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INTERNAȚIONALA

Oamenii mari s-au gîndit să statornicească pentru oamenii 
mici —■ adică pentru voi, copiii, — o sărbătoare in fiecare 
an, și au ales ziua de 1 Iunie. E o zi frumoasă, cu cer senin 
și soare blind, așa cum sînt zilele senine și însorite din ta
băra pionierească. Și e veselă, cu surprize plăcute la tot 
pasul, așa cum e, bunăoară, prima zi petrecută într-o școală 
nouă. Și răsună de cîntece melodioase și de glasuri vioaie 

întocmai ca noul cartier de 
blocuri, cînd copiii proaspe
ților locatari ies la plimbare. 
Din fiecare loc unde sînt co
pii în țara noastră, din școli 
și case ale pionierilor, din 
parcuri și de pe stadioane, 
din miile do apartamente 
spațioase și din biblioteci 
pornește cite o rază de lu
mină și toate aceste raze al 
catuiesc,A COPILULUI

Desen de C, MĂLIN

iunie, imaginea fermecătoare a copilăriei voastre, 
o copilărie frumoasă, veselă, neumbrită de grija zilei de 

mîine. Numai într-o țară socialistă fiii celor ce muncesc pot 
avea o asemenea copilărie fericită. De aceea, este firesc ca 
cele mai frumoase gînduri ale voastre să se îndrepte spre 
Partidul Muncitoresc Romin, care conduce cu înțelepciune 
lupta oamenilor muncii pentru desăvîrșirea construcției so
cialismului în patria noastră. Pentru voi, puterea populară 
a ridicat nenumărate școli noi și a tipărit manuale pe care 
le primiți gratuit, și tot pentru voi a făcut ca pe litoralul 
mării și pe plaiurile alpine să strălucească luminițele focu
rilor de tabără. Acum, în preajma încheierii anului școlar, 
fiecare om al muncii privește cu mîndrie și mulțumire re
zultatele voastre bune la învățătură, prin care vă dovediți 
recunoștința față de grija pe care vo poartă partidul, față 
de viitorul luminos care vă așteaptă.

_ fragment —
Sub ochii dîrji ai tatii, pe tot cuprinsul lumii, 1
sub ochii blînzi ai mumii să nu stîrnească răii
prindeți-vă de mină. furtună pe pămînt,
voi toți — copii ai lumii, să nu va risipească
voi, cel mai cald și proaspăt petalele în vînt...
răsad din cite sînt.
să-i împletiți cunună S • • • • J i « s «
bătrînului pămînt 1

Florile dalbe ! Florile dalbe 1
Florile dalbe •' Florile dalbe l Minutele galbene si negre și albe
Minuțele galbene și negre și albe - . .... , , . . „ , ..împletiți-le-n vesele și fragede salbe 1 «mplei^-le-n vesele și fragede salbe;

★ cu sarutarea-i de aur soarele sunt
Mîini vajnice-ale tatii. o să pecetluiască acest legămînt! S
mîini pașnice-ale mumii
s-au prins și ele n hora MARCEL BRESLAȘU |

La o astfel de copilărie cu adevărat omenească visează 
și copiii muncitorilor din țările capitaliste și coloniale. Zi
cala „Soarele strălucește pentru toți” este dezmințită de si
tuația din aceste țări. Acolo, în barăcile încropite din lăzi 
și bidoane, care împînzesc periferiile orașelor, sau în coli
bele sărace de la țară, soarelui îi e foarte greu să se stre
coare, și din nefericire în astfel de condiții sînt siliți să 
trăiască copiii celor ce muncesc. Dar de 1 Iunie e sărbă
toare și pentru acești copii: o sărbătoare a speranței, a 
încrederii în izbînda cauzei drepte pentru care luptă părinții 
lors

„SCÎNTEIA PIONIERULUI"



Ca de obicei, dragi prieteni, 
înaintea începerii unei noi luni
— în cazul de față luna iunie
— vrem să vă facem cîteva re
comandări în legătură cu pro
gramul de activități pe care îl 
veți întocmi. De data aceasta, 
ne-arn propus să vă împărtășim 
din planurile și inițiativele 
aflate din scrisorile primite la 
redacție de la pionieri.

După cum se știe, pionierii 
claselor a lll-a și a IV-a sînt 
primii care termină cursurile. 
De aceea, și scrisoarea celor 
mai mici pionieri din comuna 
Viștea de Jos, raionul Făgăraș 
ne anunță că, între 1—5 iunie, 
ei și-au propus să înfrumuse
țeze curtea școlii, să îngrijeas
că pomii și să distrugă dăună
torii De asemenea, s-au gîndit 
și lg cîteva drumeții, care le 
vor da prilejul să-și cunoască 
și mai bine locul natal, să or
ganizeze acțiuni atrăgătoare. 
Astfel că în programul lor și-au 
trecut o drumeție la Olt, alta 
în comuna Ucea de Jos. Dai 
atît cu prilejul primei drumeții, 
cît și cu prilejul celei de a doua, 
ei s-au gîndit să înfăptuiască 
și alte acțiuni : mergînd la Olt, 
vor culege plante de primăvară 
pentru ierbare ; întîlnindu-se cu 
prietenii lor din Ucea, le vor 
prezenta acestora un frumos 
program artistic. Nici jocurile 
de orientare sau cele sportive 
nan fost uitate.

Desigur, dragi pionieri, și voi 
v-ați gîndit la drumețiile, vizi
tele și activitățile pe care lo 
veți desfășura în luna iunie. Nu 
trebuie să uitați că satul și ora
șul vostru se face frumos nu 
numai prin numeroasele con
strucții care se ridică tot me
reu. dar și prin felul cum el 
este întreținut. Așa că de în
grijirea monumentelor, a par
curilor, de înfrumusețarea șco
lii cu noi straturi de flori este 
bine să vă îngrijiți în primul 
rînd voi. Nici de lotul școlar 
nu trebuie să uitați.

începutul lunii Iunie, pentru 
pionierii claselor a V~a Și a 
Vl~a va constitui o perioadă de 
consolidare a cunoștințelor, de 
încheiere cu bine a unui an de 
învățătură începînd însă de la 
11 iunie, pîna la 22 iunie ei 
vor avea un nou program, pro
gram de practică în legătură 
cu aceasta, pionierii Scolii de 
8 ani nr. 12 din Constanta 
ne-au scris că. pe lingă faptul 
că au trecut în program, în a- 
ceastă perioadă, să repare ma
terialele didactice, ei vor orga
niza și o vizita la Șantierul 
naval din Constanța. Cu acest 
prilej, vor sta de vorba cu 
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muncitori, vor discuta despre 
diferite meserii, despre muncă, 

în luna iunie, dragi prieteni, 
și voi veți organiza vizite la 
întreprinderi cu prilejul cărora 
veți purta convorbiri cu mun
citori fruntași, cu ingineri și 
tehnicieni. Va fi și mai bine 
dacă veți încerca să confecțio
nați și diferite aparate simple, 
să reparați mobilierul școlii, să

phi; ui
VACANTEI

puneți la punct cărțile din bib
lioteca școlii, să selecționați 
obiectele pentru expoziția de 
sfîrșit de an.

în unitățile de pionieri de Ia 
sale, unele activități vor fi di
ferite. Așa, de pildă, ei vor pu
tea face lucrări interesante, atît 
pe lot, cît și la gospodăria co
lectivă. Detașamentul trebuie 
să aibă grijă ca prin lucrările 
efectuate, fiecare pionier să-și 
consolideze cunoștințele . Un 
panou de întrecere, cu eviden
țieri va face ca activitatea să 
fie mai antrenantă. Nu uitați 
nici cîntecul și jocul. Viziona
rea de filme și diafilme cu teme 

tehnice, desigur, va interesa 
pe cei mai mulți dintre voi. 
Este bine să folosiți prilejul 
practicii stînd de vorbă cu 
muncitori, cu colectiviști, vizi- 
tînd diferite sectoare ale gospo
dăriei colective.

Luna iunie pentru clasele a 
VII-a este foarte importantă ; 
au loc examenele de absolvire 
și cele de admitere. Așa că pio
nierii acestei clase trebuie să-și 
planifice cu foarte multă chib
zuială timpul. Dintr-o scrisoare 
trimisă de pionierul Buicliu 
Ion, președintele detașamentu
lui clasei a Vil-a de la Școala 

8 ani nr. 19 din Capitală 
redăm câteva sugestii: „Noi 
spun pionierii clasei a VII-a 
sîntem 40 de colegi. Sperăm 
promovăm cu toții. Cu toții 

vom merge și la școli mai de
parte...”. Dar, în scrisoarea lor, 
pionierii ne vorbesc nu numai 
despre această hotărîre, ci și 
despre faptul că lucrul esențial 
este dacă fiecare a luat hotă
rârea cea mai bună în privința 
drumului pe care îl vor urma. 
Și atunci, au stabilit ca după 
terminarea examenului de ab
solvire, să se întâlnească cu 
toții din nou și, împreună cu 
tovarășul diriginte, cu părinții, 
să se sfătuiască, cei nehotărîți 
să fie îndrumați. Din scrisoarea 
pionierilor de la Școala de 8 
ani nr. 6 din Brașov, vă mai 
putem da o sugestie : la gazeta 
de perete a unității s-a stabilit 
de curînd un colț al clasei a 
VII-a în care apar articole de 
felul acesta : „Sfatul diriginte
lui", „Ați găsit cu toții răspuns 
la întrebarea „Ce să fiu ?" ș.a

Dragi pionieri, acestea sînt 
numai cîteva sugestii și reco
mandări culese din scrisorile 
venite la redacție. Voi, ținând 
seama de condițiile locale, stră- 
duiți-vă să alcătuiți un pro
gram cît mai bun, numai astfel 
veți reuși să desfășurați activi
tăți frumoase și interesante în 
luna iunie. Nu uitați nici de zi- 
lele de vacanță, pentru care 
este bine să faceți propuneri 
colectivului de conducere al 
detașamentului, unității. Pregă
tirile trebuie să le începeți din 
vreme. Iată, de la pionierii 
Școlii medii nr. 5 din București, 
am aflat că în unitate a apărut 
„Poșta vacanței'’. O cutie fru
moasă, din tablă, lucrată de 
pionieri. Acolo pionierii vor 
pune scrisorile cu dorințele și 
propunerile lor. Fie excursii 
fie întreceri sportive, vizite, 
serbări etc. Vă sfătuim să or
ganizați și voi o astfel de „poș
tă a vacanței" și veți vedea cîte 
sugestii interesante veți afla. 
Și acum, spor la lucru și la... 
distracții.

V
s

Cu cîtva timp în urma, 
micii naturaliști din școa
la erau în mare zor.- 
Unii participau la acțiu
nea de plantare a puieți- 
lor de dud pe lotul șco
lar și prin grădini, alții 
amenajau camera pentru 
creșterea viermilor 
mâtase sau curățau 
uscaturi duzii mai 
trîni- Și, într-o zi cînd to
tul era gata pregătit, „se- 
ricicultorii“ au primit 20 
gr de samînța de viermi 
de matase. De atunci gru
puri, grupuri de pionieri, 
băieți și fete trec la anumite 
ore spre camera unde cresc 
viermii de matase. Pionieri 
ca Cibu Ion, Istrate Raveca, 
Ileaga Nicolae, Luca Ion, 
Tibu Ana, Timar Ion și 
mulți alții vin cu regularita
te sa aerisească camera, sa 
faca curățenie, 
frunze de dud
De obicei, băieții pornesc de 
dimineața la strângerea 
frunzelor de dud. Se întrec 
chiar, sa adune cît 
te frunze pîna la 
începe sa dispară 
pe ele.

Toți pionierii 
cu hărnicie pentru ca sa ob
țină cît mai multe gogoși de 
calitate superioara- Experi
ența anilor trecuți, cînd au

sa aducă 
proaspete^

mai mul- 
ora cînd 
rouă de

muncesc

aM’***'o1

SERICICULTORIL

obținut rezultate frumoase 
îi ajuta foarte mult anul a- 
cesta, cînd muncesc cu și 
mai multa tragere de inima. 
Ziua cîntaririi gogoșilor este 
așteptata cu multa nerăb
dare și sîntem siguri ca va 
fi un prilej de bucurie pen
tru harnicii sericicultori.

IOAN TUȘE 
instructor superior de 

pionieri, 
Școala de 8 ani, 

comuna Daia Romînă, 
raionul Sebeș

Despre acțiuni asemănă
toare, despre munca serici- 
cultorilor din unitățile de 
pionieri din țara, așteptam 
cît mai multe vești de la voi, 
dragi cititori!

UMOR UMOR UMOR UMOR
PREOCUPĂRI...

După un an de în
vățătură, e minunat 
să petreci o parte din 
vacanță într-una din 
nenumăratele tabere 
de pe litoralul Mării 
Negre.

1 Foto: GR. PREPELIȚĂ

Pun în strai de sărbătoare 
Firul borangicului
Tors din razele de soare 
Supte n frunza dudului.

Lemn de tei, hîrtii de cal\~, 
Clei și... degetele noastre 
Iată, împreună Iac 
Aripi căilor albastre.

Năsturași de pui și caer,
Găletușe cu nectar,
Cînd vă văd vibrînd în aer. 
Mult mi e drag să fiu stupar.

Un cap ~i trag balonului rotund
Să nscriu un gol, așa cum face Pele. 
Dar saltu-a fost cuașa de mare-avînt, 
Că am ajuns cu capul pîn-Ia.... stele. iilHllllllllllllilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliî
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ULTUMNIW
PARTID

IUBIT
„Mulțumim din inimă partidului
Sînt cuvinte calde rostite de glasurile pionierilor și școlarilor 

care învata în școli noi, mari și luminoase, care prind taina slo
vei din manualele primite gratuit.

„Mulțumim din inima partidului
Sînt cuvinte rostite din inima de sute de mii de copii ai oame

nilor muncii, care locuiesc în blocuri moderne, nou construite-
„Mulțumim din inima partidului Este cîntecul ce se înalță 

în jurul focului de tabără, pe culmile munților sau pe țărmul de 
aur al marii, este cîntecul ce vestește recunoștința copiilor pa
triei noastre către părintele drag — partidul, care le luminează 
și le încălzește cu dragostea sa copilăria fericita.

învățăm înk-o școală nouă
Anul acesta am avut fericirea să învă

țăm într-o școală nouă, frumoasă, cu fe
restre mari, prin care străbat din plin ra
zele luminoase ale soarelui. în cele cinci 
săli de clasă avem condiții minunate de 
învățătură, material didactic pentru înțe
legerea cit mai clară a lecțiilor. Sînlem 
tare minări de școala noăstră! Noi toți 
am hotărît s-o păstrăm mereu nouă, s-o 
îngrijim, să învățăm bine, să încheiem 
anul școlar cu rezultate bune și foarte 
bune. Numai astfel putem mulțumi parti
dului nostru drag pentru darul minunat 
pe care ni l~a făcut.

IGNAT EUGENIA
cl. a V-a, Școala de 8 ani, 

comuna Vădeai, 
raionul Brăila

Un dar mânunat
Alături de noile construcții 

'de locuințe ce se înaltă pe Ca
lea Grivifei, se află și școala 

’ noastră, care a fost dată în fo-- 
' losință în acest an școlar.

De cum intri pe poarta școlii 
te întîmpină clasele mari și lu
minoase, mobilierul nou, cură
țenia exemplară ce domnește 
peste tot. Douăzeci și patru de 
săli de clasă cu mobilier mo
dern, două laboratoare utilate 
cu tot felul de aparate, o bib
liotecă, două terenuri de sport 
în curs de amenajare — iată 
darul prețios pe care ni l a fă
cut nouă partidul. Și, pentru a 
ne exprima recunoștința față 
de părintele nostru, Partidul 
Muncitoresc Romîn — ne stră
duim cu toții să obținem rezul
tate cit mai bune atît la învă
țătură cît și în alte activități.

LORENȚ IRINA
cl. a Vil-a

Școala medie nr. 40, 
București

TREI

Z I L E

PRIN

ȚARĂ

„In parcul 
DE DISTRACȚII" 
desen executat 
de Ligi Gabriel, 
clasa a IV-a B, 
Școala de 8 ani 
nr. 152 din Bucu
rești.

Vestea că vom porni într-o 
excursie de 3 zile prin țară a 
fost primită de noi cu multă 
bucurie. în ziua stabilită ne-am 
urcat în elegantele autocare ce 
ne așteptau și am pornit. Itine
rarul ? E frumos! Vom merge 
la Alba lulia, Hunedoara și 
Deva.

Autocarul cu 40 de excursio
niști veseli gonește pe șoseaua 
ce duce spre Alba lulia. Ajunși 
acolo am vizitat mai întîi rui
nele vechii cetăți Ce amintesc 
vremurile îndepărtate ale da
cilor, apoi am vizitat orașul. 
De la Alba lulia am pornit spre 
Hunedoara, unde am văzut fur
nalele uriașe care pregătesc 
fonta, oțelăriile, laminoarele, 
blumingul și întreg orașul cu 
construcțiile sale noi și impu
nătoare. La oțelărie am asistat 
chiar la turnarea unei șarje de 
oțel. Apoi, am pornit spre ve
chiul castel al Huniazilor unde 
am văzut multe obiecte care 
aminteau vremuri de mult apu
se.

...La Deva am vizitat cetatea, 
parcul și noile construcții de 
locuințe. Apoi am pornit spre 
casă cu impresii de neuitat.

NEMEȘ GICU
Școala de 8 ani Luduș, 

raionul Luduș

• Pionierii Școlii de 8 ani din 
lomuna Cioroboreni, raionul Vînju 
Mare .prezintă adesea frumoase 
spectacole la căminul cultural. Re
cent, ecbipa de dansuri a prezentat 
o suită de dansuri populare olte
nești. Ca toți copiii din patria 
noastră, și ei. sș bucura de condiții 
minunate pentru dezvoltarea ap
titudinilor lor artistice-

• Pionierii de la Școala medie 
din Fetești-Gara pot desfășura 
frumoase întreceri sportive pe te
renul de sport al școlii- Nu de 
mult, între echipele claselor a 
V-a, a Vl-a și a VII-a, au avut 
loc meciuri viu disputate. Aici 
s-a dovedit buna pregătire a spor
tivilor școlii.

• Excursiile și drumețiile sînt 
un prilej minunat de cunoaștere 
a patriei, a trecutului de lupta al 
poporului nostru. Astfel pionierii

Școlii de 8 ani din comuna Isbi- 
ceni, raionul Corabia au vizitat 
orașul Corabia, muzeul de istorie 
și vechea cetate a dacilor din co
muna Celeiu. De asemenea, pio
nierii Școlii de 8 ani din Buda, re
giunea Ploiești, au pornit într-o 
drumeție. Printre locurile vizitate 
au ajuns și la zidul care reprezin
tă rămășițele unui vechi castel. 
Aici Ii s-a povestit despre rezis
tența opusă de locuitorii satului 
împotriva cotropitorilor turci-

• Un frumos dar au primit a- 
nul acesta pionierii și elevii Șco
lii de 8 ani din comuna Pocola, 
raionul Beiuș : o bibliotecă cu 
peste 750 de volume. Cărțile sînt 
citite de un număr mare de copii- 
In felul acesta, citind cît mai 
mult, pot capâta cunoștințe folo
sitoare în pregătirea lecțiilor-

încă o școala a fost data în folosința copiilor oamenilor muncii: Școala medie nr- 2 
din Fălticeni.

Fotografie executata la cercul foto de la Casa pionierilor din Fălticeni.
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SCHIMBUL NOSTRU DE MÎINE |
ANTON GHERGHEL

prim secretar al Comitetului orășenesc P.M.R., Roman

In Romanul zilelor noastre, ca și în alte orașe și sate de pe cu
prinsul patriei, trăiesc și tnvață multe mii de pionieri și școlari. 
Ei au condiții bune de învățătură : școli spațioase și bine dotate, 
cadre didactice bine pregătite, care se străduiesc ca elevii sa și 
însușească cunoștințe temeinice, folositoare.

Copiii au înțeles ca răspunsul cel mai bun pe care îl pot da 
grijii partidului este să învețe bine. Ne putem mîndri cu pionieri 
ca Ștefan Luiza de la Școala de 8 ani nr. 8, Iancu Constantin de 
la Școala de 8 ani, Cotu Vameș, Diaconu Cornel de la Școala de 8 
ani „Nicolae Balcescu", Șfartz Floricel de la Școala de 8 ani nr. 5 
și alții, care au note numai de 10 și îi ajuta și pe alți colegi ai 
lor la învățătură. Exemplul lor este urmat de tot mai mulți pio
nieri și școlari din orașul nostru- E din ce în ce mai mic numărul 
celor care obțin note mediocre, țelul tuturor fiind mediile de la 
7 în sus-

Vechiul tîrguleț Roman, descris cu atîta talent de Mihail Sado-*  
veanu, oraș unde „nu se înlîmpla nimic", este astazi un mare cen
tru industrial, cu blocuri monumentale, înconjurate cu flori și 
boschete. în balcoanele inundate de soare, copii cu ochi străluci
tori de fericirea vieții noi, minunate privesc la marile realizări 
ce se ridica sub ochii lor cu un iureș nemaiîntîlnil- Orașul nostru 
a devenit un oraș al florilor, al tinereții- O contribuție de seamă 
aduc și unitățile de pionieri care se ocupa cu dragoste de îngri
jirea unor parcuri, grădini, monumente. Pionierii și școlarii din 
orașul nostru au strîns sute de tone de fier vechi, deșeuri etc. 
Prin munca patriotica ei și au adus contribuția la realizarea unor 
obiective importante. Printre acestea se număra și „Ștrandul tine
retului" cu un frumos parc, terenuri sportive și un trenuleț elec« 
trie al pionierilor-

Se apropie ziua de 1 iunie, zi așteptata cu atîta bucurie de co-*  
piii de pretutindeni. Copiii din Roman știu că, în fiecare an, cu 
ocazia acestei sărbători primesc în dar ceva nou. în acest an, de 
1 iunie, se va da în folosința, parțial, grădina zoologică care cu
prinde și un muzeu de științe naturale cu mai multe secții. Tot în 
aceasta zi se va inaugura sala de spectacole cu 400 de locuri, 
construcție noua pe lînga Casa pionierilor din Roman.

De curînd. Comitetul orășenesc de partid a hotarît să amena
jeze parțial rîul Moldova și Șiretul, pe porțiunea dintre Roman și 
Bacau, pentru acțiuni turistice. In cinstea zilei de 1 iunie copiii 
din orașul nostru vor primi în dar primul vaporaș-,.Pionierul", cu 
care vor face excursii pe apa.

Oamenii muncii din orașul nostru își aduc contribuția la crea
rea unor condiții cît mai bune pentru copiii lor, viitori cetățeni 
ai orașului nostru- Multe din realizările enumerate mai sus au 
fost făcute cu aportul muncitorilor, al inginerilor și tehnicienilor 
din toate întreprinderile din Roman- Ei muncesc cu entuziasm 
pentru crearea unor condiții cît mai bune de recreere, pentru a 
face orașul lor cît mai frumos.

Multe se pot spune despre ceea ce s-a făcut în orașul nostru 
pentru școlari- Principalul este ca ei să justifice prin rezultatele 
obținute la învățătură, disciplină și activitate obșteasca grija per
manentă de care se bucură din partea partidului nostru-



Scîntela pionierului pag. "4

e valea Arge
șului, vestita 
pentru pitorești- 

le sale priveliști, 
acolo unde s-a 
născut legenda

meșterului Manole, alături de 
ruinele cetății lui Vlad Țepeș 
se ridică astăzi un nou Bicaz, 
o nouă cetate a luminii: Hi
drocentrala „16 Februarie".

în valea Argeșului, clocotul 
muncii nu contenește o clipă 
nici ziua, nici noaptea- Pe o 
distantă de cîțiva kilometri, 
Argeșul este cuprins în dantela 
schelelor și a brațelor de ma
carale, este încins în inele de 
oțel și beton pentru ca șipotul 
său să scapere, peste cîțiva 
ani, primele scîntei electrice.

Poposind pe șantier, ceea ce 
îți reține în mod deosebit a- 

!tenția nu este nici frumusețea 
: sălbatică a locurilor, nici su
medenia de mașini dintre cele 
mai moderne, ci oamenii, con
structorii care, supunînd natu
ra, scot lumină din cremene și 
apă,

...La ccj opt ani ai săi, An- 
toneta arts o biografie de invi
diat : e șantieristă. Adică de 
cînd se știe, trăiește pe șan
tier. Cînd a deschis ochii pe 
lume, în jurul ei se ridica, im
punător, Bicazul, iar cînd a în
ceput să descifreze prima slo-

'Tjara-nfreacjă 
€ & floare
Frunzulița, matostat, 
Țara-ntreaga s-a schimbat, 
Ca scăpat-a de ciocoi 
A pornit pe drumuri noi. 
Și-s doar drumuri suitoare 
Numai rouă, numai floare, 
Ele duc pe muncitor 
Spre lumina, munca, spor. 
Și muncim cu-atîta drag 
Sub al partidului steag ; 
Și cu brațe muncitoare 
înălțăm astăzi spre soare 
Âlte-aprinse Hunedoare. 
Și din flăcări de oțel 
Ne-nalțam în vîrit drapel. 
Sus, lînga păduri de brazi 
îndreptarăm la Bicaz 
Ape repezi, spre turbine, 
Țarii sa îi dea lumina. 
Iar pe-ogoarele-nfrațite : 
Cresc dorințele-mplinite. 
Brațul nostru, brațul faur 
Crește mările de aur... 
Frunzuliță, matostat, 
Cît de multe s-au schimbat, 
Țara-ntreaga e o floare, 
Floare fără-asemanare.

Culeasă din corn. Jidostita 
de NICOLAE C. MARIN, acti
vist cultural, membru al cer

cului literar ,,Alexandru 
Vlahuță", Tr. Severin

vă a cărții, oamenii clădeau 
în jurul ei altă cetate a lumi
nii, cea de pe Argeș. Iar între 
miile de constructori ce scot 
lumină din stîncă, unul este 
cel mai prețuit de Antoneta. 
E tatăl ei, Constantin Priseca
ru. După ce a înălțat' Bicazul, 
Constantin Prisecaru și-a luat 
ortacii și a venit pe Argeș. 
Aici, au privit mai întîi piscul 
Vidraru, aflat la cîteva sute 
de metri înălțime, acolo unde 
era nevoie să dăltuiască în 
stîncă primul drum kilovaților 
ce se zbateau neîmblînziți în 
apele înspumate ale Argeșului, 
și oamenii au clătinat din cap 
cu îndoiala- Numai cînd pri
vești spre asemenea înălțimi 
și te apucă amețeala, dar să 
mai și lucrezi acolo 1 Constan
tin Prisecaru a văzut că oame
nii șovăie, că așteaptă de la el 
o hotarîre- Și șeful brigăzii a 
hotărît: se poate lucra și aici- 
Și-a luat apoi colacul de frîn- 
ghie și, ca un veritabil alpinist, 
a început să escaladeze munte
le- După cîteva ceasuri se afla 
suspendat în frînghii pe pere
tele de granit, la zeci de metri 
înălțime, și sfredelea stîncă. 
De jos, oamenii îl priveau în
mărmuriți. Apoi s-au liniștit 
zicîndu-și:

— Dacă poate nea Costică, 
înseamnă că și noi..-.

Și de atunci comunistul Con
stantin Prisecaru se află mereu 
în fruntea ortacilor săi, cuce
rind metru cu metru muntele, 
pentru a croi o nouă albie Ar
geșului.

împreună cu alți copii, An
toneta urcă uneori pe firul apei 
pînă acolo unde se va ri
dica barajul. Sus pe creste 
se zăresc cățărătorii. între 
ei, un bărbat înalt, solid, 
mînuind cu îndemînare perfo
ratorul. E Constantin Priseca- 
ru. Antoneta îl privește cum 
lucrează ancorat în frînghii 
deasupra prăpastiei, iar ochii 
ei parcă ar vrea sa te întrebe: 
tu ai asemenea tătic ?

★

Cînd peste munți se lasă în
serarea, pe boltă se aprind 
stelele- Jos, pe Argeș, altă 
puzderie de stele- Cele din a- 
dîncurile cerului licăresc nu
mai noaptea- Cele de aici, de 
pe Argeș, strălucesc puternic 
mereu — ziua și noaptea, pen
tru ca sînt făurite de mintea 
iscusită și de mîna harnică a 
omului-

I. ANDREI

Datorită politicii înțelepte a 
partidului, nivelul de trai al 
inuncitorilor și colectiviștilor, 
al tuturor oamenilor muncii de 
la orașe și sate crește an 
de an. O data cu aceasta 
icrește și puterea de cumpă
rare a consumatorilor. în le
gătură cu aceasta, ne-am a- 
dresat tovarășului Vasile Co- 
truș, președintele Uniunii ra
ionale a cooperativelor de 
consum Tg. Mureș cu urmă
toarea întrebare :

— Ce ne puteți spune des
pre mărfurile distribuite prin 
intermediul cooperativelor de 
consum ?

— Mai întîi trebuie să pre
cizez ca o mare parte a mărfu
rilor despre care o să vorbesc 
sînt repartizate la sate. Și — 
lucru foarte important și sem
nificativ pentru viața nouă a 
sătenilor — aci ajung acum 
produse la care oamenii muncii

Scurt mtenriu 
N VASILE COTRUȘ, 

președintele ILC.C. 
ft. Mureș

de la sate nici nu puteau visa 
altădată- Este vorba de frigi
dere și aragaze, aparate de fo
tografiat și motociclete, cea
suri de mînă și deșteptătoare, 
mașini de spălat rufe ș-a- Ast
fel, numai în primul trimestru 
al anului în curs s-au vîndut 
sute de biciclete, motorete și 
motociclete, aparate de radio, 
ceasuri, mașini de spălat rufe 
și alte mărfuri industriale și a- 
limentare, în valoare totală de 
35 259 000 lei — mai mult cu 
peste 3 000 000 de lei față de 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

— Dar în privința asigurării 
condițiilor de desfacere a măr
furilor ?

— S-au luat măsuri de mo
dernizare a unor magazine, 
s-au deschis noi unități comer
ciale moderne, cum ar fi cel 
inaugurat foarte recent în co
muna Ungheni. De asemenea, 
urmează să se deschidă în 
cursul lunii iulie cîte un maga
zin alimentar cu autoservire 
în comunele Sîngeorgiu de Pă
dure și Praid.

AL. DINU IFRIM

Răsfoiam, nu de mult, niș
te cărți. Erau acolo cifre 
nulte, date statistice. Tran- 
icrise, arătau cam așa :

în anul școlar 1938-1939 
ixistau în întreaga noastră 
;ară 13 865 școli dintre care 
12 884 de patru ani și numai 
170 de șapte ani. Se înscri- 
ru în clasele I-IV 1 456 367 
slevi și absolveau clasa
1 IV-a 236 991. Iar din cei 
119 110 elevi care se înscriau 
in clasele V-VII absolveau 
numai 17 225. Cauza? Con
dițiile mizere de viață ale 
fiilor oamenilor muncii.

în anul școlar 1932-1933 
— 50 la sută din numărul 
copiilor de vîrstă școlară 
ramîneau în afara școlii. 
Comparați aceste cifre cu
2 135 000 școlari cuprinși în 
învățamînt în anul școlar 
1959-1960, cu cele peste 
55 miliarde lei, alocați de 
statul nostru nuimai în pe
rioada 1956-1960 pentru în- 
vațamînt, cultura, ocrotirea 
sănătății și veți putea face 
deosebirea.

în Romînia anilor 1935- 
1938, la cinci noi născuți, 
unul murea înainte de-a îm
plini vîrsta de 1 an. Dacă în 
privința bunăstării nu se pu
tea spune un cuvînt despre

Nespus de grea era viața 
copiilor oamenilor muncii 
în vremea capitaliștilor. 
Lipsiți de posibilitatea de a 
merge Ia școală, ei duceau 
o viață de mizerie. Foto
grafia (apărută în „Realita
tea ilustrată") înfățișează un 
aspect dintr-un cartier mun. 

citoresc din Iași.

Pe întreg cuprinsul țării se 
înalță numeroase construc
ții de locuit, care sini date 
în folosința oamenilor mun
cii de Ia orașe și sate.

Ca și multi alți copii, și 
cei din fotografia de față 
locuiesc Împreună cu părin
ții lor în apartamente lumi
noase, confortabile, intr-unu! 
din blocurile înălțate nu de 
mult pe Bulevardul Iiie Pin- 
tilie din Capitală.

Romînia, despre aceeași țară 
se spunea, însă, în privința 
mortalității infantile, că o- 
cupa unul din primele 
locuri din lume. în 1938 
procentajul mortalității in
fantile se ridica la impre
sionanta cifră de 17,9 la 
sută...

Asemenea cifre vorbesc 
cu claritate despre mizeria 
cruntă în care se zbătea po
porul nostru pe vremea re
gimului burghezo-moșie- 
resc.

Citesc toate acestea și 
mă gîndesc... Mă gîndesc 
cu bucurie la cele peste 
16 000 000 de manuale șco
lare ce se tipăresc a- 
nual, la cei 127 306 co
pii trimiși numai în anul 
1962 în tabere și colonii la 
munte și mare, la cei peste 
2 000 000 de copii care, în 
prima zi de școală, pri
mesc gratuit, în fiecare an, 
pe pupitrele lor teancuri de 
cărți, Ia faptul că în țara 
noastră nu mai exista nici 
un neștiutor de carte — și 
compar mai ales acest fapt 
cu impresionantele 4 000 000 
analfabeți lasați moștenire 
de burghezie și școlarizați 
în primii ani ai puterii 
populare. Și ma gîndesc, 
mai ales, la școlile mari și 
luminoase ce se înalță 
necontenit în patria noastra 
socialistă.

E.S.
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Jlcademia" pionierilor

Dmi- 
„Academicî- 

pionieri și școlari 
cunoștințele lor au 
mult coperțile ma- 
ciberneticieni din

Copiii din Crimeea au propria 
lor Academie de Științe. Ea se 
numește „Cercetătorul”. Preșe
dinte este cunoscutul om de 
știință, geologul Iakov 
trievici Kozin- 
enii” sînt 
care, prin 
depășit de 
nualelor:
Ialta, astrologi din Simferopol, 
tehnicieni din Kerci. Tinerii „a- 
cademicieni” au conceput și 
realizat multe aparate și mașini 
ingenioase. La Școala nr. 6 
din Ialta, ei au născocit un 
imens panou-hartă pentru tu
riști. Ca să afli casa de odihna 
care te interesează, apeși pe 
un buton și pe hartă începe sa 
alerge o luminiță care-ți indi
că încotro trebuie sa mergi, cu 
ce autobuz, la ce oră.

în ultimii ani în 
fost studiate peste 
teri ! Pretutindeni, 
oamenii de știință 
pionierii. Peștera 
fost cercetata numai de către 
copii. Harta ei a fost publicată 
într-o culegere științifică-

Copiii au făcut și descope
riri : un nou roi meteoric 
constelația Ursei Mari- In 
drul Anului Internațional 
Soarelui Liniștit, oamenii 
știință din întreaga lume 
efectua observații pe cer și pe 
Pămînt- Tinerii „academicieni” 
din Crimeea sînt încadrați și ei 
în rețeaua mondială a observa
torilor.

în sala de festivități a Școlii 
tehnice sanitare „Moran” din 
Phenian, are loc un spectacol. 
Pe scenă se află ansamblul fa
miliei Sok, format din 11 per
soane : tatăl, marna și nouă co
pii. Acompaniați la acordeon 
de Hîn, a doua fiică a familiei, 
membrii ansamblului interpre
tează un cîntec în care proslă
vesc viața fericită a oamenilor 
muncii în Coreea liberă. Ce ar 
fi ajuns copiii unei asemenea 
familii de oameni simipli, sub 
vechiul regim ? Fără îndoială 
că muritori de foame. Astăzi, 
însă, cei nouă copii ai familiei 
Sok au o viață cu adevărat fe
ricită. Cu toții învață : unii la 
școli superioare, alții la școli 
medii sau tehnice, alții la școli 
elementare, iar cei mai mici la 
grădiniță. Puterea populară a 
creat, de asemenea, posibilita
tea copiilor să-și dezvolte ap
titudinile : Mi și Hîn în dome
niul muzicii, Son și Bok în do
meniul sportului. Copiii fa
miliei Sok — ca de altfel toți 
copiii din R.P.D. Coreeana — 
se pregătesc să devină oameni 
multilateral pregătiți, construc
tori de nădejde ai vieții noi în 
Coreea libera.

ta patru ani după revoluție, 
poporul cuban se poate mîndri 
cu rezultatele obținute în do
meniul creșterii și educării ti
nerei generații.

Dacă în trecut, după cum 
subliniază revista ,,Cuba Socia
lista”, numai 50 la suta din 
populația de vîrsta școlara pu
tea să meargă la școală, astăzi 
se afla la dispoziția tuturor co
piilor de vîrsta școla condiții 
bune de învățătură.

s a petrecut în 
din estul Repu- 

e terenul 

i^DEPECLOB
La 25 mai s-a încheiat, la Addis Abeba 

(Etiopia) Conferința conducătorilor state
lor independente din întreaga Africa. 
Conferința de la Addis Abeba a reprezen
tat un pas înainte pe calea unității Africii, 
o reafirmare hotărîtă a popoarelor africa
ne care și-au cîștigat libertatea, de a-și 
făuri un viitor fără colonialiști, un viitor 
hotărît de propriile lor interese.

Conferința la nivel înalt a șefilor de 
state africane a adoptat Carta Africii, 
cartă care prevede crearea unei organi
zații a statelor africane independente. 
Funcționarea acestei organizații va fi asi
gurata de un consiliu al șefilor de state 
ajutat de consiliul miniștrilor afacerilor 
externe și de comisii de specialitate.

Rezoluțiile adoptate de conferința cer 
lichidarea cît mai grabnica a colonialis
mului și acordarea de ajutor țarilor afri
cane care se mai află în robia coloniala și 
luptă cu arma în mînă pentru indepen
dență.

Ziua de 25 mai a fost declarata Ziua eli
berării Africii.

La Paris, în seara de 25 mai. Teatrul de 
Opera și Balet al R.P.R. și-a încheiat tur
neu), prezentînd pentru a doua oara opera 
,,Bărbierul din Sevilla”.

Presa franceza de specialitate, ziarele de 
mare tiraj au făcut aprecieri elogioase la 
adresa artiștilor noștri, considerînd Teatrul 

Operă și Balet din București ca una 
idin cele mai bune opere din lume.

Datorita grijii părintești a partidului, pionierilor și școlarilor li s-au 
creat toate condițiile pentru desfășurarea unei bogate activități 

cultural-artistice.
în fotografie : Orchestra de mandoline a Școlii de 8 ani din comuna 

Mihailești, regiunea București.

Cu cîtva timp în urmă, ziarul ,,Der 
Tag” din Germania occidentală relata 
că un control medical efectuat în șco
lile din raionul vest-berlinez Charloten- 
burg a dezvăluit „un tablou îngrozitor”, 
privind starea 
sănătății copiilor. 
Din cei 15 134 de 
elevi supuși unui 
control medical, 
scria ziajrul, 
14044 sufereau 
de diferite boli.
în orașele de provincie situația este și 
mai gravă. Anul trecut, într-un alt ziar 
vest-german, „Frankfucter Rundschau", 
a apărut un articol intitulat: „800 de 
copii în primejdie”, în care era vorba 
de mizeria cumplită în care trăiesc co
piii unui cartier muncitoresc din orașul 
Hamauer. Subalimentația, locuințele in-

salubre, mizeria, lipsa totală de asis
tență medicală fac ca un mare număr 
de copii din acest cartier să cadă pra
dă bolilor.

Din datele unui raport publicat de o 
comisie medica
lă, rezultă că din 
162 de copii ai a~ 
cestui cartier, su
puși controlului 
medical, 160 erau 
bolnavi sau pre
zentau simptome- 

le unor boli infecjioase ca.- febră tifoi
dă, rahitism, hepatită și altele.

Această situație tragică se explică 
prin aceea că guvernanții capitaliști din 
R.F. Germana cheltuiesc sume enorme 
pentru înzestrarea armatei vest germa- 
ne cu armament, iar zeci de mii de copii 
ai oamenilor muncii sînt lăsați pradă mi
zeriei și bolilor.

Ziarele ne aduc adesea vești despre ibpsa 
tot mai mare de locuințe în țările capitaliste, 
despre abuzurile proprietarilor ae mocan. To- 
tografia alăturată ne înfățișează o mamă cu 
opt copii (este vorba despre familia Raffaello 
Piccalantonio) azvîrlită în stradă de un pro
prietar din orașul italian Reggio Calabria, 
pentru că n-a mai putut plăti chiria extraor
dinar de mare ce i s-a cerut.

celeiași publicații numărul șco
lilor din Cuba a crescut din 
1958 pînă în 1962 cu 56 la suta, 
iar numărul educatorilor cu 90 
la sută.

Grija statului
își găseșț

copiilor 
trei ori.

cel mai 
titui doar 

me și haz în-

Ziarul „Noticias de Hoy” ă 
anunțat ca guvernul Cubei ă 
instituit 5 000 de burse noi pen
tru copiii muncitorilor și țăra
nilor care vor învăță în orășe
lul școlar „Sierro Redondo”; A- 
cest nou centru școlar este a- 
ezat în împrejurimile Hava- 

i, unde înainte traiau numai 
arii capitaliști cubani. în a- 

nul de învațămînt 1962 1963 in 
școlile elementare din Cuba 
învăță 1 220 000 de copii, adică 
de două ori mai mulți decît în 
ajunul revoluției- 

ta însă, lucrurile s au petre
cut altfel. Micul Dailo știa că 
de cînd țara sa a devenit in
dependentă, el are dreptul la 
o viață omenească, nu de 
sclav. El s-a adresat autorită
ților Republicii, iar funcționa
rul francez a fost chemat la 
judecată și condamnat la șase 
luni închisoare. Cît de semni
ficativ este acest fapt pentru 
noile rînduieli ce se statorni
cesc în Guineea libera și inde
pendentă !
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Pe deal, la marginea orașului Turda, se 
găsesc clădirile care adăpostesc Stațiunea 
experimentală agricolă Turda.

Stațiunea a luat ființă in anul 1957, avînd 
sarcina să asigure cu semințe de înaltă 
productivitate regiunile din Ardeal și de 
a recomanda unităților socialiste din agri
cultură noile metode agrotehnice. Aici lu
crează un colectiv tînăr și entuziast de 
oameni de știință, tehnicieni, muncitori și 
cadre didactice, care muncesc cu dragoste 
și pasiune.

In cadrul Stațiunii sînt trei sectoare im
portante :

Sectorul de cercetare, care cuprinde la
boratorul de ameliorări, agrotehnică, meca
nizare, agrochimie, protecția plantelor și 
economie agrară. Un număr însemnat de 
cadre științifice execută cercetări în dife
ritele domenii ale agriculturii.

Sectorul de producție, care pune în apli
care rezultatele științifice obținute de sec
torul de cercetare. Sectorul de producție 
se ocupă cu cultura mare (porumb, grîu, 
etc.), hortipomicultura (pomi fructiferi, 
flori), viticultura (cultura viței de vie) și 
zootehnia (creșterea animalelor). El pro
duce semințe și materiale de prașilă va
loroase.

' Sectorul școlar agricol, este al treilea 
sector important în activitatea stațiunii. 
El cuprinde Școala tehnică agricolă, Școa
la tehnică veterinară, Școala tehnică de

contabili agricoli, și Școala teh
nică horticolă. Aici se pregă
tesc viitoarele cadre care vor 
lucră în agricultură. In anul 
1964 va intra în producție pri
ma promoție a școlii.

Dar să luăm cunoștință și de 
unele din rezulteiteUie obținute 
în activitatea stațiunii. Aici 
s-a creat primul hibrid dublu 
de porumb HD 208, care a fost 
extins în producție anul trecut 
pe o suprafață de 300 000 ha. 
Tot aici s~au creat primele linii 
de producere a porumbului hi
brid din porumb autohton. 

Recent au fost dați spre în
cercare în rețeaua internaționa
lă 6 hibrizi dubli de porumb, 
iar în rețeaua internă 15.

In momentul de față sînt în curs de în
cercare peste 3 000 de combinații hibride 
la porumb și peste 4 000 de Unii de hibrizi 
la grîu. Multe lucruri frumoase se pot spu
ne despre activitatea științifică și despre 
realizările obținute aici — și ele vor fi în 
viitor și mai mari. Baza materială a stațiu
nii crește mereu. Încă în cursul acestui an 
vor fi terminate noile construcții de labo
ratoare, ateliere mecanice, silozuri, pre
cum și blocuri de locuințe care se fac pen
tru salariații stațiunii.

Viitorii specialiști în agricultură lucrea
ză pretutindeni, în laboratoare, în sere, pe 
cîmpurile de experiențe, pe tractoare sau 
pe alte mașini agricole, învățînd cu dra
goste și pasiune să devină folositori pa
triei.

M. NEGREA

Spînzul sau Bar- 
ba-lupului.

Fierea pămîntu- 
lui.n Pomii au înflorit, iar albinele au 

început lucrul. Micii apicultori fac 
asupra muncii 

ie realizată de 
Racoș Iulian, membru al 

Palatul

Din tainele 
ilicitelor medicinale

Mulți dintre voi participa în 
fiecare an la acțiunea de strîn- 
gere a plantelor medicinale. De
sigur că v-ați pus întrebarea : la 
ce folosesc ele? în acest articol, 
vrem să vă povestim cîte ceva 
despre foloasele pe care le aduc 
aceste plante sănătății oamenilor.

acest

care
în ju-

ca
©

Ca înfățișare, plantele medicinale 
n-au nimic extraordinar. Florile și frun
zele lor sînt ca oricare altele. Și totuși, 
ele sînt deosebite- Din pămînt, soare, 
apa și aer, unele plante aduna și prepa
ra minunate substanțe vindecătoare. 
Planta medicinală reprezintă o fabrică 
naturală de medicamente-

înca de mult timp, oamenii de știin
ța au descoperit la unele plante însuși
rea de a distruge microbii în contact 
direct și chiar de la distanța. Experien
țele care au fost făcute de oamenii de 
știința au dovedit ca mușețelul, măli
nul, mugurii și acele de brad, usturoiul, 
ceapa, urzica, sunătoarea și pătlagina, 
precum și alte plante, distrug numeroși 
microbi în 10-15 minute- Iar altele, cum 
sînt menta, teiul, ienuparul, au un efect 
și mai rapid, distrugînd microbii în 2-3 
minute-

Care sînt cauzele care produc 
fenomen ?

Plantele, și în special acelea 
produc uleiuri eterice, răspîndesc
rul lor substanțe denumite fitoncide, 
care au acțiuni biotice. Fitoncidele ata
că microbii întîlniti în jurul lor, distru- 
gîndu-i. De aceea, aerul din pădurile de 
brazi este aproape lipsit de microbi, iar 
usturoiul distruge nenumărate microor
ganisme periculoase pentru oameni- Și 
din plantele inferioare, cum sînt liche
nii, se scoate în prezent un antibiotic 
foarte puternic, iar proprietățile cura
tive ale nămolului de la Techirghiol se 
datoresc unor alge care trăiesc în lac. 
Plantele medicinale sînt medicamente- 
cu însușiri foarte prețioase. Prin cu
noașterea compoziției lor chimice ele 
sînt din ce în ce mai mult folosite.

Și acum, cîte ceva despre unele plan
te medicinale care trăiesc pe teritoriul 
patriei noastre : Mușețelul are flori cu 1 
însușiri liniștitoare și dezinfectante în 
bolile de stomac; ceaiul de mușețel se 
folosește pentru gargară și ajută la pre- 
întîmpinarea îmbolnăvirilor în timpul- 
iernii. Teiul ale cărui flori calmează tu
șea, liniștesc nervii și aduc un somn li
niștit : Frunzele de menta conțin un 
ulei bogat în mentol și calmează dureri
le de stomac : Sunătoarea, pelinul și 
alte numeroase plante sînt și ele folosi
toare. în tara noastră se prepara nume-1 
roase medicamente din cele peste 300 
de plante medicinale care se găsesc la 
noi. Și adeseori, în sticluța cu medica
mente pe care o folosiți cînd sînteți 
bolnavi, sînt adunate „tainele" plante
lor medicinale, culese din munți, de pe 
dealuri și cîmpii, care ne fac din nou 
sănătoși, plini de putere și de dragoste 
de munca-

RODICA ALBU

stupului. M 
pionierul | 

_______ __ cercului 
pionierilor, București,

cercului■

pentru micii naturaliștiSfaturi

Mușețelul
Romanita.

■
 cercetări 

Fotografia

tra- 
chi- 
bo-

sînt

Pe parcelele culturilor de 
prașitoare (porumb, floarea- 
soarelui, sorg etc-) trebuie a- 
cordată multa grija aplicării 
la timp a prașilelor și a 
tamentelor cu substanțe 
mice pentru combaterea 
Iilor și dăunătorilor.

în grădina de legume
necesare o serie de lucrări 
ca: plivitul arpagicului, al 
cepii și al prazului, urmat 
de sapalugit; prășitul cultu
rilor de pepeni, de castra
veți, de tomate, de ardei și 
de vinete ; copilitul, legatul 
de araci și stropitul cu zea
mă bordeleză la tomate; ra- 
ritul și plivitul radacinoase- 
lor (morcov, pastîrnac, sfe
clă roșie, pătrunjel de rădă
cina); irigarea tuturor cul-

turilor de legume după ne
voie etc. Tot acum se efec
tuează recoltarea și valori
ficarea cartofilor și a verzei 
timpurii, a conopidei, a ridi
chilor de vară și a fasolei 
pentru păstăi. In aceasta lu
na se plantează vărzoasele 
de toamnă (varză, conopidă, 
gulii).

în grădina de flori se a- 
plică îngrășarea suplimen
tara a culturilor, copilitul și 
legatul crizantemelor, uda
tul, recoltatul și valorifica
tul crinilor, bujorilor, nem- 
țișorilor, clopoțeilor, gălbe
nelelor etc, recoltatul se
mințelor de pansele, părălu
țe și nu mă uita ; de aseme
nea, se face semănatul se
mințelor în vederea obți
nerii răsadului-

în pepiniera de pomi și 
în livada se execută îngră- 
șarea solului, folosind în
grășăminte lichide, prășitul 
de cîte ori este nevoie, pa-

— legătura âU-n 

—legătura I~ă

1
Coada șoricelu
lui : a) ramură 
înflorită ; b) floa
re ; c) fruct;

frunză.

lisatul lăstarilor, altoi de 
cep, pentru a le dirija 
creșterea verticală (fig. 1) 
plivitul sălbaticului pornit 
din port-altoi, ciupitul lăs
tarilor laterali, strîngerea și 
înlăturarea fructelor căzute 
și atacate și aplicarea trata
mentelor de combatere a 
bolilor și dăunătorilor-

în cultura vitei de vie se 
efectuează prășitul la ne
voie, se leaga de spalieri 
lăstarii porniți din coardele 
de rod, se plivesc și se ciu
pesc lăstarii și se aplică 
stropitul cu zeama bordele- 
za contra manei, sau
prăfuitul cu sulf contra fă- 
inarii (daca este nevoie)-

Ing. I. ROVENȚA
Palatul pionierilor, 

București

Podbal de munte 
sau 

zînelor.

Șofrănel,

Carul

Mutroyima-.



Ne am construit și noi 
o bază sportivă simplă
Urmînd exemplul celorlalți 

pionieri din tară, am hotărît 
ca și noi să ne construim o bază 
sportivă simplă. Și am început 
lucrul. Mai întîi am curățat te

PIONIERESC

• întrecerile de atletism 
organizate la Școala de 8 ani 
din satul Bălțați, raionul Huși 
s-a bucurat de o larga partici
pare în rîndul pionierilor și 
școlarilor- Printre cîștigători 
sînt pionierii Rusu Vasile și 
Bucata Iulian din clasa a VII-a, 
Darie Jenică și Barbu Gheor- 
ghe dintr-a VII-a și Moisa E- 
mil din clasa a V-a. Dintre 
fete s-au situat pe primele 
locuri Ciobanu V. Maria, Bu
tuc Veta și Bucata Despina.

• Întîlnirea de fotbal dintre 
echipa Școlii de 8 ani din co
muna Atîrnați și echipa din 
comuna Matița, raionul Telea- 
jen a fost viu disputată. Scorul 

FRUNTAȘI LA ÎNVĂȚĂTURĂ

1 PODARU SUZANA, cl. a VI-a, Școa
la de 8 ani corn. Viștea de Jos, raionul 
Făgăraș.

2. SAVA IOAN, cl. a IV-a, Școala de 4 
ani corn. Miniș, raionul Lipova.

3. ZAHARIA SILVIA, cl. a VII a B, Șc.
de 8 ani corn. Rușavăț, raionul Cislau.

4. CHIVA N. ALEXANDRU, cl. a VII-a 
Șc. de 8 ani corn. Bo-Iintin Vale, raionul 
Titu.

5. MOROIU LUIZA, cl. a VI-a, Șc. me
die „Petru Rareș“ ’Piatra Neamț.

renul, l-am nivelat și apoi 1-arri 
împărțit astfel încît să putem 
amenaja terenul de fotbal, cel 
de volei și groapa de sărituri. 
Îndrumați de tovarășii profe
sori ain lucrat cu multă însu
flețire pe noul teren unde în 
curînd vom începe întrecerile 
sportive.

Pentru ca și la iarnă să pu
tem continua sportul, s-a con
struit și la școala noastră o 
sală de sport. Ni s-au creat ast
fel toate condițiile pentru ca 
noi să putem desfășura activi
tate sportivă atît vara cit și 
iarna. Aceasta se datorește gri
jii permanente a partidului 
nostru drag pentru noi, copiii.

TARCEA VASILE 
RUSU EUGEN 

Casa de copii școlari Prundul 
Bîrgăului, 

regiunea Cluj.

Concurs 
de trotinete 
și biciclete

Duminică dimineața, strada 
Maior Coravu din Capitală a 
găzduit un interesant concurs 
de trotinete și biciclete. Orga
nizat de Comitetul raional 
U.T.M. ,,23 August" in colabo
rare cu clubul sportiv „Meta
lul", în cinstea zilei de 1 iunie, 
concursul a prilejuit întreceri 
pasionante, urmărite cu încor
dare de spectatori. Cei peste 
50 de pionieri și școlari partici- 
panți la concurs s-au întrecut 
pe categorii de vîrstă. Con
curenta la trotinete au avut de 
parcurs distanța de 80 m, iar 
cei de la biciclete — 100 m. 
Cîștigătorilor le-au fost înmî-* * 
nate diplome din partea orga
nizatorilor. Iată acum cele mai 
bune rezultate. TROTINETE i 
clasa I: Mihăilescu N. (Școala 
de 8 ani nr. 50); clasa a IFa i 
Pintea S. (Școala de 8 ani nr. 
50); clasa a IlI-a — a VTa? 
Mițu N. (Școala de 8 ani nr. 50) 
și Sanda N. (Școala de 8 ani nr. 
46). BICICLETE: clasa a Ilal 
Parnoviețchi E. (Școala de 8 ani 
nr. 47); clasa a lil a — și a 
IV-a: Trandafir C. (Școala 
medie nr. 8); clasa a Vai 
Stoica C. (Școala de 8 ani nr. 
55)) ; clasa a VI-a ; Nicolau A'. 
(Școala de 8 ani nr. 50); clasa a 
VII-a: Dragomir N. (Școala de 
8 ani nr. 56).

final al întrecerii a fost 7-1 în 
favoarea echipei din Atîrnați.

• în cadrul întrecerilor de 
atletism la care au participat 
școlarii din comuna Fundul 
Moldovei, raionul Cîmpulung 
Moldovenesc s-au obținut re
zultate bune la următoarele 
probe : 60 m plat fete — Gră
madă Elisabeta ; 4 x 60 m șta- 
feta și săritura în lungime — 
Gulei Marinela ; aruncarea gre
utății — Moroșan Rodica; sări
tura în înălțime — Poenaru 
Cornelia ; aruncarea greutății, 
băieți — Poenaru Dorel.

• Pe Stadionul „23 August" 
din orașul Gherla s-au desfă- 
șurat întreceri atletice ale ele
vilor de la Școala medie nr. 1. 
Pe primele locuri în clasament 
au fost pionierii Dindelegan 
Vasile, Rusu Cornel, Moldovan 
Eugenia, Mureșan Anișca și 
Tudoran Livia-

• Pionierii Belbe Ion, Panaș 
Ion, Varna Gheorghe, Crăciun 
Floarea, Sava Cornelia și Tăcu 
Letiția sînt cîștigatorii întrece
rii de tragere la țintă organiza
ta la școala din comuna Tireac, 
raionul Safu Mare- R. B.
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Invățați înotul !
A intrat în tradifie, dragi co

pii, ca în fiecare an în lunile 
din vară să se organizeze 
cursuri în care sute și mii de 
copii din întreaga tară învață 
tainele înotului. Pentru a vă 
informa despre activitatea aces
tor cursuri ne~am adresat to
varășului Mihai Constantin, 
secretar general adjunct al Fe
derației romîne de notație cu 
rugămintea de a ne răspunde la 
Cîteva întrebări.

— Ce ne puteți spune despre 
cursurile de învățare a înotu
lui ?

— Cursurile de învățare a 
înotului sînt organizate de Fe
derația noastră în colaborare 
cu consiliile orășenești și raio
nale U.C.F.S. Durata unui ase
menea curs este de 21 de zile, 
timp în care copiii sînt inițiați 
în principalele reguli și mișcări 
de înot.

— Unde se organizează aces
te cursuri și cum se fac înscrie
rile ?

— In acest an cursurile se

23 mai-1 iunie
Un prilej tie bucurii. Cadouri frumoase și utile pentru copii ; 

CONFECȚII, ÎNCĂLȚĂMINTE, JUCĂRII. BOMBOANE.

„în curînd calele 
vor înflori și în sera 
cercului micilor natu- 
raliști". Fotografie e- 
xecutată de pionierii 
cercului foto de la 
Casa pionierilor din

= Sibiu.

vor organiza în fiecare localita
te care dispune de resurse na
turale sau de bazine amenajate, 
în special vom acorda o atenție 
deosebită cursurilor din Bucu
rești, Constanța, Galați, Brăila, 
Iași, Bacău, Tg. Mureș, Cluj', 
Timișoara și Craiova Tn orașul 
București, spre deosebire de 
celelalte localități se vor orga
niza mai multe cursuri: la 
Ștrandul tineretului, la Baza 
Știința-Tei, la Palatul pionieri
lor, la Baza I.T.B.-Tei etc. În
scrierile la cursurile de la 
Ștrandul tineretului au și în
ceput. E necesar doar un aviz 
medical favorabil de la circum
scripția medicală respectivă.

— O ultimă întrebare : cînd 
se vor deschide cursurile ?

— în București, la Ștrandul 
tineretului, peste cîteva zile, 
mai precis la 3 iunie, iar în tară 
— la 1 iulie. Bineînțeles, dacă 
timpul va permite, cursurile se 
vor putea deschide începînd cu 
15 iunie.

TEODOR CRISTIAN



Filmul „CODIN": ".IXîîi
In fiecare an, la Cannes, pe Coasta de Azur a Franței, 

are loc Festivalul internațional al filmului.
Țara noastră s-a prezentat anul acesta la Cannes cu 

filmul „Codin" — coproducfie romîno-franceză — film 
realizat după un roman al scriitorului romin Panait Istrati,

Filmul a avut un deosebit răsunet, obfinînd Premiul 
pentru cel mai bun scenariu. Iată cîteva fragmente din 
articole publicate despre filmul „Codin" in presa străină, 
în timpul Festivalului

Le Parisien Libere : „Este o adaptare foarte fidelă a 
operei lui Panait Istrati. Fotogralii admirabile, un montaj 
riguros și un excelent acompaniament muzical — totul 
pus în serviciul unei povestiri atrăgătoare — fac din 
această operă o frescă de mare calitate".

Nice Matin : Codin a dovedit, fără îndoială „că e cea 
mai bună operă proiectată de la începutul acestui festival. 
Fapt care a ieșit în evidență și în cursul celor două pro
iecții de miercuri cînd, pur și simplu, scenele cele mai 
reușite au lost aplaudate de întreaga asistență, iar Ia 
sfîrșit, regizorul Henri Colpi și actorii romîni și francezi 
au fost ovafionati".

Liberation : ,,Rolul uriașului este interpretat de romî- 
nul Alex. Platou. Statura sa și jocul său foarte sobru au 
impresionat puternic un publi6 pe care, copilul care de
ține rolul tînărului Adrian, — Răzvan Petrescu — a știut 
la rîndul său să-l emoționeze".

„Iata-ne cu vacanța în tabără 1“ fotografie 
executată de Nussbaum Rozalia, cl. a VI-a« 
Cercul foto de la Casa pionierilor din 
Tîrgu-Mureș.

Spectacolul dat de micii păpușari ai Casei 
pionierilor din Pitești a fost reușit.

Iată-i împreuna cu păpușile pe care Ie 
mînuiesc.

Fotografie executata de pionierii cercului 
foto de la Casa pionierilor. Pitești.

OiuetL^ie.
Adie-un vînt ușor dinspre cîmpii. 
Miroase-a pîine coaptă, a bucale, 
A lemn de brad, și vii, livezi bogate 
Miroase-n aer cald a bucurii.

Din curtea colectivei, care multe 
Aduc recolta lanului de aur;
Pe o rămurică cîntă-un pui de graur 
Ce vrea ca toată lumea să-l asculte.

Iar soarele, direct în față-fi cată
Și te privește alb și zîmbitor.
Iar ochii lui să-fi spună, parcă vor 
„Cit de frumoasă-i /ara ta bogată!"

VĂDUVA ALEXANDRU 
cl. a Villa

Școala medie nr. 39,
București

ales mărul mai

Am Jucat în «Codin*
în filmul „CODIN" am jucat rolul copilului Adrian. 

Cînd am auzit că voi face parte din delegația romînă, 
care va pleca la Festivalul international al filmului de 
la Cannes, am fost nespus de emoționat.

In acest orășel francez de pe țărmul Mediteranei a 
avut loc în ziua de 14 mai a.c. premiera filmului „Codin", 
Atunci am văzut pentru prima oară filmul în care am 
jucat. Cînd s-a lăsat întunericul după ultima scenă, și 
două reflectoare mari au proiectai lumina asupra dele
gației noastre, iar aplauzele furtunoase au izbucnit, am 
simfit că încep să plutesc, că nu mai sînt eu... Era o 
fericire de nedescris. Îmi dădeam seama că /ara noastră 
și-a cîștigat prestigiul binemeritat la acest Festival. Și 
eram mîndru, eram nespus de mîndru de patria meat

PETRESCU RĂZVAN
cl. a .Vll'a D, Școala de 8 ani nr. 4,

București

COLȚUL
CELOR MICI

Sosește luna iunie, luna căl
durilor. Viețuitoarele pădurilor 
se bucură că a venit vara. Fur
nica își umple cămara cu hra
nă din belșug. Cu cit meșteșug 
și-au zidit păsărelele cuiburi 
peste tot, și în ele scot pui...

Grangurul gălbui, meșter 
vestit, și-a împletit cuibul ani
nat de o rămurea. Și-a mai țe
sut un fel de saltea din fire de 
lînă și de blană găsite prin pă
dure și poiană. In cuib, gran
gurul isteț a pus ca într-un co- 
șuleț oușoare. curate. Cum de 
nu se sparg toate, cînd vântul 
bate ?

Eretii și ulii, spaima păsăre
lelor pădurii, își fac tot pe vârf 
de copac, din vreascuri groase, 
cuiburi spațioase în care clo
cesc.

Cuibul, prin scorburi și-l zi
desc veverițe și pRigoi vioi, 
care stau iarna pe la noi. Cio- 
cîrlia și ciocîrlanul și-l fac în 
lanul de grîu. în malul unui rîu, 
lingă apă, își sapă cuibul lăs
tunul.

Clrtifa și-a săpat cu măiestrie 
o galerie cu răsuflători. De-ai 
putea să te strecori prin ea, ai 
vedea ce minunat a lucrat. Par
că și-a zidit un palat! Are și 
o odaie mare, de culcare, acolo, 
în ascunziș; din frunziș și-a 
făurit pătucul.

Bursucul, la fel și el: e mare 
meșter zidar și tare bun gospo
dar. Lucrează din răsputeri. își 
face încăperi mari și curate în 
care adună bucate : ba își sapă 
și o groapă pentru necurățenii. 
Nu se dă lenîi niciodată.

Iată, cu un cuvînt, că în aer 
sau pe pămînt se vede iscusin
ța cu care își face locuința fie
care vietate.

Dar să ieșim pe câmpia colec
tivei. Ii vezi pe oameni lucrînd 
de zor pe ogor. Adună recoltă 
bună de grîne. în urma lor ră
mâne miriștea în care aleargă 
și sare potîrnichea și prepelița 
ruginie. Se pregătesc de călă
torie.

Ce bucurie pe copiii care au 
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ajutat la lucrat în grădinile de 
zarzavat și au udat straturile 
cu apă. Culeg acuma ceapă, 
morcovi, ardei: unul, doi. trei... 
Poți lua cîți vrei în coșulețe și 
fugi la mămica să te învețe să

gătești mâncări alese din zarza
vaturi de tine culese, de tine 
săpate, udate, plivite : de tine 
muncite,
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