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PRIMELE ZILE 
DE VACANȚĂ

După munca sîrguincioasă din cursul anului șco
lar, muncă încununată cu rezultate bune și foarte 
bune la învățătură, pionierii și școlarii din clasele 
I—IV de la Școala de 8 ani din comuna Albești- 
Tîrnava, raionul Sighișoara au început vacanța. Și 
au pornit în drumeții, au învățat cîntece și jocuri 

într-una din zile însă, cei dintr-a patra au pri 
mit...

Zi de vacanță
în Parcul Herăstrău din București

Oaspeți dragi
La gară, pionieri cu brațele pline de flori aștep

tau sosirea trenului. Iată-1. Se apropie. Fiecare cau
tă să deslușească la fereastră chipul prietenului 
său.

— Iat-o pe Margareta, strigă bucuroasă pioniera 
Ganea Adina și repede își făcu loc printre cei din 
față. Bine ai venit, Margareta !

— Bine ai venit, Viorica, se auzi alt glas. Bine ați 
venit, dragi prieteni! Și așa, cu flori și bucurie au 
fost întîmpinați școlarii clasei a IV-a de la Școala 
medie din Cristurul Secuiesc, raionul Odorhei, cu 
care sînt prieteni din clasa întîia. Apoi, de braț, 
băieți și fete au pornit spre școală. Aici în cîntece 
și jocuri, pionierii au petrecut minunat. După aceea 
oaspeții au fost invitați acasă la prietenii lor. Este 
nevoie și de odihnă, căci a doua zi vor porni...

în drumeție
Orașul Sighișoara, cu turnurile cetății strălucind 

în soare i-a atras pe prietenii vizitatori. Au vizitat 
Turnul Cetății, iar de sus, din Turn au admirat mi
nunata priveliște a orașului încadrat de verdeață, 
•— pomi și păduri. Au trecut apoi printr-unul din 
parcurile orașului, s-au fotografiat. Vor avea amin
tiri frumoase...

Un alt popas au făcut la Casa pionierilor, unde 
au vizitat cercul de aeromodele, cercul mîinilor în- 
demînatice și apoi din nou în mașină pînă la Com
plexul industrial de faianță și sticlărie din Sighi
șoara. Cîte lucruri minunate au văzut aici I La sti
clărie, în fața unei mașini uriașe, lucrează numai 
cîțiva oameni. Ei veghează numai mașina care dă 
mii și mii de borcane și sticle într-o singură zi. în 
altă secție au admirat talentul celor care decorează 
vasele de faianță. Au aflat că măiestria muncitorilor 
a făcut ca faima produselor din această întreprin
dere să fie dusă departe, peste hotare.

în ziua următoare, prietenii — cei din clasele a 
IV-a din Cristur și Albești — au făcut drumeții 
prin sat, prin împrejurimi, au prezentat o serbare. 
Cîntece, dansuri populare, recitări... Aplauzele spec
tatorilor le-au arătat că toți au fost la înălțime. Cu 
toată părerea de rău, a venit și timpul de plecare.

Drum bun ! Să ne scrieți! Pionierii Ștefan Leti- 
ția, Streza Mihai, Tenea Ion și mulți alții au rămas 
în gară, conducîndu-și cu privirea prietenii.

L. NOVAC

HĂRNICIE
De multe ori la sediul gospodăriei agricole colec

tive din comuna Petelea, raionul Reghin, sosesc 
niște oaspeți care sînt întotdeauna bineveniți. E 
vorba de pionierii din unitatea noastră. Cu multă 
plăcere ei ajută în timpul liber pe colectiviști la 
diferite munci de sezon.

Nu de mult, cei mici, adică pionierii și școlarii au 
ajutat pe colectiviști la stîrpirea gîndacului de co
lorado care-și făcuse apariția în lanurile de car
tofi.

Cînd a venit timpul de plivit la culturile de sfe
clă de zahăr — pionierii au fost prezenți, și de cî- 
teva ori au lucrat alături de colectiviști. Iar acum ? 
Acum au ieșit pe lanurile de grîu la smulsul buruie
nilor. Munca însoțită de cîntec și voie bună e în
totdeauna spornică. Numai în cîteva zile pionierii 
au plivit buruienile de pe o suprafață de peste 4 
hectare semănate cu grîu.

?»_____ LA A XV-a
..SCÎNTEII

„Scînteii pionierului» și cititorilor ei le urez ca 
scinteia revoluției leniniste, care în douăzeci de ani 
citi se împlinesc de la eliberare, a făcut din Romi- 
nia o țară socialistă — să le înflăcăreze inimile în 
munca lor și să le lumineze calea spre culmile co
munismului.

Acad. Â

de pînă acum și din toată inima ii doresc noi și 
tot mai mari succese în munca viitoare.

Din ziua in care am primit cravata roșie și pînă 
cînd am devenit utemist, „Scinteia pionierului» mi-a 
fost .gazeta cea mai dragă. Citindu-i articolele, am 
înțeles mai bine îndatoririle ce-mi revin ca elev și 
pionier, am învățat să iubesc munca, să prețuiesc 
pe cei care, prin eforturile lor de zi cu zi, desăvîr- 
șesd construcția socialismului în patria noastră.

La cea de-a 15-a aniversare de la apariție, îți 
doresc, gazetă dragă, să trăiești mulți ani, să ai me
reu articole frumoase și interesante, care să ajute 
noile generații de pionieri, așa cum ai ajutat și

Împlinirea a 15 ani de la apariția primului nu
măr al „Scînteii pionierului» este un prilej de săr
bătorire a frumoaselor rezultate obținute de ga
zetă in munca ei rodnică dedicată copiilor noștri.

(•u această ocazie, felicit călduros colectivul de 
redacție at ,,Scînteii pionierului» pentru succesele

ANIVERSARE A
COSTĂNAȘ CORNELIA

cl. a Vil-a, Școala de 8 ani 
com. Petelea, raionul Reghin

PIONIERULUI"
pionierii generației mele, să se pregătească cit mai 
temeinic pentru a deveni constructori de nădejde 
ai vieții noi în patria noastră.

ALEXANDRU MIRICĂ
sudor la uzinele „Grivița Roșie»

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la apariția pri
mului tău număr, colectivul de conducere al unită
ții nr. 16 de la Școala medie nr. 2 „Frații Buzești»— 
Craiova, în numele tuturor cititorilor din școală, 
îți aduce un călduros și sincer salut.

Tu al fost mereu în mijlocul nostru, ai fost și ne 
veifiun prieten drag si de nedespărțit.

Acum, la împlinirea a 15 ani de la apariție, noi 
îți urăm ani mulți și rodnică activitate în educa
rea pionierilor în spiritul dragostei față de patrie, 
față de partid și popor.

Colectivul de conducere 
al unității nr. 16, Școala medie ... 
nr. 2 „Frații Buzești», Craiova s.V;
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Invitație
la

drumeție

«■K MMeafi mucii desfășoară întrecerea so- 
eiaiistă in cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre. Astfel, la Satu-Marc, 
vor vizita întreprinderea „1 Septembrie11 și, 
poate, in urma vizitării ei, multi vor dori să 
lucreze aici. Va urma pe itinerar, localitatea 
Cărei. Aici vor vedea lotul experimental din ca
drul G.A.S.

O altă excursie de două zile este prevăzută la 
Sighet, unde pionierii vor vizita fabrica de tri
cotaje și complexul turistic Borșa. Ajunși Ia Bor
șa, vor urca pe vîrful Prislop, sus de tot, la o 
stînă de oi și, Ia coborîre, la poalele muntelui 
Pietrosu, vor face o orientare cu busola. Un alt 
grup, pornind din Baia-Mare, se va opri la Uzina 
mecanică de utilaj minier, unde copiii vor afla 
cite ceva despre fabricarea vagonetelor. Fină la 
Baia-Sprie vor merge cu autobuzul. De aici vor Așa apare

porni în drumeție pe jos, cale de 5 kilometri, pînă 
la lacul Bodi. Pe parcurs vor strînge plante și in
secte, pentru ierbare și insectare, se vor orienta 
cu busola, iar la Bodi, împărțiți în grupe, se vor 
întrece într-un concurs de înot. Sînt nerăbdă
tori să afle cine va fi cîștigătorul. în școală sînt 
multi înotători buni.

Una dintre cele 5 drumeții de o zi este pro
iectată la Stațiunea experimentală de la Livada. 
Copiii vor putea urmări aici adaptarea plantelor 
la sol, în urma folosirii unor variate substanțe 
chimice. La sfîrșit, vor da un program artistic 
la căminul cultural din Livada. 20 de pionieri, 
simbolizind cei 20 de ani de la eliberare, vor 
prezenta un montaj de cîntece și versuri pc tema 
..Mulțumim din inimă partidului pentru copilă-

- — .-.re ea scop Uzitarea acropor-
_ ii din Baia .Mare. Mai tîrziu, în zbor, avioa

nele vor duce cîte ceva și din cîntecele pionie
rilor. care au venit să le însoțească cu privirea. 
Nu-i așa că e minunată și meseria de pilot?

O altă drumeție : spre Lacul Sărat. Pe par
curs, pionierii se vor întrece în cele mai fru
moase jocuri pionierești : „Fii atent", „Cel mai 
iute". Se vor învăța jocuri noi. Atît excursiile 
cît și drumețiile se vor face prin rotație, astfel 
ca toți pionierii să străbată întreg itinerarul 
fixat.

Un jurnai de vacanța

Așa arată acum : un caiet gros, pe coperta că
ruia stă scris cu litere mari : „Jurnal de va
canță". Dacă începi să-l răsfoiești vei întîlni nu
mai file albe. Dar prima zi de vacanță va fi și 
prima pagină scrisă ! Fără îndoială că, la sfîr- 
șitul vacanței, vom avea ce citi în acest jurnal!

M. CUIBUȘ

Pionieri, 
contribui ți la recoltarea 
plantelor medicinale!

în țara noastră cresc în condiții naturale nu
meroase plante medicinale. O călătorie pe pla
iurile înverzite ale patriei, în regiunile de 
deal sau în zonele de munte, în afara satis
facției estetice pe care ni le oferă minuna
tele priveliști, ne ajută la îmbogățirea cuno
ștințelor în ceea ce privește plantele medici
nale.

Iată, de pildă, în regiunea Oltenia, raioa
nele Caracal, Băilești, sau în regiunea Do- 
brogea, cresc florile de mușețel, care, înce- 
pînd din luna mai, năpădesc cîmpiile, dîn- 
du-le farmecul unor covoare țesute de cele 
mai iscusite mîini.

Pe marginea șoselelor, de-a lungul terasa- 
mentelor de cale ferată, sau în jurul lanuri
lor de cereale, cresc din abundentă ALBĂ
STRELELE și MACUL ROȘU de cîmp, plante 
căutate pentru variatele ceaiuri medicinale.

în pădurile de stejar din regiunile de cîm- 
pie mai umede, cresc LĂCRIMIOARELE din 
ale căror frunze, uscate artificial, se extrag 
produse apreciate în bolile de inimă. Prin^- 
curți, la marginea gardurilor, întîlnim nalba 
MICA și PATLAGINA cu frunza îngustă, iar 
pe izlazuri si fînete, creste în cantitate mare 
PĂPĂDIA.

Frunzele de nalbă în amestec cu alte plan
te sînt folosite în bolile căilor respiratorii. 
La fel, siropul de tuse, atît de cunoscut, este 
întrebuințat în tratamentul traheo-bronșite- 
lor. Rădăcinile și frunzele de păpădie sînt de 
un real folos în tratarea bolilor de ficat.

în anul 1963, un aport prețios în recoltarea 
mușețelului l-au adus pionierii și școlarii din 
regiunea Oltenia, în special cei de la școlile 
din Iabiceni, din satul Hotaru, din comuna 
Ursa, din comuna Valea Soarelui. Multe școli 
din regiunile București, Suceava, Bacău, Iași, 
Banat, Brașov etc. au fost antrenate în cule
gerea plantelor medicinale.

Și în acest an, voi, pionierii și școlarii, sîn- 
teți chemați, din nou să ajutați la strângerea 
plantelor medicinale, aducînd astfel contri
buția voastră la valorificarea unei atît de 
prețioase bogății a patriei noastre.

Dr. FILIP ROVINȚESCU 
Direcția generală de plante 

medicinale a Centrbcoop.

’I

Mai întîi, se culeg din unitățile pionierești, 
de pe ogoare și din uzine... faptele. Se aștern 
pe hîrtie (foto 2), se dactilografiază (foto 3), 
se culeg la linotip (foto 4) — o mașină de
scris mai marc, care cuiege literele de plumb,

apoi aceste litere de plumb, desenele (trans
formate în desene... metalice — zincurile !) și 
fotografiile merg Ia paginație (foto 5), unde to-
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TODAȘCA AURORA, 
clasa a VI-a, Școala de 
8 ani din comuna Coș- 
na, raionul Vatra Dor- 
nei. Este președintă de 
detașament. Fruntașă 
la învățătură, își aju
tă cu drag colegii. Re
zultatele obținute sînt 
o bucurie pentru în
treaga școală ; nici un 
pionier cu note slabe 
la învățătură în deta
șamentul pe care îl 
conduce.

RADU AURELIAN, 
clasa a IV-a A, Școala 
medie nr. 3, Buzău. 
Președinte de grupă. 
Este un pionier despre 
care se pot spune nu
mai lucruri frumoase. 
Are medii numai de 10. 
Modest și disciplinat, 
este prietenul celor 
mici, cărora le citește 
cărți, îi pregătește pen
tru a deveni pionieri. 
Îndrăgește vioara și 
cîntă cu multă plăcere 
la serbările pionierești.

ȘTEFANESCU RO- 
DICA, clasa a IV-a A, 
Școala de 8 ani nr. 4 
Găești, regiunea Argeș. 
•Este președinta deta
șamentului nr. 4. A ob< 
ținut numai note 
bune. Este fruntașă în 
activitățile pionierești 
și organizează cu pio
nierii din detașament 
acțiuni deosebit de 
frumoase și intere
sante.

SILAGHI ION, clasa 
a VlI-a A, Școala de 8 
ani Botiz, raionul Sa- 
tu Mare. Este președin
tele unității. Prin pur
tarea sa este un exem« 
piu pentru toți pionie
rii unității. Pe pieptul 
său strălucesc cele două 
distincții pionierești și 
Insigna de polisportiv, 
în timpul liber citește 
multe cărți din comoa
ra literaturii noastre.

BÎRLA MARIA, clasa 
aV-aB, Școala de 8 ani 
Hîngulești, raionul Foc
șani. E președintă de 
detașament. Fruntașă 
la învățătură, e cu
noscută ca o pionieră 
disciplinată, activă. A j 
participat la concursul 
„Micilor tehnicieni41, 
iar la concursul cultu
ral-artistic al pionieri
lor și școlarilor s-a cla
sificat pe primul loc la 
recitări. E purtătoarea 
distincției pionierești.

Pe CREȚU C. ANA, 
președinta detașamen
tului clasei a Vi-a, 
Școala generală de 
8 ani din comuna 
Pleșoiu, raionul Slati
na, pionierii o cunosc 
ca pe o colegă bună, cu 
inițiativă și dornică de 
a-șî ajuta colegii care 
au note mai mici. Da
torită muncii depuse, 
ea a obținut numai 
note de 10.

imp de trei luni, geanta poș
tașului a fost mai plină ca de 
obicei. Depunînd în fiecare di

mineață teancul de plicuri și cărți poștale pe masa 
secției scrisori, zîmbea mirat:

— Bre, dar multe mai au de povestit cititorii dum
neavoastră !

O bună parte din scrisorile primite in ultimele trei 
luni purtau pe plic, o anumită precizare. Pentru dis
cuția „Preocuparea nr. 1 — învățătura*. Nu mai e ne
cesar să explicăm de ce redacția a găsit de cuviință 
să intituleze astfel rubrica — discuție pe care ați ur
mărit-o în paginile gazetei. Au participat la ea sute 
de cititori; aspectele relatate de ei ne-au dovedit că, 
intr-adevăr, însușirea temeinică a cunoștințelor este 
preocuparea principală a majorității pionierilor și 
școlarilor.

Ce valoare are 10

r

în aparență, nimic deosebit: azi ești atent la oră, 
mîine înveți lecția din manual, peste două zile profe
sorul te ascultă și primești 9 sau 10. E meritul tău. E 
izbînda ta. Dacă te gîndești bine, nota aceasta din 
carnet nu e o cifră simplă', nici un fapt izolat. De la 
ea, mai bine-zis de la tine, pornesc multe fire. Unul 
duce la maistrul de la care vei învăța o meserie, altul 
ta o mașină uimitoare, care așteaptă să fie inventată 
sau la o carte genială, care așteaptă să fie scrisă. 
Aceste fire sînt invizibile ca o muzică, dar tot ca ea de 
armonios împletite. Ele pornesc și de la constructorii 
care au ridicat școala cea nouă unde înveți, și de la 
tipografii care au tipărit manualele, și de la institu
tele și universitățile care i-au pregătit pe învățătorii 
și profesorii săi —într-un cuvînt, fiecare succes al

PREOCUPAREA Nr. 1 -
ÎNVĂȚĂTURA

tău e o parte din succesele întregului nostru popor 
muncitor care, condus cu înțelepciune de partid, de- 
săvîrșește construcția socialismului. Iată, așadar ce re
prezintă. nota 10. Mulți dintre participanții la discuția 
noastră au arătat că a învăța bine e o principală dato
rie patriotică a fiecărui pionier și școlar. „Sîntem elevi 
în clasa a Vil-a a Școlii generale de 8 ani Cernele, 
Craiova — ne scrie pioniera CIOLACU AURELIA, pre
ședintă de detașament. Dacă părinții și chiar frații 
noștri mai mari au învățat într-o școală formată din 
numai două cămăruțe, noi avem, azi, o clădire mare, 
cu multe încăperi spațioase. Este școala cea nouă, ri

dicată în urmă cu trei ani. Noi vom fi primii absol
venți a 8 clase din această școală, in semn de recu
noștință pentru tot ceea ce a făcut pentru copii pa
tria noastră socialistă trebuie să învățăm cît se poate 
de bine11.

Cind își spune cuvîntul prietenia
Majoritatea celor care au participat la discuția noas

tră au povestit despre rezultatele bune la învățătură 
ale colegilor lor. în unele cazuri, am aflat că unii din-

(continuare în pagina 6-a)

varășul tipograf N. Ionescu, vechî prieten al 
gazetei, alcătuiește viitoarele pagini. După a- 
ceste „pagini11 se lucrează, mai departe, Ia alte 
„pagini11, din plumb, dar mai... ușoare decit

„Ro-

I Fotoreportaj de : 
GR. PREPELIȚA 

Desene :BURSCHI

/ 3.-

primele, care-s duse la uriașa 
tativă“ (foto 6). Abia acum ies la 
iveală sutele de mii de exemplare 
săptămînale ale „Scînteii pionie
rului11. Și de la „Rotativă11, eu tre
nul, mașini ori avionul, veștile 
culese din unitățile pionierești, se 
întorc la voi, dragi cititori.»
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AL. DINU IFRIM

Cei doi s-au despărțit în fața unui bloc turn. Nu însă 
înainte de a stabili pentru a doua zi o nouă plimbare : în 
Pajurei-Jiului. De data aceasta, invitația o făcuse băiatul. 
Avea ce să-i arate !...

Albumul

Școala ■ăe

16 ani de la actul istoric al naționalizării

Două fotografii grăitoare. Pe Calea Griviței, astăzi (jos, prim 
plan) și aspect de pe aceeași stradă înainte de eliberare (în me

dalion).

m parcule
100 de

Colectiviștii de Ia

multa dragoste m
trecuta, cit si in p

luat angaja
viermi d
lectiv

colective. Aici, i
ceput lucrul,
tunic de
tei pe

Era o zi frumoasa,

Nu exista campan

oritoare?

ătrinul nu mai fusese de cițiva ani în 
ucurești. De cînd feciorul său, forjor 

a Uzinele „Grivița Roșie11 îl chemase 
să-i arate cum și-a mobilat aparta
mentul nou-nouț, în care se mutase.

Cum ieși de pe peron, dădu să ia tramvaiul. Apoi se 
răzgîndi, rămînînd parcă descumpănit. Se uită în lungul 
străzii, în dreapta, în stingă, la blocurile albe, cu feres
trele aurite de soare.

— Dar pe cine căutați, se apropie un băiat potrivindu-șî 
cravata roșie la git. N-avețî adresa ?.... Cunosc bine car
tierul și vă pot conduce cu. Locuiesc la căpătui străzii, în 
Pajurei-Jiului...

Omului, sătean de prin părțile Argeșului, ii plăcu iste
țimea și bunăvoința băiatului. Răspunse :

— Adresa ? O am, flăcăule. O am colea în buzunar, 
scrisă de Gheorghe, băiatul meu — că ia el mă duc. Dar 
cîți ani ai tu ?

— Doisprezece.
— Și... iei tramvaiul ? N-ai vrea să... Dacă te țin pi

cioarele, hai cu mine !
Mîndru de invitație, băiatul îl urmă îndeaproape. Ținu 

să-i afle părerea despre blocurile ridicate pe Grivița.
— Cum vi se par ?
— Mîndre de tot. Palate !... De asta am șl pornit-o pe 

jos, să le văd mai bine, că multe s-au mai făcut. Dar spu
ne-mi, pe unde stai tu sînt din astea?

•— Da, un cartier întreg. Avem și școală nouă, iar pînă 
la toamnă se mai termină una, cu 24 de clase. Mereu 
se construiește în cartier la noi: pînă Ia 23 August vor 
fi gata încă o mic de apartamente.

Omul ridică sprîncenele.
•— De unde știi tu toate astea, că doar n-ăi fi niscaiva 

constructor, zidar ? !...
— Eu nu, însă nea Alexandru Lungu, da. Are și steluță 

de fruntaș ! De la el am aflat, cînd am fost cu niște colegi 
pe șantier. Cu Stoichescu, Bordoiu, Mușat. Să dăm ajutor 
la stivuitul cărămizilor, Ia amenajarea spațiilor verzi din 
jur...

zi
e■ •

IA 
ZI

Ziua de 11 iunie este o zi scumpă poporului nostru. Ea a 
marcat acum 16 ani o importantă victorie a clasei noastre 
muncitoare, conduse de partid: naționalizarea principalelor 
mijloace de producție.

Prin naționalizare, fabricile și uzinele, bogățiile subsolu
lui, întreprinderile bancare și de transport, care înainte se 
aflau în mîinile capitaliștilor și moșierilor, au trecut în po
sesia proprietarului lor legitim — oamenii muncii, făuritorii 
tuturor bunurilor — au devenit proprietate a întregului nos
tru popor. S-a înfăptuit astfel năzuința scumpă, pentru 
care a luptat timp de decenii, clasa muncitoare — elibera
rea ei de exploatare. Stăpîn pe mijloacele de producție, po
porul muncitor a dobîndit posibilitatea să dispună de ele în 
fo’ojul său, punîndu-le în slujba construirii socialismului .

Poporul nostru, în frunte cu clasa muncitoare, și-a încor
dat toate forțele și a muncit cu abnegație pentru înfăptu
irea politicii partidului, de industrializare socialistă a țării, 
conștient că numai astfel se poate asigura crearea bazei teh-

Inginerul își aruncă încăoda- 
tă privirea peste ciorchinele de 
copii și întrebă:

— Sînteți toți ? Putem în
cepe ?

— Da, răspundem noi nerăb
dători.

— Atunci, poftiți cu mine !
Și iată-ne în curtea uzinei, 

străbătînd alei cu umbră deasă 
și ronduri cu flori multicolore. 
După cîteva minute ne aflam 
într-o sală spațioasă, luminoa
să, înconjurați din toate părțile 
de cărți. Biblioteca ? Noi vrem 
să vedem cum se construiesc 
mașini-unelte, nu să împrumu
tăm cărți... Ce căutăm aici ?

— Pentru că uzina are și un 
început, iar începutul ei nu
mai aici se află, ne lămurește

tovarășul inginer Zoltan. în 
secții, în ateliere întîlniți nu
mai prezentul. Așa că... Apoi, 
dintr-un raft scoate un album 
masiv, cu coperțile învelite în 
catifea albastră. între filele 
albumului, numeroase fotogra
fii și inscripții, unele îngălbe
nite de vreme, altele purtînd 
urme proaspete de cerneală, al
cătuiesc o adevărată istorie în 
imagini, istoria uzinei de strun
guri din Arad.

— Priviți!, ne invită tovară
șul inginer.

Zeci de capete se apleacă 
deasupra albumului. Prima fo
tografie — un maidan plin cu 
bălării.

— Este o imagine de acum 
șaisprezece ani, continuă ghi
dul nostru. Aici, pe acest teren 
viran au înălțat muncitorii, la 
îndemnul partidului, uzina de 
astăzi.
Alte file de album...

de prelucrat simplă, obișnu: 
cu 600 de ture pe minut,’ c< 
putea executa doar cîteva o] 
rații. Nouă însă ne este nesț 
de dragă pentru că este făur 
de mîinile noastre, pentru 
stă la temelia industriei roi

...și alte imagini ne apar în 
față : temelia uzinei, zidurile ,,la 
roșu“, înconjurate de dantelă
ria schelelor, primele hale. De
odată, chipul inginerului înflo
rește de un zîmbet:

— Iată o altă fotografie, co
pii. Este unică în felul ei. înfă
țișează primul strung — SI — 
făurit de colectivul uzinei noas
tre în anul 1949. Este o mașină

nești constructoare de mașin: 
unelte.

Urmează apoi alte tipuri 
strunguri: S 2, S 3, strung 
universale, strunguri cu car 
teristici tehnice superior 
Iată și imaginea lui S N 4 
strung modern, de mare pre 
zie și randament, care are 1 
de ture pe minut, comenzi c< 
tralizate și pe care se pot ad; 
ta și alte dispozitive cum s 
cele hidraulice de copiat : 
cele de strunjit conic. Ac 
strung este întîlnit astăzi

viști să nu ajutam și
pentru că dorința
bogata și mai i

în livada G 
din centrul s; 
ornamentali.

* 
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LA GRAD

nieri si școlari din clase
soare *

V-Vl
e, spr 

rumați dc 
sădind roșii, ar 

ă. în zilele urmat 
e nc-o vom petrece 

pentru a ajuta Ia în

nico-materiale a socialismului. Industria noastră socialistă 
nu seamănă nici pe departe cu ceea ce a preluat la data na
ționalizării statul democrat popular. Alături de sutele de 
întreprinderi, care au fost mărite și modernizate, au fost 
construite în acești ani alte sute de întreprinderi noi, mo
derne, care constituie o mîndrie a poporului nostru

Victoriile uriașe dobîndite de poporul nostru în opera de 
industrializare socialistă se datoresc, în primul rînd, înțe- 
leptei conduceri de către partid a economiei noastre națio
nale. Realizările dobîndite demonstrează forța creatoare pe 
care o capătă un popor atunci cînd devine stăpîn pe bogă
țiile țării, cînd știe că muncește pentru propășirea patriei.

Anul acesta, cînd sărbătorim a XX-a aniversare a elibe
rării patriei, întregul nostru popor muncește cu entuziasm 
nestăvilit, pentru a înscrie noi victorii în cartea de aur a 
desăvîrșirii construcției socialiste, pentru a face patria noas
tră mai bogată, mai înfloritoare.

viermi de mătase,

pentru a asigu

MICII

i au hot 
, Pioi

rana viermi] 
tul să creștem ș 

ătase, iar gogoșile
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rnai toate întreprinderile meta
lurgice din țară și în multe al- 
Itele din străinătate.
I în album, alături de mașini 
[zărim chipuri de muncitori, 
tehnicieni, ingineri: Chișcan 
[Traian, Demian Ion, Handra 
Moise și alții, care prin hărni
cia și talentul lor duc pînă de- 
Iparte, peste hotarele țării, fai- 
kna industriei noastre construc
toare de mașini unelte.

— Iar acum, copii, ne invită 
din nou tovarășul inginer, să 
mergem în secții.

Prezent
Pornim. Vizităm, rînd pe rînd, 

sculăria, mecanicul-șef, turnă
toria. La montaj — o hală 
imensă, luminoasă, cu ghivece 
de flori la ferestre — popasul 
este mai lung. Aici, din miile de 
piese făurite în celelalte secții, 
montorii asamblează alte zeci și 
*rci de strunguri, care se adau
gă celor 15 000, făurite pînă a- 
nul trecut, tntr-un colț al ha
lei, ne reține atenția o mașină 
suplă, vopsită într-o culoare 
verzuie, pe care n-o mai vă
zusem nicăieri pînă atunci. Ală
turi de ea, o ladă metalică, cu 
multe butoane și cadrane. Ce 
fel de mașină o fi oare ? Ne ex
plică tot tovarășul inginer.
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UN RĂSPUNS PE SĂPTĂMÎNĂ

Despre filatelie și...
— Mașina aceasta, copii, este 

realizarea cea mai de preț cu 
care colectivul uzinei noastre 
întîmpină marea sărbătoare de 
la 23 August. Este un strung- 
revolver orizontal, cu comandă- 
pTogram, un strung „care gîn- 
dește", cum îi spunem noi. El 
stă alături de cele mai perfec
ționate mașini de acest tip, ex
istente pe piața mondială. Și 
cu siguranță, peste cîțiva ani, 
cînd alți școlari ca și voi vor 
vizita uzina, vor întîlni acest 
strung într-o fotografie din al
bum. Fiindcă, dînd viață indi-

Încă ceva

■

£ £
cațiilor partidului, colectivul 
uzinei concepe și realizează me
reu noi tipuri de mașini-unelte, 
necesare economiei noastre so
cialiste în plină dezvoltare.

«i
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LEGA DE

icitor, v

) MI Șl F L O R

W,

GOJAN DAN
mi*Budinț, raionul Lugoj

. Zeci de pio-
acea zi, m su

me a gospodăriei
odarîei, au în-

morcovi, awenajînd stra-
ada vacan-

cit mai multi

Atit in toamna
t sute de duzi,

Le mătase.
i, la școală, cît 
le predăm go

lus, ne-am
seni de

în care, alături de colecti- 
ii și școlarii^ittn sat. Și asta 
gospodări^ să devină și mai 
de ce, in primăvara aceasta 
3 000 de pomi fructiferi, iar 
am plantat 3 000 de flori și

\
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coala de 8 ani, Calomfirești, 
raionul Alexandri®

ca și în pe 
veselie vom 
nerea și recoltata legu-

rge și la

PARPALA ELENA 
oala de 8 ani, MiculeMj, 

raionul Strehaia

arii, îi ajutăm cu

Aspect din hala de montaj

a uzinei
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CARNET ISTORIC

ban, 
Podul 
Poli- 

pe

...Nu mai aveai loc să arunci un 
așa puhoi de oameni se pornise pe 
Mogoșoaiei către Palatul Domnesc, 
țaii de la Agie. se ascunseseră care 
unde găsise un cotlon mai ferit, iar cei 
mai curajoși stăteau, cu armele în cum
pănire, să apere Palatul. Dar parcă poți 
ține piept mulțimii ? Și încă ce mulțime ! 
Veniseră să-1 silească pe Vodă Bibescu, 
tăbăcarii de pe cheiul Dîmboviței, slugile 
de la curțile boierești și țăranii de prin 
satele din jurul Bucureștilor. 6 000 de oa
meni și mai bine se îndreptau amenință
tor spre Palat.

— Să iasă Vodă 
dului! — cereau

— S-asculte și 
vremea să ne spunem și noi cuvîntul!

S-au dus oamenii Agiei. Și oștenii din 
gardă au dispărut parcă, făcuți una cu 
gardurile și zidurile palatului. Și-a tre
buit Vodă să promită poporului constitu
ția revoluției...

...Căci revoluția — urmărită în zadar 
de poliția domnitorului, prin mahalalele 
Bucureștiului, dar și prin crîșmele orașu
lui și prin palatele unora dintre boieri — 
începuse, două zile în urmă, la Islaz-Ro- 
manați. Aici, pe cîmpia Islazului, s-au 
adunat ostașii credincioși ai revoluției de 
la 1848 : masele uriașe de țărani, purtînd 
cu ei setea de veacuri pentru pămînt, pa- 
trioți credincioși ca Gh. Magheru, Nicolae 
Pleșoianu, preotul sărac Popa Șapcă și 
alții, tineri burghezi progresiști. Aici, pe 
cîmpia Islazului, s-a citit acea Proclama
ție către popor, Constituția, care răspun
dea celor mai arzătoare năzuințe ale 
poporului, burgheziei și boierimii liberale,

și să dea ascultare noro- 
ei.
păsul nostru! A sosit

Iii

Din corespondența primită de la pionierul Gheorghe B. din 
Sibiu am aflat că-i place foarte mult filatelia.

în afară de plăcerea ce ți-o procură însăși colecționarea și 
rînduirea timbrelor, cu atîtea desene și culori atractive, fila
telia e și un izvor de cunoștințe. Ea te ajută să afli o mulțime 
de lucruri interesante din geografie, istorie, botanică, tehnică, 
literatură etc. Un timbru, purtînd de pildă chipul unui oțelar, 
(chiar pe plicul trimis de Gehorghiță este un asemenea timbru), 
îți arată dîrzenia muncitorului exprimată, în chipul, în privi
rile sale, îți arată, de asemenea, și felul cum e îmbrăcat în 
timpul lucrului și unealta de care se slujește în mînuirea me
talului încins. Un timbru cu o cădere de apă îți trezește în 
minte imaginea forței care pune în mișcare turbinele hidro
centralelor care, la rîndul lor, produc energia electrică. O floare 
de lotus imprimată pe un timbru îți învie parcă peisajul spe
cific al lacurilor limpezi din unele țări asiatice.

Numai că a colecționa timbre nu înseamnă a neglija lec
țiile. Și dacă mă întrebați ce mi-a venit să pun astfel problema, 
vă dau răspunsul pe loc. Bineînțeles, pe Gheorghiță eu nu-l 
cunosc personal, nu ne-am văzut niciodată. Dar în gîndul meu 
s-a desfășurat următorul dialog între noi doi.

— Dragă Gheorghiță, rîndurile tale mi-au plăcut. După 
cum vezi, mă și folosesc de ele în răspunsul de față.

— Îmi pare bine...
— Ocupă-te și pe mai departe cu filatelia. Să-ți spun drept, 

aș fi tare curios să-ți văd clasorul Dar sîntem cam departe 
unul de celălalt.

— Am niște timbre grozave !
— Te cred. Insă, dă-mi voie, Gheorghiță dragă... Tu ești în 

clasa a Vl-a. Cum se face că nu prea cunoști ortografia ?
— Eu?
— Da, chiar tu. Iată, de pildă, numai două rînduri din scri

soarea ta: „Vom observa, că el (adică timbrul) este s-au tri
unghiular, s-au pătrat, s-au dreptunghiular. Vom observa, că 
întrun chenar...“ Și așa mai departe. Subliniez anume greșe
lile, la care însă va trebui să adaugi și virgulele puse fără rost.

Ei, ce zici ?
— Aveți dreptate. Vă rog să mă scuzați...
— Așadar, să ne înțelegem: pasiunea ta pentru filatelie e 

frumoasă, dar ortografia... nu prea. Te sfătuiesc să continui co
lecționarea timbrelor, însă în primul rînfl, să înveți, să înveți 
cît mai conștiincios.

EUGEN FRUNZĂ

„Romînia revoluționară1' — pictură 
de C. D. ROSENTHAL.

pe de-a-ntregul în acest articol al 13-lea'*, 
pentru că, spunea el, „revoluție națională 
fără revoluție socială nu e! “.

Iată ce i-a atras pe miile de țărani clă- 
cași, pe meseriașii de la orașe, pe slugi și 
pe negustori: independența țării, refor
ma agrară. Pentru aceasta au jurat pe 
Proclamație miile de oameni adunați pe 
cîmpia Islazului, care au cerut formarea 
unui guvern provizoriu. Aceasta a dat pu
tere și guvernului provizoriu, ca în frun
tea maselor adunate la Islaz, să ocupe 
Caracalul, apoi Craiova. Aceste puncte au 
insuflat curaj în luptă și maselor bucu- 
reștene ce l-au asediat pe Vodă Bibescu 
în’Palat și l-au obligat să semneze Consti
tuția.

...Sunau clopotele a sărbătoare și răs- 
miilor de bucureșteni li se împărțeau co
cardele naționale, sub unduirea lină a tri
colorului ; pretutindeni, tineri revoluțio
nari recitau versuri despre libertate 
propășire.

Revoluția triumfase, în acel început 
vară 1848, în toată Țara Romînească.

Și dacă peste puțin revoluția avea
fie înfrîntă, prin trădarea burgheziei, 
care s-a aliat cu moșierimea, idealurile ei 
au trăit păstrate în sufletul poporului 
muncitor, triumfînd abia peste 100 de ani, 
și au fost împlinite de popor sub condu
cerea clasei muncitoare.

Astăzi, poporul care pusese mina în gît 
feudalității în iunie 1848, pășește larg și 
sigur către desăvîrșirea socialismului, in
tr-o țară înfloritoare, liberă și inde
pendentă.

Și

de

să

interesate să înlăture orînduirea feudală: 
independența administrativă și legislativă 
a țării, egalitate în drepturi politice, im
pozite după venitul fiecăruia, expropie- 
rea averilor uriașe ale mănăstirilor, gardă 
națională și altele. Dar, ceea ce au ascul
tat ca electrizate masele de truditori ai 
ogoarelor, aici, pe cîmpia Islazului, a fost 
articolul 13 al Proclamației privitor
reforma agrară. Nu degeaba Bălcescu, su
fletul 
spunea : „Revoluția de la 1848 se cuprinde

la

revoluției burghezo-democratice,
EMIL EMANOIL
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Preocuparea nr. 1 - învățătura
(urmare din pag. 3-a

(continuare din nr. trecut)

Nu trebuie să uităm că diferite sub
stanțe organice dizolvate în apa mă
rii, alcătuiau hrana ființelor primi

tive De aceea, cantitatea acestor substanțe 
a început să se micșoreze mereu, ceea ce 
a făcut ca ființele primitive să treacă în
cetul cu încetul La un alt de iuănire.
Acelea dintre ele care nu aii fost supuse 
acVJXtiîiJHBfln'ș’nu și-au format compuși 
colorați, au început să incorporeze și să 
mănince pe altele. Celelalte, care au fost 
supuse ac.iunii luminii, au început să-și 
construiască singure compuși organici ne
cesari vieții lor, cu ajutorul energiei so
lare, din diferite substanțe simple ce exis
tau pe atunci în mări.

Dar evoluția nu s-a oprit aici.
Știm că oxigenul liber poate acționa asu

pra diferiților compuși organici, cu care 
ocazie se eliberează o mare cantitate de 
energie. Această cantitate de energie în
trece cu mult pe aceea care se obține prin

E. MACOVSKI
transformarea compușilor organici în ab
sență de oxigen. Atîta timp cît nu exista 
oxigen liber, ființele vii primitive obțineau 
energia necesară vieții lor prin transfor
marea compușilor organici în absență de 
oxigen. înseamnă că ele dispuneau de pu
țină energie și de aceea viața lor se des
fășura și evolua încet. Cînd însă oxigenul 
s-a adunat în cantitate suficientă, situa
ția s-a schimbat. Transformările compuși
lor organici au început să furnizeze fiin
țelor primitive cantități mari de energie 
și astfel viața lor a devenit mult mai in
tensă, iar evoluția mult mai rapidă. Uti
lizarea oxigenului pentru nevoile vieții se 
numește respirație. înseamnă că ființele 
primitive care trăiau fără oxigen și deci 
nu respirau, au început să respire la un 
moment dat și, prin aceasta, materia lor 
vie s-a transformat în materie vie evoluată, 
asemănătoare cu aceea din ființele vii ac
tuale. Astfel, din ființele vii primitive au 
apărut ființe noi. prin, evoluția cărora 'ia

Bemilâ v£Sfă * apărat pe pămînt 
pnn evoluția materiei, ceea ce dovedește 
falsr.area credințelor mistice după care 
viața a fost creată de forțe supranaturale.

Această explicație științifică a apariției 
vieții pe pămînt stă la baza multor cerce
tări ce se efectuează acum în toate țările 
lumii. Tot mai multe și mai importante 
descoperiri se fac în acest domeniu. Pe 
măsură ce oamenii de știință cunosc mai 
bine originea vieții și natura materiei vii, 
tot mai bine pot interveni în dirijarea vie
ții, venina astfel în sprijinul agriculturii, 
medicinii și a acelor ramuri ale industriei, 
ca: industria alimentară, industria fer- 
mentativă și altele, în care fenomenele 
vieții joacă un rol important.

tre acești colegi n-au fost întotdeauna elevi de frunte, dar că primind 
ajutorul colectivului pionieresc s-au îndreptat. Ce fel de ajutor ? în 
nici un caz copierea rezultatelor din caietul colegilor i Un exemplu 
grăitor ne dă pionierul CERNAȚEANU OCTAVIAN din București. El 
ne povestește despre Gheorghe Mihai, un băiat cuminte, e drept, 
dar care învăța slab. Scria la repezeală, calcula la iuțeală — bine, rău, 
tema să fie scrisă ! — și pe urmă trecea la ocupația preferată: lec
tura. (E și asta o indisciplină, dacă ținem seama de faptul că disci
plină înseamnă nu numai cumințenie, ci hotărîrea neclintită, voința 
fermă de a-ți îndeplini o obligație).

A intervenit un coleg, Mitanovici Gheorghe. Și pe el îl interesea
ză cărțile. Din vorbă în vorbă, și-au descoperit preferințe comune, 
într.-o bună zi, Mitanovici i-a pus o întrebare inevitabilă:

— Ascultă, Mihai, tu cînd înveți ? Nu cumva pierzi timpul t
Mihai n-a încetat să-și viziteze prietenul. Dar acum nu mai ve

nea cu mina goală, ci cu ghiozdanul. Se așeza fiecare intr-un colț al 
încăperii și-și făceau lecțiile. Două ore, trei ore — cît era nevoie. în 
liniște. Fără grabă. La început, lui Mihai i-a fost cam greu să lucre
ze atîta timp. Nu era obișnuit. Pe urmă însă s-a deprins. Nu peste 
multă vreme. Mihai a primit nota 8 la -matematică.

Dar se mai întîmplă și invers. Adică, un elev bun în general, să 
primească note slabe. Pioniera GHERECHEȘ ANA, din comuna Frata, 
regiunea Cluj, ne povestește:

„Rusu Ana era, la începutul anului, printre elevii destul de bine 
pregătiți. în al doilea trimestru, a început însă să răspundă șovă
ielnic la ore, și înt&-o bună zi a luat un 3, în altă zi, altul...

— Așa nu se poate, au spus pionierii. Ce-i cu tine. Ana ?
— Nu prea am timp să-mi fac lecțiile, a mărturisit Ana. Mama 

e bolnavă și trebuie să văd de-ale casei.
Nimeni nu s-a îndoit de spusele Anei. Știam cu toții că e o fată 

sinceră. De atunci, trei pioniere, care locuiesc în apropierea ei, au 
început să se ducă pe la Ana, ajutind-o să facă cele de cuviință în- 
tr-o gospodărie, și repetînd împreună lecțiile din ultimele săptămîni. 
in felul acesta, Anei îi rămînea destul timp să-și facă temele. De a- 
tunci, Ana a început să ia din nou note bune-1.

Nu putem termina acest articol fără a reproduce o scrisoare care 
a sosit zilele trecute pe adresa gazetei :

Dragă redacție,
în urmă cu trei luni, cînd a apărut articolul despre mine, am fost 

foarte necăjit. Era acolo vorba și despre cum copiam, și despre cum 
l-am jignit pe Georgică... Știind că articolul a fost citit de sute de 
mii de pionieri, mi-era pur și simplu rușine să mal Ies pe stradă. Pe 
urmă, au început să apară scrisorile cititorilor. Treptat, mi-am dc 
seama de greșelile pe care le făcusem. Vreau să vă spun că, întrS 
timp, mi-am dat mai multă silință la învățătură. Acum, cînd înche
iem anul școlar, pot spune cu mîndrie : nu sînt corigent la nici o 
materie, iar cele mai multe note ale mele sînt mai mari de 7.

Salut voios de pionier, Paul
P. S. Georgică vrea să adauge și el cîteva cuvinte : „M-am îm

păcat cu Paul. Acum e modest și silitor. Sîntem buni prieteni. Mă 
bucur că vom pleca în aceeași tabără. Georgică'^.

OVIDIU ZOTTA
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COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE AZOTOASE DIN PIATRA NEAMȚ
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Industria chimiei, ramură 
importantă a industriei noas
tre socialiste a cunoscut o 
dezvoltare rapidă în cursul 
procesului de industrializare 
socialistă a țării noastre. 
Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Piatra Neamț re
prezintă o realizare impor
tantă a regimului democrat - 
popular, a Partidului Munci
toresc Romin, care călăuzeș
te poporul nostru pe drumul 
desăvârșirii construcției so
cialiste.

100 000 tone îngră
șăminte spor de re
coltă: 200 000 tone 

de grîu
Oamenii de știință care lu

crează în domeniul agricul
turii au constatat de mult 
timp că lipsa azotului în sol 
provoacă o slabă dezvoltare 
a plantelor. De-a lungul vre
mii, ei au căutat să demon
streze necesitatea îmbogăți
rii solurilor care nu dădeau 
rezultate bune în cultura 
plantelor agricole, cu azot. 
Multi ani, ca îngrășăminte 
au fost folosite îngrășămin
te naturale de diferite ti
puri. Dar o dată cu dezvol
tarea vertiginoasă a chimiei, 
au fost create îngrășăminte 
chimice din cele mai varia
te și mai productive. în pro
ducția îngrășămintelor agri
cole un rol de seamă îl ocu
pă îngrășămintele cu azot. 
Să dăm cîteva cifre care de
monstrează ce înseamnă in
troducerea îngrășămintelor 
agricole în agricultura socia
listă : prin introducerea u- 
nui kg de azot în sol se ob

ține un spor de recoltă de 
cca. 80 kg de cartofi, 70 kg 
de sfeclă, 15 kg de grîu, 16 
kg de porumb etc. Prin in
troducerea în sol a 100 000 
tone îngrășăminte cu azot, 
respectînd regulile agroteh
nice, pot fi obținute în con
diții normale sporuri de re
colte de peste 200 000 tone 
grîu. Iată numai cîteva din 
produsele care se pot obține 
din această cantitate de 
grîu : 170 000 tone de pîine 
integrală, 30 000 tone de pîi
ne albă și 5 000 tone de pas
te făinoase.

Cîte ceva despre 
produsele combina

tului
Construit în anii noștri, 

Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Piatra Neamț 
este unul din importantele 
obiective ale industriei chimi
ce, realizat de regimul de
mocrat-popular. Principale
le secții ale acestui modern 
combinat sînt : secția de a- 
moniac, de acid azotic di
luat, de azotat de amoniu 
și de uree. Secția cea mai 
importantă este fabrica de 
amoniac care realizează pro
dusul de bază al combina
tului. De aici, produsul tre
ce la una din secțiile inter
mediare, fabrica de acid a- 
zotic care produce acidul a- 
zotic necesar secției de azo
tat de amoniu. Știți din ce 
se produce el ? Azotatul de 
amoniu, îngrășămînt de ba
ză pentru agricultură, este 
produs din amoniac și acid 
azotic. Tot din amoniac li
chid și bioxid de carbon rea

lizat din tehnologia fabrică
rii amoniacului se realizează 
și ureea cristalizată, un alt 
îngrășămînt agricol valoros. 
Combinatul livrează, ca pro
duse finite, amoniac lichid, 
azotat de amoniu și uree, în
grășăminte chimice pe bază 
de azot, îngrășăminte chimi
ce la care reacționează în 
condiții foarte bune toate 
plantele cerealiere.

Automatizarea, 
principala caracte

ristică a combinatului
Realizat la un nivel tehnic 

ridicat, principalele operații 
sînt automatizate și mecani
zate în cea mai mare mă
sură.

Procesul tehnologic este în 
întregime automatizat și ur

mărit prin aparate de măsu
ră și control.

Comenzile automate de Ia 
distanță conduc, din came
rele de comandă, principale
le operații de muncă ale 
combinatului, iar procesul 
tehnologic este urmărit prin- 
tr-o instalație de dispecer- 
control pe combinat. Tot 
astfel, este asigurată protec
ția automată a instalațiilor 
complexe din cadrul secții
lor.

Cele mai moderne dispozi
tive controlează parametrii 
tehnologici, indicii de con
sum și reglare automată a 
proceselor chimice ; indica
toare și regulatoare de nivel 
radioactiv, analizatoare cu 
celule fotoelectrice pentru 
controlul compoziției gaze
lor, precum și numeroase alte 
instalații electrice, urmăresc 
în permanență calitatea și 
mersul producției.

A. NEAGU

CARTOFI SFECLĂ FlN
30Kg

PORUMB
16Kg

STRUGURI GRIU
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CÎNTĂM UN IMN

Muzica : FLORIN COMIȘEL
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Versurile : CRIȘAN 
CONSTANTINESCU

PARTIDULUI IUBIT
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Refren...

Noi, pionierii.
Cu bucurie
Cîntăm un imn partidului iubit.

Azi viața mea de fencire-i plina. 
Deschise căi in țața mea răsar, 
in școala nouă, vatră de lumină. 
Prin grija ta. și cartea e un dar.

Și-avem la școală numai note
bune.

Cu sete sorbim din 
carte-nțelepciune,

Și-al ei cuvînt îl jacem să răsune. 
Pasul nostru se avîntă
Din izbîndă în izbîndă,

Cîrmaci al vieții noastre fericite, 
Spre-nalte culmi oi am pornit în 

zbor ;
Cu glasuri vii, din inimă pornite, 
iți vom cînta. partid biruitor.

Cravata mea e-o scînteiere vie 
Din steagul drag, ce-n zori ne-a 

răsărit.

Noi, partidului părinte, 
Pentru-a cărții slovă vie. 
Din inimi mulțumim fierbinte.

La, la, la. la...

su - ne.
Tne te .

Pc^ - SU/ 
As - tăzi.

- t// , Și pă - 
nos-tru se * vin-tâ Din it- 
ori- ce vis aș • teap- tâ £â-i pre

v/e ~țn ca -ie dreap ta ne-o a- 
vem ia școa-iâ nu -mai no-te 
teri ne-o da a noa-strâ t/*-ne-

era - va •te
car- ț/7 s/o - vă vi - e 
vi -se -ie-n-drăc - ne-țe

ria -ții co - mu -niș-tii, A 
bin -dă in iz -bin-da Și-a~ 
ia -cem mii-ne-n fap- tă. Pu-

O lrJ?Tt. 1

v 7 to-dru-/nă*tcraiv/-5e- tor bo- ga- te, Sub ai tău steag spre târî das-fa - șu - rat S-au 7 - nai-

ra - ta
bu - no Noi f Par- 

• re • te Noi, Par-

ti-au-iui pă - rin.-te Pen -try 
ti -du - tui pâ-rin. te Aen -tree 
ti-du-iui pp-rin-te Pen-tru

z - ntrm rw/- cu- m/m fier- ojo -
/ - 77/777/ mu/-țu - mim fier- bin - te
7 - nimi mu/- 'țu - mim fier- bin - te

Pe piepturi purtăm azi roșia
cravată;

In patria pe veci eliberată.
Frații noștri, utemiștii.
Și părinții, comuniștii,
A vieții cale dreaptă ne-o arată. 
Noi, partidului părinte. 
Pentru mîndrele cravate,
Din inimi mulțumim fierbinte.

La, la, la, la...

Îndrumător al viselor bogate. 
Sub al tău steag spre zări 

desfășurat 
S-au înălțat construcții minunate. 
Și ziduri tari de școli s-au înălțat.

Refren

Visăm să zburăm cu aripi 
îndrăznețe. 

Spre piscurile-nalte și semețe. 
Astăzi, orice vis așteaptă 
Să-l prefacem mîine faptă: 
Puteri ne-o da a noastră tinerețe. 
Noi, partidului părinte, 
Pentru visele-ndrăznețe. 
Din inimi mulțumim fierbinte.

La, la, la, la...

Interviul nostru

Su cucerim Insigna de polisportiv
—...Aceasta este dorința tuturor 

pionierilor din unitatea noastră, ne-a 
declarat chiar de la începutul discu
ției profesorul de educație fizică, Ion 
Cristian, de la Școala medie „Mircea 
cel Bătrîn“ din Constanța.

-— Cum s-a realizat ea pînă acum ?
— Dacă marea și vremea, în gene

ral, n-ar fi fost atît de capricioase, în
târziind începerea sezonului de vară, 
aș fi avut, la această întrebare, un 
răspuns fără nici un echivoc : am 
realizat tot ce ne-am propus ! Adică 
avem 210 elevi care și-au dat toate 
probele și care pot primi Insigna de 
polisportiv. Pe cînd așa...

— Pe cînd așa ?
— Ne-am oprit la „mal“. Toți cei 

210 elevi și-au dat probele de arun
cări, alergări, gimnastică, turism, că- 

țărări, iar pe ultima probă, înotul, 40 
de elevi au înlocuit-o cu ciclismul, 
ceilalți 170 rămînînd credincioși îno
tului.

Trebuie să remarc, totuși, cursa de 
ciclism, organizată pe un circuit în
chis de 500 m, traseul străbătînd 
străzile Engels, Smîrdan și Mir
cea cel Bătrîn, care a fost de o 
spectaculozitate rar întîlnită. Patru 
băieți, Pană Dumitru, Aseni Ion, Dia- 
mandi Laurențiu și Apolzan Adrian 
au mers „roată lîngă roată-4, toată 
cursa, pe linia de sosire țîșnind, în 
„stil Gabriel Moiceanu44, Pană Dumi
tru. O cursă și o victorie îndelung 
aplaudată.

— Cîteva cuvinte despre fruntași...
— Cred că nu vă pot spune un lu

cru nou: avem mulți fruntași, cu 
rezultate foarte frumoase în trecerea 
probelor pentru cucerirea Insignei de 
polisportiv și care, pe terenul sportiv, 
ca și în cataloagele școlare, au ace
eași situație : aceea de fruntași. Citez 
dintr-o listă mult mai lungă, numele 
pionierilor fruntași la învățătură și 
la sport: Chioreanu Iulian, Găetan 
Silvia, Șerban Victoria, Dumitrescu 
Ileana, Marin Cătălin.

— în încheiere, o ultimă întrebare : 
ce dorință apropiată aveți ?

— Să avem soare, mult soare, ca 
să putem să ne trecem, în mare, și 
ultima probă : înotul.

MARIUS POP
PIONIERI Șl ȘCOLARI,

r
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NU UITAȚI!

Reînno ifi-vă 
abonamentele

la

SCÎNTEIA 
PIONIERULUI

pentru perioada 
de vacanță!



GINDLIRI
foarte deaproape pe uncunoscut

TUDOR VIANU

ultimii

taină 
cerbi ,

Tot mai citesc măiastra-ți carte, 
Deși ți-o știu pe dinafară ; 
Parcă urmînd șirul de slove, 
(Ce-a taie grinduri sămănară,

este nu numai

Inscripție pe
Pășiți încet cu grije 
Să nu-i căleați nici

sul țării au loc recitai™ 
seri literare, șezători org< 
nizate în întreprinderi și ii 
stituții, în scoli, la sate.

Mă duc tot mai afund cu mintea 
în lumile de frumuseți, 
jCe-au izvorît, eterni luceferi, 
Din noaptea tristei tale vieți...

ALEXANDRU VLAHUTĂ
amfora lui 

tăcută, feții mei, 
umbra, nici florile 

de tei. 
Cel mai chemat s-aline, din toți, și cel 

mai teafăr 
Și-a înmuiat condeiul de-a dreptul în 

luceafăr.
TUDOR ARGHEZI

cută din an în an. Zecile de ediții succe
sive, sutele de mii de exemplare ale ope
relor Iui, răspîndite azi în păturile cele 
mai întinse duc numele lui departe și 
răspîndesc larg influența cîntărețului 
poporului, înfrățit cu trecutul și cu aspi
rațiile lui, al poetului naturii, al iubirii 
și al cugetării. Romînii mai știu astăzi 
că, prin Eminescu, națiunea lor a dat 
literaturii universale una din contribu
țiile care va fi mai mult prețuită. Tră
ind adine momentul său, coborînd rădă
cini adinei în pămintul țării sale, Emi
nescu a făcut să urce sevele lui pînă la 
eflorescența cea mai delicată și mai 
înaltă. Miresmele acestei înfloriri pot 
îmbălsăma toate tărîmurile lumii.

„O, rămîi, rămîi la mine, 
Te iubesc atît de mult! 
Ale tale doruri toate 
Numai eu știu să le-ascult 
în al umbrei întuneric 
Te asamăn unui prinț. 
Ce se uit-adînc în ape 
Cu ochi negri și cuminți; 
Și prin vuietul de valuri, 
Prin mișcarea naltei ierbi, 
Eu te fac s-auzi în ' " 
Mersul cîrdului de
Eu te văd răpit de farmec, 
Cum îngîni cu glas domol, 
în a apei strălucire 
întinzînd piciorul gol.
Și privind în luna plină 
La văpaia de pe lacuri. 
Anii tăi se par ca clipe, 
Clipe dulci se par ca 

veacuri “.
Astfel zise lin pădurea, 
Bolți asupră-mi clătinând ; 
Șuieram l-a ei chemare 
Ș-am ieșit în cîmp rîzînd. 
Astăzi chiar de m-aș 

întoarce 
-Arpțelege n-o mai pot... 
Unde ești, copilărie, 
Cu pădurea ta cu tot ?

(1879, 1 februarie)

Să ne aducem pururi aminte de Mihail 
Eminescu, cel mai ales intre toți scriito
rii acestui neam, apărut pe neașteptate 
în literatura lîncedă și convențională a 
epocii. în viața lui scurtă a dus arta 
poeziei la înălțimi neîntrecute pînă 
astăzi, îmbogățind ritmul, rima și ex
presia artistică ; a dat cuvintelor simple 
.valori nouă și armonii surprinzătoare, 
sentimentelor adîncime unică, viziunilor 
Orizont nemărginit.

Pe lingă acest progres al artei scrisu
lui, Eminescu a îmbogățit limba și a le
gat poezia cultă dc producțiile din veac 
âle cîntăreților anonimi ai neamului.
1 MIHAIL SADOVEANU

cu, apărute în țara noastră, 
totalizează 1563 000 de ex
emplare. într-un singur an, 
edităm în condtțti ireproșa
bile, mai mult decît a tipă
rit burghezia din opera poe
tului, vreme de 60 de ani, din

Destinul lui Eminescu s-a completat 
însă în conștiința posterității sale, a tu
turor ronpnilor care recunosc azi în el 
jpe cel mai mare poet al lor, și căruia 
continuă să-i acorde o venerație, cres-

Nu nutrea nici o aspirație pentru sine, 
ci numai pentru poporul din care făcea 
parte, fiind prin aceasta mai mult un 
exponent decît un individ.

[...] Eminescu a fost un patriot înflăcă
rat și un denunțător al mizeriei munci
torului rural, industrial Și intelectual, 
îndrăzneț în numele ideii, sfios șî blazat 
în numele său. j®.

GEORGK&.LINESC

1 w

Am
om de o superioară înzestrare intelectu
ală ; rareori a încăput într-un cap atîta 
putere de gîndire. Era pe lingă aceasta 
un mare poet: cu cea mai nobilă și mai 
înaltă fantazie, ajutată de un rafinat 
instinct artistic, el a turnat într-o lapi
dară „formă nouă limba veche șî-nțe- 
Ieaptă“, pe care o cunoștea atît de bine 
și o iubea atît de mult.

I. L. CARAGIALE

ploarea unui eveniment cui-

Să mai privesc o dată cîmpia-nfloritoare,
Ce zUele-mi copile și albe le-a țesut,
Ce auzi o dată copila-mi murmurare, 
Ce jocurile-mi june, zburdarea mi-a văzut.

, ® COST-

Orașul Botoșani a rămas undeva, în urmă. Prin fața parbrizului se pe
rindă imagini cunoscute, aproape familiare de peisaj moldovenesc: 
dealuri cu spinări netede, geana întunecată a unei păduri, o vîlcea 

din care răsar doar crestele copacilor sau clopotnița unei biserici, albă și 
rotundă, ca o căpățînă de zahăr.

în Ipotești, casele au pereți albaștri și acoperișurile albe de zinc, 
ta Casa-Muzeu lucrările de renovare sînt în toi. Muncitorii de la 

I.G.O. au ajutoare prețioase: pionierii! în față, lîngă pridvor un 
grup de pioniere șterg geamurile. Cercevelele și tocurile au fost vop
site In urmă cu cîteva zile. Acum, cele 10—12 fete, înarmate cu bricege și 
cîrpe, curăță picăturile de vopsea căzute pe sticlă. Au, toate, mînecile su- 
mese, iar în gesturi și-n felul cum stau aplecate, ceva de gospodine cu 
experiență. După cîteva întrebări (la care primesc răspunsuri cuviincioase, 
dar străbătute de-o anumită rezervă) gheața se sparge. Nichifor Angela, 
din clasa a IlI-a, o fată oacheșă, cu cîțiva pistrui la rădăcina nasului, 
pune stăpînire pe toate răspunsurile. Ridică mîna, ca la școală și se gră
bește să răspundă prima Are o voce subțire și accentuează cuvintele de 
parcă ar recita o poezie De la ea aflu multe lucruri frumoase despre pio
nierii din Ipotești. Nu sînt mulți. Vreo treizeci. Dar hărnicia lor este cu
noscută pînă în comună, la Cocoreni și chiar mai departe, pînă la Dum
brăveni.

Astă-primăvară au sădit puieți pe drumul ce coboară din sat și duce 
spre șoseaua principală. Vreo trei kilometri...

— Și aici. în curte, am sădit puieți, spune Alecu Florica, dintr-a patra.
— Și straturi de flori am făcut aici, reia aproape pe nerăsuflate An

gela. Am plantat și flori: panseluțe, stînjenei, narcise..
O întreb pe Angela :
— La școală aveți straturi de flori ?
Răspunde fără să clipească :
— Avem !
— și n-aveți destule ? De ce trebuie să le mai îngrijiți și pe astea de 

aici ?
Angela face niște ochi mari. Nu-i vine să creadă că pot pune o astfel 

de întrebare. Răspunctettot repede și tot fără să clipească:
— Aici s-a născut și a copilărit Mihai Eminescu, cel mai mare poet 

al patriei noastre...
Vizităm muzeul în liniște. Pe un panou — este prinsă copia după ac

tul de naștere al marelui nostru poet: 15 ianuarie 1850. Alte panouri cuț g 
fotografii, cu stampe vechi, cu tablouri, evocă anii copilăriei, anii d-8 
școală, de studiu la Viena și Berlin, apoi anii grei de lipsuri și privațiuni, 
petrecuți în țară... Ba

Cînd ieșim din nou în pridvor, soarele amiezii ne întîmpină cu o la* 
mină caldă din fire subțiri, aproape nevăzute de borangic. Lîngă salcî- 
mul străvechi din curte — mai-tor al copilăriei poetului — îmi amintesc 
de versurile care evocă acele zile

aș vrea să văd acuma natala mea vîlcioară 
scăldată în cristalul pîrăului de-argint, 
să văd ce eu atîta iubeam odinioară: 
A codrului tenebră, poetic labirint;

în școli, la sate, 
ț Eminescu'' (5—15 

iunie), cuprind Sesiunea 
festivă a Academiei R. P. 
Rormne și a Uniunii Scriito
rilor, deschiderea expoziției 
„Viața și opera lui M. Emi
nescu1' în rotonda Sălii Pa
latului R. P. Rormne, pele
rinaje la Ipotești și la mor
mântul poetului. în diferite 
localități din țară se dezve
lesc plăci comemorative.

Sărbătorirea lui Ermnescu,. 
a căpătat o largă cuprin
dere, la care participă întreg 
poporul, reprezentanți de 
frunte ai vieții literare și 
artistice din țara noastră, 
precum și oaspeți străini, 
cercetători și traducători ai 
operei ermneî&iene.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București Piața „Seinteii", telefon* 17 6»20; Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii"


