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Proletari din toate țările, unifi-vă !

La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romîn, Iii gata!

Ei au itu

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL Al UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR
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u cîta mîndrie îți vorbesc pionierii din Moi
nești despre munca părinților lor, petroliștii, 

i despre sondele și schelele unde lucrează. 
' despre noile și frumoasele blocuri cum nu se 

mai văzuseră pe aici, despre zilele lor însorite, pline 
de bucurii! De la muncitori, de la petroliștii mai vîțst- 
nici, ei au aflat că toate acestea au fost dobîndite prin 
lupta oamenilor muncii, conduși de partid. Alături de 
cei mari, copiii se pregătesc să întîmpine aniversarea a 
30 de ani de la luptele din ianuarie-februarie 1933 ale 
ceferiștilor și petroliștilor. Pionierii de la Școala de 8 
ani vor să invite în mijlocul lor un petrolist fruntaș. 
Cu acest prilej, au pregătit și un program artistic, cu 
cîntece și poezii revoluționare. Pioniera Șova Silvia, 
impresionată de vizita făcută de curînd la Muzeul Dof- 
tana, va povesti și celorlalți despre emoționantele do
cumente văzute acolo.

Datele, fotografiile necesare alcătuirii albumului cu

o după-amiază geroasă 
de iarnă. Pionierii Școlii 
de 8 ani nr. 3 din Sebeș 
și-au organizat astfel pro
gramul incit după lecții 
să poată avea un concurs 

de patinaj. După concurs, îmbujo
rați, unii au pornit spre casele lor; 
președinții detașamentelor și grupe
lor s-au întors însă la școală. Dis
cută despre cum au muncit în primul 
trimestru, își înpărtășesc unii altora 
experiența, se hotărăsc asupra ceea 
ce mai au de făcut. Fiecare are cite 
ceva de spus. Cu toții aplaudă bucu
roși cînd Opincar Elena, președinta 
unității, anunță că din cei 208 pio
nieri ai unității, 207 au promovat.

— Cine-i corigent? întreabă in
dignată 0 pionieră dintr-a IlI-a.

— E de la noi, răspunde cu părere 
de rău Mărginean Ion, dintr-a 
Vl-a. 11 vom ajuta și pe Jugastru 
Aron ca în trimestru al doilea să 
avem și noi zero corigenți I

încă de la începutul primului tri
mestru, activul pionieresc s-a ocupat 
ca învățătura să stea în centrul ac
tivității detașamentului. S-a întîm- 
plat însă ca unii sa primească și 
note mici. Aceștia au fost che
mați în fața colectivului de con
ducere al detașamentului. Erau 
trei — Ene Elena, Munteanu Vălean 
și Maister Simion. S-a discutat cu 
ei. pentru că în detașamentul lor, 
felul de a învăța al fiecăruia este o 
preocupare a tuturor, a întregului 
colectiv. Acum sînt în clasa a Vil-a, 
iar peste cîteva luni se despart: unii 
vor merge la școli medii, alții la 
școli profesionale, iar apoi cu toții 
în producție. Pentru toți și peste tot, 
în orice domeniu vor munci viața
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ol iutilor r a t i m p î nâ IS.J mI>-rț■ arie 
aspecte din lupta oamenilor muncii sub conducerea 
partidului împotriva capitalismului, cu aspecte din rea
lizările de azi ale oamenilor muncii în desăvîrșirea con
strucției socialismului au fost culese de toate detașa
mentele de pionieri de la Școala medie. în curînd, el 
va fi văzut la camera pionierilor- Dar ei mai pregătesc 
un album cu fotografii despre munca lor de învățătură, 
despre activitățile lor patriotice. Pe acesta îl vor dărui 
muncitorilor petroliști din Moinești. Gestul acesta sem
nifică dorința pionierilor de a se pregăti, de a învăța 
cît mai bine, de a și însuși cunoștințe temeinice, dato
rită cărora să poată deveni folositori patriei socialiste.

Comuna Poduri se află în raionul Moinești. Și aici 
sînt fii de petroliști. Ei vor să întîmpine aniversarea 
luptelor din februarie numai cu note bune. Pentru ziua 
de 16 februarie pregătesc o frumoasă adunare festivă pe 
unitate.

le va pune aceeași întrebare : „Cum 
te-ai pregătit?"

— Bine !
Așa vor răspunde majoritatea pio

nierilor. Și știți de ce ? Pentru că...
Oră de matematică. La tablă e Ene 

Elena, Munteanu Vălean, Maister 
Simion. Vă mai amintiți? Sînt pio
nierii cu care, la 
începutul anului, 
colectivul de con
ducere a avut o 
discuție.. Tovară
șul profesor îi as
cultă, îi privește cu 
cita siguranță soco
tesc și zîmbește- E 
mulțumit!

Pentru ca ei să 
nu rămînă cori
genți, să primeas
că note din ce în 
ce mai bune, a contribuit și detașa
mentul. S-a observat că deși erau 
elevi într-a Vil-a, nu știau sa în
vețe ! De altfel,' mai erau și alții ca 
ei. Atunci, în grupe, s-a discutat 
despre cum îmi iau notițe, despre 
programul zilei. Mai mult, Opincar 
Elena, Cristea Mircea, Preda Ghifta, 
toți fruntași la învățătură și în acti
vitatea pionierească au mers pe la 
ei acasă, i-au ajutat direct.

în sprijinul învățăturii întotdea
una e prezentă opinia colectivului.
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într-o zi, pionierul Todea Dumitru a 
rupt lucrarea de control la matema
tică pentru că a primit nota 4. Chiar 
în aceeași zi, grupa a discutat cu el.

— Să fii supărat pe tine, nu pe 
lucrare ! i-a spus pionierul Bojiță 
Nicolae.

— ...Și apoi eu cred că nu ți-ai

organizat așa cum trebuie recapitu
larea — a adăugat Mărginean’. Ion.

Pentru lucrările de control urmă
toare, cei trei colegi au recapitulat 
împreună, s-au sfătuit, iar rezulta
tele lui Dumitru s-au îmbunătățit.

Grija de a învăța bine nu numai 
tu, ci și tovarășul tău, trebuie să fie 
prezentă în fiecare detașament, în 
fiecare grupă. Că învățătura e pre
gătirea pentru viață, pentru munca 
viitoare, o știu toți pionierii. Pentru 
aceasta învață cu sîrguință zi de zi, 
pentru această organizează în timpul 
liber activități educative, intere

sante, vesele. Ia*®, într-o zi au fost 
în vizită la Fabrica de tricotaje 
„Sebeșul". Tovarășa Elena Rișcu, 
muncitoare fruntașă i-a conduă prin 
fabrică. Le-a arătat utilași modern, 
mașinile noi, le-a vorbit despre fap
tul că muncitorii, fiecare la locul 
său, aplică în producție cele învă
țate pe băncile școlii. Au mai aflat 
cu acest prilej și altceva important: 
în tot anul 1962 fabrica n-a primit 
nici o reclamație, dimpotrivă, au 
sosit scrisori de mulțumire pentru
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calitatea superioară a produselor li
vrate.

Vizita s-a terminat, dar în unitate 
se discută mereu despre ea. Cu toții 
vor să învețe astfel încît școala să 
primească de la fabrica sau uzina, 
gospodăria sau instituția unde vor 
lucra, numai scrisori de mulțumire. 
Ideea a trecut de la un detașament la 
altul. Se dă bătălia pentru însușirea 
unor cunoștințe cît mai temeinice.

Învățînd bine, organizînd activi
tăți interesante, cu siguranță că 
acești pionieri vor intra mîine bine 
pregătiți pe porțile uzinei sau fabri
cii, pe ogoarele colectivei, vor con
tribui la ridicarea științei și culturii 
romînești pe trepte și mai înalte, vor 
participa activ la construirea socia
lismului și comunismului.

GETA COSTIN



n detașamentul 
claselor a V-a 
din Școala de 8 
ani nr. 15 din

Sibiu, s-a observat că e- 
levul Schrom Gheorghe care 
repetă clasa, fuge de lâ orele 
care ,,nu-i plac', că nu în
vață. Și deși Schrom nu era 
pionier, Munteanu Vladimir 
s-a angajat într-o adunare 
să-l ajute. Inițiativa pionie
rilor a fost aici nu numai de 
a-l ajuta pe Schrom să-și 
îndrepte situația la învăță
tură ci. ca Schrom care s-a 
dovedit pînă la urmă un 
copil bun să devină pionier.

Nu există pionier din 
Sibiu care să nu fi fost la 
cetatea de la Cisnădioara. 
Dacă o vom ruga, s-a gîn- 
dit Voicu Mariana președin
ta detașamentului, tovarășa 
instructoare ne va ajuta să 
organizăm acolo o expedi
ție științifică. Și i-a ajutat- 
La Cisnădioara tot detașa
mentul, fiecare grupă a 
mers cu material documen
tar pregătit din timp. întor- 
cîndu-se spre casă mai 
mulți pionieri au avut ideea 
să treacă prin noul cartier 
de la gara mică. în felul a- 
cesta pionierii detașamentu
lui claselor a V-a au cunos
cut aspecte din istoria 
veche și nouă a orașului 
Sibiu.

Tot inițiativă numim și 
vizita aceluiași detașament 
la fabrica „Libertatea". Unde 
este inițiativa ? Pionierii au 
vrut să-i cunoască pe mun
citorii de aici, felul în care, 
lucrează, specificul fabricii 
lor. Dar, au vrut ca și mun
citorii să-i cunoască pe ei. 
Cum ? Printr-un original și 
frumos „schimb de experi
ență". într-un vioi program 
de brigadă au prezentat 
muncitorilor aspecte din 
viața lor.

Costea Victorița din gru
pa a Il-a a aceluiași deta
șament este o pionieră me

diocră la învățătură, bă
tăușă. Colectivul de condu
cere a avut următoarea ini
țiativă : organizarea unei 
adunări „Cinstea de a fi 
pionier". Copiii s-au pregătit 
cu cele mai frumoase, cu cele 
mai emoționante pilde de 
copii-pionieri — Valerii Ko
tik, Pavlic Morozov, Volo- 
dea Dubinin — care prin 
faptele lor de vitejie și 
curaj în fața dușmanului au 
dovedit că și-au cinstit 
cravata.

Preocupîndu-se ca tot mai 
mulți pionieri să devină 
purtători ai steluțelor roșii, 

colectivul de conducere al 
acestui detașament a avut 
inițiativa să-l roage pe to
varășul profesor de educație 
fizică și pe cîțiva pionieri 
din detașament care știu să 
patineze, să-i învețe pe toți 
pionierii să patineze.

★

în aceeași Școală de 8 ani 
nr. 15 învață și se întîlnesc 
în fiecare zi, pionierii deta
șamentului claselor a VII-a. 
Aici se discută foarte 
mult despre învățătură. Se 
discută. Dar de la vorbă 
pînă la faptă... în grupa a 
II-a, președinte Sîntion Ilie, 
sînt 15 pionieri. Dintre ei 
Agavriloaie Mircea o duce

cel mai rău cu învățătura. 
O pionieră foarte bună la 
învățătură, Chiseliță Ma
riana, s-a angajat să-1 ajute. 
Și... l-a ajutat. Rezultatul : 
Agavriloaie a încheiat pri
mul trimestru corigent la 7 
obiecte ! Tot aici în grupă : 
Mera Augustin corigent la 
5 obiecte și la purtare me
dia 8 ; Datcu Partenie, cori
gent la 4 obiecte, la purtare, 
media 8. în urma acestei si
tuații știți care a fost iniția
tiva grupei ? A organizat o 
adunare intitulată: „Cum 
să îngrijim animalele" (?!?!) 
(De fapt trebuie să vă spu
nem că ei nu au animale de 
care să se îngrijească, dar...)

Pionierii din grupa con
dusă de Neacșu Rodica l-au 
văzut pe Popolzi Zenovie 
venind la școală șase zile 
fără cravată, dar nimeni nu 
l-a întrebat nimic. A trebuit 
ca mama lui Popolzi, mun
citoare fruntașă la „Flamura 
roșie" să vină la școală și 
să discute despre compor
tarea nepionierească a fiu
lui său.

Acum Popolzi poartă din 
nou cravata.

în acest detașament ini
țiativa, spiritul colectiv, gri
ja față de coleg nu și-au 
făcut drum. Ei sînt în clasa 
a VII-a. Trebuie, e de dato
ria lor să facă acțiuni vii, 
interesante, la care să invite 
muncitori fruntași, colecti
viști, activiști de partid 

și de stat. Ei sînt în clasa a 
VII-a, clasă la absolvirea 
căreia se despart de cursul 
elementar și pășesc mai 
departe în viață. Pentru în
drumarea pionierilor spre 
diferite profesiuni trebuia 
să facă acestea.

Puteau să se ocupe, dar 
nu s-au ocupat, să organi
zeze acțiuni prin care cît 
mai mulți pionieri să devină 
purtători ai steluțelor roșii.

într-un detașament, în 
care colectivul de condu
cere nu se ocupă de acțiu
nile pionierești, nici în în
vățătură nu se obțin rezul
tate bune j disciplina dă de 
lucru tuturor, adică exact 
tabloul din detașamentul 
claselor a VII-a. De această 
situație rea existentă în de
tașamentul claselor a VII-a 
de la Școala de 8 ani nr. 15 
din Sibiu, se face vinovat 
în primul rînd colectivul de 
conducere al detașamentu
lui. activul pionieresc al 
unității. Nici tovarășul in
structor nu i-a ajutat. Nu 
s-au preocupat de găsirea 
acelor soluții, acelor acțiuni 
capabile să facă aici acti
vitatea vie. interesantă. Ce 
părere aveți voi, pionieri ?

E. SKIBINSKY
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Foto reporterul nostru a sur
prins cîteva aspecte de la o- 
rele de „agricultură" la Școala 
de 8 ani din comuna Otopeni, 

București.

Cei dintr-a VII-a ascultă cu in
teres explicațiile tehnicianului 
Ion Vasllescu, care vorbește 
despre parțHe componente ale 
tractorului și principiile lui de 
funcționare- (fotografia nr. 1).

în clasa a V-a se vorbește 
despre cultura porumbului. Au 
cuvîntul viitorii maeștri ai re
coltelor bogate. (Fotografia 

nr. 2).

„Creșterea și dezvoltarea ră
sadului în răsadnițe calde" 
nu-i un lucru atît de ușor, toc
mai de aceea, copiii din clasa 
a Vl-a sînt numai ochi și 

urechi! (Fotografia nr. 3).

QtzeazuL eelo-v- 
doi iepuri 

ste iarnă. Anevoie 
se găsește vreun 
getic de pămînt, cî
teva lire de iarbă 

de mare folos. în aceste zile 
geroase, iepurilor și altor ani
male ale pădurii. In acest caz, 
ce se întîmplă ? Rozătoarele 
(iepurii în special) ies în cău
tarea hranei, se lurișează în 
sate, prin grădini. Doi din a- 
cești urecheați au ieșit din pă
durea Măriuța și au nimerit în 
livada gospodăriei agricole co
lective din comuna Colacu.

— Ditamai livada — zice un 
urecheat — și nu găsești nimic 
de ros •'

— Să mai căutăm — spuse 
celălalt.

Au luat-o de-a lungul și de-a 
latul livezii și, intr-adevăr, nu 
au găsit. Au fost nevoiți să 
meargă din nou în pădure, 
poate acolo...

Dar cum de n-au găsit nimic 
de mîncare în livadă ?

...Era pe la începutul lunii 
noiembrie, cînd în clasa a 
VII-a de la Școala de 8 ani din 
comuna Colacu, regiunea Bucu
rești s-a anunțat că elevii vor 
avea ora de agricultură în aer 
liber. Și, într-o după-amiază, 
au pornit-o spre ,,deal" înso
țiți de tovarășul profesor.

Lecția a început cu o mică 
experiență.

Drept material didactic au 
folosit... clești, sîrmă, trestie 
etc; sala de clasă — livada 
gospodăriei agricole colective!

— Copii, a început tovară
șul profesor, azi avem agricul
tura. Lecția despre îngrijirea 
pomilor, în perioada de repaus. 
Deci, trebuie să învelim trun
chiul pomilor cu... Și. urmînd 
îndrumările tovarășului profe
sor pionierii, doi cite doi la 
fiecare puiet, au început lu
crul. A durat cîteva ore și pu- 
ieții de pe cele două hectare 
ale gospodăriei au fost prote
jați de rozătoare, asigurîn- 
du-le, prin grija atentă a pio
nierilor, o viață lungă și rod 
bogat. Și iată că note bune au 
obținut mulți pionieri la ora de 
agricultură. Printre aceștia 
sînt : Marcu A. Ioana, Hațu V. 
Ion, Bălan Ștefan și alții.

Ei i-au ajutat în felul acesta 
pe părinții lor la întărirea gos
podăriei, Ia pregătirea unei 
producții mai mari de fructe în 
anul viitor.

...Iată ceea ce n-au știut cei 
doi urecheați.

GR. MUȘAT



comuniștii

Iar eu mă gîndesc să devin 
doctoriță"...

Pe vremea capitaliștilor, fie
care muncitor avea parte de 
lipsuri, mulți de case proaste, 
copiii erau nevoiți să mun
cească pînă la istovire, se gân
dește pioniera Airoaie Doina. 
Pe vremda aceea un copil de 
vîrsta Doinei, de vîrsta lui 
Ionel, în loc să învețe, să se 
joace, să rîdă, să se bucure de 
soare, de zăpadă, de copilărie, 
era înfometat, speriat că nu va 
avea ce mînca a doua zi, că 
tata va fi dat afară, că vor 
muri de frig și foame.

„Dar s-au unit muncitorii 
sub steagul partidului și-au 
luptat cu dârzenie împotriva 
tuturor nedreptăților", spune 
copiilor tovarășul ceferist Bîr
zu. El povestește cum în 1933 
muncitorii ceferiști și petro
liști au declarat grevă, cum au 
dovedit ei că sînt o forță 
neclintită, că sînt hotărîți să 
lupte, alături de muncitorii din 
întreaga țară, pînă cînd cei ce 
muncesc vor fi stăpînii țării. 
Și partidul i-a condus pe cei 
asupriți din victorie în victo
rie, iar exploatatorii au fost 
izgoniți.

Mă uit la 
ascultîndu-1 
emoționează
din lupta partidului împotriva 
capitaliștilor, care se bucură 
auzind despre Hunedoara, des
pre Onești, despre hidrocen
trale, despre belșugul care se 
statornicește în gospodăriile 
colective și despre atâtea reali
zări ale poporului nostru 
condus de partid. Mă uit la 
fiecare și încerc să mi-1 închi
pui peste câțiva ani. Ionel, fiul 
mecanicului de locomotivă în
vață bine, este președinte de 
detașament. Poate că și el va 
conduce muncitori la mare, la 
munte, la odihnă. S-ar putea 
însă să-l regăsesc și pe scenă. 
Da, pe scenă. El cîntă cu multă 
pasiune, cîntă frumos !

Privesc și alte figuri de copii 
inte- 
visu- 
mun- 
noile

copiii aceștia care 
pe muncitor se 
aflând episoade
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Șuieratul prelung al unui 
tren acoperă glasurile vesele 
ale copiilor, care în așteptarea 
începerii adunării discută în
tre ei. „A sosit tata !" se 
bucură un băiat înalt, negri
cios, înconjurat de niște pio
nieri mai mici auzind trenul. 
„Povestește-ne ceva despre lo
comotivă, despre tatăl tău, 
despre ceferiști", îl roagă oei 
mici pe Ionel. „Dar v-am mai 
spus de atîtea ori", le răs
punde Ionel rîzînd. „Mai spu- 
ne-ne, mai spune-ne insistă 
pionierii.

Desigur, 
Ion din 
Școala de 
Suceava, poate să povestească 
nu numai celor mici, dar și 
colegilor lui mereu alte lucruri 
interesante. Doar află atîtea-de 
la tatăl său, mecanic de 
motivă. Uneori, a fost și 
trenul în călătorii prin 
Dar acum nu este timpul 
vorbească prietenilor despre 
cele văzute de el, despre sa
tele și orașele care devin me
reu mai frumoase. Acum, tre
buie să sosească invitatul pio
nierilor — tovarășul 
Gheorghe 
muncitor, 
comotiva. 
multe de

pionierul Bordeianu 
clasa a V-a de la 
8 ani din Ițcani-

loco- 
el cu 
țară, 
să le

ceferist
Bîrzu. El este vechi 
15 ani a condus lo- 
Așa că, va avea 

povestit capiilor...
★

sînt 
de 

care 
vrea

Ochii mari ai Lilianei 
întrebători, mirați. „Cât 
greu le era oamenilor 
munceau, înainte parcă
să spună ea. Tovarășul ceferist 
le povestește despre felul cum 
a învățat el meserie, cum erau 
bătuți și nedreptățiți ucenicii, 
cît de mult trebuia să mun
cească ei pentru o bucată de 
pîine. „Și iată, că noi, se gîn- 
dește pioniera Havresciuc Lili
ana, învățăm în școală mare, 
frumoasă, locuim în blocuri 
noi, avem casa pionierilor cu 
atîtea cercuri interesante, mer
gem în excursii prin țară, pă
rinții noștri muncesc în fabrici 
și uzine modeme, se odihnesc 
țn celș mai frumoase stațiuni.

sănătoși, vioi, cu ochi 
ligenți. Știu, fiecare are 
rile lui. Unul dorește să 
ceașcă într-una din
noastre fabrici moderne, un al
tul se vede cercetător, într-un 
laborator, se vede poate miner 
sau tractorist. Dar fiecare a 
înțeles că aceste visuri și le 
poate realiza numai pentru că 
partidul a luptat neobosit pen
tru viața lor fericită de acum. 
Și lucrul acesta îl știu nu nu
mai pionierii de aici dar și 
pionierii 
patrie.

din întreaga noastră

ELENA TOFAN

LA SĂMIUS
Iarna și-a așternut covorul 

alb și nesfîrșit de zăpadă peste 
întreaga natură. Pîrtia albă ce 
șerpuiește pe malul stîng al 
bătrînului Mureș își așteaptă 
mereu nerăbdătoare micii prie
teni. în după-amiezile frumoa
se de iarnă vin aci, zeci de 
copii cu săniuțe, schiuri și pa
tine spre a se bucura de cîte
va ore de joacă în mijlocul na
turii albe. Noi, pionierii clasei 
a IV-a A, împreună cu tova
rășul învățător ne-am petrecut 
minunat timpul liber în tovă

Q

Prietenul la nevoie se cunoaște... în doi, 
exercițiul de matematica e parca mai ușor !

Colectivul de conducere discuta... Multe 
acțiuni interesante pornesc din inițiativa 

colectivelor de conducere. Rezultatul lor: 
note bune, o comportare din ce în ce mai 

frumoasa a tuturor pionierilor.

rășia săniuțelor care zburau 
înaripate pe pîrtia de zăpada 
sclipitoare. Cu toate că săniu
țele făceau uneori tumbe 
cîndu-și de-a berbeleacul 
sportivi, nici unul nu s-a 
intimidat. îmbujorați și
gioși, porneau mai departe. A 
fost o zi plăcută iar în urma 
concursului în carnetele noas
tre pentru distincții a apărut 
încă o condiție îndeplinita.

arun- 
micii 
lăsat 
găla-

NEMEȘ GICU
cl. a IV-a 

Școala de 8 ani-Luduș, 
reg. Mureș-Autonoma

Maghiara

Sînt multi copii într-o clasă, și toarte 
diferiți. Colectivul îi cunoaște pe tofi și 
are despre fiecare o anumită părere. 
Foarte adesea atitudinea fată de un coleg 
se transformă în admirație, în dorința de 
a-i semăna, ba chiar de a-1 imita. Să dis
cutăm despre aceasta ■' Să vedem cînd me
rită un coleg stima colectivului!

Voi știti, caracterele sînt diferite. Sînt 
copii cu o fire mîndră, care nu se intimi
dează lesne. Acesta e un lucru bun. Multe 
veacuri copiii oamenilor simpli au trăit 
în umilință. In zilele noastre însă, demni
tatea și siguranța îndeplinirii oricărui vis 
strălucește în privirile tuturor. Cunosc 
însă un băiat care deseori vine la școală 
cu tema nescrisă și cu lecfia neînvă/ată. 
Profesorul îi atrage atenția, îl mustră cu 
severitate, ba chiar îi pune o notă slabă
— și cînd colo, băiatul — Victor pe nume
— în loc să roșească de rușine, se întoarce 
în bancă făcîndu-le cu ochiul colegilor, că 
adică ce-i pasă lui... Și, din păcate, se mai 
găsesc 
purile, 
rile se 
Andrei 
tică și 
Trei colegi i-au bătut în geam, chemîndu-1 
la patinaj. Băiatul le-a spus că mai are d'b 
lucru, dar ei au rîs : „Destul ai „tocit", 
pofi să vii și tu o dată la școală cu o pro
blemă nerezolvată.
Băiatul a hotărît însă că trebuie s-o re
zolve.
plecat dîndu-i cu tifla. După cum se vede, 
nici nu poate fi vorba de ceva asemănător 
admirației în purtarea lor !

Iată altă întîmplare, petrecută la o lu
crare scrisă. Doru nu cunoștea subiectul. 
Era tare necăjit. Deodată, pe banca lui 
poposi un cocoloș de hîrtie, aruncat din 
spate. Băiatul îl luă, îl întoarse pe toate 
părțile, fără să-l desfacă, roși și în cele 
din urmă îl vîrî în penar. Două zile mai 
tîrziu, pe lucrarea lui era notat un 6, ceea 
ce stîrni indignarea unui coleg: „Uf, și 
cînd te gîndeșli că i-am trimis o fițuică 
grozavă I Mare nătărău ; dacă se uita pe 
oa, Ju.a ce^ Put‘n ff •' Aceiași „coleg" avea 
însă, în aceeași zi, să-și exprime admirația 
fată de un prieten, Gigi, care scria tot 
felul de biletele obraznice fetelor, iar cînd 
vreuna îi cerea socoteală, nu șovăia să se 
poarte grosolan.

Probabil, ați observat cu toții, că, de 
fapt, nu Victor și Gigi merită admirația 
colegilor, ci Andrei și Doru. Aceasta 
deoarece curajul și mîndria nu trebuie 
judecate în sine, ci numai în legătură cu 
scopul lor. In ce scop a dovedit Victor 
„mîndrie" ? In acela de a făce pe groza
vul ! Cu adevărat mîndru și sincer e.Qpru, 
care nu s-a împăcat cu ideea de a obține 
o notă mare fără să fi muncit pentru eă. 
Cît despre „cuceritori" ca Gigi, nimeni 
n-are nici o nevoiei In schimb, ' iheiită 
toată admirația Andrei, care știe că de 
patinat poate patina și mîine, dar că o 
cunoștință neînsușilă la timp, lasă tin got 
în pregătirea elevului.

OVIDIU ZOTTA

unii „colegi" care să-1 admire, chi- 
pentru „curajul" său I Dar lucru- 
pot petrece și altiel. Iată alt caz : 
își rezolva problemele la materna- 
una dintre ele nu „ieșea" de loc.

nu-i o nenorocire

„Fricosule au rîs cei trei și au

■ DRAGI'CITITORI 1
E rîndul vostru să ne arătați aspecte 

asemănătoare din clasele voastre! Scrie- 
[i-ne, deci, avînd grijă să notați pe plic: 
pentru discuția „Cine merită admirație?-

Ajutăm cu d?ag
colectiva

Pionierii școlii noastre dau 
un ajutor prețios gospodăriei 
colective „Congresul al IlI-lea 
al P.M.R." din comuna. Alaiuri 
de harnicii colectiviști, parti
cipăm cu multă tragere de ini
ma la diferite munci. Pionieri 
ca Vasile Steliana, Vlașcu Ste
la, Simion Miala, Bogdan Ale
xandrina, Popa Maria și mulți 
alții au ajutat de nenumărate 
ori în aceste zile de iarnă pe 
crescătoarele de pasări de la 
gospodărie Astfel au adus apa 
în vase mari și au pregătit hra
na pentru păsări.

într-una din zile noi, pionieJ 
rii, am mers la sectorul zooteh- 
nic. Unii au mers la crescăto< 
ria de porci și au ajutat la 
hrănitul lor cu porumb și tăr 
rîțe. De asemenea, le-am carat 
paie pentru așternuturi. Alții, 
printre care Vasile Anghel, 
Milcu Iordan și Lucan Iulian 
au mers la ferma de vaci unde 
au ajutat la căratul nutrețuri
lor în qrajduri. Acestea sînt 
doar cîteva aspecte ale ajuto
rului pe care-1 dăm noi gospo
dăriei colective.

MILAC FLORIAN
cl. a Vil-a 

Școala de 8 ani, 
com. Calomfirești, 
regiunea București
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Născut într-o căsuță 
răcăcioasă a unor munci
tori, Petre Gheorghe cu
noaște din copilărie viața 
grea, plină de mizerie și u- 
milinți pe care o duceau în 
trecut cei nevoiași. El se 
alătură de timpuriu luptei 
revoluționare pentru elibe
rarea celor multi de sub ju
gul exploatării capitaliste. 
Pentru neobosita sa activi
tate politica este arestat și 
închis de multe ori, este 
torturat bestial în beciurile 
siguranței și ale gestapou
lui. Dar Petre Gheorghe nu 
se abate nici o clipă de la 
calea luptei revoluționare. 
Neputînd altfel să i înfrîn- 
gă voința de luptă, guver
nul fascist al lui Antonescu 
îi înscenează un proces în 
urma căruia, dîrzul și neîn
fricatul luptător comunist, 
Petre Gheorghe. este con
damnat la moarte.

Era în ziua de 8 februarie 
1943, cînd pe poligonul de 
Ia Crîngul lui Bot din Plo
iești, carabinele plutonului 
de execuție au răpăit sinis
tru, iar o inimă tînără, în
flăcărată, dornică de viață, 
a încetat să mai bată. Co
munistul Petre Gheorghe a 
Tost ucis, dar în inima po
porului nostru figura sa lu
minoasă va trăi veșnic. A. MIRCEA

)

I

1

)

I

eroicele lupte 
ale muncitorilor 
ceferiști 
și petroliști

(HI)

eara, după ce chib- 
zuise cum să orga- 

i'nizeze mai bine 
munca colectiviști

lor din brigadă, astfel ca toate 
lucrările agricole de urgența- 
întîia să fie executate la timp, 
brigadierul Lazăr Cinca o pomi 
grăbit spre casă. îl răzbise și 
foamea și oboseala. însă cînd 
ajunse în ulița pe care locuia, 
fu nevoit să încetinească 
pasul. Trebuie să meargă cu 
mare grijă, să nu nimerească 
în vreo băltoacă. Dar, cu toate 
măsurile de prevedere, acasă 
ajunsese murdar de noroi din 
tălpi pînă în creștet. „Trebuie 
să reparăm neapărat drumul, 
își spuse el. Altfel, la toamnă, 
nici nu vom mai putea ieși din 
casă din pricina noroaielor". 
Și chiar a doua zi, pe cîmp, în-

militare au fost aduse. în re
petate rînduri, armata și poli
ția, cu baioneta la armă, în
cearcă să împrăștie masele 
muncitoare din stradă. în za
dar ! Masele n-au putut să fie 
clintite din loc. Chiar mai 
mult, în cîteva rînduri. aces
tea au rupt cordoanele jandar
milor și polițiștilor apropiindu- 
se de ateliere, aruncînd peste 
gard, greviștilor, pachete cu a- 
limente. Soțiile greviștilor îi 
încurajau în luptă. Toată ziua 
și toată noaptea, și în dimi
neața următoare, muncitorii au 
rămas în jurul atelierelor. Cei 
baricadați în ateliere simțeau 
crescînd spiritul lor de luptă și 
puterea lor cu fiecare grup de 
muncitori ce se adăuga - ma
selor din afară.

Un cor vorbit a fost organi
zat în curtea atelierelor. Au 
fost lansate lozinci de luptă ca: 
„Jos starea de asediu I", „Vrem 

tr-o pauză, se sfătui cu cîțiva 
colectiviști.

— Tare bine ar fi să astu
păm gropile de pe uliță, i-a 
răspuns Sofia Halas. Dar cînd 

Bun gospodar

să facem și treaba asta, că 
doar sîntem în toiul muncilor 
agricole ?

— Păi o să lucrăm duminica, 
în zilele cînd nu putem merge 
pe cîmp, a fost de părere bri
gadierul.

Așa se face că în duminicile 
următoare, zeci de cetățeni din 
circumscripția electorală nr. 17, 
au venit să lucreze la repara- 

pîine pentru copiii și familiile 
noastre „Vrem o viață 
omenească și un trai liber 1", 
„Jos fascismul I", „Jos pregăti
rile pentru război „Prietenie 
cu Uniunea Sovietică Pe tri
bune improvizate, muncitorii le 
vorbeau greviștilor. Vocile 
muncitorilor din ateliere se u- 
neau cu cele ale muncitorilor 
care se aflau în stradă. Doi ti
neri din afara atelierelor, suiți 
pe umerii altor muncitori, 
adresară soldaților:

„Fraților soldați 
Nu ne împușcați 
Că vă sîntem frați, 
Frați .adevărați 1"

Un soldat din rîndul trupelor 
de împresurare din Regimentul 
15 infanterie, suit pe umerii ca
marazilor săi, se adresă celor
lalți soldați, arătîndu-le că ei — 
muncitorii și țăranii în haine 
militare — sînt scoși de gu
vernul burgheziei și moșieri-

MMMK VMMMHMHi MMMWK ■WMWMBBBS

nou 
cir- 
de 

Iată 
adu-

tul drumului. Altădată, cînd 
s-a pus problema electrificării 
comunei sau a construirii nou
lui cămin cultural, brigadierul 
Lazăr Cinca, se afla din 
în fruntea cetățenilor din 
cumscripție, la acțiunile 
muncă patriotică inițiate, 
de ce, zilele trecute, într-o 
nare, apreciind hărnicia acestui 
colectivist, contribuția sa la 
creșterea continuă a producției 
agricole, la înfrumusețarea și 
gospodărirea comunei, cetățe
nii din circumscripția electo
rală nr. 17 Lugojel, regiunea 
Banat, l-au propus în unani
mitate pe brigadierul de cîmp 
Lazăr Cinca, candidat al F.D.P. 
în alegerile de deputați pen
tru sfatul popular al comunei.

O comoara? Nu, o imagine 
obișnuita de la Fabrica de 
ciocolata „București" unde 
se produc zilnic circa 12.000 
kg de ciocolata în diverse 
sortimente, printre care și 
cunoscutele „monezi" înve
lite în staniol strălucitor.

Fotografia aiaturata o în
fățișează pe tînăra utemistă 
Rudolf Ana, lucrînd la una 
din mașinile semiautomate 
cu care este înzestrata fa
brica.

Foto: GR PREPELIȚĂ 
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mii ca ră ucidă pe proprii lor 
frați : „Nu trageți în munci
tori, camarazi! Noi nu putem 
fi ucigașii fraților noștri 1“

O detunătură, și soldatul s a 
prăbușit la pămînt. O bestie de 
ofițer ucisese cu un glonte pe 
eroicul soldat, anonimul purtă
tor de cuvînt al sutelor de mii 
de muncitori și țărani nevoiași 
din cazarmile-închisori ale bur
gheziei romîne. Cuvintele sol
datului ucis și executarea sa 
n-au rămas fără răsunet- Refu
zul de executare a ordinelor 
plutea în aer. Comandantul u- 
nității, alarmat, încunoștiința 
autoritățile despre fierberea ce 
domnea între soldați. Guver
nul hotărăște să înlocuiască 
aceste trupe prin altele aduse 
din provincie, ceea ce îl obli
gă să amîne asaltul. Către zo
rii zilei de 16 februarie, fu adus 
un regiment de grăniceri din 
Constanța.

înainte de a începe atacul 
împotriva greviștilor, armata 
primi ordinul să „curețe" stră
zile din jurul atelierelor bloca
te de muncitorii care împiedi
cau desfășurarea trupelor.

Fără nici o somație, mitra
lierele au fost îndreptate spre 
muncitorii din jurul ateliere
lor- Țăcănitul lor de moarte se 
auzi de cîteva ori. Au urmat 
țipete sfîșietoare. Zeci de tru
puri omenești zăceau Ia pă
mînt: bărbați, femei, copii. Pes
te trupurile celor căzuți s-au

năpu: 
baior 
zdrot 
tot c< 
tunat 
ră și 
mune 
în c' 
câți 
strig 
*ot a

Cu ielele îmbujorate de
,v pe poartă își 4ac apa

D/lILTIi ffrdpuri de elevi ai ș
Dftlt /// profesionale. Așa cum a 

îmbrăcați în uniforme 
ftE-d / A laie, mototolind încă 
UL Lfl palme bulgări pufoși de 
nnWr nici nu"H v!nesd(
rltllrr- numai cu o oră în<
' IlUr^ Imbrăcaseiă salopeta 

sionaise bucufă de i pe șanfjer. Aceasta, < 
JL, rită priceperii cu car& 

să se descurce în ta 
mesifiei îrrfbrățișate, datorită îrtsufl 
ctt care lucrează. Deunăzi chiar, o 
vinctu-i pe unii cît de bine au deprii 
mînuiască aparatele de sudură, mur 
rul Gheorghe Neagu. care are și el 
în practică, s-a oprit o clipă din 1 

mirat :
■— Dar ști/i că-mi place ? Me m 

bine! le-a zis privind flăcările verzi 
rîind lingă sticlele ochelarilor ce le 
pereau ochii, în care juca o lumină 
vie ca aceea a aparatelor de sua 
Poate că ghicise în ei dorința fiecăru 
să sosească cît mai repede clipa cine 
păși alături de el, ca muncitori, sub b 
de oțel ale uriașelor agregate sideruri 

Tocmai de aceea, băieți...
Pe tabla enormă se conturează, 

cretă colorată, mecanismul unei n 
moderne.

Elevul o desenează, linie cu linie, e 
ca în carte.

— Mulțumesc, spune Eugenia Fi 
șanu, profesoara de mecanică, into 
pagina de catalog și înscriind pe 
hîrtiei nota 10.

E vorba oare de un moment rar îi 
în clasă ? Nicidecum ! Mulți sînt ele' 
aci, de la Școala profesională a Con 
tului Siderurgic-Galați, care au pășit 
al doilea trimestru numai cu 
note frumoase, cu nouă și zece. 
Ion, Dumbravă Gheorghe, Badiu 
lea, Andrei Dionisie, Solomon 
Tedâbrescu Eugen...

< Băjejii de aci au înțeles bine că | 
viitoarea lor meserie, trebuie să se i 
tească temeinic încă de pe băncile 
profesionale. Ceea ce și fac. Teod' 
Eugen, bunăoară. Are numai no 
zece-' E bun prieten alît cu man 
școlare, cu cărțile tehnice luate de 
bliotecă, cît și cu... Sadoveanu, 
Balzac. Carnețelul pe care-1 poarte 
manent în servietă, lingă cărțile de 
— și care depășește prin conținut 
nuitul „vocabular" — e încă o do' 
acestei străduințe. Se află în el, no< 
grijă, explicații în legătură cu < 
noțiuni tehnice și științifice, mași 
derne, probleme de literatură și ar 

Ei, ca și toți ceilalți elevi de la 
profesională de a«i, nu irosesc 
clipă din timpul rezervat învățătui 
activității practice, se pregătesc su 
ceea ce doresc cu toții — oarnen 
pregătiți, muncitori de nădejde.

ast-i
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coloanele de asalt cu 
t la armă, spintecînd, 
1, calcînd în picioare 
ntîlneau în cale. La de
le salvelor de mitralie- 
tipetele celor loviți, 

rii din ateliere au ieșit 
î. Cîțiva muncitori ur- 
acoperișul atelierelor 
lozinci de luptă. Și în 

it timp sirena suna fără

încetare. La un moment dat, 
mîna care a tras sirena a că
zut fulgerată de gloanțele uci
gașe. Vasile Roaită a căzut la 
postul său, cu mîna încleștată 
pe minerul sirenei.

Sfidînd moartea, muncitorii 
au dat pilde de adevărat ero
ism revoluționar.

Prof. T. RADU

Soldați înarmați tri
miși de guvernul 
burghezo - moșieresc 
să tragă asupra mun
citorilor la Atelierele 
C.F.R.-Grivița în fe

bruarie 1933.

Săptămîna trecuta, ziarele 
au adus vestea importanta : 
Comunicatul Direcției Cen
trale de Statistica cil privi
re la îndeplinirea planului 
de stat al Republicii Popu
lare Romine pe anul 1962-

Comunicatul reflecta ca 
într-o oglinda marile reali
zări înfăptuite de poporul 
nostru sub conducerea în
țeleaptă a partidului. în 
acest an, 1962 — an care a 
încheiat prima jumătate a 
șesenalului.

Producția globala indu
strială a crescut fața de a- 
nul 1961 cu 14,7 la suta, a 
mijloacelor de producție cu 
17,5 la suta, iar a bunurilor 
de consum cu 10,2 la suta. 

. în agricultură, anul 1962 a 
marcat un eveniment deo
sebit de important — înche
ierea colectivizării, care a 
consfințit victoria definitivă 
a socialismului în patria 
noastră.

neo-cliraaterice, tabere și 
colonii de copii, peste 
700 000 de persoane.

După cum vedeți, dragi 
copii, anul care a trecut a 
fost un an bogat în fapte, 
s*au deschis noi perspective 
pentru anul în curs. Conti- 
nuînd și dezvoltînd succese

le obținute pînă acum, oa
menii muncii muncesc cu 
sporit avînt pentru înfăptui
rea mărețelor sarcini trasa
te de Congresul al III-lea al 
PM.R., pentru a obține noi 
victorii în opera de desă- 
vîrșire a construcției socia
lismului în patria noastră.
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Pregătiri pentru campania agricolă de primăvară

Iarna nu ne-a părăsit, dar oamenii muncii de la sate se 
pregătesc îrică de pe acum, cu multă grijă și atenție pentru 
campania agricolă de primăvară. Iată în acest sens cîteva 
știri sosita, din unitățile agricole socialiste :

• NțecaAizătorifdin stațiunile de mașini și tractoare Fău- 
reî, Bujor și Niculești-Jianu, regiunea Galați, au terminat 
reparatul tractoarelor încă de la 20 ianuarie. In prezent, la 
aceste S.M.Ț.-uri se repară ultimele mașini agricole ce vor 
fi folosite pe ogoare, în campania de primăvară.

• Pentru’ campania agricolă din primăvara acestui an, 
s-au pregătit și colectiviștii din Găujani, raionul Costești. 
încă din luna decembrie a anului trecut, cîteva echipe de 
colectiviști au verificat și reparat cu atenție prășitoarele, 
grapele și celelalte unelte agricole necesare în campanie.

• Și în gospodăria agricolă colectivă din Romînaș, ra
ionul Zalau, prlihavara este așteptată cu multă nerăbdare. 
Pe lîngă alte lucrări, colectiviștii de aici au acordat o mare 
atenție pregătirii semințelor. Astfel, pînă în prezent ei au 
asigurat și condiționat 12 000 kg sămînță de ovăz, 13 000 
kg sămînță de in, 1 500 kg sămînță de floarea-soarelui.

• Creșterea continuă a producției de cereale la hectar 
depinde în bună măsură și de modul în care este îngrășat 
solul. Iată de ce, pregătindu-se pentru campania agricolă 
de primăvară, colectiviștii din Remeți, raionul Sighet, au 
transportat pe cîmp peste 800 tone de îngrășăminte natu
rale.

• Dorind ca în acest an să obțină producții sporite de 
fructe, colectiviștii din raionul Făgăraș desfășoară în pre
zent o largă acțiune de protejare a pomilor. Pînă săptămâna 
trecută, numeroase echipe de colectiviști au stropit cu so
luție peste 60.000 de pomi fructiferi, apărîndu-i astfel de 
dăunători.
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Despre aceste realizări 
care ne-a umplut inimile de 
legitimă mîndrie și bucurie, 
vorbesc în graiul lor, lapi
dar, cifrele cuprinse în co
municat. La sfîrșitul anului 
1962, agricultura era înze
strata cu 56 500 tractoare, 
52 600 semănători mecanice, 
28 400 combine pentru re
coltatul cerealelor paioase 
și cu numeroase alte mașini 
agricole. Capacitatea de 
transport a căilor ferate a 
zrescut prin înzestrarea re
țelei cu 35 locomotive Die
sel electrice. 3 088 vagoane 
marfa.

în primii trei ani ai pla
nului de șase ani au fost 
construite din fondurile sta
tului peste 112 000 aparta
mente, din care aproape 
42 000 în 1962. în aceeași 
perioadă, populația și-a 
construit din fonduri proprii 
circa 300 000 de locuințe, 
mai ales în mediul rural.

Numeroase au fost și o- 
biectivele social-culturale, 
care și-au deschis pentru 
prima oară porțile în cursul 
anului trecut. S-au construit

•
 pentru învățămîntul de cul

tură generala peste 3 800 
săli de clasă. Au fost date 
în folosința pentru studenți, 
cămine cu circa 4 500 de
locuri și cantine cu o capa- 

*** citate de deservire de 2 000 
locuri într-o serie. în anul 

# 1962 au fost la odihnă si
tratament în stațiuni bal-

Zilele trecute, poporul nostru a sărbătorit o ani
versare dragă: împlinirea a 15 ani de la semnarea Tra
tatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
între Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică. 
Acest tratat, bazat pe principiile marxism-leninismului 
și ale internaționalismului socialist, a întărit și mai 
mult prietenia de veacuri ce există între poporul ro- 
mîn și poporul sovietic. Marile succese dobîndite de 
poporul romîn pe drumul socialismului, sînt strîns le
gate de colaborarea și ajutorul frățesc acordat țării 
noastre de Uniunea Sovietică.

Cu prilejul acestei aniversări, oamenii muncii, și 
alături de ei toți copiii patriei, își îndreaptă cu dra
goste și recunoștință gîndurile spre marele popor so
vietic, constructor al comunismului.

De la prietenii tăi, pionierii

XZ© IM M S O L
In cinstea zilei cosmonau- 

filor, care se sărbătorește 
în fiecare an în Uniunea 
Sovietică la 12 aprilie, ga
zeta „Pionierskaia Pravda" 
a organizat pentru cititorii 
săi un concurs al isteților. 
Întrebările concursului sînt 
foarte diferite și se referă 
Ia fenomene iizico-chimice, 
fenomene ale naturii, cu
noștințe tehnice și de cul
tură generală.

Cu prilejul deschiderii a- 
cestui concurs, cei patru 
eroi cosmonaut! ai Uniunii 
Sovietice — Iuri Gagarin, 
Gherman Titov, Andrian 
Nicolaev și Pavel Popovici 
semnează în „Pionierskaia 
Pravda" un articol intitulat 
„Cine va învinge" ?. Repro
ducem un fragment din a- 
cest articol.

„Un proverb răsăritean 
spune: puternicul învinge 
un om, înțeleptul o mie.

Și, intr-adevăr, tigrul este 
mai puternic decît omul, 
dar omului nu-i este frică 
de el. Rechinul este mai 
iute decît omul, dar omul 
îl întrece. Înspăimîntătoare 
sînt ghearele și pliscul

sovietici

iSTETIL©^
vulturului, dar omul nu dă 
înapoi în fața lui.

De ce ? Pentru că înțelep
ciunea și știința îl făc pe 
om atotputernic.

Înțelepciunea și știința 
l-au ajutat pe om să se des
prindă de Pămîht,- ■ să se 
avînte în adîncul oceanelor. 
Înțelepciunea și știința tac 
din om nu numai stăpînul 
Pămîntului dar și al univer
sului.

Iată pentru ce omul pre
țuiește știința, inteligența, 
istețimea.. "

Și acum, probabil că 
sînleți curioși să cunoașteți 
ce premii îi așteaptă pe 
învingători ? Iată-le:

— Detașamentul de pio
nieri care va cîștiga locul 1 
în concurs va fi vizitat de 
unul din cosmonauții sovie
tici.

— Trei detașamente — 
clasate pe locul II, vor 
primi cite un autograf de la 
fiecare cosmonaut.

Despre fericiții învingă
tori vă vom scrie negreșit 
după terminarea concursu
lui 1
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Text: Ștefan Zaides

Desene: Puiu Mânu

Rezumatul capito 
lelor precedente
lntr-un port francez de 

pe coasta Atlanticului, do
cherii se află de mai multe 
săptămini în grevă. Ei duc 
o luptă dîrză — sub condu
cerea celor mai înaintați 
dintre ei, comuniștii — 
pentru apărarea drepturi
lor lor. Un astfel de mun
citor înaintat este și tatăl 
Iui Michel — Michel Bon
nard. Michel cel mic, pore
clit de prieteni Michel Bon
nard II, descoperă că arma
torul Bhrrone descarcă va
sele sale la un chei părăsii, 
eu ajutorul unor spărgători 
de grevă. El vrea să-i a- 
nunțe pe docheri, dar este 
arestat.
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Ce este ultrasunetul?
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La 7 februarie 1834, într-un oraș din Siberia, 
(U.R.S S.) s-a născut genialul chimist rus D I. Men
deleev, autorul sistemului periodic al elementelor 
chimice.

De mic copil citea mult și-l interesau toate proble
mele din jurul său. II interesa viața plantelor și a pă
sărilor, urmărea la fabrica de sticlă din apropierea 
casei acțiunile fizice și chimice în procesul fabricării 
sticlei. In liceu, iar apoi la Institutul pedagogic, Men
deleev impresiona pe proiesorii și pe colegii săi prin 
multilateralitatea și varietatea cunoștințelor pe care 
te avea.

După absolvirea Institutului pedagogic, Mendeleev 
lucrează un timp ca profesor de școală medie la Sim
feropol, iar apoi la Odesa. In acea perioadă existau 
trei titluri științifice: 1) de candidat în științe ; 2) de 
magistru și 3) de doctor în științe. Toate examenele 
pentru aceste titluri au fost luate de Mendeleev în 
condiții excepționale.

Plecat în străinătate, Mendeleev ia contact cu oa
menii de știință din Franța, Germania, unde studiază 
o serie de probleme care-1 interesau în mod deosebit 
între care relațiile dintre proprietățile chimice și fizi
ce ale substanțelor. întors în țară, Mendeleev este 
numit profesor la Institutul Tehnologic din Petersburg 
(azi Leningrad). Mendeleev era persecutat de guver
nanții țariști pentru atitudinea lui patriotică, pentru 
prietenia cu oamenii progresiști ai vremii. Din această 
cauză el a avut mult de suferit. Scos din învățămînt 
și trimis în alta muncă, Mendeleev nu s-a descurajat 
și și-a continuat cu îndîrjire și pasiune munca sa de 
cercetare științifică, rezolvînd și dînd soluții pentru 
numeroase probleme economice și științifice care nu 
erau rezolvate Dar cel mai important rezultat al 
activității științifice a lui Mendeleev a fost clasifi
carea elementelor chimice. Mendeleev a elaborat un 
tablou armonios al legăturii dintre proprietățile ele
mentelor prevăzînd chiar o serie de elemente care în 
acea perioadă, încă nu fuseseră descoperite. Lucră
rile lui Mendeleev au dobîndit o adevărată și înaltă 
prețuire din partea statului sovietic. V. I. Lenin apre
cia foarte mult lucrările lui Mendeleev. Multe dintre- 
planurile îndrăznețe ale marelui savant rus au fost 
realizate după instaurarea puterii sovietice.

M. NEGREA

Se știe ca urechea omului 
nu percepe decît undele'so
nore care au o frecventa de 
minimum 30 pîna la maxi
mum 30 000 de vibrații pe 
secunda- în jurul nostru se 
propaga însă și unde sonore 
cu o frecventa mult mai ma
re. Și dacă noi, oamenii, nu 
le putem sesiza cu simțurile 
noastre, sînt însă unele a- 
nlmale (cîinele sau liliacul), 
care le percep. Liliacul per
cepe sunete a căror frec
venta depășește 100 000 de 
vibrații pe secundă.

Ultrasunetele, sunetele ca
re nu se aud, joacă un deo
sebit rol în dezvoltarea teh
nicii noi. Deși au fost des
coperite la sfîrșitul secolului 
al XlX-lea, ultrasunetele își 
găsesc aplicații practice 
mult mai tîrziu, în zilele 
noastre.

Ultrasunetele putînd fi 
produse și cu mijloace me

canice, pe frecvente stabili
te și pe specific de obstaco
le, oamenii de știința an 
ajuns sa poata detecta cu 
ajutorul lor defectele din 
interiorul multor corpuri so
lide. Astfel a luat naștere

defectoscopia *) ultrasonic^. 
O bulă de aer, un corp 
străin, o fisura cît de I mică 
din interiorul unei piese 
metalice sau din interiorul 
oricăror altor materiale, in
clusiv cele plastice, sînt 
semnalate cu precizie de

defectoscopul ultrasonic. Ul
trasunetul și-a găsit o largă 
folosire în chimie, unde ac
celerează reacțiile, reducînd 
substanțele în particule 
mici, și le și orientează în 
sensul dorit de laborant. în 
medicină, microorganisme
le sînt distruse fulgerător 
cu ajutorul ultrasunetului, 
în agricultura, anumite se
mințe cu încolțire foarte 
lentă s-au dezvoltat mult 
mai repede după ce au fost 
tratate cu ultrasunete. Cu 
ajutorul ultrasunetelor se 
poate spala în cîteva minu
te cea mai murdară lînă 
tunsă de pe oi... Utilitatea 
practică a ultrasunetelor 
este foarte vastă. Uniunea 
Sovietică este țara în care 
s-au extins cel mai mult a- 
plicafiile practice ale ultra
sunetelor în industrie, fizi
că, chimie, medicină etc.

ROD1CA ALBU*) se ocupă cu controlul calității pieselor și a organelor de mașini.

ava de cercetări oceanografice ,.Viteaz" este cea mai mare și complexă 
nava de cercetări oceanografice din lume. Are un tonaj de 5 700 de
tone și un echipaj alcătuit din 143 de oameni dintre care 72 de colabora

tori științifici- Nava dispune la bord de 15 laboratoare înzestrate cu cele 
mai moderne aparate de cercetări oceanografice.

Recent nava s-a întors dintr-o noua expediție de cercetări științifice 
în oceanul Indian, La aceasta expediție a participat și un romîn : prof. univ. 
Eugen A. Pora membru corespondent al Academiei R. P. Romine.
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acustică, o ocupație plăcută pe mu copii
O dată cu lumina argin

ti^- a dimineții, cînd razele 
soarelui, abia străbat prin
tre nori, dincolo de fereas
tra luminoasă a colțului 
viu de la Palatul pionieri
lor clocotește viata unui 
mic paradis — este vorba 
de acvariile cu pești exo
tici și indigeni spre care.se 
îndreaptă cu nerăbdare pio
nierii dornici să afle din 
tainele acestpr viețuitoare.

Acvarii^ construite și a- 
menajate'de;.yiîinile înde- 
mînatice ale"pionierilor, re
prezintă un tablou minunat 
din fața căruia nu-ți vine 
să pleci. Privind un acva
riu, prin fata ochilor noștri 
se vor perinda, ca într-un 

basm mipunat, gingașele 
făpturi îmbrăcate în mantii 
multicolore, pe care fante
zia fără margini a naturii 
le-a înzestrat uneori cu for
mele cele mai bizare. Pri
viți cum scalarii se mișcă 
lin ca o frunză conștienți 
parcă de aspectul lor minu
nat, sulițarii maiestuoși îi-r 
uimesc pe cei care-o obser
vă prin coada Icir ca o 
suliță și micii guppi care 
ne incintă prin irizațiile 
fermecătoare. Dincolo de a- 
cest tablou putem urmări 
cu atenție mersul scormo
nitor al porcușorului, zvîr- 
lugei, obletelui, înfățișarea 
argintie a săbioarei și 
crapul golitan cu rămășițe 
de solzi fumurii. Plantele 

din acvarii acoperite cu 
bule de aer par la lumina 
soarelui mici mărgăritare 
strălucitoare care desfată 
ochiul cu prospețimea și 
varietatea lor. Panglicele 
lungi ale orzoaicei de apă 
se rgl^aÂ^nă' Ia suprafața 
apet'3-î se împletesc între 
ele. Cosorul, brădișul și 
ciuma apei completează ta
bloul vieții în acvariu. Pe 
frunzele mlădioase ale 
plantelor de apă se mișcă 
alene, acoperite de cochili
ile sidefate, melci roșiatici 
care curăță plantele de al
ge. Privind acest decor 
abia acum încep să se în
trevadă frumusețile nease

muite, ascunse cu atîta.sîirg 
în adîncuirile tăinuite ale 
apelor. r*

De aceea pionierii nu că
min indiferenți și numărul 
amatorilor care îndrăgesc 
această ocupație crește din 
zi în zi — găsindu-și aici 
cele mai bune condiții de 
recreere și odihnă după 
munca încordată de la 
școală- Acvaristica este o 
ocupație plăcută nu numai 
în interes decorativ ci și 
prin faptul că trezește in
teresul pentru știință.

Observînd viața din ac
variu pionierii cunosc o 
mare varietate de forme 
din lumea animală, studia

ză capacitatea uimitoare a 
organismelor de a se adap
ta,* observă schimbările 
‘care: au la plante și a- 
nimade’șub influența schim
bării condițiilor de viață, 
adesea văd cu ochiul lor 
căile de apariție a noilor 
forme. Pentru îndrumarea 
voastră, dragi pionieri și 
școlari, spre a vă ușura 
primii pași în construcția 
și mai ales îngrijirea unui 
acvariu vă rugăm să ur
măriți articolele care vor 
apare

FLORICA BRACACIU 
Prof, de zoologie, 

Palatul pionierilor, 
București

care.se


Campionatul 

de atletism 

al copiilor

De trei saptamîni, în fie
care duminică dimineața, 
sala Floreasca II cunoaște 
animația și larma deosebită 
a concursurilor de atletism. 
Acum însă atleților din lo
tul republican și seniorilor

ÎN CONCURS, CEL MAI TÎNĂR ȘAHIST!

In jurul meselor de șah 
s-au adunat numeroși spec
tatori care urmăreau cu In
teres partidele din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. (întrecerile aveau 
loc la căminul cultural din 
comuna Andrășești, raionul 
Slobozia). Printre concu- 
renți se aflau tineri colecti
viști, mecanizatori și elevi, 
fii ai harnicilor colectiviști 
de pe ogoarele înfrățite ale 
Bărăganului. Acum, ei își 
disputau întîietatea pentru a 
se clasifica în finala con
cursului de șah pe comună-

Privim la cîteva partide 
mai atractive Dar iată, a- 
vem o surpriză : la masa nr. 
5 de concurs zărim un copi
landru, cu o privire ageră, 
care era numai ochi și u- 
rechi. Micul concurent mută 
cu dibăcie piesele de joc 
pe tabla cu cele 64 de pă
trate. Adversarul său este 
abia ceva mai răsărit, atît

o ir* t
le-au luat locul cei mai mici 
atleți ai Capitalei și anume 
echipele reprezentative ale 
celor 8 raioane. La această 
inițiativă valoroasă a Con
siliului orășenesc U.C.F.S. 
București, micii atleți au 
răspuns cu mult entuziasm. 
Rezultatele înregistrate în 
foile de concurs la cele trei 
probe (50 m plat, lungime 
și înălțime) în primele etape 
dovedesc din plin acest lu
cru. Spicuim cîteva din ele: 
50 m plat băieți : Stomff 
Tudor (raionul Lenin) 6,8" ; 
Olteanu Mihai (raionul 23

ca statură cît și ca vîrstă. 
Despre primul concurent, ne 
dă lămuriri tovarășa profe
soară Vernenția Ionescu : 
este pionierul Deteșeanu 
Vasile, și are numai 10 ani. 
De altfel, este cel mai tînăr

Start la concursul de săniuțe

August) 6,8” ; 50 m plat
fete: Stoienescu Elena (ra
ionul 23 August) 7,4”, Ia- 
cubovici Magda (raionul 
Lenin) 7,7” ; lungime băieți: 
Rujan Paul (raionul 23 Au
gust) 5,27 m , Stomff Tudor 
(raionul Lenin) 4,44 m ; 
lungime fete : Onescu Vic
toria (raionul 23 August) 
4,28 m ; Davidescu Liliana 
(raionul 1 Mai) 4,21 m ; 
înălțime băieți : Rujan Paul 
(raionul 23 August) 1,45 m ; 
înălțime fete : Ciubotaru 
Mariana (raionul 1 Mai) 
1,41 m.

participant la întrecerile 
Spartachiadei, din comuna 
Andrășești. In familia colec
tivistului Grigore Deteșea
nu, sportul are foarte mulți 
prieteni (sînt șase frați și 
două surori). De pildă, sora 
mai mare, Lenuța, de 17 ani, 
care lucrează în brigada 
legumicolă, participă în pre
zent la întrecerile de gim
nastică, volei, handbal și 
atletism.

Aflăm că pionierul Dete
șeanu Vasile a deprins „tai
nele" jocului de șah în urmă 
cu 3 ani, cu ajutorul frate
lui său, Dumitru, care i-a 
dat primele lecții. Apoi, a 
participat la cîteva con
cursuri școlare, unde a ob
ținut rezultate frumoase. 
Acum se află la prima com
petiție oficială de... seniori, 
unde, bineînțeles, dorește să 
ocupe un loc fruntaș. Nu 
putem decît să i urăm suc
ces

M. LAURIAN

Acum patru ani cunoscutul 
antrenor sovietic Vladimir 
Diacikov a remarcat pe sta
dionul de atletism prezența 
unui tînăr subțirel și firav 
care-și petrecea ore în șir lin
gă groapa de sărituri.

Un tînăr atlet ca atîția alții? 
Da. Ceea ce l-a atras însă pe 
antrenor spre acest tînăr a fost 
simplul fapt că la vîrsta lui, 
n-avea pe atunci nici 17 ani, 
Valeri Brumei sărea 2 metri (!) 
la înălțime cu o surprinzătoare 
ușurință.

— Băiatul acesta, și-a zis 
antrenorul, are ștofa de cam
pion !

Cuvinte profetice. Peste trei 
ani, „băiatul" a ajuns celebrul 
Valeri Brumei, cel mai bun 
sportiv al lumii în anii 1961 și 
1962

Cum a ajuns Brumei în vîr- 
ful ierarhiei celor mai buni 
atleți ai lumii ?

Să întoarcem înapoi cîteva 
file din istoria atletismului. 
Cînd, în anul 1960, negrul a- 
merican John Thomas a reu
șit să sară înălțimea de 2,22 m, 
specialiști ai atletismului din 
Occident au apreciat săritura 
lui drept extraordinară, ea re- 
prezentînd, după părerea lor, 
expresia limitelor omenești în 
această probă atletică. Era, în- 
tr-adevăr, o performanță foarte 
bună; că ea însă nu exprima 
limitele omenești a dovedit-o 
cu prisosință Valeri Brumei, 
care a reușit să sară succesiv, 
2,22 m, 2,24 m, 2,25 m, adu- 
cînd, îh anul care a trecut, re
cordul mondial la această pro
bă la senzaționala înălțime de 
2,27 m!

Se mai poate vorbi de limi
tele omenești ale acestei pro
be ? Deocamdată, Valeți Bru
mei, student fruntaș la institu
tul pedagogic din Moscova, a 
răsturnat calculele multor spe
cialiști ai atletismului.

Fiind înalt de 1,85 m, Brumei 
își depășește în săritură pro- 
pria-i înălțime cu impresionan
ta cifră de 42 cm.

Acest fapt nu l a oprit însă 
pe antrenorul Diacikov să-î 
spună elevului său, care, în a- 
prilie viitor, împlinește vîrsta 
de 21 de ani: „Valeri, tu, în- 
tr-o zi, ai să sari 2,30 m !“

MARIUS POP
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La casa noastră, a pionieri
lor din Tr. Severin vin aproape 
toți pionierii din oraș. Aici, în 
cadrul cercurilor de științele 
naturii, de fizică și chimie în
vățăm foarte multe lucruri in
teresante, facem experiențe 
care ne ajută să ne îmbogățim 
cunoștințele primite la orele 
de clasă. Dar, pe lîngă activi
tatea științifică, în cadrul Casei 
pionierilor se desfășoară și o 
bogată activitate cultural-ar- 
tistică. Astfel, la cercul artistic 
învățăm șă executăm frumoase 
dansuri populare, facem balet, 
învățăm, de asemenea, cîntece, 
poezii. Ne mîndrim cu succe
sele obținute de pionierii de 
la cercul de artă dramatică 
care au prezentat de curînd, 
cu deosebit succes, piesa de 
teatru „Colinaș voinicul".

Ceea ce învățăm la cercurile 
din cadrul Casei pionierilor ne 
ajută să avem interesante ac
țiuni pionierești în unitățile 
noastre, ne ajută să ne petre
cem timpul liber în ioc si ve
selie.

CTOPONEA
Cercul de corespondență, 

Casa pionierilor, Tr. Severin

Un concurs 
de creații

La Casa pionierilor din Boto
șani s-a organizat un concurs 
de creații la care au parti
cipat majoritatea pionierilor 
de la unitățile din oraș. Fie
care pionier s-a străduit să 
trimită ia concurs lucrări cît 
mai interesante, cît mai fru
moase, să răspundă la tema: 
„îți mulțumim, partid iubit, 
pentru copilăria noastră fe
ricită". Juriul a avut de citit 
multe lucrări reușite dintre a- 
cestea vă trimitem doar două 
poezii.

Iată-le :

Partidului părinte
Nu ne am simțit fără părinți 
Căci tu ne-ai fost părinte 
Și azi cînd am crescut voinici 
îți mulțumim fierbinte.

Cum zi de zi ne ocrotești
Din plin noi o simțim 
Că tu ne crești și ne iubești 
Partid. îți mulțumim.

COMINSCHI IOANA 
ci- a V-a, 

Casa de copii nr. 1
„N. C. Krupscaia", Botoșani

Generația noastră
Noi ne am născut cu răsăritul 

țarii,
Și luminați ca florile din luncă, 
Ne-am ridicat în purpuriul 

zării
Și am crescut în cîntece și 

muncă.

Sîntem cu toți puternici și 
uniți.

Și-naintăm, șuvoi nestăvilit 
Și creștem sănătoși și fericiți 
Sub soarele partidului iubit.

SCURTU MARIANA
cl. a V-a 

Școala de 8 ani1 nr. 6, 
Botoșani
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tuna cărții la sate
de Vicior Tulbure

Ca fierul cald sâ scapere scîntei, 
Ciocanele-au căzut pe nicovale — 
Și-a răsunat, atunci, în treizecișitrei, 
La Grivița, chemarea luptei sale.

Și-nalt sirena, țara și-a vuit 
Durerea fără margini, seculara, 
Și rîndul și mai strîns și l-au unit 
în jurul tău oștirea proletară.

Dreptate vrînd, norodul tău sărac
Cu sîngele și-a scris-o pe zăpada...
Tu clasei tale-n crîncenul atac 
în mîini i-ai pus o torță și o spada.

Și n-au putut besmetice furtuni
Sâ stingă focul, spada să ți-o frîngă 1 
Obrajii țârii-ndurerați și buni
De lacrimă i-ai șters, să nu mai plîngă.

Câlcînd nedrepte-orînduiri și legi. 
Chiar dacă lanțuri zornăiau avane, 
Izbîrizii drumul i-ai știut să-nchegi 
Prin mii și mii de fire subterane.

Și noi știam că ziua va veni,
Că își va da cumplita noapte duhul. 
...Și-n august a venit slăvită zi
Cînd steagul tău ne a mpurpurat văzduhul l

de Mihu Dragomir

Sînt ziduri cenușii ca fierul
Sînt ziduri vechi, obișnuite,
Cu ochi deschiși, să soarbă cerul, 
stau hale mari, neobosite.

Sînt ziduri cenușii, tăcute, 
dar cînd privești prin ele*n timp 
vezi flăcări roșii, lungi, născute 
din sîngerosul anotimp.

E zidul cenușiu, dar iată: 
c-un deget doar de l-ai atins 
o harfa n vînturi acordată 
văzduhu-n cîntec l-a cuprins.

între Dobra și comuna 
vecină Băleni-Romîni (Tîr- 
goviște) sînt cîțiva kilome
tri. Dar sătenii se cunosc 
bine. învață unii de la alții 
cum să sporească rodnicia 
ogoarelor celor două gospo
dării colective vecine.

Acum, în februarie, se 
desfășoară o întrecere la 
care iau parte săteni de 
toate vîrstele, școlari, flăcăi, 
părinți și chiar bunici. La 
fel ca în întreaga țară, și 
aici se va desfășura „Luna 
cărții la sate". Florica Mo
canii și Florina Ioniță, cele 
două bibliotecare din cele 
două comune vecine pregă
tesc pentru sărbătoarea căr
ții sumedenie de manifes
tări : șezători literare și 
expoziții de cărți, dimineți 
de basm și lecturi-ghicitoare, 
recenzii și mult gustatele 
concursuri „Cine citește, fo
losește".

Pentru pionierii Grigore 
Maria, Anghel Elena, Soare 
Constantin, Cristei Marin și 
alți tineri cititori, această a 
treia ediție a „Lunii cărții 
la sate" este deja ceva obiș
nuit. în fișierele celor două 
biblioteci sînt înscriși peste 
400 de cititori elevi — a- 
ceasta în afară de cărțile pe 
care ei le împrumută din 
bibliotecile școlilor.

Așa cum obișnuit a fost Și 
Festivalul filmului la sate, 
cu inatineele lui speciale 
pentru copii, care s-a desfă- 
șurat în luna ianuarie, așa 
cum e normal să vezi o 
piesă de teatru la căminul 
cultural sau să asculți emi

siunea stației de radioficare. 
Normal a devenit să urmezi 
cursurile într-o școală nouă, 
cu nouă săli de clasă, la
borator și toate cele tre
buincioase, cum e clădirea 
inaugurată în acest an șco
lar la Băleni, sau să poți 
învăța mai apoi la felurite 
facultăți ca cei 20 de foști 
elevi ai școlii din Dobra, 
plecați acum la studii la 
București, Craiova sau prin 
alte părți.

Despre grelele opreliști 
pe care le puneau burghe
zia și moșierimea setei de 
cultură a țărănimii, tinerii 
cititori mai află azi doar din 
filele cărților pe care le 
aleg din rafturile biblioteci
lor sau din standurile li
brăriilor. Alături de pie
sa de teatru, de film, de 
conferințe, cartea și-a căpă
tat astăzi, în epoca înnoiri
lor, un loc de cinste în preo
cupările locuitorilor satelor 
noastre. Acolo, unde trona 
altă dată circiuma, găsim 
astăzi biblioteca, librăria. La 
Băleni și Dobra, în satele 
odinioară cu sute de 
analfabeți, unde nu pătrun
deau decît „Tălmăcirea vi
selor" sau „Viețile sfinților", 
cartea cea adevărată, răs- 
pînditoare de cultură, a de
venit un prieten obișnuit în 
fiecare casă, pentru fiecare 
vîrstă. Iată de ce localnicii 
se pregătesc cu atîta sîr- 
guință pentru sărbătoarea 
cărții.

VLADIMIR PANĂ

SPn ■ tș,

în el se-aude legămîntul 
ne-nvinsei oști muncitorești. 
Ascultă-1, fiule 1 E cîntul 
de luptă-al clasei-n care crești !

Amaru-ntreg în el se strînge 
și răbufnește ca furtuna.
Tu, cînt de glorie și sînge, 
Vei fi cu noi întotdeauna !

Tu. cîntec ce-ai vestit în lume 
a clasei aprigă vigoare, 
acum, rostind mărețul nume, 
sîntem în vremea viitoare 

pe care o vedeau, deplină, 
eroii secerați de foc, 
cînd salvele voiau să țină 
cu nituri roșii vremea-n loc.

...Sînt ziduri cenușii ca fierul 
sînt ziduri vechi, obișnuite 
Dar mai puternic ești sub cerul 
acestor hale neclintite,

mai îndrăzneț ești lingă zidul 
ce-a cunoscut pe îndrăzneți, 
ei, ce-au urmat prin foc partidul 
punînd temeiul noii vieți.

Se-aude limpede cum suie 
de pretutindeni cîntul lor.

Și parcă-n zare e-o statuie 
cu mina către viitor.

lespedea eroilor
de Eugen Jebeleanu

Ei au căzut cu fața la dușmani
Dar nu sînt morți, căci inima lor bate 
De dincolo de moarte și de ani 
De-a pururi pentru noi și libertate.

Ei au căzut luptînd pentru cei mulți, 
Pentru cei goi și pentru cei desculți. 
Zid au făcut din trupurile lor 
Pentru dreptatea noastră-a, tuturor-

în întîmpinarea aniversării a 30 de ani de fa 
eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști din fe
bruarie 1933, pionierii din comuna Calomfirești, 
raionul Alexandria, au pregătit un program 
artistic. Pionierii au învățat cîntecele revolu
ționare „Alarmă la C.F.R." și „Sirena lui 
Roaită".

★
în cinstea zilei de 16 februarie, pionierii din 

comuna Șag Timișeni, raionul Timișoara, vor 
ține o adunare cu temă închinată acestui eveni
ment.

★
La Școala de 8 ani din comuna Satul Nou, 

raionul Criș, s-a organizat un concurs de cr^a~ 
ție literară la care participă elevii școlii. Pînă 
acum, s-au remarcat compozițiile literare ale 
pionierilor Neimeth Aranka, Volendt Ana, 
Robert Brittich, A. Alexandru, Iosif Bier și ale 
altor pionieri.

★
Cercul coregrafic — dramatic de la Casa pio

nierilor din Sighișoara a înregistrat pînă acum 
o activitate bogată: peste 200 de spectacole. 
Pentru începutul acestui an, cercul dramatic și 
de coregrafie a pregătit piesa „Zîna buclucașă" 
și 7 tablouri coregrafice intitulate „Viscolul și 
primăvara". Iată numele gîtorva mici artiști 
care s-au evidențiat în activitatea cercului: Cop Elena, 
Kloss Ingrid, Stase Corina, Drăgan Violeta...

★
în cadrul tradiționalului concurs cultural-artistic al 

pionierilor și școlarilor, pionierii de la Școala de 8 ani din 
comuna Radomirești, regiunea Argeș, au pregătit un spec
tacol al ■’ brigăzii artistice de agitație, o suită de dansuri 
populare și cîntece. Pionierii au prezentat spectacole fa 
Căminul cultural din comună, iar la faza intercomunală a 
concursului s-au clasat pe primele locuri

★
în cinstea celei de-a XV-a aniversări a Republicii Popu

lare Romîne, Casa pionierilor din Roman a organizat în 
sala teatrului „V. Alecsandri" un concurs „Drumeții veseli" 
cu tema: „Te cîntăm, te slăvim, patrie iubită!" la care au 
participat toate școlile de 8 ani din oraș. A urmat un 
frumos spectacol artistic prezentat de pionierii de la Casa 

. pionierilor.
După cîteva zile aceeași echipă artistică a prezentat un 

spectacol muncitorilor de 1a Fabrica de țevi din Roman. 
Spectacolul s-a bucurat de mult succes.
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