din Bagaci, ra-

★

în cîteva săli de la Casa 
pionierilor din Oradea a fost 
amenajată nu de mult o „Ex
poziție a mîinilor îndemînati- 
ce". Cine vizitează expoziția 
poate să vadă cusături și cos
tume naționale, traforaje și 
gravuri în lemn și alte obiec
te executate de pionieri.

★

Minunat au petrecut pionie
rii Școlii de 8 ani din comuna 
Sarinasuf, raionul Tulcea, în 
excursia pe care au făcut-o la 
Constanța. Cu acest prilej, ei 
au vizitat acvariul „Dr. 
cea" și au petrecut clipe 
nate pe plaja însorită

★

Bor- 
minu- 
mării

Plo- 
zărei de 

8 hectare, 
s s au evi- 
află și Du- 

heorghe, Stoica Ja- 
iță Marica, Petrescu Că- 

uță și Stoica Aurelia.
★

în comuna Huruiești, raionul 
Adjud se află în construcție 
un nou local de școală. Aci vin 
în fiecare zi și-i ajută cu drag 
pe zidari la căratul mortarului 
și cărămizii, pionierii din co
mună.
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Băiatul și steluța 
nespus drumețiile; afară de cele 5 excursii 
de cîte 7 zile, prin țară, Palatul pionierilor 
organizează în vara aceasta 32 de drumeții 
de cîte o zi — și băiatul va participa cel 
puțin la una din acestea.Tot astfel, mi s-a- părut din nou că văd 
pe pieptul lui steluța roșie atunci cînd l-am 
întîlnit cutreierînd orașul împreună cu alți 
colegi. Aveau, toți, carnețele în care scriau 
preocupați. Ii interesa totul: întreprinde
rile, casele memoriale și muzeele care vor
besc despre lupta oamenilor muncii sub 
conducerea partidului, monumentele de 
artă. Se pregăteau pentru concursul în 
stea organizat de Palatul pionierilor în 
cinci raioane pe tema: „Să cunoaștem 
orașul București".Deunăzi, Nicușor trebăluia pe lotul ex
perimental al Stațiunii micilor naturaliști 
de la Palatul pionierilor. Pune?' atîta suflet 
în tot ce făcea și dovedea atîta pricepere 
încît, drept să vă spun, mi s-a părut din 
nou că, pe pieptul lui, o steluță roșie... 
Și, trebuie să vă mai spun, Nicușor a în
cheiat anul școlăr-numai cu medii peste 7 1 
Mulți, foarte mulți copii ca Nicușor, -perti- i 
cipînd la interesantele acțiuni și activități 
organizate la Palatul pionierilor din Bucu
rești, au posibilitatea să se pregătească 
spre a îndeplini unele din condițiile pentru 
obținerea distincțiilor pionierești 1 Pe zi ce 
trece, ei sînt tot mai aproape de clipa cînd 
pe pieptul lor vor străluci cu adevărat 
îndrăgitele steluțe roșii 1

SANDU ALEXANDRU

■<
• *

Șute de pionieri 
învață sa înoa- 
te, în mod orga
nizat, la ștrandul 
de Ia Palatul pio

nierilor.

t*

text și muzica de A. • JOCURI • JOCURI

Băiatul poartă cravată de pionier, are j 
ochi căprui și se numește Nicușor, iar 
steluța e roșie și se numește distincția 
pionierească. Trebuie să vă spun că 
Nicușor a îndrăgit-o nespus; dorește din 
toată inima ca această steluță să po
posească într-o zi și pe pieptul lui. Intîl- 
nindu-1 de mai multe ori în vara aceasta la

■ Palatul pionierilor, mi s-a părut de tot atî- 
tea ori că zăresc, aievea, steluța pe pieptul

■ lui. Odată, la una din serbările cîmpenești 
, organizate de Palatul pionierilor în afara 
, orașului, l-am auziț cîntînd atît de frumos 
• un cmtee despre patrie încît- nu te-ai mai 
;• fi -săturat așcultîndu-1. A luat chiar un mic

premiu pentru asta dar mai important e 
faptul că parcă undeva, pe partea stîngă a 
bluzei lui, se și contura o luminiță roșie... 
Altădată, m-am întîlnit cu Nicușor la 
punctul turistic de la Snagov al Palatului 
pionierilor; tocmai învățase semnalizarea 
cu fanioane. Privindu-1 cu cîtă siguranță 
transmitea, din nou mi s-a părut că pe 
pieptul lui strălucește steluța... Nu demult, 
Nicușor a fost într-o excursie prin țară a 
Palatului pionierilor. Itinerariul: București 
— Borzești — Onești — Săviinești — 
Bicaz — Lacul Roșu — Gheorghieni — 
Brașov — București. Cum să nu mi se fi 
părut din nou că distincția strălucește pe 
pieptul lui, cînd mi-a povestit atît de fru
mos despre marea hidrocentrală de la 
Bicaz, despre orașul cel nou, Onești, și 
despre alte nenumărate frumuseți ale 
socialismului biruitor? Lui Nicușor îi plac

Bineînțeles că, de acum înainte, 
pionierii din fotografie vor folosi 
cu succes semnalizarea cu fa

nioane.

Cu busola e foarte ușor sa 
te descurci în pădure!

tabără
weiss

Moderato

a-prins de

te-*»/ foc de

Să cîn-tăm cu îofi în cgr

r I • JOCURI • JOCURI • JOCURI
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AFLĂ CINE LIPSEȘTE

Este un joc în care se verifică spiritul de 
observație.

Se joacă pe grupe de pionieri în formație 
de cerc, sub conducerea instructorului care 
stă în afara cercului.

Jocul se desfășoară astfel :
Stînd în cerc — oarecum depărtați între 

ei — jucătorii închid ochii Ia comanda in
structorului. La un moment dat, instructorul 
bate pe umăr un pionier, 
imediat nevăzut.

Cînd s-a asigurat că cel plecat 
vede, instructorul dă un semum oarecare 
(fluierat, bătaie din palme etc.), comandă la

—-— • •• -
să constate cine a dispărut.

Cîștigă acela care ghicește primul.

MINGEA PERICULOASA

Acest joc se 
pe o pajiște.

Jucătorii, în număr de 10—1 
Intr-un cerc cu 
locul cercului stă
cu o

cioare.
Jocul

jocului
cesta trebuie să

20, se
raza de 5—10 m, iar în mij

im „șef“, legat la ochi și 
minge de volei sau . baschet la pi-

așază

se întoarce în

* ★ ★ ★
★ * ★ ★ ★ ★ * ★ ★ ★ * * * *

■ ■ ■

★ ★ ★★★★★★ 
ÎNTIMPLARE

toți juadioiii au 
mingea.

pînâ cînd 
cto r. hies

nu se mai 
semnal oarecare

_ ,----- n iii
care toți pionierii deschid ochii și trebuie

z=R^.prin.rde ce-îî.nă că=

vede, instructorul dă un

cu „șeful"; în caz contrar 
cerc.

Jocul continuă 
făcut încercarea

pi- 
■t A

se desfășoară astfel. Conducătorul 
face semn unuia dintre jucători. A- 

se apropie pe nesimțite 
de „șef“ și să-i ia mingea.

Dacă încercarea a reușit, el schimbă locul

care se va face

a___
m - for

★
legem l

Veni fi, am lost 
lasat singuri A Poftiți! Cei întlrziați 

sînt rugați să se grăbească !

-. n
"Zvon de cîntec mingile 
Creștet de pădure; (bis)

Pionierii au pornit 
După fragi și mure.

Refren.™
ni

Sprinten foc de tabără 
Veselie multă, (bis)
Munții și pădurile 1 ,.
Cîntecul ne-ascultă. 1 1

Refren.™
IV

Ce maLjoc și ce mai cînt 1 
Să privești, minune! (bis) 
Luminișul fremătînd . / 
Li-i croit anume. '

Refren.™

I
Vesel foc de tabără, 
Flacăruie-naltă, (bis)
Roi aprins de cetină ( bjs 
Către ceruri saltă I

Refren :
A, a!
Sa cîntăm cu toți în cor I
A, a!
Cîntecul poienilor, hei 1

★

PE CÎMPIE
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în Tabăra turistică 
„30 Decembrie” a 
raionului Nicolae 
Balcescu, pionierii 
îmbină odihna și 
veselia cu diferite 
activități la Combi
natul agroalimentar 
„30 Decembrie". Ia- 
ta-le, în fotografia 
noastră, pe pionie
rele Apostol Ecate- 
rina, Stîrpiț Angela 
și Copcea Florenti
na Ia dulesul taise- 

lor.

SSssa J t©

transffnîf e s

A 500 kg de spice au strîns 
pînă acum, de pe tarlalele 
gospodăriei agricole colec
tive pionierii din comuna 
Branești, raionul Lehliu.

9 Pionierii din comuna
Grojdibod, raionul Corabia, 
continuînd și în acest an 
tradiționala acțiune de strîn- 
gere a spicelor, au dat un 
prețios ajutor colectiviști
lor. Numai în doua zile ei
au strîns de pe tarlalele 
G.A.C. din comună zeci 
de kg boabe grîu. Cu 
multă stăruință și pricepere 
au muncit în această acțiune 
pionierele Dincă Elena, Mei- 
culescu Florica, Culcescu 
Gabriela și Pîrvulescu 
Floarea.

0 Nici pionierii din comuna 
Sibioara, raionul Medgidia, 
nu s-au lăsat mai prejos în 
acțiunea de strîngere a spi
celor. Cele trei detașamente 
care au ieșit timp de 5 zile 
pe cîmp au reușit să strîn- 
gă 255 kg boabe grîu. Pen
tru ajutorul primit, colecti
viștii le-au organizat pionie
rilor excursii în cadrul re
giunii (la Uzina de superfos- 
fați Năvodari, la Cetatea 
Istria etc).

&ei dittif-a 6~a„,
Prima oară cînd am auzit 

despre detașamentul clasei a 
VI-a eram în curtea Șco
lii de 8 ani din Cărămidari, 
raionul Călărași, în timp ce 
admiram clădirea noua, albă, 
cu geamuri mari, luminoase.

— Va place școala noastră ? 
m-a întrebat directorul.

— Desigur.
— E noua I A fost clădită a- 

nul trecut. Școala a fost înăl
țata cu mare repeziciune dato
rita meșterilor și... elevilor noș
tri — a încheiat cu mîndrie di
rectorul.

— Și copiii au contribuit la 
construcție ?

— Da. într-o zi, m-am trezit 
cu doi pionieri: Marin Claudia 
și Iancu Ion. Pe atunci erau în 
clasa a V-a. Acum au termi
nat clasa a VI-a. „Tovarășe 
director — mi-au spus, — noi 
am hotarît sa ajutăm la con
strucția școlii", „Care voi ?“ — 
î-am întrebat intrigat. „Noi, 

pionierii. Ne-am sfătuit și am 
hotarît acest lucru". Daca au 
hotarît, ce era sa le fac ? ! Și, 
sa vezi; a doua zi, faceau „re
leu" și trimiteau cărămizile 
sus, ca pe banda rulantă. Alții, 
alături de lucrători, meștereau 
la ciment. Un grup făcea cu 
schimbul la cernut nisip. „Mai 
copii, le ziceam, o sa osteniți!" 
Știi ce mi-au spus ? „Tovarășe 
director 1 Ne-ați dat voie sa a- 
jutam ? N-o să vă luați vorba 
înapoi!“

— Se pare că cei din deta
șamentul clasei a VI-a au fost 
inițiatorii acestei acțiuni.

•— Intr-adevăr. Dar de mun
cit a muncit întreaga unitate ! 
Acest exemplu de hărnicie nu 
e întîmplător: copiii noștri a- 
juta la întreținerea islazului, la 
grădina, îngrijesc puieții plan
tați în primăvara... Să-i fi vă
zut la strînsul spicelor ! Argint 
viu, nu alta... Vor fi buni co
lectiviști ! Aș adăuga : ca de o-

Pionierii din Ceacu, regiunea 
București, au rezervat multe 
zile din vacanță fotbalului, 
care, după cum puteți vedea 
I în clișeu, îi pasionează. 

bicei, pionierii dintr-a VI-a au 
fost și la aceste acțiuni în frun
tea tuturor.

Ceva mai tîrziu, am vizitat 
și lotul experimental al micilor 
naturaliști. Are parcele îngriji
te, fiecare soi fiind descris pe 
o Inica eticheta de lemn cu ca
racteristicile lui. Printre stra
turi, pionieri cu caietele în 
mîna își notau, cu atenție, di- 

. ferite observații asupra plante
lor.

Eram sigur că și lotul are el 
povestea lui.

— Și lotul acesta e nou, nu ?
— Firește. Sute de metri cubi 

de pamînt s-au săpat și s-au. 
împrăștiat pe lot ca să-l nive
lăm.

— Poate că cei din detașa
mentul clasei a VI-a...

— Desigur. Au participat și 
la această acțiune și au fost, 
precum va așteptați, printre cei 
mai harnici. In toamnă, vrem 
sa ne prezentam la concursul 
micilor naturaliști cu produse
le noastre !

A. WEISS

Pe adresa absolvenților 
clasei a Vll-a

V II S «J IL 
1 <01 R

— Mi-amintesc ca acum, îmi 
spunea pionierul Rufă Nico- 
laie. Eram în vacanta de pri
măvară, cu cîfiva ani în 
urmă. Tata m-a luat cu el 
la S.M.T. Atunci am vă
zut pentru întîia oară cîteva 
zeci de tractoare la un loc. 
A fost de ajuns o singură 
dată. De atunci, mergeam de
seori, împreună cu Găeorghită 
Dulea și alți colegi din comuna 
noastră, Cîmpineanca, pe la 
S.M.T. Aproape toți tractoriștii 
începuseră să ne cunoască. 
Ne luau cu ei pe tractor, ne 
arătau piesele componente ale 
tractorului, ne explicau modul 
de funcționare. Ajunși în clasa 
a VI-a, ne și. hotărîsem .- me
canici agricoli ne facem ! Nu 
de mult, au apărut în „Scînteia 
pionierului" condițiile de ad
mitere în școlile profesionale 
de mecanici agricoli. Noi (eu 
și Gheorghi(ă) și multi alții 
dintre colegii noștri — numă
rul lor este destul de mare — 
am început să ne pregătim încă 
din timpul anului. Deși am tar-' 
minat cu bine clasa a Vll-a, 
ne continuăm pregătirea și.a- 
cum, în timpul verii. Astă- 
toamnă, toți absolvenții de la 
noi, care au dat examen de 
admitere la Școala de mecanici 
de pe lîngă S.M.T., au reușit, 
așa că nici noi nu vrem să ră- 
mînem mai prejos 1

...Mă uitam la pionierul din 
fata mea, care îmi vorbea cu 
atîta pasiune despre frumoasa 
meserie pe care el și colegii 
lui vor s-o îmbrățișeze și mă 
gîndeam cum, cu puține zile 
în urmă, la o altă școală, la ca
pătul celălalt al regiunii 
Galafi, în Valea Cânepii, raio
nul Brăila, un alt pionier, Me- 
leagă Radu, îmi vorbea la fel. 
Și el, ca și Rufă, iubește trac
torul, combina, pământurile 
nesfîrșite ale gospodăriilor co
lective. Și nu numai el, ci și 
colegii lui: Bălan Nicolae, Mo- 
canu Stan, Teodor Nicolae, 
Ștefan Ion, Corbu Vasile. Cu 
toții doresc, din toată inima, să 
devină mecanici agricoli. Pen
tru aceasta se pregătesc cu 
sirguinfă. Noi le dorim mult 
succes.

R. BOGDAN

★ ★★★★ ★★★★★★★

IN TABARA 
E VESELIE

In zilele de tabără, cînd 
pe catargul înalt drape
lul flutura mîndru, curtea 

înverzită a școlii, terenul de 
sport freamătă de veselie, de 
cîntece și voie bună. Și aceas
ta, pentru că pionierii din co
muna Sîntandrei, raionul Deva 
— despre care se știe ca sînt 
copii harnici — înțeleg să-și 
petreacă din plin vacanța, 
întrecerile sportive sînt atît de 
pasionante ca-ți vine greu sa 
numești cei mai buni fotbaliști, 
cele mai bune alergătoare. De 
altfel și în privința artiștilor 
este greu sa-ți spui cuvîntul. 
Lucaci Felicia, dintr-a V-a, a 
luat premiul I la concursul 
cultural artistic. Recita frumos. 
Dar sa fi auzit-o voi pe Pueț 

-Gabriela, fijca de brigadier, la 
concursul de cîntece și recitări 
organizat în tabără, recitind 
poezia „Bucurie", să vedem 
ce-ați fi zis ? Ați fi zis că și 
Gabriela recita minunat. Ș-apoi 
ascultînd-o pe Artean Ludovica 
cît de frumos a cîntat într-o 
seara de tabăra închinata mu
zicii, ați fi hotarît ca tot muzi
ca este mai frumoasa...

In tabăra de la Hațeg, de 
unde s-a întors de cu- 
rînd Pueț Gabriela, pio

nierii au organizat acțiuni care 
de care mai vesele, mai inte
resante. Și Gabriela s-a stră
duit sa ia parte la cele mai 
multe dintre ele, sa învețe cîn
tece, dansuri, poezii.

Acum, ea s-a întors în taba
ra locală din Sîntandrcî 
și deîndată i-a convins 

pe pionieri sa alcătuiască o e« 
chipa de dansuri, să pregateas1 
că o serbare pe care s-o dea 
la căminul cultural. Tar Moral 
Comei, dintr-a V-a, a' venit și 
el cu o idee tot atît de aplau
dată de pionieri : să piinâ în 
scenă piesa „Cheia Marelui U- 
nivers" apăruta nu demult în 
„Scînteia pionierului". Nimeni 
n-a stat pe gînduri. în cîteva 
zile rolurile au fost învățate, 
iar piesa... gata de spectacol I

In tabăra din Sîntandrei 
este mare veselie. Pio
nierii vor merge în dru

meție la Măgura Uroiului. Au 
de urcat cam mult, dar efortul 
le va fi răsplătit. De acolo se 
vede și orașul Deva, și Simeria. 
Cît privește jocurile pe care 
vor să le pregătească, întrece
rile sportive, jocul de orientare 
„Drum ascuns", „Alergarea în 
sac", concursul de ghicitori, 
cîntece și poezii, toate aces
tea vor face ca ziua aceea 
să fie minunată, ca, de altfel, 
toate zilele vacanței.

E. TOFAN



Toarnă soarele văpaia dintr-al cerului căuș, 
Peste clăile răscoapte, cu aromă de răsură. 
Vîntu-și plimbă lin vioara pe al spicelor arcuș, 
Adiind abia din aripi moleșite de căldură.

Stăruind zăduful pune străluciri pe-arama frunții 
Cînd din șurile înalte trec prin mină snop cu snop 
Slrașnic te îmbie umbra stivelor de saci cît munții 
Ca o oază de răcoare în al arșiței potop.

Dar pe aria încinsă ca o tavă cu jeratic, 
Armăsarul din poveste treieră cu dinți de fier, 
Și-ri sclipiri de valuri blonde, rîul griului văratic, 
Toarnă-n bobi de aur punte uriașă către cer.

De pe fețele bronzate se desprind mai luminos 
Zîmbetul și voia bună — ca un imn d«_5utufie. 
Toarnă cerul toropeala dintr-al soarelui prisos, 
Insă ei, stăpînii holdei, îl înfruntă

A. .

CASA
CU
PORUMBEI 
LA POARTA

Din grupul pionierilor care 
uda petuniile acoperite de floa
re, din grădinița, se desprinde 
o fata cu părul cînepiu și cra
vata roșie la gît. Se apropie de 
poarta.

— Cum te cheamă ? — o în
treb.

— Căușanu Teodora... Sînt 
de serviciu. Dar de ce vă ui
tați în sus ? — zîmbește ea cu 
șiretenie.

Deasupra porților înal
te, de la intrare, se o- 
presc din zbor cîțiva po
rumbei cu penet alb.

— Desigur, voi vă în
grijiți de ei— așa cum vă 
îngrijiți și de grădinița. 
Aveți mulți porumbei ?

— Opt. Curînd însă 
vor fi zece, spune fata a- 
ratîndu-mi o porumbița 
ce stătea neclintita în- 
tr-un cuib, în hulubăria 
construita lîngă poarta.

Am înțeles : sub puful 
călduț, încă doi pui de 
porumbei se pregăteau 
să iasă la lumina, lovind 
nerăbdători cu ciocurile 
în coajă subțire a ouălor.

— Fetelor 1 — strigă deoda
tă .Teodora. Mîncăcioșii ăștia 
au terminat grăunțele, aduce- 
ți-le un mănunchi, doua de 
iarba.

Uitîndu-ma după porumbeii 
de pe poarta, nu observasem 
că sub hulubărie se aflau alți... 
prieteni de-ai pionierilor: ie
puri de casa I Simțind în 
preajma iz de iarba cruda, mi
cile rozătoare își tremurau 
mustățile, mestecând din falei 
cu pofta...

DINTR-UN JURNAL 
DE VACANȚĂ

De cum pășești în curtea 
Casei de copii școlari nr. 2 
din Bîrlad, privirea îți este a- 
trasa de silueta unui catarg 
înalt, în vîrful căruia flutură 
steagul roșu pionieresc. Aici

se afla tabăra locala. Și — se 
poate adăuga — cu o bogata 
activitate.

Am spicuit din programul de 
activități cîteva din interesan
tele acțiuni organizate de pio
nieri în aceste zile de vacan
ța : vizitarea fabricii de rul
menți, ridicata în anii puterii 
populare în localitate, drume
ții în împrejurimile orașului 
— la colectiviștii din Zorleni, 
în pădurea de la Iepureni, în 
lunca de pe malul lacului Pro- 
dana. Apoi, doua excursii în 
localități mai îndepărtate : Iași 
și Vatra Dornei-Cluj.

— Mulți copii merg în tabe
re la munte și la mare, — a 
adăugat directorul Nicolae Ro- 
șioru. Sînt asigurate toate con
dițiile ca fiecare copil sa-și pe
treacă cît mai plăcut vacanța.

- 1
STUDENTELE

De la o fereastra deschisa 
larg spre curte, răzbat sunete 
melodioase de vioară, de man
dolină...
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— Orchestra pionierilor — 
îmi explica directorul. Copiii 

au la dispoziție, vreo opt 
mandoline, viori, acorde- 
oane. Și ea e o instru- 
mentista buna, ... spupe 
privind-o pe Teodora. 
Cînta la mandolina.

Fata se îmbujorează; 
Din modestie dar poate 
și din... mîndrie. Are și 
de ce. La concursul for
mațiilor școlilor de 8 
ani din oraș, orchestra 
lor a obținut primul loc I

Ascult frumoasele cîn- 
tece, interpretate de co
pii cu multa, arta. Aflu 
că se pregătesc de zor. 
Pregătesc un concert în 
cinstea oaspeților pe care 
îi așteaptă sa sosească 
din clipă in clipa. 
Iorgu Georgeta, Pavel 

Elena, Ivănescu Ștefana, foste 
eleve ale Casei de copii, vin 
acasă în vacanța. De la facul
tate.

— Săptămîna aceasta au ve
nit pentru cîteva zile și băie
ții de la Huși, de la școala. 
Borș Alexandru, Zaharia Teo
dor, Subnicu Petre, Voicu Ni
colae. Au absolvit acum școa
la profesionala, sînt mecanici 
agricoli! Au plecat chiar azi 
dimineață în producție, pe o- 
goare.

Asculți frumoasele cîntece 
ale copilăriei fericite și inima 
.ți se umple de emoție. Parti
dul le-a asigurat nu numai căl
dura căminului, masă și îm
brăcăminte — totul. gratuit — 
dar și posibilitatea‘fde a-și rea
liza visurile de viitor.

AL. DINU IFRIM

MICII ARHEOLOGI DIN ORADEA
Oricine vizitează Școala 

medie nr. 1 din Oradea ră- 
mîne puternic impresionat 
de numeroasele materiale 
arheologice expuse aci: ce
ramică, unelte din metal, 
urne funerare, urme de a- 
șezări, podoabe și monede, 
aranjate în ordine, pe epoci 

Ț,.- și culturi, mărturii ale 
vie/ii celor ce au trăit în 
vechime pe aceste melea
guri. Putini însă știu că 
unele exponate au fost des-, 
coperîțg de cei mai tineri..

> „arheologi”, ai oraștjJUl/'ci/r-

va pionieri și elevi ai Școlii 
medii nr. 1 și ai Școlii de 
8 ani nr. 6, îndrumați de 
profesorii Titus ROșu și 
Traian Goian.

...Pînă nu demult, Salca 
nu prezenta pentru copii 
decît un delușor de la mar
ginea orașului, unde puteau 
zburdă în orele libere. Din 
toamna trecută însă, cînd 
săpăturile edilitare au scos 
la iveala o serie de mate
riale arheologice din epqea 
de stăpînire a hunilor, sfir- 
șihll 'veacului IV și prima

jumătate a veacului V, pen
tru elevii pe caretă pasio
nează istoria patriei Salca 
a devenit și un loc de cerce
tare științifică. Ei și-au fă
cut uh obicei, ca după ce-și 
îndeplineau obligațiile șco- 
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lare să freacă pe la Salca, 
să privească straturile din 
adine ce apai în urma să
păturilor, să le cerceteze. 
Strădania nu Ie-a fost za
darnică. După o observare 
atentă a pămîntului ce se . 
scotea din deal, Parti Emeric,

elev în clasa a lX-a, a des
coperit cîteva cioburi ale 
unui vas de ceramică. „Ele 
au apărut din adine — gîn- 
di el, — trebuie să fie 
vechi"... Și fără să mai 
stea pe gînduri s-a apucat 
să le adune bucată cu bu
cată. Examina fiecare ciob, 
minuțios, stabilindu-i locul 
în componenta vasului, în
tregind vasul.

La fel au procedat și pio
nierii Ignat Mircea și Buda 
loan, care știu că o aseme
nea muncă. de răspunde
re trebuie să fie făcută în 
doi: astfel, se pot consulta, 
își pot împărtăși impresiile, 
jgște doar o muncă științi
fică 1 Nici Marinescu Petre,

elev în clasa a X-a, nu s-a 
lăsat mai prejos. Și vasul de 
ceramică găsit de el, și ce
lelalte descoperite de co
legii săi mai mici, au fost 
salvate și, după restaurare, 
expuse la muzeul școlii.

Ui Umile descoperiri ar
heologice de la Salca sînt 
de o reală valoare pentru 
istoria veche a orașului, ca .... 
și pentru istoria patriei în 
general. Elevii Marinescu 
Petre și Parti. Emeric, și 
pionierii Mircea îjfat 
Buda loan pot țl^mîndri că 
au contribuit la dcesfte des
coperiri, salvînd cîteva vase 
prejioâse prin raritatea Ic*

ANA IOANID



BUCUREȘTI. în acest an, cele 45 
instituții de învățămînt superior teh
nic și universitar din Republica Popu
lară Romînă, au fost absolvite de peste 
8.700 tineri și tinere. Proaspeții absol
venți au fost repartizați la locurile de 
muncă, unde se vor prezenta spre sfîr- 
șitul lunii august. Peste 3.000 absolvenți 
au primit posturi de cadre didactice în 
învațămîntul de cultură generală, circa 
1.800 ingineri și alți specialiști se vor 
îndrepta spre marile combinate și uzine 
din țara noastră. în agricultură vor lu
cra, începînd din toamna aceasta, cu 
1.530 ingineri agronomi și zootehniști 
mai mult.

LONDRA . Luna aceasta, peste 
700.000 tineri englezi vor absolvi școli
le medii. Dar puțini dintre absolvenți 
vor putea găsi de lucru. Pentru 38.000 
de absolvenți din Yorkshire s-au putut 
găsi numai 7.700 locuri în producție. în 
nordul Angliei, marea majoritate a ab
solvenților din anul acesta nu vor avea 
de lucru.

HAVANA .• La 19 iulie a.c. au sosit 
în portul Havana 5 vase sovietice de 
pescuit. Aceste nave sovietice vor pre
găti specialiști cubani în exploatarea 
piscicolă.

Mii de locuitori ai capitalei cubane 
s-au adunat pe chei pentru a-i saluta 
pe marinarii sovietici. Fidel Castro,
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DE PE TOT GLOBUL
primul ministru al Cubei, care a rostit 
o cuvîntare, a subliniat că sosirea aces
tor nave este încă o dovadă elocventa 
a ajutorului frățesc acordat Cubei de 
către U.R.S.S.

CONAKRY. La Conakry, capitala 
Republicii Guineea, a fost construit, cu 
ajutorul specialiștilor sovietici, un mare 
aeroport modern.

NEW YORK ; Recent, senatul ameri
can a respins proiectul de lege cu pri
vire la asigurarea asistenței medicale * 
bătrînilor. în schimb, acum o lună, Se
natul a votat să se aloce Pentagonului 
(Ministerul de Război al S.U.A. — n.r.) * 
aproape 49 miliarde dolari.

Miliarde de dolari pentru înarmare, * 
pentru creșterea veniturilor marilor mo
nopoluri, nici un ban pentru asistența 
medicală a bătrînilor — iată o dovadă * 
a „democrației" americane.

QUITO; La Quito, capitala Ecuado- * 
rului, au avut loc puternice manifesta
ții de solidaritate cu greva generala a * 
învățătorilor din Ecuador declarată în 
semn de protest împotriva salariilor 
scăzute și a traiului tot mai scump. 
Trupele guvernamentale — care au în
cercat să-i împrăștie pe profesorii, stu- * 
denții și elevii demonstranți — au des
chis focul, rănind 17 persoane. De- * 
monstranții au ripostat cu pietre.
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De sărbătoarea 
Cubei noi

înainte, Cuba se afla cu totul 
la cheremul imperialiștilor ame
ricani. Cu ajutorul unor slugi ple
cate, ca iostul dictator Batista, im
perialiștii americani exploatau sîn- 
geros^roporul Cubei. în Cuba — 
ca p^tutindeni în America La
tină — cei ce munceau n-aveau 
pline iar trîntorii, clasele avute 
își omorau plictisul cheltuind în 
străinătate milioanele stoarse din 
vlaga cubanezilor.

Ziua de 26 iulie 1953 — ziua 
începerii revoluției populare în 
Cuba — a arătat poporului Cu
ban că singura cale pe care tre-

Pregătiri 
pe (oate meridianele

Ideile Festivalului — idei ale pă
cii și prieteniei — cuceresc pe zi ce 
trece inimile a milioane și milioane 
de tineri de pe toate meridianele 
globului. Indiferent de culoarea pie
lii, de limba pe care o vorbesc, de 
convingerile politice sau religioase 
— reprezentanții tinerei generații 
se vor întîlni la Helsinki pentru a-și 
manifesta din nou hotarîrea lor fer
ma de a trai în pace și prietenie. 
Pentru triumful ideilor Festivalului 
se fac pregătiri intense pe toate me
ridianele. Organizațiile și asociațiile 
de tineret din Italia, de exemplu, au 
adoptat în comun o moțiune prin 
care cheama tineretul lumii întregi 
sa sprijine Festivalul și sa lupte 
pentru destindere în relațiile dintre 
state, pentru încetarea cursei înar
mărilor, pentru eliminarea primejdiei 
de război. De asemenea, în Japonia 
se fac intense pregătiri în vederea 
organizării în Helsinki a unei întîl- 
niri a tinerilor din țările Pacificului 
pentru a dezbate împreuna proble
ma centrala a zilelor noastre — ca
lea menținerii și apărării păcii. în 
același scop va avea loc la Helsinki 
o întîlnire între delegația tineretului 
francez și delegația tinerelului alge- 
rian.

Delegați romîni la Festival

ți'i ('•

în numeroase întreprinderi, insti
tuții, sate, școli, facultăți au avut loc 
zilele trecute entuziaste adunări ale 
tineretului închinate Festivalului de 
la Helsinki. Cu acest prilej, au fost 
desemnați tinerii care vor pleca la 

Pionieri din Wuhlheide (B.D.G.) pregătind daruri pentru Festivalul de la 
Helsinki.

Festival. Printre aceștia se numără 
Gheorghe Andreescu, maistru la U- 
zinele metalurgice din Colibași, me
canizatorul Vasile Toth, de la G.A.S. 
Cuci, studenta Persida Torsan, de la 
Institutul de mine din Petroșani, e- 
leva Mihaela Constantinescu, de la 
Școala medie nr. 11 din București, 
minerul Marin Dumitru, de la Lupeni 
și mulți alți tineri fruntași în mun- . 
ca, la învățătură și în activitatea 
obșteasca, membri ai formațiilor ar
tistice, sportivi fruntași, care, ala-. 
tiiri de ceilalți membri ai delegației 
noastre, vor transmite participanților 
la Festivalul de la Helsinki meșajul 
de pace și prietenie al tinerilgr din - 
R.P.R., dorința lor de a contribui cu 
toate.forțele la lupta pentru apărarea 
păcii.

Din programul Festivalului
Participanții la actualul. Festival 

vor avea posibilitatea sa viziteze 
„țara celor 1.000 de lacuri", orașul 
Helsinki, cu golfurile și canalele sale 
care-1 străbat de la un capăt la al
tul, sa admire frumusețea de basm 
ă „nopților albe" din iulie-august, 
cînd discul roșu al Soarelui poate fi 
văzut chiar și la miezul nopții. Dar 
cele mai multe frumuseți le va oferi 
participanților Festivalul, cu bogatul 
său program care îmbracă cele mai 
diverse activități îndrăgite de mase
le largi de tineri: manifestări cultu
rale și sportive, dezbateri pe teme 
profesionale și de cultura generală, 
expoziții de pictura, sculptură, gra
fică, artizanat, concerte, baluri, car
navaluri și multe, multe alte activi
tăți, toate desfășurate sub aceeași 
nobila lozinca : „Pace și Prietenie". 

Pionierii 
Ghanei libere

GHANA este unul dintre 
cele mai tinere state ale lu
mii. Pînă mai ieri colonie 
engleză — Ghana și-a cîș- 
tigat nu de mult indepen
dența. Poporul ghanez a 
fost lipsit de lumina învăță, 
turii iar economia țării a 
fost lipsită de o industrie 
proprie.

Astăzi, Ghana are nevoie 
de oameni pregătiți, de 
specialiști. Iată de ce și de
viza pionierilor ghanezi 
este „să-ți slujești patria 
cu abnegație !“ Această de
viză pionierii ghanezi o îm
plinesc învățînd cu perse
verență, însușindu-și știința 
de carte, cunoștințe temei
nice. In fiecare dimineață 
copiii ghanezi pornesc spre 
școală — deși adesea locul 
școlii îl ține o tablă prinsă 
de un copac, copiii-școlari 
stînd pur și simplu pe 
iarbă.

în prezent, există detașa
mente pionierești chiar și 
în satele cele mai îndepăr
tate. în timpul liber pionie
rii se ocupă cu meșteșuguri 
populare, cu navomodelis- 
mul și aeromodelismul, în
vață cîntece și dansuri 
populare, fac sport.

Pionierii ghanezi poartă 
cămăși albe și pălării albe 
de panama. Cravata pionie
rească e roșie, cu un che
nar verde-alb iar insigna, 
pe care se află portretul 
președintelui republicii — 
Kwame Nkrumah, se poartă 
fa partea stingă a pieptului.

Poporul liber al Ghanei 
pășește azi cu încredere 
înainte Iar alături de cei 
Vtrcteici, se atlă pionierii 
Ghanei — speranța, și vi* 
Moral republicii.
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buie mers, pentru a scăpa de ex
ploatarea sîngeroasă, este calea 
luptei armate împotriva asupri
torilor străini și a slugilor lor. 
Cu arma în mină, tineri și bă- 
trîni, cubanezii au înfruntat tru
pele dictatorului Batista, le-au 
zdrobit, i-a alungat pe călăi.

'Astăzi, poporul liber al Cubei 
noi construiește socialismul 
pentru a cărei făurire s-au jert
fit cei mai buni fii ai săi. Pre
țuind puterea în stat, clasa mun
citoare din Cuba a intrat într-un 
conflict fățiș cu imperialismul a- 
merican, cu clasele exploatatoare 
cărora revoluția nu le este pe 
plac. Sub conducerea lui Fidel 
Câstro, poporul cuban va zdrobi 
însă orice încercare de a i se 
răpi libertatea, neprețuita liber
tate plătită cu atîta singe.

Condusă de oamenii muncii, 
bucurîndu-se. de ajutorul dezin
teresat al Uniunii Sovietice, al 
țărilor socialiste, Cuba înaintea
ză cu pași repezi pe calea pro
gresului. Anul trecut, peste 80 
la sută djn producția industrială 
a Cubei și jumătate din pămîn- 
tul agricol reveneau sectorului 
socialist iar peste 600.000 de oa
meni ai muncii s-au mutat în lo
cuințe nor. Analfabetismul, 
această plagă a capitalismului, a 
dispărut din Cuba.

Cu ajutorul U.R.S.S. și al ce
lorlalte țări, socialiste, Cuba 
construi U.
(care vor produce 
frigidere,

t va 
100 întreprinderi nbi

• televizoare, 
sticlă, utilaj pentru 

mori etc.). Anul acesta, în ciuda 
secetei, fabricile cubaneze vor 
extrage din trestia de zahăr 4,8 
milioane tone de zahăr — ceea 
ce reprezintă un record în în
treaga istorie a Cubei.

La 26 iulie, în fiecare an, po-4 La 26 iulie, in tiecare an, po
porul Cubei serbează Ziua ihș'u-
recției naționale, prilej de tre- 

★ cere în revistă a succeselor 
luptei sale pentru construirea
unei vieți noi, libere. Cu prilejul 
acestei Sărbători, poporul nosfru 
urează din todtij inima eioicului1 
popor cuban succes deplin în 
realizarea măreței sale opere.
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3n evul mediu, prigoana și exterminarea 
ginditorilor și oamenilor de șiiință pro
gresiști, a tuturor celor care prin convin

gerile lor se ridicau împotriva concepției religi
oase despre lume au iost ridicate de către inchi
ziție la rangul de lege și au fost practicate în pro
porții nemaiintîlnite

O muncă interesantă

pînă atunci. Potrivit unor
date incomplete numai inchiziția spaniolă a con
damnat între anii 1481—1598 peste 340.000 de oa
meni, dintre care 32.000 de bărbați, femei și chiar 
adolescenți au fost arși pe rug fără să aibă nici 
o vină.

Printre savanții care au căzut pe altarul ade
vărului științific, se numără Nicolai Copernic, 
Giordano Bruno, Galileo Galilei, ș.a.

Incepind cu numărul acesta vă vom prezenta 
viafa și opera acestor titani ai științei și gîndirii.

Teoria lui Copernic a 
avut un imens roi revoiu-

<
o

ționar în dezvoltarea ști
inței, a întregii culturi a 
omenirii, în eliberarea gîn- 
dirii științifice de lanțurile 
religiei.

17 FEBRUARIE 1473. In casa pă
rinteasca din Torum, de la răscru
cea străzii Sf. Ana cu Fundătura 
Brutarilor, vede lumina zilei marele 
astronom polonez Nicolai Copernic. 

Nicolai este un copil visător și li
niștit, care-și făurește un mic „uni
vers al lui". Privind bolta cerului, 
el este stapînit de dorința vie de a 
cunoaște tainele mărețului edificiu

al universului înstelat, al cupolei fermecate, pe 
care în fiecare seară o mîna nevăzută aprinde
mii de făclii. De unde vin ele, cine le stinge în 
zori, de ce strălucirea lor nu este deopotrivă ? 
Iată întrebări la care copilul, micul Nicolai, gă
sește răspunsuri croite pe calapodul imaginației 
sale de nevîrstnîc prieten al stelelor.

La aceste întrebări, mult mai tîrziu, după
scurgerea aproape a patru decenii de învăță
tură în școlile și universitățile din Polonia și 
Italia, Copernic a putut sa dea răspunsurile 
care, așa după cum arăta Engels, au constituit 
„actul revoluționar prin care studiul naturii 
și-a proclamat independența"; Arătînd ca Pă- 
mîntul nu este centrul universului în jurul că
ruia se învîrtește Soarele — așa cum socotea 
biserica, — ci o planetă care se mișcă în jurul 
Soarelui — Nicolai Copernic a dat concepției 
religioase despre lume prima lovitura nimici-

toare. Cartea „Despre revoluțiile sferelor ce
rești", în care și-a expus Concepțiile, a apărut 
cu cîteva zile înainte de moartea lui. Clericii 
au încercat imediat să anihileze marea însem
nătate principiala și științifica a noii teorii des
pre structura universului, deoarece era în con
tradicție cu biblia și infirma legenda lui Iosua 
care ar fi prelungit ziua exclamînd : „Soare, stai 
în loc" I Cartea a fost astfel prevăzută, împo
triva voinței lui Copernic, cu o prefața a teo
logului luteran A. Osiander, prin care ideile 
principale ale lui Copernic erau denaturate, 
iar teoria sa" era prezentată ca o ipoteza „uimi
toare" dar neavînd nimic comun cu realitatea. 
Falsificarea teologica a teoriei marelui astro
nom polonez nu a fost însă în stare sa stăvi
lească răspîndirea noilor idei științifice. De a- 
ceea, biserica s-a grăbit sa ia masuri și mai 
energice. în 1615, Papa Pius al V-lea a decla
rat în cadrul Sfîntului Conciliu că teoria despre 
învîrtirea Pămîntului este eretica, iar în 1616 
lucrarea marelui savant a fost trecuta prin- 
tr-un decret la „Indexul cărților interzise". Cu 
toate aceste măsuri, biserica nu a putut distruge 
ideile științifice ale lui Copernic, care au pus 
bazele științei moderne. Teoria lui Copernic a 
avut un rol uriaș, revoluționar în dezvoltarea 
științei, a întregii culturi a omenirii, în elibera
rea gîndirii de lanțurile religiei.

...21 MAI 1543. într-o celula monahală, în 
turnul catedralei din Frombork, își așteaptă ob
ștescul sfîrșit canonicul astronom Nicolai Co
pernic. De mai bine de un an, trupul bolnavului 
este ferecat de patul de suferința. Acum însă 
sfîrșitul este aproape. Bolnavul e și un bun 
doctor, și diagnosticul lui nu dă greș. Opera 
vieții sale însă, proaspăt tipărită, sta între mîi- 
nile lui în timp ce privirile încețoșate caută 
pentru ultima oara prin ochiul ferestrei bolta 
înstelată care încă din copilărie l-a fermecat. 
Negurile morții, însă, ascund pentru totdea
una vederii cercetătorului universul descoperit 
de el. Copernic a murit, marea lui operă trăieș
te însă.

I. VĂDUVA

Este știut ca produsele ali
mentare de origine animală au 
multe calorii, vitamine etc. 
și intră în hrana omului, în 
proporție de circa 35—45"/» la 
adulți și 75—9O"/o la copii.

In afară de aceasta, crește
rea animalelor asigură și unele 
materii prime pentru indus
tria ușoara și alimentară.

Meseria de crescător de ani
male este frumoasă și intere
santa. In sectorul zootehnic, 
la gospodăriile colective sau 
de stat, în timpul liber, 
pionierii pot să învețe cum 
se hrănesc și cum se în
grijesc animalele, ajutînd în 
felul acesta pe colectiviști 
la creșterea animalelor și a pă
sărilor. Acolo pionierii pot a- 
fla ce este o rație de furajare 
și un program de îngrijiri pen
tru vaci și tineret taurin, pot 
învăța să hrănească vițeii 
mici de la 1 la 6 luni cu lapte 
la biberon sau găleata. Pionie
rii pot să-i ajute pe crescăto
rii de animale la pregătirea a- 
mestecului d- furaje concen
trate pentru vacile cu lapte și 
să alimenteze ei înșiși cu bibe
ronul vițeii mici. De asemenea, 
pionierii îi pot ajuta pe îngri
jitori la hrănirea și îngrijirea 
scroafelor în gestație, ia hră
nirea purceilor înainte de a fi 
întăreați. Același lucru pot să-l 
facă și la porcii pentru îngră
șat.

Carnea de pasăre este foar
te buna, de asemenea și ouă
le ; nu există gospodărie co
lectivă, de stat sau individua
la care să nu crească păsări.

Este bine ca fiecare pionier să 
Vadă și să cunoască cum se 
obțin puii la incubator — dacă 
acesta există în localitate. 
Creșterea puilor este frumoa
să dar și pretențioasa. Puii tre
buie să fie îngrijiți și hrăniți 
foarte atent. Un pui care este 
bine întreținut, în cel mult '3 
luni ajunge la greutatea de 1 
kg și mai bine. Hrănirea pui
lor nu se face cu un singur 
fel de furaj, cum ar fi, de exem
plu, uruiala de porumb. Pentru 
Ca ei să se dezvolte ț)ine tre
buie să se facă un amestec de 
furaje (uruieli) să se dea și 
furaje verzi (lucerna etc.). Ei 
trebuie crescuți într-o stare de 
igiena perfecta. Astfel se pot 
obține rezultate frumoase.

Lucrînd alături de părinți, 
pionierii vor căpăta cunoștin
țe noi și vor învăța o meserie 
frumoasa.

Ing. IONIȚĂ VASILE

• SFATURI PENTRU MICII NATURALIST! • SFATURI PENTRU MICII NATURALIȘTI •

Ca și în luna trecută, vom 
începe cu pepiniera de pomi. 
Aici se continuă cu altoirea 
puieților în ochi crescînd; se 
fac prașile de cite ori este 
nevoie; se aplică tratamente 
cu substanțe chimice pentru 
combaterea bolilor și dăună
torilor etc.

In livada de pomi se strîng 
fructele căzute și, dacă e ca
zul, se folosesc pentru prepa
rarea marmeladei; se conti
nuă cu recoltarea fructelor la 
cais, piersic și la soiurile vă
ratice de prun, păr și măr; 
se continuă cu punerea prop
telelor ; se verifică brîiele- 
capcană pentru insecte și se 
distrug prin ardere; se apli
că prașile de cite ori este ne
voie ; se irigă livada în caz 
de secetă; se pregătesc de
pozitele sau localurile pentru 
păstrarea fructelor ; se aplică 
tratamente cu substanțe chi
mice pentru combaterea boli

lor și dăunătorilor de cite ori 
este nevoie; se aplică tăierile 
în verde; se fac gropi pentru 
plantarea pomilor în livezi noi 
sau pentru completarea golu
rilor în livezile vechi.

tare; se culeg strugurii cu 
coacere timpurie și mijlocie. 

în grădina de legume se 
face a treia prașilă la tomate, 
ardei, vinete și copilitul al 
treilea la tomate ; se recoltea-

Ce lucrări trebuie să facă 

micii naturalișfi în luna 

august pe loturile 

experimentale

In plantațiile de vii se fac 
prașile de cîte ori este ne
voie ; se irigă viile în caz de 
secetă; se face cîrnitul viței 
de vie, adică se îndepărtează 
vîrful coardelor pentru a gră
bi coacerea strugurilor; se 
aplică îngrășări suplimen-

ză arpagicul, se pune la us
cat și se vîntură ; se recoltea
ză în etape vinetele, tomate
le și ardeiul; se recoltează 
ceapa și usturoiul; se prășesc 
culturile de mazăre și fasole 
de toamnă pentru conserve, 
precum și ridichile de iarnă;

se aleg fructele de tomate 
pentru sămînță, se separă să- 
mînța și se pune la uscat.

în grădina de flori se înce
pe altoiul trandafirilor; se 
continuă cu facerea butașilor 
de tot felul; se execută repi- 
carea la pansele, părăluțe 
și „nu mă uita" ; se plantează 
în ghivece pentru a se înrădă
cina bine răsadurile în vede
rea iernatului; se execută toa
te lucrările agrotehnice cuve
nite (plivit, prășit, îngrășat, 
udat); se recoltează gladiole, 
gherghine, gura leului, ochiul 
boului, tuberoze etc.; se re
coltează și se pun la uscat se
mințele de ghețișoară, salvie, 
petunie, regina nopții, urzicu
țe, pufuleț etc.

Ing. I. ROVENȚA
șeful Stațiunii micilor natu- 

raliști,
Palatul pionierilor.

București

O nouă realise re
marcabilă științei 
și tehnicii, șpvietice 

este construcția navelor fiu-’ 
viale rapide cu aripi subac
vatice.

Noile tipuri de nave rapi
de pentru pasageri „Mete
or", „Volga", „Racheta", 
„Sputnik" sînt rezistente și 
au calități hidrodinamice
ridicate. Introducerea pe 
scara largă a noilor nave 
permite să se mărească mult 
viteza transporturilor flu
viale și să se micșoreze 
simțitor cheltuielile de ex
ploatare.

în fotografie: nava cu a- 
ripi subacvatice „Meteor".
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SCRISORI DIN TABERE

st rin sul

E. ROȘCA

3 puncte (10—7). Sînt însă e- <'

TEODOR CRISTIAN

surprins pînă

detașat 14—8. 
pentru detașa-

cadrul primei 
încheia la 30

primii cîștigători!

Gheorghe (Școala de 8 ani nr. 
58), Abulius Radu (Școala de 
8 ani nr. 39). Deși Boadă a 
întors ultimul dintre ei— el de
vine câștigător cu 1'11". Pe 
locurile 2 și 3 urmează Abu
lius și Ionaș, la 2 și 3 secun
de diferență. După cum vedeți 
din rezultatele concursului, 
majoritatea locurilor fruntașe 
au fost cîștigate de reprezen
tanții Școlii de 8 ani nr. 58.

In aceeași zi s-au întrecut în 
prima fază a competiției pio
nierii din 2 tabere locale ale 
raionului 16 Februarie.

Vnul din cei dinții 
concurenți si, în ace
lași timp, cîștigător 
în prima fază a Cu
pei „Scînteii pionieru
lui" la natație : pio
nierul Dumitrescu Mi
hai, de la Școala de 8 
ani nr. 157. raionul 

23 August.

artee
PIONIERII 

£ SCOLARii 
OoyisurncG

acest an au 
pionierii din 

Se întrec
8

strînsă. După aceea, lupta 
pentru primul loc se dă între 
reprezentanții Școlii de 8 ani 
nr. 58. Pe ultimii metri, Ana- 
se Oleg sprintează și cîștigă 
întrecerea, la prima categorie 
de vîrstă : 32 sec. Urmează în 
ordine: Nițu Mihai (34 sec.) 
și Dumitru Emil (36 sec.) toți 
de la Școala de 8 ani nr. 58.

Nici întrecerile celor din a 
doua categorie nu i-au scutit 
de emoție pe numeroșii supor
teri prezenți la bazin. La 66 
de m, primul întoarce lonaș 
Mircea (Școala de 8 ani nr. 
58). în scurt timp el este ajuns 
de alți doi concurenți: Boadă

Ne aflăm pe terenul de vo
lei al taberei de pionieri și 
școlari „Mureș" din Sinaia. 
Aici își dispută întîietatea cei 
mai mici voleibaliști din ta
bără. Să-i urmărim împreună 
cu ceilalți pionieri. Primul set 
este cîștigat de detașamentul 
7. Acum, în al doilea, cei din 
detașamentul 6 nu se lasă 
nici ei mai prejos. Conduc cu

Săptămîna trecută s-a dat 
startul în cea de a XII-a e- 
diție a tradiționalei competiții 
Cupa „Scînteii pionierului” la 
natație. De atunci, aproape 
zilnic, la Palatul pionierilor, 
taberele locale din raioanele 
orașului București vin pentru 
a se întrece 
faze, care se 
iulie.

întrecerile 
fost deschise 
raionul 23 August, 
reprezentanții școlilor de 
ani nr. 38, 39, 50, 53 și 58 care 
își desfășoară activitatea în ta
băra de la Stadionul „23 Au
gust". Arbitrii își pregătesc cro- 
nometrele iar suporterii... vo
cile. Se dă comanda.

— Pe locuri... fiți gata... 
start !

Toți concurența pornesc în 
același timp dar pe primii 15 
m întrecerea este foarte

galați (10—10). Apoi preiau 
din nou conducerea și pînă la 
urmă cîștigă la 11. Ultimul 
set. Emoțiile sînt mari, ttînd 
pe rînd, Cracea Tudorel, Ifti- 
mie Georgian (det. 6) și Văr- 
zaru Vladimir (det. 7) greșesc 
serviciile. Pînă la urmă, de
tașamentul 6 pune stăpînire pe 
joc și cîștigă 
Scor final 2—1 
mentul 6.

Ceea ce am 
acum e doar un aspect al ac
tivității sportive pe care o des
fășoară pionierii din Tabăra 
„Mureș" din Sinaia. Multe lu
cruri am aflat și din discuția 
avută cu pionierul Popescu Ni- 
colae, președintele unității.

— Ea noi este acum în curs 
de desfășurare Campionatul 
taberei Ia următoarele disci
pline : volei, handbal în 7, șah 
și tenis de masă. Ia volei par
ticipă 8 echipe, patru de bă
ieți și patru de fete. Ia hand
bal rezultatele cele mai bune 
le-a obținut detașamentul 2 
care a cîștigat toate cele trei 
meciuri disputate. Merită a fi 
remarcați de aici pionierii: 
Storiciu Paul, Moldoveanu 
Florian și Stoenescu Marian. 
Cît despre tenis de masă și 
șah, zilele ce urmează vor de
semna cîștigătorii. Pînă acum 
însă lupta pentru primul loc se 
dă între Ion Constantin, Do- 
brescu Mihai, Pretor Nicolae 
și... Popescu Nicolae.

propus să adune 
boabe. Fruntașii ? 
de spus: toți copiii 
muncit cu entuziasm, iar cîn- 
tecul și voia bună ^-au înso
țit în tot timpul lucrului.

...Pe druirjul ce duce spre 
Hodom, comuna Sîntandrei, 
regiunea Banat, merg yeseli 
pionierii. S-au sculat dis-de- 
dimineață, înainte ca rouă să 
se fi uscat.* Dar iată-i ajunși 
pe tarlaua gospodăriei colec
tive pe care pînă acum cîteva 
zile străluceau spicele de orz. 
Combina le-a secerat de cî
teva zile. Pionierii au pornit 
pe miriște la adunatul spi
celor. Cu toții muncesc cu 
drag. Către prînz se opresc, 
iau masa împreună la umbra 
răcoroasă a unui copac și 
apoi pornesc spre casă. Seara 
se vor întîlni din nou la 
tabăra locală unde vor cînta 
și se vor juca bucuroși că 
munca le-a fost cu spor.

rămînă pe cîmp un bob de 
grîu. Iată-i și pe pionierii 
Școlii de 8 ani din comuna 
Mereni, regiunea Dobrogea. 
La începutul acțiunii de strîn- 
gere a spicelor, pionierii și-au 

250 kg. 
E greu 

au
Gospodăria' agricolă colec

tivă llagieni, regiunea Bucu
rești. Holdele aurii se clăti- 
r.® ;n valuri sub razele fier
binți ale soarelui de iulie. 
Bucuroși, colectiviștii robo- 
1 '«tu în jurul combinelor care, 
duduind neobosite, stringent! 
boabele pline ale unei recolte 
bogate!

Deși era dimineață bine și 
munca abia începuse, la ca
pătul miriștii se auziră gla
suri vesele de copii. Erau pio
nierii Școlii de 8 ani din co
mună sosiți la strînsul spi
celor.

— Să începem de-aici, pro
puse pioniera Ioana Zaharia. 
Și munca se porni cu spor. 
Grisaada de spice strînse de 
pionieri creștea văzînd cu o- 
cltii. Sterian ’ -Constantin, 
Radu Costel, Ion State și Ha- 
ralâmbie Ștefan au muncit 
cel. mai bine. Asemenea pio
nierilor din Hagieni lucrează 
astăzi toți pionierii din satele 
patriei noastre. Ei nu lasă să

Brimele întreceri
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NICOLAE BULGARU

îndrăgit de poezie Vino-n stepa mea și scrie,
Și de tril de ciocîrlie, Vers curat și mătăsos
Stepa mea de-al s-o cutreieri Cum e lîna merinos. 
N-o s-asculți concert de greieri. Așternut pe-o albă foaie 
Steoa mea de-ai s-o măsor! 
Auzi-vei de cu zori, 
Sopotind în proaspăt vînt 
Intre cer și-ntre pămînt, 
Zumzetul albinelor, • - ; 
Cîntecul combinelor, 
Zumzetul tractoarelor, 
Cîntecul ogoarelor.

îndrăgit de poezie

Cum e laptele de oaie, 
Și sprințar să fie el 
Ca un noa’.en, ca un miel. 
Versu ți plin de aur fie 
Cum sînt spicele din glie 
La noi în gospodărie.
Și trimite-ni-1 în dar 
Scris cu drag într-un ziar. 
Că de-1 va cînta
L-o cînta cîmpia

Pescarii
In turme norii curg zănatic... 
Prin întuneric cerul plînge. 
Tîsnește-un fulger, lung,.

sălbatic
Și bezna spintecînd o fringe.

Si urlă-n jur întreaga mare.
Tălăzuind, fluide stînci 
Se-nalță cu înverșunare 
Si hohotind cad iar pe brînci.

Dar nava de pescari a noastră 
înfruntă dîrz stihia-n larg

Pasăre

o fată 
toată.

albastrăȘi tîmpla valului 
Se sparge-n provă și catarg.

Un gînd și-un dor ne împreună, 
Ne viscolesc ființa-ntreagă 
Și mii de cabluri prin furtună 
De țărmu-ndepărtat ne leagă.

...Cînd zorii limpezi, cu sfială 
împurpurau obrajii țării. 
Priveam, uitînd de osteneală. 
Argintul smuls din sinul măriL

Din plaiurile patriei mele,
Inii Tidic trunchiul trupului meu.
Sub bolta cu crînguri de soare și stele 
Si te chem, pasăre-a păcii, mereu : 
întinde-ți aripile albe sub ochiul meu azuriu 
Să termin ce-ncepusem pe ele să scriu.
...Și pruncul dormea ca un nufăr pe plaur, 
Pe frunte-i cădeau cîrlionții de aur.
Soarele-i trimitea, din incandescenta-i retină, 
Calde, prelungi melodii de lumină.
Si-această făptură candidă și mică 
Vegheată, dormea, de-o bunică.
O, cită ardoare era în privirile sale I 
Pasăre albă, sufletu-mi dărui aripelor tale 
Ca-n zori la toți pruncii din lume să vină 
.Soarele cu prelungi melodii de lumină.

Mîncbie
Tatăl meu, cu o mistrie. 
Sus, pe creasta schelelor. 
Lingă cupa stelelor, 
’Nalță munți de poezie.

)

Cînd voi fi cu școala gata, 
Am să fiu poet ca tata !

IGNEA LOGA 
strungar, membru al Cercu
lui literar „Maxim Gorki", 
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înlocuind figurile 
veți afla un calcul

în centru, veți a- 
fla, citind litere
le întîlnite, două 
din cele mat cu
noscute prover-

©O' ©=

prin cifre, 
corect.

ea

MIHAI PĂTRAȘCU

Trecînd prin 
toate coridoare
le acestui labi
rint și ajungînd

și ca voi, 
ați plecat

mi plac poveștile cu marinari, copii 1 E o slăbiciune: 
a mea. Și nu numai cele cu marinari. O punte de co- 
mandă nu e cu nimic mai prejos decît sania explora
torului polar, ca sa nu mai vorbim de cabina navei 
cosmice.iî Deoparte — necunoscutul, greutățile, poate 
chiar primejdia, de alta — cutezanța, priceperea, gini

'direa omenească veșnic iscoditoare. Mii de hărți și de busole, 
nu se poate să nu fiți de acord cu aceste preferințe ale mele I 
Iată de ce, cînd prietenii mei Mihaița și Dorel mi-au destăinuit 

m-am 
mi se 
toride

ca vor participă la un concurs de orientare în pădure, 
bucurat nespus. Autobuzul cu care ne-am dus pîna acolo 
părea „Belgica" lui Amundsen — ceea ce, în aceste zile

de vară, nu e de lepădat — iar Mihaița și Dorel^țdoi calatori 
neînfricați 1 După cîteva minute de la ieșirea- din orașj am 
coborît. ( • .

— Punctul de pornire al echipei noastre e acolo, spuse grav 
Mihaița, aratînd un stejar scorburos. ‘

„Punctul de pornire" 1 Aventura începuse, așadar I înalt și 
sprinten, Mihaița părea întruchiparea îndemînării, iar Dorel, mai 
bondoc și mai îndesat, a forței perseverente.

— Sa căutam în scorbura. Acolo se afla mesajul cifrat! or
dona Mihaița.

Un mesaj cifrat I Mii de aurore boreale, dar era ceva cum 
nu se poate mai palpitant I Știam prea bine că bilețelele cu dife
rite întrebări și indicații nu lipsesc din concursurile de orientare 
ale pionierilor dar asta nu răpea nimic din emoția clipei.

Fara să lase rucsacul din spate, Mihaița se apleca și-și vîra 
mîna în scorbură, în vreme ce Dorel, rotind niște ochi fioroși, 
îl păzea de atacul unui inamic inexistent. Mi-am șoptit impresio
nat : „lata ce va sa zică prietenia plina de abnegație 1"

Desfăcînd plicul pe care-1 găsise, Mihaița citi grăbit cele cî
teva rînduri și, dînd semne de neliniște, îl consultă pe Dorel.-

— Ce s-a întîmplat ? întrebai eu.
—- Trebuie sa fie o neînțelegere, nu pricep nimic... spuse 

curcat Mihaița, manifestînd o mare pofta de a nu-mi arăta 
lețelul.

L-am
ieri fața 
numărul 
buie să

citit, totuși. Scria așa: „Calificați purtarea voastră 
de Lenuța, președinta detașamentului. înmulțind cu 
literelor din cuvîntul respectiv, veți afla cîți metri tre- 
înaintați spre sud-est pentru a găsi mesajul următor.

— Dumneavoastră pricepeți ceva ? întreba nevinovat Mihaița.
— Deocamdată, nu... mărturisii eu.
— Halal concurs de orientare I striga Dorel. Sa vedeți ce-o 

să-i critic pe organizatorii
— Stați, dar cu Lenuța ce a fost ?
— Mai nimic, explica fără chef Mihaița. Ne-a spus sa matu

ram și sa aerisim odaia unde cresc viermii de mătase
— Ș„i voi ați făcut întocmai ?
— Nu chiar...- •
— Poate i-ați răspuns ca asta-i treabă pentru fete 

băieții, aveți altceva mai important de făcut ? Poate ca 
trîntind ușa ? Poate ca v-ați lăudat apoi spunînd ca ați pus-o la 
piinct pe președinta ?

— Cam așa...
— Atunci, sa căutăm cuvîntul acela... știi care. E o chestiune 

pur tehnica, în fond, nu ? 1
— întocmai ! se învioră Mihaița.
— Ce-ați zice de cuvîntul „obrăznicie" ?
— O, e prea...
— Scuza-ma. Atunci, sa vedem, poate merge „politețe* I
— Nu cred, recunoscu plin de modestie Mihaița, are prea 

puține litere...
— Ma rog. Hotarîți.
— Sa zicem totuși „obrăznicie"... — ofta din greu Dorel. Are 

zece litere. Zece ori cincizeci fac cinci sute. Să ne uităm la bu
sola Va sa zică, în direcția asta, cinci sute de metri...

Și pornirăm sa ne orientam mai departe. La următorul popas, 
Mihaița și Dorel descoperiră un bilețel pe care scria : „Pentru a 
vedea săgeata ce vă indică direcția de mers mai departe, proce
dați așa cum obișnuiți cînd mergeți pe stradă". Mii de pînze și 
catarge, asta era. într-adevar, o enigma ! Dar Dorel și Mihaița 
căpătaseră între timp nițică experiența. începură sa arunce la 
nimereala toate pietrele din poienița în care ne găseam. Le arun
cau cu o mîna, cu doua mîini. peste cap, peste umăr și asta fără 
să se uite încotro nimeresc. Ma gîndii cu jale la geamurile de pe 
strada lor... în cele din urma, băieții descoperiră sub un bolovan 
o sageata desenata cu var. Erau atît de osteniți și asudați, încît 
va asigur ca de acum înainte puteți trece fără grija pe strada 
lor; nici o pietricica nu se va mai mișca din loc...

Ne continuaram drumul, cu cîteva grade mai la nord. Nu va 
mai descriu restul peripețiilor, întrucît au fost foarte asemănă
toare cu primele în cele din urma, iata-ne la punctul final Aici 
ne așteptau ceilalți pionieri, care se amuzau copios de farsa ju
cată Iui Mihaița și Dorel. Cineva chiar le spuse:

— Bine ca v-ați orientat și voi o data ca lumea I.
Mii de expediții îndrăznețe — avea perfecta dreptate!
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