
Sentrece primăvara cu noi în frumusețe;
Ea suie crengi cu muguri, noi — ramuri 

de neon.
Ea — codri, iar noi — schele sclipind de 

tinerețe»
In noile orașe de-otel și de beton I

Ea flutură petale, noi — roșii baticuri.
Ea — foșnet nou de frunză, noi — cînt de 

pionieri.
Ea berzele le-avîntă spre slăvi ca albe plicuri. 
Și noi urcăm pe fabrici stindarde pînă-n cer.

Prin seve, din străfunduri, ea urcă bucuria, 
împrospătînd al ierbii catifelat chilim ;
In noi, partidul crește, puternică, tăria 
încrederii în era pe care-o construim !

NICOLAE TĂUTU

----- ^rojetaIi din toate țările, uni ți-văl
La luată pentru cauza Partidului "Muncitoresc Ro mîn, fii galaj
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Mulțumind partidului pentru 
grija ce ne-o poartă, pionierii 
unității noastre au hotărît ca 
în cinstea măreței sărbători de 
1 Mai și a Zilei tineretului să 
învețe în așa fel, încît să obțină 
numai note bune și foarte bune 
la toate materiile.

CRIȘAN VIORICA
cl. a IV-a A

Școala medie Huedin, 
req. Cluj

Ei au hotărît să a- 
catalog orice notă

Intr-un catalog sînt fel de fel 
rde note. Unele mai mari, altele 
mai mici. Bineînțeles, cu toții 
le preferați pe cele... dinții 1 
Aceasta e și părerea pionierilor 
de la Școala de 8 ani nr. 4 din 
București, 
lunge din 
mică.

In clasa a VII-a B, Fulga 
Adrian avea 10 la istorie, 10 la 
chimie- Udrea Mircea 10 la chi
mie. 9 la romînă, Pasoi Tiberiu, 
9 la matematică... Tot note de 
9 și 10 au luat și Pîslaru Petre, 
Goian Ion dintr-a VII-a A, Bă- 
nățeanu Daniela, Ionescu Geor
ge de la a VII-a D, Pațac Car
men dintr-a VI-a B și mulți, 
mulți alții. Văzînd aceste note 
pozînd țanțoșe în cataloage, 
am tras o concluzie : începutul 
celui de-al treilea trimestru se 
caracterizează prin seriozitate, 
prin grijă permanentă pentru 
obținerea unor rezultate bune.

Ce s-a întîmplat de fapt ?... 
In prima zi a trimestrului, în 
fiecare detașament au avut Ioc 
scurte discuții. „Să învățăm 
mai mult" au spus cei dintr-a 
VII-a B. „Invățînd zi de zi, ob
ții rezultate bune" au hotărît 
cei dintr-a VI-a B. Și, după 
cum ați văzut- mulți pionieri au 
învățat așa cum și-au propus. 
Alții însă... Vartan Mariana și 
Rozenfeld Petre, de pildă, au 
primit cîte un 4. Grupa n-a stat 
nepăsătoare. In prima pauză, 
colegii celor doi au discutat 
cu ei, le-au spus:

— De rnîine să veniți să în
vățăm împreună Ia semiinter- 
nat. Cînd întîlniți o greutate 
o vom clarifica împreună.

Chiar în zilele următoare ală
turi de 4 au apărut 6, 7...

Oră de consultații. Tovară
șul profesor dă răspuns întrer 
bărilor primite de la elevi. 
Aceștia, atenți, notează, pun 
alte întrebări. Cineva dorește 
unele lămuriri referitoare la 
binoame, altcineva, la ora de 
consultație la chimie, se intere
sează despre starea de agrega
re a neonului. La ora de romînă 
o fetiță întreabă despre un 
scriitor, Ia geografie despre o 
țară sau un continent. Preocu
parea tuturor de a-și întări cu
noștințele este evidentă.

S-a mai întîmplat și altceva. 
Loghin Ana e în tratament. Me
dicul i-a recomandat ca vreo 
zece zile să nu citească nimic. 
Or, să rămînă doar cu cunoș
tințele căpătate la clasă, e pu
țin I Prietenele- adevărate cole
ge, i-au și sărit în ajutor. Pio
nierele Șerbănescu Monica și 
Petculescu Ruxandra vin cu 
rîndul și-i citesc lecțiile cu 
voce tare. Pionierii clasei a 
VI-a A nu vor ca tovarășa lor 
să rămînă în urmă.

Preocupare permanentă, in
teres. dorința de a termina anul 
școlar cu succes, iată ce am 
„citit" în cataloage.

Datorită politicii înțelepte a 
partidului, puterea industrială 
a patriei noastre sporește 
continuu. An de an intră în 
producție noi fabrici și uzine, 
noi secții. în fotografie : aa- 
pect din noua secție-motoare 
„Diesel" a Combinatului me

talurgic Reșița.

Ne mai despart doar puține 
zile pîna cînd vom sărbători 
1 Mai și Ziua tineretului. Pio
nierii regiunii noastre s-au ho- 
tarît sa întîmpine aceste zile 
cu noi realizări în activitatea 
pioniereasca. La acțiunile pa
triotice organizate de utemiști 
participa cu însuflețire și pio
nierii. Plantarea de puieți, co
lectarea fierului vechi și a ma
culaturii, înfrumusețarea sate
lor și orașelor regiunii — iata 
doar cîteva din acțiunile la 
care participa ei în aceste zile. 
Pionierii Școlii de 8 ani nr. 8 
din Satu Mare au organizat, 
nu de mult, o excursie la Baia 
Mare, unde au vizitat noile 
construcții de locuințe și unele 
obiective industriale cum sînt 
Uzina mecanică de mașini și 
utilaj minier și barajul de pe 
Valea Firidei. Duminicile, pio
nierii din orașul Baia Mare or
ganizează diferite 
sportive la ciclism, 
ș.a.

Pînă acum, fruntași

Pionierii din regiunea Sucea
va se pregătesc să întâmpine 
1 Mai și Ziua tineretului cu noi 
realizări. La Casele pionierilor 
se desfășoară șezători de cîn- 
tece și versuri pe tema „Mul
țumim din inimă partidului pen
tru copilăria noastră fericită". 
La Botoșani și Rădăuți s-au or
ganizat concursuri pentru cea 
mai bună creație literară. Și 
concursul de desene ale copii
lor ilustrînd realizări ale oa
menilor muncii, organizat de 
casele pionierilor din Gura 
Humorului, Fălticeni și Boto
șani, se bucură de succes.

Dar pionierii obțin rezulta
te frumoase și în acțiunile pa
triotice. Pînă acum, numai în 
raionul Botoșani s-au colectat 
peste 11 000 kg de fier vechi. 
Unitățile de pionieri din comu
nele Todireni și Cucorăni s-au 
clasat în fruntea acestei acțiuni.

VIRGINIA LUPANCU 
secretar al comitetului regional 

U.T.M.
Suceava

GETA COST1N

întreceri 
atletism

în acțiu
nile organizate în cinstea a- 
cestor sărbători, sînt pionierii 
din Tq. Lăpuș, Somcuta Mare, 
Cehul Silvaniei și Siqhet.

ANA ARDELEANU 
secretar al comitetului 

regional U.T.M., Maramureș

Unitatea noastră de pionieri 
se mîndrește cu brigada ei ar
tistică de agitație, cu echipa 
de dansuri și cu soliștii vocali 
și instrumentiști. Ne am clasat 
pe locul I la faza intercomu- 
nală a concursului cultural ar
tistic. Acum, în cinstea lui 1 
Mai și a Zilei tineretului pre
gătim un frumos program ar
tistic pe care-1 vom prezenta 
în fața părinților șl a colegilor 
noștri.

BETERINGHE ELENA 
și NĂSTASE LUCIA 

cl. a Vl-a 
Școala de 8 ani, 

com. C. A. Rosetti, 
reg. Galati

Primăvara si... erele->

de agricultură

A venit primăvara. Pe cîm_ 
puri s-au ivit tractoarele, au 
ieșit colectiviștii să arunce în 
brazde sămînța viitoarei re
colte. Primăvara a venit și-n 
comuna Almăj, raionul Filiaș.
Și, o dată cu colectiviștii, au sosit pe cîmp și 
pionierii, care acum și-au ales, drept clasă, 
pentru orele de agricultură, ogoarele 1 In 
urma tractoarelor și semănătorilor, în fața 
răsadnițelor și straturilor grădinii de legume, 
în livezile gospodăriei, ei învață să facă agri
cultură înaintată, modernă.

Intr-una din aceste zile, colectivistul Du
mitru Bănică, brigadierul legumicol, a primit 
vizita a vreo 30 de elevi; aceștia veniseră, 
împreună cu profesoara Nica Lidia, să țină 
ora de agricultură la răsadnițele colectivei. 
Profesoara le-a vorbit elevilor despre „repi- 
catul legumelor aflate în ghivece", iar Dumi-

tru Bănică le-a arătat cum se 
face lucrul acesta în mod 
practic.

In următoarele ore de agri
cultură, elevii, împreună cu 
profesoara lor, au mers pe

ogoare, în urma tractoarelor, pe dealurile 
dimprejurul satului, unde colectiviștii plan
tează cîteva mii de pomi.

Din sălile de clasă, elevii au ieșit în câmpuri, 
pe ogoare, unde, ajutați de profesori și de co
lectiviști, înțeleg și mai bine lucrurile învățate 
teoretic la orele de agricultură. Temeinicia 
cunoștințelor însușite astfel de către copii se 
vede atît din lucrările practice pe care le fac 
cu pricepere, cît și din notele bune și foarte 
bune pe care le obțin.

C. DIACONU



grăitoareDocumente

pionierilor

legate de lupta parti-

un adăpost pentru

1 iunie

acest fi!'TiVizionafi și voi

Lanterna cu amintiri*'

a Casei
fru-

în camera de basme 
pionierilor copiii asculta 
moașe povești înregistrate pe 
discuri- Fotografie executata 
de cercul foto al Casei pionie

rilor din Oradea.

Lipova
zile, la Casa pio- 
Lipova se desfă

In nenumăratele scrisori pe care le primim la redacție, pionierii ne vorbesc despre 
DORINȚA LOR DE A TERMINA ANUL ȘCOLAR CU SUCCES. într-adevăr, acesta este 
unul din obiectivele importante care trebuie să stea în atentia tuturor. Pentru aceasta, 
fiecare pionier, fiecare școlar trebuie să înțeleagă că a învăța bine este o îndatorire 
patriotica. Iată, mai jos, cîteva acțiuni care pot fi organizate în fiecare 

într-o adunare de detașament, invităm un muncitor fruntaș, 
arăta pionierilor că numai învătînd bine astăzi poți deveni mîine 
intat, poți contribui la înflorirea patriei noastre socia
liste. însușirea cunoștințelor temeinice pornește chiar 
din clasă. Atentia la explicațiile tovarășilor profesori, 
notițele sînt doar începutul. Studiul individual temei
nic, recapitularea, prezenta la consultații — iar atunci 
cînd e cazul la meditații — toate acestea vor duce 
fără îndoială la obținerea unor rezultate bune. Acti
vele pionierești trebuie să ajute la întărirea spiritului 
de disciplina la ore, sa-i mobilizeze pe copii la orele 
de consultații și meditații. Dar, vedeți, mai sînt unii 
pionieri, chiar în clasele mai mari, care, deși și-au în
tocmit un program al zilei, nu-1 respectă. Ei uita ca 
de respectarea acestui program depind și rezultatele. 
O discuție, care va trebui sa aibă loc neapărat în de
tașament, este cea despre „Cum recapitulăm ?“ Va su
gerăm ca la o astfel de discuție sa-i invitați și pe to
varășii profesori, care sînt cei mai în măsură sa vă 
arate cum sa recapitulați pe obiecte.

Un bun program de activități va cuprinde și ACTI
VITĂȚI RECREATIVE. Organizați drumeții, excursii 
și, folosind aceste prilejuri, orieniați-vă după semnele 
naturale și după busolă, învățați semnalizarea cu fa
nioane. Pe terenul de sport programați înlîlniri spor
tive.

în special pentru pionierii din clasele a VII-a. e bine 
să organizați acțiuni care să aibă ca scop orientarea 
profesionala a viitorilor absolvenți. Puteti discuta pe 
teme ca : „Meseria care mă atrage", „Ce să fiu

Respecta și îndrăgește munca".
Un alt obiectiv însemnat și îndrăgit de voi este 

CUNOAȘTEREA REALIZĂRILOR PARTIDULUI. Pen
tru aceasta e bine să organizați o șezătoare pionie
rească unde prin poezii și cîntece dedicate partidului 
și patriei socialiste să va arătati recunoștința pentru 
copilăria voastră fericita. Cîteva excursii prin locali
tatea voastră va vor întregi cunoștințele despre cele 
mai noi realizări.

ZIUA TINERETULUI DIN R.P.R.

acțiunile la care vor participa pio- 
Zilei tineretului. Astfel, puteti orga- 
drumetii, competiții sportive, pro- 

Pentru a desfășură bine aceste ac ti’

2 Mai este ZIUA TINERETULUI din țara noastră. 
Alături de utemiști care în cinstea zilei de 2 Mai vor 
desfășura diferite activități interesante, vor fi prezenti 
și pionierii. E bine ca activele pionierești să stabi
lească din timp 
nierii cu ocazia 
niza excursii și 
grame artistice.
uni, activele pionierești au datoria să stabilească la 
ce concursuri sportive vor participa pionierii, sa or 
ganizeze învățarea de către copii a unor poezii și 
cîntece de tineret, dedicate partidului și patriei 
noastre socialiste. La 2 Mai, alături de întregul tineret 
al patriei noastre socialiste, pionierii își vor exprima 
încă o dată dragostea și recunoștința fată de partidul 
nostru, care asigura tinerei generații o viata fericita, 

viitor luminos.

detașament. 
care le va 

muncitor îna-

La C a s a

In aceste 
nierilor din 
șoară o vie activitate. Pionierii • 
din oraș petrec la cercurile de i 
aici o bună parte din timpul 
lor liber. La cercul foto, de 
exemplu, pionierii lucrează la 
fotografiile pe care le vor tri
mite în scurt timp la concursul 
de fotografii organizat de 
„Scînteia pionierului" și „Pala
tul pionierilor" în cinstea zilei 
de 1 Iunie. Sub îndrumarea 
tovarășei profesoare, fetele de 
la cercul micilor gospodine în
vață cum se pregătesc diferite 
dulciuri și prăjituri. Micii na- 
turaliști au început și ei munca 
pe lotul experimental. La ră
sadnița cu plante citrice, pio
nierii au făcut observații asu
pra puterii de germinație a 
semințelor de portocal și lămîi.

Sosirea primăverii a oferit 
din nou micilor turiști plăce
rea de a drumeți prin regiune. 
Pentru excursiile făcute la Că- 
soaia și Săvîrșin ei și-au pre
gătit hărți, au învățat cum să-și 
construiască 
noapte etc.

Activitate 
și pionierii 
Peste tot 
buna dispoziție.

N. DUMITRICĂ 
director 

pionierilor Lipova, 
reg. Banat

bogată desfășoară 
celorlalte cercuri, 

domnește veselia

In dorința cie a afla cit mai 
multe lucruri despre viafa și 
lupta comuniștilor în anii grei 
ai ilegalității, pionierii cercu
rilor de la Casa pionierilor 
din Iași au vizitat Casa 
memorială Ilie Pintilie. Pe 
toți i-a impresionat dîrze- 
nia cu care au luptat cei mai 
buni fii ai clasei muncitoare, 
întemnițați la Doftana. S-au 
oprit îndelung în fața vitrinei 
unde se află expuse cătușele 
și hainele pe care le-a purtat 
llie Pintilie ; au privit cu 
atenție documentele care vor
besc despre viața și activita
tea lui de neînfricat luptător 
comunist.

Din fiecare document, din 
fiecare exponat, pionierii au 
înțeles mai bine că pentru 
viața lor fericită de astăzi, 
pentru toate cuceririle dobîn- 
dite de clasa muncitoare, fiii 
devotați partidului nostru 
drag au suferit, și-au dat 
chiar și viața. Pionierii au 
hotărît să mai viziteze și alte 
locuri 
dului.

prof. C. STEL1AN
Casa pionierilor, Iași

Concursul nostru de fotografii 
In cinstea zilei de

„MICII TEHNICI
ENI" desen execu
tat de Borundel M., 
cl. a Vl-a C, Școala 
de 8 ani nr.

București.

V-ați întrebat, desigur, cînd au a- 
părut primele filme românești, cum 
începe istoria cinematografiei noas
tre. >,Lanterna cu amintiri" este un 
film care vă oferă răspunsul, pre- 
zentîndu-vă secvențe din filmele ro- 
mlnești vechi, care s-au păstrat în 
filmoteca noastră, filme în care au 
jucat cunoscuți actori romîni, înain
tași ai teatrului romînesc ca Maria 
Ciucurescu, Constantin Not tara, Tony 
Bulandra alături de tineri actori, as
tăzi fruntași ai scenei noastre, între 
care George Vraca și fon Finteștea- 
iiu. Aceste filme au fost realizate 
prin eforturile cineaștilor doritori să

creeze o cinematografie românească. 
Ei s-au lovit de multe opreliști, greu
tăți, întrucât regimul burghezo-mo- 
șieresc nu încuraja această acțiune 
patriotică, manifesta o nepăsare fă
țișă.

Vizionînd filmul „Lanterna cu 
amintiri" — emoționantă evocare a 
acestor prime încercări ale primilor 
cineaști romîni — în mod firesc faci 
comparația între condițiile vitrege 
ale creației noastre cinematografice 
în trecut și posibilitățile minunate de 
creație, de muncă pe care le are as
tăzi cinematografia noastră

M. D.



De multe ori, dragi prieteni, 
citesc gazeta voastră „Scânte
ia pionierului" la care sînt abo
nași cei doi copii ai mei, Adria
na și Ionel. Trebuie să vă spun 
că discuția pe tema „Cum ne 
comportăm?" începută nu de 
mult în paginile gazetei am ur
mărit-o și eu cu mult interes. 
Așa s-a făcut că m-am hotărât 
să vă scriu aceste rânduri.

Mai întîi, să vă povestesc o 
întâmplare. Era pe la mijlocul 
lui ianuarie. Trecuse de ora 
două după-amiază și Ionel nu 
se mai întorcea de la școală, 
lini făceam fel de fel de griji. 
De obicei, vine la timp acasă. 
De astădată a apărut după a- 
proaipe o oră.

— „Știi, mamă, în drum spere 

casă, am întâlnit un bătrîn. Du
cea un obiect greu. Se vedea 
că nu-i e ușor. Am hotărât îm
preună cu Eugen să-i dăm o 
mînă de ajutor. I-am dus omu
lui lucrul pînă acasă".

Vă închipuiți cât de bucuroa
să am fost cînd am auzit aceas
ta. Nu era pentru prima dată 
ciînd aflam astfel de lucruri. 
Atît Ionel cât și Adriana îmi 
povestesc foarte multe fapte 
despre comportarea frumoasă 
a colegilor lor, a pionierilor. 
„O fetiță oare a rămas să strân
gă hârtiile din clasă a găsit niș
te bani într-o bancă. Astăzi i-a 
înmînat copilului care îi pier
duse". „Bunica unui băiat e 
suferindă. Băiatul se ocupă 
acum de gospodărie. întreg de
tașamentul a hotărât să-1 ajute. 
Vom merge în fiecare zi câte 
doi dintre noi la el". Acestea 
sî-nit lucruri despre care vor
besc adesea copiii pe care îi 
cunosc. Astfel de gânduri și

preocupări vă fac cinste vouă, 
purtători ai cravatelor roșii. 
Iar cei dintâi, care se bucură de 
frumoasa voastră comportare 
sântem noi, părinții voștri.

SILVIA GORNEI 
funcționară C.F.R., Oradea

Cînd îl vezi pe un aeromo- 
delist lansîndu-și cu precizie 
avionul minuscul ești încîntat.

Cînd îl vezi pe jongler, la 
circ, aruncînd cu dibăcie în sus 
cercuri și bile, ești uimit.

Când îl vezi pe Perijoc 
Gheorghe aruncînd în aer... 
manualul de istorie nu mai ești 
însă nici uimit, nici încîntat. 
Ești supărat pur și simplu ! Nu 
glumesc : înaintea tezei de is
torie, Perijoc — după un prost 
obicei — a început să arunce 
cartea pentru a „ghici", chipu
rile-,. ce subiect vom avea ! E 
de Ia sine înțeles că nici mă
car Perijoc nu-și închipuie că 
în felul acesta poți afla ceva,

Ne gîndiserăm să-l ajutăm la 
lecții pe Spiridon Ion. învățam 
împreună, discutam despre cele 
citite dar el nu reținea mare lu
cru. Am încercat să vedem 
despre ce e vorba și am reușit. 
Spiridon nu era destul de atent! 
Ședea liniștit, asculta lecția pe 
care unul din noi o citea, dar 
el se gândea în altă parte. Am 
aflat astfel că Spiridon nu știa 
să... învețe I Cineva a avut o

CONCURSUL CULTURAL-ARTISTIC AL PIONIERILOR
Fetița din Gherăseni

Cînd a apărut pe scena ci
nematografului „N. Bălcescu“ 
din Buzău, Lenuța a privit ti
mid la sala care fremăta în 
așteptarea... solistei anunțate. 
Solista era ea, Bănuță Lenuța, 
pionieră din comuna Gherăseni. 
Și timiditatea ei de-o clipă i-a 
făcut pe mulți să creadă că nu 
prea e pregătită pentru con
curs... Dar Lenuța a prins să 
cînte. Și cîntecul ei, izvorât din 
inimă parcă, a pătruns în su
fletul ascultătorilor, i-a ferme
cat. Și nici n-au încetat aplau
zele care-i răsplăteau întîiul 
cîntee, și vocea caldă a Lenuței 
a dat glas și celui de-al doilea: 
„Ce frumoasă-i viața noas
tră !...“

Cine a învățat-o pe pioniera 
din Gherăseni să cînte ? Satul' 
— colectiviștii, tineri și bătrâni, 

dar făcea lucrul acesta numai 
așa, ca să vedem noi cât e 
de grozav. Pe urmă, s-a apuca* 
să arunce și cărțile altor colegă. 
Noi i-am spus : „Ceea ce faci 
tu, Perijoc, este lipsă de respect 
față de carte, față de învăță
tură ! Manualul ți-a foist dat ca, 
să înveți, nu ca să te distrezi, 
dacă asta se mai poate numi 
„distracție

Dar e foarte greu ca Perijoc 
să-și recunoască vina. Fie că 
lovește un coleg, fie că ia o 
notă slabă, fie că e dat afară 
de la vreo oră pentru că tulbu
ră lecțiile — el surâde cu seni
nătate de parcă nimic nu s-ar 
fi întâmplat ! Cu toată. încăpă- 
țînarea lui Perijoc, noi sântem 
hotărîți să-l ajutăm să se în
drepte, atît pe el oît și pe prie
tenii săi Miu, LTță și Prunache, 
care sînt tot atît de îndiscipli- 
nați. Majoritatea clasei e for- 

idee : să citim un fragment, Spi
ridon să povestească ce a înțe
les, apoi să citim alt fragment, 
Spiridon să povestească iar, și 
așa mai departe. Pînă la urmă, 
ce credeți ? Spiridon a reținut 
bine cele citite, a început să-1 
intereseze lecția, a devenit 
atent. Acum are note mai bune 
și sperăm că va progresa și 
mai mult. Principalul, cînd îl 
ajuți pe un coleg la învățătură, 
este să nu-i explici tu încă 
odată lecțiile pe care le-a ex
plicat tovarășul profesor, ci 
să-1 ajuți să devină mai orga
nizat, mai perseverent, mai 
exigent față de el însuși, mai 
încrezător în forțele lui. Pe 

care în diminețile clare, în- 
dreptîndu-se spre câmpurile co
mune, nu mai doinesc „eterna 
jale“ ci, prin versul lor, lasă 
să cînte viața cea nouă, liberă 
și fericită. Iată cine a învățat-o 
pe Lenuța să cînte...

Către prânz, juriul a anunțat 
rezultatele : fetița din Gheră
seni, Bănuță Elena a primit 
locul I soliști vocali, alături de 
alți doi mici soliști. — Negu- 
lescu Ana din Padina și Arde- 
leanu Mioara din Beceni.

ȘT. Z.

La Foeșanî
O zi însorită de aprilie. Du

minică. Dis-de-dimineață, pe 
drumul ce duce spre Casa ra
ională de cultură se îndreaptă 
mașini ce duc cu ele pionieri 
din toate colțurile raionului 
Focșani. Aci se desfășoară as
tăzi faza raională a concursului

mată din copii harnici, cuviin
cioși, adevărați pionieri. Aceș
tia vor reuși pînă la urmă să-i 
facă și pe Perijoc, Miu, Pruna- 
che, Uță să se comporte cum 
se cuvine.

POPA GH. PETRE
corn. Brănești. reg. Ploiești

urmă, învață el și singur, ba 
chiar te întrece !

CREȚU N, MARIA
cl. a V-a, corn. Corbu de Sus, 

reg. Dobrogea

cultural-artistic. Sînt 35 de for
mații artistice, în total cam 
3 000 de pionieri și școlari, care 
vor face să răsune în această 
sală cîntecul și jocul, veselia și- 
voia bună. Concursul începe. 
Pe scenă apar pionierii din co
muna Broșteni. O dată cu cîn- 
tecele lor, ei au adus aci susu
rul apelor Milcovului, foșnetul 
pădurilor la poalele cărora este 
așezat satul și bucuria vieții 
noi pe care o împărtășesc ală- 
turi de părinții lor, colectiviștii 
comunei Broșteni.

Apoi urmează formațiile al
tor și altor comune:

Corul Școlii de 8 ani din O- 
dobești, care numără circa 140 
de pionieri și școlari, s-a bucu
rat de cel mai mare succes. 
Nici cei din Jariștea nu s-au 
lăsat mai prejos. Piesa „Spre 
stele" a stîrnit multe aplauze. 
Au urmat dansurile prezentate

ț Micii apicultori de la Școala de 8 ani nr. 172 din 1 
| București, sub îndrumarea profesorului de științe | 

naturale, la controlul stupilor.

LA DISCUȚIA DESPRE 
„CUM NE COMPORTĂM ?” 
NE-AU MAI SCRIS: Vătafu 
Nela, com. Drăcșanî, reg. 
București; Michi Vasile, corn. 
Zaul de Cîmpie, reg. Mureș — 
Autonomă Maghiară ; Silaghi 
Octavian, com. Tăuten, reg. 
Crișana ; Popescu Dragomir, 
eoni. Poiana Ștampei, reg. Su
ceava ; Alion Ilinca, corn. Po
iana, reg. Galați; Popescu 
Victoria și Popescu Niculina 
com. Ungureni, reg. Ploiești ; 
Oncu Adrian, corn. Tomești, 
reg. Hunedoara ; Cîmpoeșu 
Petru, corn. Pușcași, reg. Iași ; 
Cîuciur Ioana, corn. Cașvana- 
Codru, reg. Suceava ; Olosu- 
teanu Rodica, Mediaș ; Furtu
nă Stelian, corn. Gura-Teghii, 
reg. Ploiești.

Publicarea numelor celor 
care participă la discuția noas
tră continuă în numerele vii
toare.

ȘI ȘCOLARILOR
de pionierii din comuna Năru- 
ja. Coloritul bogat al costume
lor, interpretarea bună au plă
cut tuturor.

Și de data aceasta juriul a 
avut mult de lucru căci toate 
echipele s-au prezentat bine și 
au adus cite ceva nou.

Locul 1 la cor a fost cîștigat 
de pionierii Școlii de 8 ani din 
Odobești. Cei din Jariștea au 
ocupat locul I la teatru. Din 
rîndurile soliștilor s-au eviden
țiat pionierele Popa Ținea de 
la Școala de 8 ani Popești, Ma- 
covei Elena din Ciudești și al
ții. Tîrziu, seara, din sala Casei 
raionale de cultură se mai au
zeau cîntecele și dansurile co
piilor din întreg raionul Foc
șani adunați la concurs.

COSTEL STANBOALĂ
DUMITRU MANOLACHE 

activiști ai Comitetului raional 
U.T.M., Focșani

k

o zi
DE NEUOTÂT
De nenumărate ori au ră

sunat cîntece voioase în sala 
de festivități a Palatului pi
onierilor din Capitală, de 
nenumărate ori ea a găzduit 
întîlniri ale copiilor cu mun
citori fruntași, cu oameni de 
știință. Și astăzi este iarăși 
sărbătoare. Sărbătoarea îm
plinirii vârstei de 14 ani și a 
primirii buletinului de iden
titate. Au venit mulți pio
nieri din raionul Lenin, și, 
cum evenimentul acesta 
este deosebit, au fost invi
tați și oaspeți : tovarășul 
prim-secretar al raionului 
U.T.M., Cornel Bianu, tova
rășul colonel Emil Panduru 
și tovarășul Constantin 
Oprea, muncitor fruntaș de 
la Uzinele „Vulcan".
„Voi pășiți pe drumul matu
rității, pe drumul formării o- 
mului cu multe cunoștințe, 
bine pregătiți, a cetățeanului 
de care partidul și patria 
noastră are nevoie..." Cuvin
tele tovarășilor invitați sînt 
ascultate cu mult interes. Și 
poate că pionierul Florea 
Marian se gândește că se a- 
propie tot mai mult de reali
zarea dorinței lui de a de
veni constructor de mașini. 
Ca, de altfel, și Cristoloveanu 
Sorin sau Danielescu Ioana, 
Delibatov Natalia sau Nego- 
escu Florian, care au visuri 
la fel de frumoase.

„...Visurile voastre se îm
plinesc cu fiecare zi, Ie spu
ne, ghicindu-le parcă gîndu- 
rile, tovarășul Constantin 
Oprea. El le vorbește cu în
suflețire despre secția în 
care lucrează, despre dra
gostea cu care a muncit ca 
să devină strungar de pre
cizie, strungar fruntaș.

Copiii știu cît adevăr cu
prind cuvintele muncitoru
lui. Sub ochii lor se înfăp
tuiesc atîtea și atîtea lucruri 
minunate. Tn curând vor con
tribui și ei la realizarea a- 
ceasta, de aceea momen
tul acesta, al pășirii lor pe 
drumul maturității, al primi
rii buletinului este un eveni
ment important tn viața lor.

ELENA TOFAN



pE jjy
OGOARELE
ÎNFRĂȚITE

Cu mîînîle pe volan, rotin- 
du-1 ușor în stînga și-n dreapta, 
Florea, șoferul, asculta încîntat 
duduitul egal al motorului, ma- 
soara parcă cu privirea drumul, 
pînă departe.

-— Casele... frumoase case are 
satul nostru ! Uite-1, acuși ajun
gem !

Cum omul de alături nu-i răs
punse, șoferul renunța să-i mai 
vorbească.

De fapt, Stelian. care-1 însoți
se la cariera de piatră, dăduse 
din cap, aprobîndu-1. Se uită 
cu căldură la tînărul șofer. A- 
vea dreptate. Ei, colectiviștii 
din Tuzla, regiunea Dobrogea, 
au o gospodărie frumoasă, cu 
acareturi multe ; în sat s-au ri
dicat în ultimul timp sute de 
case noi, o școală nouă, un nou 
cămin cultural. Acestea toate 
le-au făcut ei, prin munca lor, 
înfrățiți, lucrînd pămîntul lao
laltă. Dar gospodăria colectivă 
a schimbat nu numai fata satu
lui. Florea, bunăoară. E șofer 
pe unul din cele patru auto
camioane ale gospodăriei co
lective. De cum se luminează, 
pornește cu autocamionul să 
aducă piatră — temelie pentru 
noi construcții pe care le vor 
ridica colectiviștii anul acesta...

Șoferul întoarce din cînd în 

cînd capul, îl privește atent 
pe vecinul său. La ce s-o fi 
gîndind el acum ?

...Gafar Sefica. tătăroaica. 
Lucrează la grădină. Femeie 
inimoasă, membră în consiliul 
de conducere. Cînd s-a pus pro
blema măririi suprafețelor la 
grădină, a fost printre primii 
care s-au înscris la cuvînt. Și 
vorba ei și a altor colectiviști 
a devenit hotărîre. Suprafața de 
grădină va fi dublată anul a- 
cesta : au cîștigat experiență în 
grădinărit, și-au completat cu
noștințele la învătămîntul a- 
gro-zootehnic. Numai pe pro
dusele legumicole pe care le 
vor trimite pe piețele orașului, 
pot obține pînă la două mili
oane !

Astfel de oameni, cu inițiati
vă, hotărîti, harnici găsești în 
orice sector din gospodărie. La 

ferma de păsări, la cele șase 
incubatoare moderne, de unde 
s-au scos numai în primăvara 
aceasta mii de pui, lucrează 
oameni cu experiență îndelun
gata, ca Petra Cîrjan sau Ste- 
liana Panait; dar și utemista 
Margareta Busogeanu. Are nu
mai șaptesprezece ani, însă știe 
la fel de bine să „citească" ter
mometrele instalate la incuba
toare, să stabilească temperatu
ra normală, umiditatea. Roșu 
Sava, utemist și el, este elec
trician aci, la statia de incuba
toare.

Săteni, sortiți altădată să 
trăiască în neștiință, în bordeie 
de lut, sînt astăzi oameni cu 
preocupări interesante, cu în
vățătură...

Cam la toate acestea se gîn- 
dea secretarul în clipa cînd șo
ferul, curios, îl întrebă :

— La ce te gîndești, tova
rășe ?

— Ei, mă gîndesc și eu... Dar 
uite c-am ajuns •' Si, coborînd 
împreună din cabină, Stelian, 
secretarul de partid, îl bate 
zdravăn cu palma pe umăr: E 
bine, Florea, e bine 1 Sa-i dam 
zor. Ne așteaptă băieții, con
structorii — să descărcăm pia
tra...

AL. DINU IFRIM

Altădată diminețile primăverii erau obiș
nuite să întâmpine pe clasicul semănător cu 
„traista subsuoară" desprins din poezia lui 
Vj Alecsandri, semănătorul ce, „pășind de-a 
lungul brazdei, pe fragedul pămînt" zvîrlea 
sămânța, după vînt.

Primăvara aceasta, însă, cînd sărbătorim 
un an de cînd Marea Adunare Națională a 
consfințit încheierea colectivizării agricultu
rii în întreaga țară, soarele, oricît de dimi
neață și-ar arăta fruntea înroșită la orizont, 
nu mai conturează umbra alungită a semă
nătorului singuratic și neajutorat.

Au ieșit pe cîmp puternice tractoare cu se
mănători mecanice și cu pluguri cu multe 
brăzdare — solie a muncitorilor din uzinele 
noastre. Au luat cîmpia de-a lungul și de-a 
latul, ară, seamănă și grăpează. Duduitul 
susținut al tractoarelor se aude cînd aproape, 
cînd departe în zare. Tarlalele sînt lungi și 
largi. Nu mai sînt despărțite de zonele de 
ciulini, pir și pălămidă — răzoarele de altă
dată ale loturilor înguste, individuale.

Pe deasupra ogoarelor nesfîrșite zboară 
uriașe păsări cu două rînduri de aripi me
talice, avioanele, care împrăștie îngrășă
minte chimice în pămîntul reavăn. Trec pe 
deasupra cu iuțeală și se îndepărtează pînă 
cînd zgomotul lor caracteristic nu se mai 
aude. Se aud însă permanent motoarele, care 
pompează apa în șănțulețele speciale pentru 
irigații. Așa după cum a dispărut imaginea 
singuraticului semănător, a dispărut în pre
zent și imaginea asinului sau a calului ce se 
învîrteau continuu, pentru a pune în mișcare 
roata grădinarului.

Drumurile bărăganelor sînt astăzi bătute 
de camioanele, mașinile și agregatele gospo
dăriilor agricole colective.

Și peste tot, în jurul mașinilor, stăpîni 
peste ele, stăpîni peste ogoarele și holdele 
unite, stăpîni ai cîmpiei și ai satului nou, co
lectiviștii cu fruntea luminoasă și viața se
nină întâmpină răsăriturile noi în diminețile 
primăverii patriei noastre.

M. CALIN

In fotografia de sus: 
Cîțiva artiști amatori din 
comuna Marișel. regiu
nea Cluj, înainte de a in

tra în scena.

Baza tehnica a agricul
turii noastre socialiste 
crește continuu. In foto
grafia din stingă : un nou 
lot de tractoare gata sa 

brăzdeze cîmpurile.

Pionierii și școlarii din 
Mogoșoaia îngrijesc cu 
multa dragoste vițeii co- 
lectivei-Fotografia de jos.

Ce mi-a dat gospodăria colectivă
Avem o colectiva bogată, 

multimilionara. care a 
schimbat din temelii și via
ta satului și traiul țăranilor 
muncitori. Cine n-a trecut 
pe la noi de mai multi ani, 
pur și simplu nu va mai re
cunoaște satul. Acum avem 
lumina electrică, dispensar, 
cămin cultural, casă de naș
teri, școala medie, magazin 
de produse industriale, bi
bliotecă, iar numărul caselor 
noi trece de 600. Dar ca să 
înțelegeți mai bine ce a în
semnat gospodăria colectivă 
In viața oamenilor de aici, 
«• tn viața mea, bunăoară, 
Un sa va povestesc cîte ceva 
din trecut

Eu eram cel mai sărac om 
din sat. N-aveam o palma 
de pămînt, n-aveam nici 
casă ; stăteam cu chirie. Ca 
sa-mi țin zilele, slugăream 
ziua și noaptea pe la chia
buri. Am fost argat, văcar, 
porcar. Ce mai încoace și-n 
colo: duceam o viață de 
cîine. Și cine sînt acum ? 
Iată. De mulți ani numele 
meu — și cu asta ma mân
dresc — se afla trecut pe 
panoul fruntașilor. Tot satul 
ma respectă 1 Apoi, eu. să
racul săracilor de altădată, 
mi-am durat casă nouă, de 
zid, învelita cu țigla, așa cum 
nici n-am îndrăznit sa visez 
pe vremea burgheziei. Co

piii mei — Ionica, Mariuța 
și Gica — umbla la școala 
cu toții. (Pe cînd eu m-am 
deprins cu cartea abia în a- 
nii noștri). Sînt bine îmbră- 
cați și hrăniți. Eu și nevasta, 
avem tot ce ne trebuie în 
gospodărie, ducem un trai 
cu adevărat îmbelșugat. Și 
e firesc sa fie așa, deoarece 
numai anul trecut, de exem
plu, pentru cele 800 de zile 
muncă lucrate, am primit de 
la gospodărie mii de kilo
grame de cereale. într-un cu
vînt, gospodăria agricola co
lectiva mi-a dăruit și demni
tatea de om al muncii, și 
bunăstare, si belșug.

ION CRISTEA 
colectivist 

G.A.C. „Lumea Nouă', 
comuna Curtici, 

raionul Arad

Mmlt îmi place...
Mult îmi place mie vara
Să văd lanuri aurii,
Și s-aud din depărtare. 
Glasuri multe de copii.

S-aud păsări ciripind. 
Să văd fluturi mulți zburînd
Si s-aud venind din zare 
Uruitul de tractoare.

Si să văd mașinile 
Secerîndu-mi grînele. 
Si colectiviști în zori 
Strîngînd snopi pe urma lor...

BARBU FLORICA 
cl. a V-a A.

Școala de 8 ani Zîmbreasca, 
raionul Roșiori de Vede

mi-e gospodăria
Foaie, foaie ca lumîia
Dragă mi-e gospodăria 
Că muncim toți laolaltă 
Viața ni-e îmbelșugată.

Primăvara pe ogoare,
Duduie multe tractoare. 
Iar văzduhul tot răsună 
De cîntec și voie bună.

Dacă vii în sat la noi
Toate casele sînt noi
De cînd e gospodărie — 
Orișicine să o știe.

Avem și lumină-n case. 
Radiouri, aragaze.
Toate acestea, măi bădie. 
De cînd e gospodărie !

Și iar foaie ca lămîia
Dragă mi-e gospodăria I 
Toți cu drag vin să muncească 
Colectiva să-nflorească I

VLAICU LIDIA 
cl. a Vl-a D, 

comuna Romînaș, raionul 
Zalău



Desfășurînd larg întrecerea socialista, oame
nii muncii de pe tot cuprinsul patriei întâmpina 
marea sărbătoare de la 1 Mai, cu realizări dintre 
cele mai de seamă în producție.

SONDE FORATE ÎNAINTE DE TERMEN

Colectivul sectorului de foraj Liliești, regiu
nea Ploiești, obține noi succese în forarea rapida 
a sondelor. Astfel, brigada de sondori condusa 
de maistrul Ion Vlaicu a forat cu 14 zile mai 
devreme sonda nr. 213, iar brigada lui Ion Moise 
a predat sonda nr. 218 cu 17 zile înainte de ter
menul planificat Totodată, prețul de cost al 
forajului a fost redus cu 4,60 lei pe metru.

19 400 TONE PEȘTE PLAN

Minerii din bazinul carbonifer Schitu-Golești, 
regiunea Argeș, au extras pîna la 10 aprilie, 
peste planul Ia zi, mai bine de 19 400 tone de 
cărbune.

FRUNTAȘI LA ÎNSĂMINȚĂRI

Colectiviștii din raionul Faurei, sprijiniți 
Îndeaproape de mecanizatori, au terminat toate 
araturile de primăvara și însamîntările din epoca 
L Acum, pe ogoarele raionului se desfășoară cu 
succes semănatul porumbului.

PRODUSE 1N VALOARE DE 1 237 000 DE LEI

în primele trei luni din acest an, Fabrica de 
mobila ,,23 August" din Tg. Mureș, * produs 
peste plan 791 garnituri de mobila tip „Căliman 
I", 91 garnituri de mobila combinata. 110 gar
nituri de mobila de sufragerie, 200 bucăți bu
fete „Caliman", 160 fotolii etc. Valoarea totala 
a produselor realizate peste plan în aceasta pe
rioada se ridica la suma de 1 237 000 de lei.

CU 7 ZILE MAI DEVREME

într-o consfătuire tinuta recent, colectivul 
șantierului de blocuri din Calea București 
(Craiova), s-a angajat ca în cinstea zilei de 1 Mai 

sa dea în folosința blocul A4, compus din 60 de 
apartamente, cu 7 zile înainte de termen.

CONSTRUCȚII NOI LA SATE

în satele și comunele raionului Lugoj vor fi 
durate anul acesta numeroase construcții social- 
culturale. Bunăoară, la Știuca și Visag vor fi ri
dicate noi școli de 8 ani, iar la Șanovita o școala 
de 4 ani. La Ictar, Ghizela, Sinersig, Vermeș, He- 
rendești și alte localități vor fi ridicate noi că
mine culturale. în cinstea lui 1 Mai, constructo
rii s-au angajat sa dea în folosința înainte de 
termen cîteva din aceste obiective.
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CLUBUL ELEVILOR

IDe curînd, elevii Școlii profesionale „7 Noiembrie* 
din Craiova au primit în folosință un nou club, dotat cu 
Isală pentru bibliotecă, sală de șah, mese de tenis, apa

rate de radio etc. Organizația U.T.M. din școală inițiază 
la club numeroase acțiuni interesante, atractive. Așa, 

Ide exemplu, aici pot fi vizionate în fiecare duminică fil
mele preferate de elevi. Tot aici au loc seri literare, seri 

Ide poezie, simpozioane etc. care-i ajută pe elevi să-și pe
treacă timpul liber cît mai plăcut și mai instructiv.

I TINERII COLECTIVIȘTI ÎNVAȚĂ SĂ CÎNTE
LA ACORDEON

Pentru a veni în sp rijinul îmbunătățirii activității ar- 
itistice la sate. Casa raională de cultura în colaborare cu 

comitetul raional U.T.M. Huși au organizat un curs mu- 
Izical Ia care tinerii colectiviști din raion vor învăța să 

cînte la acordeon. Programa cursului prevede ca în 80 
Ide ore elevii să audieze lecții de teorie, iar în 160 de 

ore să facă aplicații practice.

NOI BAZE SPORTIVE PENTRU STUDENȚI
Recent, la Tg. Mureș s-a amenajat pentru studenți 

una din cele mai moderne baze sportive din țară unde 
I pot fi practicate zeci de discipline sportive. De asemenea, 

studenții Institutului politehnic din Capitală au primit de 
curînd în folosință un frumos complex sportiv, iar stu
denții Universității timișorene și cei ai Institutului peda
gogic de trei ani din București au primit în folosință 

■ săli moderne pentru gimnastică. Asemenea baze sportive 
Is-au amenajat sau se amenajează în toate centrele uni

versitare din țară.

Din noul peisaj industrial al patriei : Combi
natul de cauciuc sintetic de la Onești (vedere 

parțială).

Prin grija partidului și a guvernului, tine
retul patriei noastre are la dispoziție nenir 
mărale case de cultură, cluburi, biblioteci, in
stituții de artă etc. pentru dezvoltarea sa spi
rituală.

în fotografie : Un aspect de la Școala da 
coregrafie din Capitală.

O crimă.
revoltătoare

Telegramele de protest se 
succed amețitor; protestea
ză oamenii muncii din țara 
noastră, din Berlin, Roma, Mos
cova- Londra, Paris, Bruxelles, 
Zurich... Protestează oamenii 
înaintați de pretutindeni: că
lăul Franco — fascistul care de 
aproape 30 de ani sugrumă li
bertatea poporului spaniol — a 
făptuit o nouă și monstruoasă 
crimă. Julian Grimau, fiu devo
tat al eroicei Spânii, vajnic lup- 
'iy tor antifascist, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Spania, condam
nat joia trecută la moarte prin-

tr-o sentință samavolnică a 
Consiliului de Război din Ma
drid, a fost ucis, în zorii zilei 
de sîmbătă, de plumbii călăilor 
franchiști.

Fărădelegea aceasta, mon
struoasa crimă a fasciștilor spa- 
nioli a zguduit de mînie și in
dignare inimile tuturor oame
nilor cărora le este scumpă ca
uza democrației, păcii Și pro
gresului omenirii.

Pentru salvarea vieții lui Gri
mau au manifestat mii de oa
meni în fafa ambasadelor spa
niole din Paris, Londra, Stock
holm, Copenhaga, Roma... au JULIAN GRIMAU

înfierat crima pregătită de fran
chiști numeroase partide și or
ganizații, au intervenit în fa
voarea lui Grimau șefi de state, 
cardinali, personalități politice 
din lumea întreagă. în (ara noas
tră oamenii muncii adunați în 
mitinguri în întreprinderi și in
stituții și-au exprimat senti

mentele de solidaritate cu Gri
mau și, alături de milioanele de 
oameni din celelalte state so
cialiste, din lumea întreagă au 
cerut să fie oprită mina călăi
lor, să fie salvată viața neîn
fricatului luptător comunist.

Regimul fascist de la Madrid 
a refuzat însă să dea ascultare 
glasului oamenilor cinstiți, asa- 
sinîndu-1 pe Julian Grimau. Dar 
nici schingiuirile cele mai bar
bare, nici sentința odioasă n-au 
reușit să-l îrdrîngă pe eroul co
munist Grimau. în fafa tribuna

lului fascist, Grimau a declarat: 
,.Nu mă sperie sentința. Am fost 
comunist 25 de ani și voi ră
mâne comunist I "

Soldat devotat al P.C. din 
Spania, Grimau a luptat la pos
tul său din timpul războiului 
civil și pînă în ultima clipă a 
vie(ii sale neînfricate. Figura 
sa luminoasă va rămîne în veci 
în inimile oamenilor cinstifi de 
pretutindeni, pildă vie de slu
jire devotată a intereselor 
clasei muncitoare, a poporului 
său, a cauzei comunismului.

în locul lui Grimau se vor 
ridica alți zeci și zeci de lup
tători. Căci așa cum spune 
unul din marii poefi spanioli, 
nici unul din luptătorii împo
triva beznei nu e singur : ,,Oh, 
no. Nosotros. Aucho / mar. Oi- 
dncs" („Oh, nu. Sîntem noi toți. 
/Mare imensă. Ascultați-ne" )
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Pe valea Trotușului se ridică clădirile 
marelui complex al Combinatului Chimic 
de la Borzești.

Complexul de la Borzești constituie una 
dintre importantele realizări obținute de 
regimul nostru. El cuprinde rafinăria, ter
mocentrala și combinatul chimic.

Instalații modeme, automatizate în ma
re măsură, asigură desfășurarea proceselor 
tehnologice în cele mai bune condiții. Toa
te procesele tehnologice de fabricare sînt 
controlate și dirijate în permanență de la 
tablourile de comandă.

Care sînt materiile prime folosite în ca
drul acestui mare combinat chimic ? Pe
trolul, sarea- gazul metan — principale bo
gății ale subsolului patriei noastre. Din 
ele se obțin produse sodice și clorosodice, 
îngrășăminte chimice, materiale plastice și 
diferite substanțe împotriva dăunătorilor. 
Clădiri mari, luminoase, instalații impre
sionante prin mărimea și complexitatea 
lor, un păienjeniș de conducte de sticlă și 
metal, butoane și becuri, care sclipesc pe 
tablourile de comandă ale instalațiilor, așa 
apare combinatul în ochii vizitatorului.

Ajungem și la secția de alcooli grași. A-

ceștia se întrebuințează la fabricarea unor 
elemente chimice necesare în. industria 
maselor plastice. Peiste tot predomină aici 
culoarea albă. Totodată te impresionează 
înaltul nivel tehnic la care se lucrează în 
această secție. întregul proces de produc
ție este urmărit și controlat de la tabloul 
de comandă. De asemenea, te impresio
nează prin înălțimea ei și instalația de hi- 
drogenare sub înaltă presiune, care este 
construită pe un schelet metalic de 22 m 
— instalația constă dintr-un reactor care 
este făcut din oțel special, rezistent la 
presiuni ridicate.

In laboratoarele de cercetări și control 
tehnic ale combinatului specialiști ou 
înaltă calificare urmăresc cu ajutorul apa
raturii moderne calitatea produselor. Aici 
se lucrează la continua îmbunătățire a ca
lității și la obținerea de noi produse.

In cadrul industriei noastre chimice, 
combinatul chimic de la Borzești consti
tuie un obiectiv important, care contribuie 
la înflorirea economiei noastre socialiste.

In fotografie : vedere generală a Combi
natului Chimic Borzești.

RODICA ALBU
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pionierilor pregătesc flori 
multicolore, care se întrec 
în frumusețe cu cele din 
grădini. Cum puteți con
fecționa aceste flori ? 
Din pînză vopsită, sau 
din resturi de siion colo
rat. Se pot face : flori de 
măr, albăstrele, narcise, 
maci, garoafe, trandafiri 
etc.

Pentru a executa o 
crenguță de „flori de 
măr“, de exemplu, pe lin
gă silon de culoare roz- 
pal, este nevoie de sîrmă 
de cupru de 1 mm gro
sime (pentru crenguță), 
sîrmă subțire (liță) pentru 
codițe, hîrtie creponată 
maron, puțină pînză verde 
apretată în gelatină (pen
tru frunze) și cîteva fire 
de muline galben (pen
tru stamine).

Iată cum procedăm : fa
cem un tipar din carton 
(fig. 1) pe care îl dese
năm cu creionul pe par
tea lucioasă a silonului, 
apoi decupăm cu foarfecă 
15—-20 floricele. Facem, a- 
poi cîteva stamine din 
mulinâ galben (înfășurînd 
firul pe două capete de 
3—4 ori) ; punem aceste 
fire în mijlocul unei flo
ricele și le fixăm în felul 
următor :
de cusut mai mare 
care am introdus 
fire de sîrmă subțire) din 
spate înspre față și îna
poi. Peste aceste fire (fig. 
2) răsucim bine sîrmă sub
țire în spatele florii și 
formăm din ea o codiță 
de 4—5 cm. Staminele le

fîșie de hîrtie creponată.
După ce am executat 

astfel cele 15—20 flori
cele, trecem la montarea 
lor pe crenguță. Pentru a- 
ceasta trebuie să avem o 
sîrmă de cupru lungă de 
20 cm și alta de aproxi
mativ 50 cm. îmbrăcăm 
sîrmă mică cu hîrtie cre
ponată, cca 2—3 cm; Ia 
această distanță aplicăm 
un buchet format din 3— 
4 floricele mici de măr, 
pe care-1 fixăm de cren
guță, înfășurînd peste co
dițele lui hîrtia crepo
nată. Adăugăm puțin mai 
jos, la 2—3 cm. două 
frunzulițe mici din pînză 
verde, pe care, de aseme
nea, le înfășurăm pe cren
guță o dată cu 
această bucată

aplicăm două buchete de 
flori; trecem apoi la 
crenguța mare, unde pro
cedăm la fel.

După ce am montat pe 
aceste trei buchete de 
flori pe o distanță de a- 
proximativ trei sferturi 
din lungime — adăugăm 
și crenguța mică unin- 
du-le prin același proce
deu, în 
obține 
flori de 
murele.

așa fel încît vom 
o crenguța de 
măr cu două ră-

prof. JEANA 
SCĂRLĂTESCU

trecem un ac
(în 

două

Zilele însorite ale primăverii 
înveselesc fiecare colț din na
tură. Plantele străpung cu pu
tere pămîntul, dornice de căl
dură și lumină. Animalele a- 
leargă încoace și încolo com- 
pletînd tabloul minunat al pri
măverii. Dar și ciripitul vesel 
al gingașelor făpturi din came
ra de incubație a cercului 
cilor crescători de animale 
la Palatul pionierilor din Bucu
rești, vestesc frumosul anotimp, 
care le-a dăruit viața. Abia ie- 
șiți din învelișul calcaros al 
oului și îmbrăcați în haine ca
tifelate, aurii, micile făpturi 
privesc nedumerite la cei care-i 
înconjoară. La creșterea și în
grijirea lor contribuie și mîi- 
nile harnicilor pionieri.

Incubatorul nostru este așe
zat într-o cameră curată, aeri
sită, în care temperatura nu de
pășește 22° C. Dornici să cu
noască cît mai mult din tainele 
incubației, pionierii m-au asal
tat cu nenumărate întrebări. 
Explicațiile necesare le-au pri
mit pe loc. Astfel ei au aflat 
lucruri noi în legătură cu avan
tajele pe care le prezintă incu
bația în sectorul avicol. In ca
mera de incubație, pionierii au 
putut observa la ovoscop (fig. 1) 
„bănuțul" celor 100 de ouă des
tinate incubației. Apoi au fost 
așezate în incubator, ținînd sea
ma de o serie de factori ca S 
temperatura în primele 1 zile 
să fie de 39,5° C, la 12 zile de 
39°C, iar după 12 zile de 38,5°C; 
umiditatea să fie asigurată, pu- 
nînd zilnic apă în cele 2 jghear 
buri aflate deoparte și de alta 
a incubatorului, aerisirea să se 
facă prin cele două site aflate 
deasupra incubatorului. Zilnic, 
ouăle sînt întoarse la ore fixe • 
în primele 14 zile, de 3 ori pe 
zi, iar după 14 zile odată pe

zi, perioada totală de incubație 
durînd 21 de zile.

Ultimele zile ale incubafiei 
au coincis cu zilele însorite ale

molatici ea 
aur- puișorii 
farfuriile cu

primăverii, cind 
niște bulgărași de 
s-au repezit spre 
tarife și iaurt care-i așteptau 
spunîndu-le parcă ..poftă 
bună!" (fig. 2). Hrana servită

la timp, constînd din ouă fierte- 
untură de pește, briază de vaci, 
morcovi rași, făină de cereale

le-a dat In scurt timp putere
(fig. 3). Scoși zilnic Ia soare, ei

obișnuit cu aerul, 
contribuie la creșterea și dez
voltarea lor rapidă, (fig. 4).

prof. FLORICA BRACACIU

hîrtia. Pe 
de sîrmă,

A ană dispoziție.
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Tetratlonnl prieteniei
Penii u școlarii din țările so

cialiste, gazeta pionierilor po
lonezi, „Swiat Mlodych", cu 
sprijinul F.M.T.D., a inițiat cu 
7 ani în urmă un mare concurs 
atletic. Întrecerile finale ale 
concursului se țin în fiecare an 
într-una din țările socialiste.

Acest concurs cuprinde patru 
probe. Alergătorii sînt chemați 
sa se întreacă pe distanta de 60 
m plat. Cei pasionați de „zbor" 
pot participa la săritura peste 
ștachetă, ridicată cit mai sus. 
sau se pot întrece la săritura 
în lungime. A patra probă este 
aruncarea mingii de oină, și, 
desigur, că și ea va atrage 
mulți copii dornici să-și mă
soare forțele.

Pionierii patriei noastre au 
toate condițiile să-și desăvîr-

șească pregătirea sportivă pen
tru a participa la întrecerile 
„Tetratlonului prieteniei".

Etaipele întrecerilor au fost 
stabilite după cum urmează :

— Etapa I-a (pe școală) care 
s-a încheiat la data de 21 apri
lie 1963.

— Etapa a Il-a (pe raion) se 
va desfășura în zilele de 27 și 
28 aprilie.

— Etapa a 111-a (pe regiune) 
are loc în zilele de 4 și 5 mai.

Sîntem convinși că toți cei 
care veți participa veți fi ani
mați de dorința de a obține re
zultate cit mai bune. Echipa 
cîștigătoare va avea cinstea să 
reprezinte sportul nostru pio
nieresc în întrecerile finale.

Anul trecut, în R. P. Bulgaria, 
echipa Școlii medii nr. 2 din 
Brașov a obținut locul I, cuce

rind „Cupa prieteniei". Trebu
ie să vă străduiți ca și în acest 
an să obțineți un loc fruntaș, 
să contribuiți la desfășurarea 
cu succes a acestui mare con
curs internațional pentru copii.

Finala „Tetratlonului priete
niei" va avea loc, anul acesta, 
în luna iulie într-o localitate 
din R. P. Polonă, Slowa Hoska. 
Care echipă, cîștigînd etapa re
gională, va ajunge acolo ? La 
această întrebare veți putea 
răspunde înscriindu-vă în nu
mărul mare de participanți și 
prin felul în care vă veți pre
găti pentru a realiza timpul cel 
mai bun la 60 m plat, pentru 
a arunca cel mai departe min
gea de oină, pentru a ocupa 
locuri de frunte l<a probele de* 
sărituri.

Succes, copii !

MICII CICLIȘTI LA ȘTART!
Un meci 
spectaculos

PRIMELE

Iată-i pe cîțiva din cîștigătorii concursului de ciclism de la
Ploiești, organizat de redacția „Scînteia pionierului" și de

Casa pionierilor din Ploiești-

Foto: GRIGORE PREPELIȚĂ

Sub cerul dimineții, azuriu, 
dogoritor, peste 250 de școlari 
și pionieri din orașul Ploiești 
s-au prezentat la concursul de 
ciclism organizat de REDAC
ȚIA GAZETEI „SCÎNTEIA 
PIONIERULUI" și de CASA 
PIONIERILOR DIN PLOIEȘTI. 
Traseul a fost stabilit pe Bule
vardul Independenței din ora
șul Ploiești. Probele au fost ur
mătoarele : 1 000 m pentru fete 
între 11 12 ani, 1 500 m pen

tru fete între 13—14 ani, 1 500 
m pentru băieți între 11—12 
ani și 2 000 m pentru băieți 
între 13—14 ani.

CÎȘTIGĂTORII 
PROBELOR

1000 m (fete) : Rîșnoveanu
Delia, Școala medie nr. 1 -, 
1 500 m (fete): Teodorescu 
Veronica, Școala de 8 ani 
nr. 8 ; 1 500 m (băieți): Drago- 
mir Paul, Școala de 8 ani 
nr. 4 ; 2 000 m (băieți) : Mincu- 
lan Ion, Școala de 8 ani nr. 11-

CLASAMENTUL PE ȘCOLI
Locul I : Școala de 8 ani 

nr. 8 (care a cîștigat astfel 
Cupa „1 Mai") ; locul II: Școa
la de 8 ani nr. 14 ; locul III: 
Școala medie nr. 1.

Cîștigâtorilor li s-au înmînat 
diplome precum și premii în 
obiecte din partea redacției ga
zetei „Scînteia pionierului" și 
a Casei pionierilor din Ploiești.

Intîlnirea de iotbal dintre 
echipele Casei pionierilor din 
Ploiești și Palatul pionierilor 
din Capitală, care a avut loc pe 
stadionul palatului a fost deo
sebit de spectaculoasă și la un 
nivel tehnic ridicat dacă ținem 
seama de vlrsta jucătorilor.

Bucureștenii, chiar din pri
mele minute ale primei reprize, 
au atacat și au asaltat In repe
tate rînduri poarta micilor fot
baliști din Ploiești. Ei marchea
ză primul gol prin Alecu Ma
rian. Jucătorii liniei de atac 
a Palatului pionierilor se mișcă 
în permanență, practică un joc 
variat, bine inspirat, pe un spa
țiu larg. Ploieștenii desfășoară 
mai ales acțiuni de apărare, 
căutînd, se pare, modul cel 
mai bun de a se acomoda cu 
jocul gazdelor. Bucureștenii în
scriu însă, pentru a doua oară 
prin Cardel Daniel. Spre sfîr- 
șitul primei reprize ploieștenii 
pornesc hotărîți la atac. Deși 
conduși cu 2—0 ei organizează 
acțiuni vijelioase, derutante. 
Astfel înaintașul ploieștean 
Teodorescu Emilian înscrie pri
mul gol, plasat spectaculos. 
Bucureștenii dau semne de o- 
boseală. Se pare că ei nu și-au 
dozat rațional eforturile.

Din primele minute, ploieș
tenii domină întregul teren. 
Contraatacurile formației bucu- 
reștene sînt destrămate pe rînd 
și jocul se desfășoară mai mult 
în jumătatea ei de teren.

ÎNTRECERI

Primăvara i-a găsit pregătiți și 
dornici de activitate pe sportivii de 
la Școala de 8 ani nr. 1 din Rm. Vîl~ 
cea. Printre numeroasele competiții 
la care s-au pregătit să participe este 
și „Tetratlonul prieteniei".

Faza pe școală a fost pregătită te
meinic, din timp. O dată cu primele 
zile însorite de primăvară s-a rea- 
menajat terenul de sport, groapa de 
sărituri, au început antrenamentele. 
Apoi s-a dat startul în cele 4 probe 
ale concursului. Au participat 50 de 
pionieri : 30 băieți și 20 fete din cla
sele V-VII — majoritatea copii irun- 
tași la învățătură, lată rezultatele:

BĂIEȚI :

1. Marinescu Constantin, clasa o 
Vl-a B. Lungime, 3,70 m ; înălțime, 
1,35 m; 60 m plat, 8"4; aruncarea 
mingii de oină, 44 m. Total: 209 
puncte.

2. Stoenescu Florin, clasa a Vil-a 
A. Lungime, 3,50 m; înălțime. 1,38 
m; 60 m plat, 9"3 ; aruncarea mingii 
de oină, 35 m. Total: 177 puncte.

3. Renner Werner, clasa a Vl~a B. 
Lungime, 3,00 m; înălțime 1,30 in; 
60 m plat, 8"3 ; aruncarea mingii de 
oină, 34 m. Total: 173 puncte.

FETE :

1. Statopol Maria, clasa a VII B. 
Lungime, 3,50 m; înălțime, 1,35 m; 
60 m plat, 8"5 ; aruncarea mingii de 
oină, 30 m. Total: 262 puncte.

2. Golici Floriana. clasa a Vl-a B. 
Lungime, 3,10 m; înălțime, 1-20 ni; 
60 m plat, 8"5; aruncarea mingii de 
oină, 25 m. Total : 240 puncte.
3. Gaspar Veronica, clasa a VI-a B. 
Lungime, 3,22 m ; înălțime, 1,10 m ; 
60 m plat, 8"7 ; aruncarea mingii de 
oină, 25 m. Total: 186 puncte.

Aceste rezultate bune ne îndrep
tățesc să credem că reprezentanții 
pionierilor din Rm. Vîlcea vor obți
ne succese frumoase și la fazele ur
mătoare ale „Tetratlonului priete
niei".

ECATERINA BOKOR

Roadele jocului energic al 
micilor ploieșteni nu au îritîr- 
ziat. llieș Gheorghe marchează 
cel de-al doilea gol, aducînd 
egalarea. Nu după multă vre
me, aveam să asistăm la înscrie
rea celui mai frumos gol al a- 
cestei apreciate întîlniri. Faza 
a fost, în fond, simplă și poate 
tocmai de aceea mai spectacu
loasă. Același llieș primește 
balonul de la un coechipier, 
demarează, driblează întreaga 
apărare adversă, trage puter
nic, jos, la colț, portarul bucu- 
reștean respinge, dar Ghiță

Constantin reia Și înscrie cel 
de-al treilea gol. Oaspeții cîș- 
tigă în acest fel cu scorul de 
3—2 și părăsesc terenul în 
aplauzele micilor spectatori.

S-au remarcat, prin pregăti
rea tehnică și ținuta sportivă 
deosebită, Alecu Marian, Car
del Daniel. Macarie Ni.colae și 
Voica Gh. (București) Angliei 
Valentin, Teodorescu Emilian, 
lliejș Gh. și Ghiță Constant in 
(Ploiești).

Pagină realizată 
de N- BULGARU

„Cupa orașuluâ Bueiareșfti44 tenis de masă

în sala Floreasca s-au desfășurat finalele probelor individuale 
ale competiției de tenis de masă „Cup>a orașului București".

Cei 200 de finaliști, elevi și eleve de la școlile de 8 ani, medii 
și profesionale, susținuți de micii suporteri din tribune, au luptat 
cu multă însuflețire pentru fiecare punct, pentru un loc cit mai 
bun în clasament.

în finală, pioniera Roberta Toana (Școala de 8 ani nr. 166) a 
întîlnit~o pe Valeria Merlaru, (Școala de 8 ani nr. 169) pe care 
a învins-o cu 2—0, devenind astfel campioană a orașului Bucu
rești.

Deosebit de interesantă a fost finala la băieți. Dobrescu Viorel 
(Școala de 8 ani nr. 56) l-a întîlnit pe Teodorescu Dan (Școala 
de 8 ani nr. 152). Cu o pregătire fizică mai bună, mai calm, pose- 
dînd o tehnica individuală mai avansată, Dobrescu Viorel și-a 
învins adversarul cu 2—0, devenind campion al orașului Bucu
rești

DIN SATELE SI 
COMUNELE REG

■MG£Ș

PRE DATI
UNITĂȚILOR
COOPERAȚIEI DE CONSUM

TOT MAI MULT

HER VECHI

MttmtiHNiiiiiuiiiiHiiHiiitiiiiiMiiiiiiiiuiiuiiiiiintniinniiiinffl

Copii!
O dată cu primăvara



Păsescîn coloană->

Pășesc în coloană ! Alături sclipește 
Un car alegoric. O sondă-argintie 
Iși reazemă fruntea de soare și scrie 
Pe-a cerului filă — in grafic. Vuiește 
Adîncul de unde țițeiul se suie.

Pășesc in coloană ! Măreț, macarale 
înalță spre zare ferestre.
Ca roibii struniți in căpestre,
Cu-arome de pîine și cîmp, vin tractoare 
Și-n urma lor — pluguri cu șapte brăzdare.

Pășesc in coloană ! Alături mustește
Din teascuri, șuvoi, bucuria, 
în palmă și-n slăvi — ciocîrlia.
Și-n albe volute plutește 
Uulubul coloanei vestindu-și tăria.

E simbol al păcii — in zbor nesfirșit 
Cu aripi de cîntec din inimi pornit.

Pășesc in coloană ! Plutesc 
în rînd cu hulubul. Cu aripa-n soare.
Și-s mîndru că-n patria mea
Sub flamură roșie și roșie stea
Întîi Mai e cintec, avînt, sărbătoare.

M. CĂLIN

Patrie
Visurile mele,
Visuri înalte, ți-nvăluie zările
Și-ți mîngîie, patrie,
Crestele munților dragi
Și tîmplele tale cu plete fluide
Ce-și taie cărările — adinei, 
Răcorindu-ți codrii de brazi și de fagi,

Le aud cum se zbat murmurînd,
Unduind peste lespezi
în frînte căderi, în sprintene salturi
Ori licăriri abia
Și-atunci mi se pare că limpezi și repezi
Izvoarele tale și sufletul tău
Curg toate în inima mea.

Pune-mă strajă la granița ta și eu voi 
veghea.

Voi păzi

Și firul de iarbă ce-ți crește în hotar, 
Uzina și lanul
Alături de tine voi sta de-i noapte sau zi,

NICOLAE BULGARU
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Versuri : N. CONSTANTINESCU
Muzica: L NICORESCU 

Refren :
întîi Mai, întîi Mai, 
Sol iubit ai primăverii 
Bun venit pe-al nostru plai, 
îți urează pionierii.

2. Cînd coloana trece, soarele zîmbește; 
Mîndri-s pionierii, bucuria crește, 
C-au muncit cu rîvnă și cu-nflăcărare. 
Și roșii steluțe poartă fiecare.

Refren...
3. Rînduri, rînduri, rînduri, trec azi pionierii. 

Primăvara vieții și nădejdea tării.
Și-a lor gînduri iarăși spre partid se-ndreapta 
Ca spre-un bun părinte, ce de griji le poarta. 

Refren...

V V

Trec coloane vesele dntînd, 
Pasu-i ager, inimile ard, 
Fiecare floare-i un cuvînt, 
Fiecare casă-i un stindard.
Forță lingă forță, muncitorii 
Trec prin fața-naltelor tribune,
Duc pe umeri noile victorii 
Și în gînd victoriile de mîine.
Din coloană, iată, se desprinde 
O ghirlandă vie de bujori, 
Și-un salut pionieresc aprinde 
Străluciri în ochii tuturor;
Lunecînd prin veselul alai,
Șirul se apleacă, se desface, 
Și sub cerul limpede de mai
Stă înscris și viu cuvîntul PACE. 
Se apleacă cerul să îi vadă, 
Strălucește tot orașu-n soare, 
E un cîntec fiecare stradă, 
Fiecare om e-o sărbătoare.

PĂUNA RĂZVAN

Allegro

rw? di - mi- nea -ta ne

M-am gîndit, dragi copii, să vă povestesc în cîteva 
cuvinte cîte ceva din viața celor mici din expoziția mea. 
Sînt copii ca și voi, colegi de ai voștri din satele și ora
șele patriei.

Iată „NOTA 10“ 1 Care dintre voi n-a fost mîndru și, 
mai ales bucuros, cînd, după o străduință serioasă, a 
reușit să obțină nota 10 ? Elevul meu, din comuna Bo- 
teni-Muscel, avea mai de mult o notă mai mică, dar 
colega lui l-a ajutat, el a învățat cu seriozitate 
și acum are nota 10. în sfîrșit, va aduce acasă la părinți 
o bucurie. E fericit și iși propune ca de acum încolo să 
învețe numai bine.

Și acum ceva despre „PRIMA ZI DE ȘCOALĂ".
Ce să vă mai spun, știți voi mai bine ce însemnătate 

are prima zi de școală, prima servietă nouă, primul suc
ces, prima notă bună. S-a terminat cu grădinița. Copilul 
din lucrarea mea vine acasă mulțumit că e elev și dornic 
să învețe in așa fel, îneît să facă cinste școlii și fami
liei lui.

în încheiere, iată două surioare micuțe dintr-o grădi
niță de copii. Ce frumos se uită la voi, cu ochii măriți 
și cu admirație, căci voi sînteți școlari. Le doresc ca în 
viitor să le desenez pe băncuța școlii din comună, să 
crească mari și sănătoase și să devină pioniere destoi
nice !

Iar vouă, dragi copii, vă urez note bune, NOTA 10 !
TIA PELTZ

1. „NOTA 10*
— monotip —

2. „PRIMA ZI 
DE ȘCOALĂ"

— monotip —
3. „SURORILE*

— litografie —

Versuri : C. CONSTANTINESCU Muzica : M. BĂDULESCO
Refren :

Mereu Înainte, spre zori purpurii. 
Așa cum numai tinerețea știe a se avînta. 
Pe culmile-nalte, pe-ntinse cîmpii. 
Noi patriei un cîntec îi vom înălța.

2. Cu brațe deschise ne iese în drum 
Natura, zîmbind la tot pasul.
Și umple văzduhul cu limpezi chemări. 
Ecou întoreîndu-ne glasul.

Refren...
3. Iar școala ne-așteaptă cu zîrnbet în prag. 

Să ducem făclia ne-nvată
Sub roșul stindard al partidului drag, 
Luptînd pentru pace și viată !

Refren...
4. Cînd mugurii faptelor cresc furtunos 

Din munți pînă-n undele mării. 
Alături cu țara se-naltă voios
Șl schimbul de mîine al tării ! 

Refren...
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