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Conferința pe țară a U.T.M. 
și-a încheiat lucrările

> »
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In zilele de 29, 30 și 31 Iulie a avut loc la București Conferința pe 
țară a Uniunii Tineretului Muncilor.

Participanții au ascultat darea de seamă prezentată de C.C. al U.T.M. 
Au urmat apoi discuții. Delegații care au luat cuvântul au arătat o seamă 
de realizări obținute' de organizațiile U.T.M. sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Român. Vorbind Intr’un spirit critic și autocritic, ei au ară
tat lipsurile existente, și au făcut propuneri însemnate pentru îmbunătăți
rea muncii.

S’a trecut apoi la cel de al doilea punct de pe ordinea de zi: Alegerea 
noului Comitet Central al Uniunii Tineretului Muncitor și a Comisiei Cen
trale de Revizie.

Cuvântul de închidere al Conferinței a fosl rostit de tovarășul Cornel 
Fulger. Propunerea sa de a se trimite un salut Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Român a fost primită de cei prezenți cu un deosebit 
entuziasm.

După citirea salutului, participanții la Conferință și-au manifestat 
prin urate îndelungi și aplauze furtunoase dragostea și devotamentul fără 
margini pentru Partidul Muncitoresc Român și Comitetul său Central.

Delegații și invitații la Conferință au manifestat puternic pentru 
U.R.S.S., pentru gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice, pentru 
Uniunea Tineretului Comunist Leninist.

In încheiere participanții au intonat „Internaționala", ,

Salutul adresat Comitetului Centra! a! P.M.R. de Conferința pe țară 
a Uniunii Tineretului Muncitor
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Conferința pe țară a Uniunii Tinere
tului Muncitor, în numele utemiștilor 
și al întregului tineret muncitor al pa
triei noastre trimite partidului nostru 
drag și Corni.etuiui său Central un 
fierbinte salut.

Fără margini este devotamentul șl 
dragostea tinerei generații a țării noa
stre față de Partidul Muncitoresc Ro
mân, forța conducătoare a poporului 
muncitor, creatorul conducătorul și e- 
ducatorul organizației revoluționare dă 
tineret din țara noastră. .

Astăzi, la 10 ani după 23 August 1944, 
tineretul trăiește în țara noastră o viață 
nouă, liberă, cu perspective din cele mai 
luminoase. Alături de întregul popor 
muncitor, tineretul participă la opera 
de construcție socialistă, se bucură de 
cele mai largi drepturi și libertăți, do 
neconceput într'o țară capitalistă

Pentru tineretul muncitor al Republicii 
Populare Române nu există nimic mai 
pr-stis decât cauza partidului nostru 
care luptă pentru bunăstarea poporului 
muncitor, pentru viața fericită a tinere
tului.

Izvorul tuturor succeselor Uniunii Ti
neretului Muncitor, chezășia izbânzii în 
îndepl.nirea sarcinilor de seamă ce-i 
revin constă in conducerea sa de către 
partid. Utemiștii sunt credincioși până 
la capăt principiului suprem al Uniunii 
Tineretului Muncitor — principiul on- 
ducerii de către partid — și-l or păstra 
și apăra ca bunul cel mai de p eț.

Delegații la Conferință, toți utemiștii 
și utemistele din patria noastră văd în 
Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea Uniunii 
Tineretului Muncilor și în salutul C.C. 
al P.M.R. o nouă mărturie a grijii pă
rintești a partidului pentru îmbunătă
țirea activității organizației comuniste 
de tineret, un măreț program de luptă.

In activitatea Uniunii Tineretului 
Muncitor, așa cum a arătat Hotărîrea 
Biroului Politic al C.C. al P.M..G, au 
existat o serie de lipsuri. Preocuparea 
de a organiza în rândurile U.T.M.-ului 
mase de tineri dela sate a fost insu
ficientă. Au existat încălcări ale demo
crației interne de organizație, slăbiciuni 
în mutica educativă. Călăuziți de indi
cațiile partidului vom munci fără pre
get pentru a înlătura lipsurile și slă
biciunile existente 1

Conferința asigură Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Român că 
sutele de mii de utemiști și utemiste 
vor lupta cu liotărîre pentru îmbună
tățirea muncii politico-organizatorice a 
U.T.M., a educației comuniste a tinere
tului, pentru întărirea legăturii U.T.M. 
cu masele largi ale tineretului, pentru 
aplicarea în viață a sarcinilor trasate 
prin Hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R.

Uniunea Tineretului Muncitor are mă
rețul țel de a fi ajutorul principal al 
partidului în opera de educație comu
nistă a tineretului. Ne angajăm să edu
căm tineretul în spiritul devotamentu
lui nemărginit față de scumpa noastră 
patrie, Republica Populară Română, față 
de poporul muncitor și față de partid.

Minunatele tradiții de luptă pentru li
bertate ale poporului nostru, eroicele 
lupte ale clasei muncitoare și țărănimii 
muncitoare, conduse de partid, sunt un 
izvor din care tineretul nostru învață 
să lupte pentru continua întărire a Re

publicii Populare Române, să apere cu 
liotărîre cuceririle revoluționare ale 
poporului, libertatea și independența 
patriei.

Noi nu vom precupeți nici un efort 
pentru a ne însuși genialele învățături 
ale lui Marx, Engels, Lemn, Stalin, .are 
ne dau claritatea țelului și ne insuflă 
tărie și încredere în viitor.

Uniunea Tineretului Muncitor educă 
tineretul în spiritul dragostei și recu
noștinței fierbinți față de marea Uniune 
Sovietică, eliberatoarea și sprijiniloarea 
poporului nostru, în spiritul prieteniei 
fața de Republica Populară Chineză și 
față de toate țările lagărului socialist.

Uniunea Tinerelului Muncitor cultivă 
la tineri înaltele însușiri morale ale 
comuniștilor, vigilența, combativitatea și 
ura față de dușmanul de clasă, încre
derea în cauza socialismului, curajul, 
hotărîrea de a înfrânge orice greutăți. 
Ea sădește în conștiința tinerilor ase
menea calități ca cinstea și sinceritatea, 
modestia și spiritul tovărășesc, dragos
tea și respectul pentru familie.

Uniunea lineietumi Muncitor va de
masca și combate cu hotărîre uneltirile 
dușmanului de clasă orice manifestări 
ale ideologiei străine: naționalismul 
burghez, cosmopolitismul, misticismul. 
Ea va contribui activ la întărirea ne
contenită a frăției ș* colaborării priete
nești dintre tinerii români și tinerii mi
norităților naționale în lupta comună 
pentru construirea socialismului și în
tărirea statului democrat-popular.

Conferința pe țari a U.T.M. se anga
jează în numele tineretului muncitor dia 
patria noastră că va folosi toată pri
ceperea, energia și elanul tineresc pen
tru a îndeplini sarcinile puse de hotă
rârea plenarei lărgite din August 1953 
a C.C. al P.M.R. cu privire la desvoi- 
tarea economiei naționale și ridicarea 
continuă a nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii.

Uniunea Tineretului Muncitor va mo
biliza pe tinerii muncitori din fabrici și 
uzine să participe tot mai activ la în
trecerea socialistă, să întărească și să 
înmulțească brigăzi'? și posturile ute
miste de control, sporească producț a 
bunurilor de consum popular, să lupte 
pentru ridicarea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, realizarea de 
eccnomii, îmbunătățirea calității produ
selor.

Uniunea Tineretului Muncitor consi
deră drept sarcină centrală imbumftă- 
țirca muncii organizațiilor sale sătești.

Organizațiile U.T.M. vor da cea mai 
mare atenție muncii politice pentru a- 
tragerea maselor de tineri țărani munci
tori la lupta pentru sporirea producției 
agricole vegetale șt animale, pentru 
consolida''1*- și lărgirea sectorului so
cialist al agriculturii, pentru întărirea 
ananței dintre clasa muncitoare și țară- 
n mea muncitoare, sub conducerea cli
sei muncitoare.

Utemiștii din S.M.T. și G.A.S. vor <i în 
primele rânduri în lupta pentru ridica
rea nivelului calificării lor profesionale, 
pentru îngrijirea și folosirea maximă 
a capacității mașinilor agricole, pentru 
efectuarea lucrărilor agricole la timp și 
în bune condițiuni.

Utemiștii și tinerii din gospodării co
lective, întovărășiri agricole, gospodării 
individuale, vor lupta neobosit pentru 
a-și însuși și răspândi cunoștințele a- 

gro-zootehnice, pentru a deveni trun- 
tași ai întrecerii socialiste și patriotice, 
maeștri ai recoltelor bogate, pentru a 
întări și lărgi numărul brigăzilor de ti
neret in sectorul socialist din agricul
tură.

Utemiștii dela sat vor desfășura o 
temeinică muncă politică in rândurile 
tinerilor țărani muncitori, popularizând 
politica partidului de cointeresare a ță
rănimii muncitoare la sporirea produc
ției agricole, ducând muncă de lămurire 
în masa tinerilor țărani muncitori a- 
supra superiorității agriculturii socia
liste. convingându-și părinții să intre 
în gospodării colective și întovărășiri 
agricole.

Pentru a contribui la traducerea în 
viață a măsurilor plenarei lărgite dm- 
August 1953 a C.C. al P.M.R., Uniunea 
Tineretului Muncitor va îndruma tinere
tul să învețe meseriile de agronom, zoo- 
tehnician, mecanizator, socotitor și al
tele, să se îndrepte în spre agricultură, 
spre industria alimentară, ușoară, con
strucții, participând astfel din plin la 
ridicarea nivelului de trai material și 
cultural al poporului muncitor.

Uniunea Tineretului Muncitor va în. 
druma organizațiile U.T.M. din școli și 
universități să lupte cu hotărîre pen.ru 
ca elevii și studenții să obțină rezultate 
bune la învățătură, să-și însușească 
o înaltă calificare, să devină stăpâni 
ai tehnicii înaintate industriale și agri
cole și să-și pună in practică cunoștin
țele pentru a sluji cu abnegație poporul. 
Uniunea Tineretului Muncitor va lupta 
pentru îmbunătățirea muncii educative, 
pentru întărirea disciplinei în studiu șl 
în viața de toate zilele, pentru lichida
rea oricăror rămășițe ale ideologiei șl 
moralei burgheze din rândul studenților 
și elevilor.

Uniunea Tineretului Muncitor tșl va 
pune toată dragostea și priceperea pen
tru întărirea și creșterea mișcării de 
pionieri, pentru a face din fiecare pio
nier un fruntaș în învățătură, înzestrat 
cu deprinderi practice model de com
portare in școală, familie și în viața de 
toate zilele.

Uniunea Tineretului Muncitor va cul
tiva în rândurile maselor largi de ti
neri dragostea față de scumpa noastră 
armată populară, va contribui și mal 
mult la educarea tinerilor din armata 
Republicii Populare Române, pentiu a 
fi. oricând gata să apere libertatea pa
triei noastre scumpe care construiește 
socialismul., U.T.M. se va preocupa ne
încetat de călirea fizică a tineretului șl 
de pregătirea lui pentru muncă și apă
rarea patriei.

Uniunea Tineretului Muncitor va da 
cea mai mare atenție muncii în rându
rile tinerelor fete, le va îndruma în ac
tivitatea obștească, va promova în 
munci de răspundere tinerele cele mai 
capabile, combătând cu fermitate orice 
fel de manifestare a concepțiilor îna
poiate, burgheze față de femeie.

Uniunea Tineretului Muncitor va lupta 
cu hotărîre pentru îmbunătățirea meto
delor și formelor sale de activitate, 
pentru înlăturarea sectarismului, a me
todelor cancclarist-birocratice, pentru 
lărgirea continuă a legăturilor U.T.M. 
cu masele largi ale tineretului muncitor, 
pentru primirea în rândurile U.T.M. a 
tinerilor fruntași în producție și învă
țătură. Folosind metode atractive de or. 

ganizare șl educare a tinerilor, potrivite 
specificului vârstei și ocupației lor, or
ganizațiile U.T.M. vor organiza compe
tiții sportive, manifestări artistice, focuri 
de tabără, jocuri, hore, vor folosi la 
maximum cluburile, colțurile roșii, că
minele culturale, sălile de spectacol, in 
așa fel, încât tineretul să devină factor 
activ ai muncii culturale de masă.

Uniunea Tineretului Muncitor va folosi 
dm plin glorioasa experiență a Comso- 
molului, va educa și pe viitor tineretul 
țării noastre în spiritul frăției cu tine
retul sovietic care se bucură de dragos
tea și stima tineretului democrat din 
lumea întreagă.

Tineretul patriei noastre este educat 
de partid în spiritul frăției între popoare, 
al solidarității internaționale cu lupta 
tineretului democrat al lumii. Luptând 
cu abnegație pentru construirea socia
lismului in Republica Populară Română, 
strângând legăturile de prietenie cu ti
neretul din toate țările, tineretul din 
R P.R. va aduce o contribuție tot mai 
mare la mișcarea internațională a tine
retului, în cadrul luptei popoarelor pen
tru demascarea și zădărnicirea uneltiri
lor agresive ale imperialismului, pentru 
apărarea păcii.

Uniunea Tineretului Muncitor va crește 
din rândurile sale pe cei mai buni și 
mai devotați utemiști pentru a devei.i 
membri de partid, căliți din punct de 
vedere politic și ideologic, cu un nivel 
de cunoștințe ridicat, cu un orizont 
cultural larg, cadre bine pregătite pen
tru partid și pentru toate sectoarele 
activității politice, economice, cultuiale 
a statului nostru.

In cinstea marii sărbători naționale, a 
10-a aniversare a eliberării patriei de 
către glorioasa armată sovietică, și a 
Congresului Partidului Muncitoresc Ro
mân, Uniunea Tineretului Muncitor va 
mobiliza tineretul să participe cu avânt 
sporit în întrecerea socialistă și patrio
tică, pentru creșterea producției bunu
rilor de consum popular, pentru strân
gerea la timp și fără pierderi a recoltei, 
pentru creșterea bunăstării poporului 
muncitor, pentru ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al tineretului 
muncitor.

In întâmpinarea Congresului Parti
dului Muncitoresc Român, Uniunea Ti- 
neretului Muncitor va intensifica mun. 
ca de educație comunistă a tineretului, 
în spiritul glorioaselor tradiții revolu
ționare de luptă ale partidului pentru 
libertatea poporului și desrobirea pa
triei de sub jugul claselor exploatatoare 
și al imperialiștilor străini, în spiritul 
eroismului de care au dat dovadă 
membrii Uniunii Tineretului Comuni-4 
în lupta pentru victoria cauzei parti
dului. „

Noi vom educa sutele de mii de ule- 
miști, întregul tineret al patriei în spi
ritul devotamentului nețărmurit față de 
partid, al traducerii neștirbite în viață 
a tuturor hotărîrilor partidului.

Trăiască Partidul Muncitoresc Român, 
marea forță conducătoare a paoorului 
muncitor în lupta pentru construirea 
socialismului în țara noastră, conducă, 
torul și educatorul tineretului I

Trăiască scumpa noastră patrie, Re-ș 
publica Populară Română I

pen.ru
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Ședința plenara a C. C. al U. T. M.

Sâmbătă 31 litlie seara a avut loc 
ședința plenară a Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Munci

tor, care a ales Birotri și Secreta 
riaitul C.C. at U.T.M.

Biroul C.C. al U.T.M.
Noi succese în desvoltarea 
economiei noastre naționale

De curând s‘a publicat Comuni catul Direcțiunii Centrale de Statistică de pe 
lângă Consiliul de Miniștri al R.P. R., cu privire la îndeplinirea planului de stat 
pe semestrul 1 1954

1. — Maria Apostol
2. — loan Cârcei
3. —• Constantin Cârțână
4. — Dimitrie Duca
5. — Traian Dudaș
6. — Ludovic Fazekaș
7. — Vasile FloreaMembrii supleanti

1. — Constantin Drăghici
2. — loan IliescuSecretariatul C.
1. Cornel Fulger, prim secretar
2. —« Virgil Trofin, secretar
3. —- Gheorghe Petre, secretar

Din salutul pionierilor la Conferința 
pe țară a U.T.M.

Salut voios de pionier, tovarășii
Voi, utemiștii, știți acest salut 
Ca’n școli, și’n tabere, acuma iarăși 
Vă adresăm salului cunoscut.

El azi vă spune că vă mulțumim 
Pentru a voastră prietenie,
Ca voi să creștem și ca voi să fim 
Știți că-i dorința noastră cea mai vie.

Dar veseli și voioși orcâi am fi 
Necazuri mai avem și mari și mici.
Să le ascundem ? N’are rost...
Vreo câteva vi le vom spune-aici.

★
Tovarășe instructor, n’am putea 
Măcar la zece adunări odată,
— deși la fiecare noi am vrea — 
Să nu mai stăm cu fața încruntată ?

Știm, râsul nu-i oe ordinea n« zi
Și ordinea de zi tu o respecți...
Dar plictiseala penlru ce o fi?
De ce n’o dai afară ? Ce aștepți ?

★
Nu trece-o lună făr’ să ni se spună:
— „Copii, vă vine un instructor nou. 
O să munciți mal Vine împreună 
Și-o să mai faceți... încă un panou!„.

8, — Cornel Fulger
9. — Cornelia Mateescu

10. — Gheorghe Petre
11. — Vasile Pârvan
12. — Virgil Trofin
13. — Cornel Vladai Biroului C.C. al U.T.M

3. — Ana Spiridon
4. — Marin VasileC. al U. T. M.
4. — loan Cârcei, secretar
5. — Ludovic Fazekaș, secretar
6. — Cornelia Mateescu, secretar

Despre excursii ne vorbiți mereu:
— „Sunt instructive, sunt folositoare...!

★
Nu s’ar putea în loc să ne vorbiți

Că bradu-i’nalt și că stejaru-i verde 

Cu noi intr’o excursie să porniți ?

Vă’ncredințăm că n’am avea ce pierde...

★
,De secretarii de raion toți știm:

Au treburi și ședințe fiecare
Dar să-i vedem la față noi dorim, 

Măcar in zilele de sărbătoare...

*
„Scânteia pionierului” ne place

Și bine știți, cu drasoste-o citim.

Dar nici cu lupa nu găsim — și pace 

Un singur rând ca să ne'nveselim.

Prieteni, frați mai mari, noi vă rugăm: 

Prin școli, prin tabere, mai des veniți. 

Cu toată dragostea vă așteptăm...

lată câteva date din Comunicat :
Producția principalelor bunuri de con

sum, a cunoscut o creștere însemnată față 
de cele trei trimestre dinaintea plenarei 
C.C. al P. M. R. din August 1953. Astfel 
producția la pâine a crescut cu 4,8 la 
paste lălnoase cu 7,2%, la conserve de 
carne cu 21,8%, la preparate de carne cu 
18,6%, la produse zaharoase cu 41,8%, 
la articole de menaj din tablă zlncată cu 
42,5 o/n, la mobilă cu 21.5%. DCasemenea 
s’a mai obținut o creștere și la alte pro
duse.

In aceste șase luni au fost puse în 
funcțiune noi întreprinderi industriale, s’a 
mărit capacitatea d“ producție a unor fa
brici și uzine existente. In industria energe
tică au intrai în funcțiune două puternice 
termocentrale electrice prevăzute în planul 
de electrificare.
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Poporul nostru muncitor întâmpină cu noi succese în muncă cea de a zecea 
aniversare a eliberării patriei noastre. îndeplinindu-și angajamentele luate in 
cinstea glorioasei aniversari.

In acest semestru, Stațiunile de Mașini 
și Tractoare și Gospodăriile Agricole de 
Stat au primit 1509 tractoare, 802 pluguri 
de tractor, 621 semănători, 874 cultiva
toare, 522 secerători-legători, 197 batoze, 

341 combine și alte mașini și utilaj agri

col.

In domeniul social-cultural s’au dat în 
folosință în cursul acestui semenstru școli 
in diferite localități: s’au dat in folosință 
noi teatre de vară, s’au deschis noi ci
nematografe și săli de festivități.

In acest semestru s’au dat în folosință 
noi locuințe muncitorești, în suprafață to

tală de peste 60.000 m. p.

i.
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urfMtfn/fRww iv&șm primari
Intr'o fabrica de conserve La volanul combinei

Întreprinderea ,,Ionel Joro" 
fin Galați prelucrează în fie
care an zeci de mii de kilogra
me de pește tn conserve de tot 
felul. Printre cei mai harnici 
muncitori a' fabricii sunt utemiș
tii. Iată câteva din faptele lor:

Utemista Voiculescu Maria, 
cere lucrează la mașina de în
chis cutii și boroarre. orgianizân- 
du-și mai bine munca, reușește 
să închidă în fieca-e zi, peste

plan, 8.900 de borcane. La fel 
și tovarășa Bliag-a Marfa.

De curând s’a întors dela o 
școală de specializare din Uniu
nea Sovietică utemista Nastea 
Feodotov, maistră de fabricație. 
Câte a învățat acolo la școală 
se vede din faptul că din prime
le zile ea a reușit să producă 
pateuri de ficat — din f'oatul de 
oalcan, despre care înainte se 
credea că nu-i bun de nimic.

Când intri in fabrica cea nouă de produse lactate din Simeria nu 
știi ia ce să te uiți mai întâi: bazine căptușite cu faianță, mașini 
noi nouțe, care lucesc de-ți iau ochii... La o astfel de mașină lu
crează utemista Harta Elvira. Ea dă o producție zilnică de 400- 500 

rame unt.

In dimineața asta, combi
na avea să fie pusă in miș
care. Era o combină nouă so
sită de curând din Uniunea 
Sovietică, loan Stăncel s’a 
sculat de cu noapte, și a por
nit în grabă spre remiza gos
podăriei de stat. Va conduce 
combina și își va ține angaja
mentul. Făgăduise ca în cins
tea lui 23 August să lucre
ze în așa fel. încât să strân
gă fără pierderi șî la timp 
recolta. Nu numai Ioan Stăn
cel s’a sculat în ziua aceea în 
zori dar și alți mulți locuitori 
din, sat.

La gospodăria de stat 
Galda de Jos, raionul Alba, 
începea secerișul.

La volanul combiner cu 
mâna sigură utemistul Ioan 
Stăncel conduce- mașina. Ca 
un râu auriu curg grânele 
în bunkerul combinei in timp 
ce camionul gospodăriei nu 
mai prididește să tranporte re
colta în hambare. Când s’a lă
sat seara numai loan Stăncel 
recoltase 12 hectare de orz în 
loc de 7, cât avea prevăzut 
în normă.

Scrisoare pionierilor sovietici 
mente muzicale. Nici nu vă 
puteți închipui ce bine îmi pare 
că învăț să cânt la acordeon ! 
De mult doream asia 1

In curtea Casei Pionierilor ră
sună deseori cântecele noastre 
de mulțumire, închinate Partidu
lui, părintele nostru, și de dra
goste pentru patria voastră, Uni
unea Sovietică. Odată cu elibe
rarea țării noastre de sub fas
cism ea ne-a adus nouă, copiilor, 
o adevărată copilărie.

Vă trimitem dragi prieteni, sa

lutul nostru pionieresc, și vă ru
găm să ne scrieți și voi.

Rodica BREȘCA

Gasa Pionierilor din Câmprna, 

Reg'unea Ploești

Dragi prieteni,
Zilele trecute am trăit o ne

spusă bucurie pe care ne-am 
grăbit să v’o împărtășim și vouă, 
pionierilor sovietici, prietenii 
noștri dragi.

In cinstea celei de a zecea ani
versări a eliberării patriei noa
stre noi, pionierii din raionul 
Câmpina, am primit în dar o 
casă a pionierilor. E foarte fru
moasă I E așezată pe o colină 
și de pe terasa ei se vede lacul 
Tineretului, se văd coșurile 
înalte ale fabricilor, iar în de
părtare se zăresc sondele. Ne-am 
înscris fiecare in cercul care ne-a 
atras mai mult Eu fac parte din 
cercul de muzică. In cerc avem 
acordeoane. viori și alte instru-

Învăț din timp
La sfârșitul anului școlar, am fost amânat la Matematici, pentru 

examenele din toamnă. încă din primele zile de vacanță rn’am gândit 
să îndrept greșelile mari pe care le făcusem în timpul anului.

In primul rând mi-am împărțit toată materia pe care o aveam de 
învățat, pe săptămâni și zile, in așa fel încât să și învăț și să-mi rămână 
timp și pentru joacă, pentru odihnă. De obicei, învăț dimineața ; re
zolv probleme și fac diferite exerciții. In orele de meditație care se 
țin la școală tov. profesor mă ajută să-mi lămuresc tot ce nu mi-e 
destul de clar.

Acum când aștept examenele pentru amânări, eu sun-t pregătit bine 
și le întâmpin cu curaj. Aș vrea să le spun pionierilor și școlarilor care 
au amânări că ar face foarte rău dacă s’ar gândi că materia poate fi 
însușită intr'o săptămână, înaintea examenelor. Eu am învățat acuma 
minte și știu că așa cum nu poți construi un pod de aur intr'o singură 
noapte, nu se poate însuși materia unui an, in câteva zile.

Constantin BOU REA NU
Cfase a Vi 1-a C.—Școala Med’e de 10 ani. 

de băieți nr. 3—12. București



Pionierii întâmpină ziua de 23 August

In ajutorul 
gospodăriei de stat
Mașina se opri brusc și pionierii din 

tabăra orășenească dela școala mixtă 
din Moreni coborîră.

Cioc, cioc, cioc, începură să bată în 
poartă. In fața lor apăru directorul 
gospodăriei

— Țovarășe director, zise unul' din
tre pionieri, vrem să vă ajutăm și noi. 
Ne primiți ?

— Bucuroși de oaspeți care să ne 
ajute. Treabă-i destulă. Veniți după 
mine1

Împreună cu directorul gospodăriei 
agricole de stat Buda copiii au pă" 
truns în grădinile de zarzavat.

— Iată copii, zise directorul, arătând 
spre întinderea pe care se găseau cul
tivate felurite zarzavaturi și legume. 
Vă așteaptă plivitul- Ia să vedem ce 
puteți!

Impărțiți în mai multe grupuri, cei 
100 de pionieri și-au început munca. 
Lucru este mult, dar și pionierii sunt 
harnici. Vreo trei grupuri s’au și luat 
Ia întrecere. Din când în când se aud 
îndemnuri:

— Ei, ce-i cu voi? V’am lăsat în 
urmă băieți!

In timp de 3 ore, cele 3 hectare de 
pământ cultivate cu varză, morcovi și 
(elină au fost plivite și curățite.

Dar nu sunt numai ei care ajută, ci 
și alte tabere de pionieri din împreju
rimi. Pionierii din tabăra Țintea-Sat, 
din tabăra orășenească Câmpina, din 
Băicoi și Bordeni au dat de multe ori 
ajutor ia strânsul recoltelor dela acea
stă gospodărie de stat. Ei au recoltat 
500 kg. cireșe, 2 ha. de mazăre, ceapă 
de pe un pogon și jumătate și au plivit 
sfecla de pe un pogon. Pionierii din 
aceste tabere, vor ajuta și mai de
parte la strânsul recoltei.

Gh. NEGREA

Să strângem legumele la timp

După ridicarea drapelului, pășind gălăgioși pe ulița sa
tului, pionierii din Laslea, raionul Sighișoara, se îndrep
tau spre grădina legumicolă a gospodăriei de stat din co
mună.

Nici nu și-au dat seama când au străbătut 4 km. S’au 
întâlnit cu muncitorii dela G.A.S. și s’au apucat de cules 
fasolea împreună. In seara aceea când fiecare și-a cântărit 
roadele muncii sale, pionierii români și germani au aflat 
cu bucurie că împreună au cules peste 700 kg. fasole.

Muncitorii și țăranii muncitori din Laslea, a căror muncă 
este mai spornică, mai avântată acum în preajma lui 23 
August au în pionieri ajutoare de nădejde.

Ceas de odihnă
Când batoza s’a oprit și țăra

nii muncitori se odihnesc, pionie
rii îi întâmpină voioși. In clipe 
de răgaz, pionierii citesc îm
preună cu harnicii treerători bro
șuri agrotehnice, ziare și frag
mente din cărți de literatură. 
In fotografie: Mihai Ileana și 
Iliescu Rodica din comuna Co-
niana, regiunea București, în
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O ședință deosebită a avut loc, ia 20 Iulie, în cortul 
nr. 13 al taberei de pionieri dela Mamaia.

Ședința a prezidat-o chiar cortul-gazdâ Printre parti
cipant! șș .aflau: un geam, trei paturi și un cui Păcat că 
n’au fost de față și pionierii din regiunea București, care 
locuiesc în acest cort Pentru că ei. Insfârșit, ce-i cu ei 1
se va vedea din procesul-verbal al ședinței, pe care l-am *.
‘scris, și pe care vă rog să-mi îngăduiți să vi-1 citesc. |

Primul a luat cuvântul Cortul Nr. 13 care, după ce și-a ' 

netezit cutele pânzelor, a zis: Uite de ce v’am chemat > 
prieteni. Stau la mine niște pionieri și nu-s mulțumiți. 

De ce? Pentru că am trei paturi stricate. Stricate, vorba 

vine, iacă le lipsește și lor cale un cui. insă știți cât de 
mult țin eu ca oaspeții mei să se simtă la mine ca acasă, 
ba chiar mai bine Să nu credeți că mă laud, vă pot arăta 1 
zeci de scrisori dela pionierii care au stat anul trecut 
la mine...

Vedeți, eu pot să fac multe pentru ei: pot să-i adăpos
tesc de vânt, de ploaie, de soare, dar ce să fac dacă n'am 
învățat, încă, să repar paturi? N'am luat niciodată ciocan 
în mână... Voi ce părere aveți?

După Cort a luat cuvântul Geamul: Uite cum văd eu 
chestia asta... Știți, eu m’am uitat prin celelalte corturi 
și, zău, am zărit și’n alte părți câte un pat căruia îi lip
sea câte un șurub Pe.acolo însă pionierii au pus la 
punct totul, cât ai bate din palme. Dar aici, la noi, ce văd? 
Pionierii stau și se tânguiesc toată ziua: „Ce ne facem, 
n’avem paturi!... Vai, ce ne facem!"... Da, parcă, noi vor
ba cortului putem să ne reparăm singuri. Ce să vă mai 
spun, mi-e rușine cu ei. Când se uită cineva prin sticla 
mea ca să vadă ce_i aici, înăuntru, îmi vine să mă’n- 
tunec, să nu se vadă nimic.

Paturile n’au vrut să ia cuvântul. După părerea lor, 
chestiunea e așa de simplă, că nu merită nici.o discuție. 
Pionierii s’au culcat pe-o ureche, așa că nu se vor culca 

în paturi.
Cuiul n‘a fost de acord cu paturile, și le-a criticat chiar, 

că-s de vină și ele. Prea se joacă des cu copiii, și-i lasă J 
să sară peste ele și-atunci sigur că el cuiul, care oricum 
e mai serios, tși iese din fire, adică din pat. Dar asta nu

»
înseamnă că pionierii nu trebuiesc ajutați. De asta, a 
propus să meargă el, cuiul, la pionieri și să le spună 

așa: „Uite, am venit Ia voi, să mă bateți la loc, că eu 
singur nu intru, nici în ruptul capului!’1

O pătură a intervenit, fără să ceară cuvântul:

— Și dacă nu vor?

— Atunci n’au decât să doarmă pe tine, însă pe jos!
— răspunse înțepat cuiul.

înainte de a se încheia ședința, s’a luat hotărîrea de 
a se pune îndată pe cort o inscripție. A pus-o chiar gea
mul, deasupra sa, să se vadă bine.

lată inscripția, pe care se zice că au citit-o îndată pio
nierii care locuiesc în cortul nr. 13 (doar pentru ei s’a 

Pus): „Puțină muncă nu strică nici măcar în tabără",

Șerban VOICU

Intr’o dimineață
De obicei, în zilele cu soare, 

la ora astă a dimineții din spre 
bazinul de înot, răzbat râsete, 
strigăte vesele de: „Atenție, sar!”, 
ori „La o parte!“ ori „Să ne’n- 
trecem Nicule!” Astăzi însă la 
bazinul de înot aii Palatului Pio
nierilor din București e o aseme
nea liniște încât ai crede că nu-i 
nimeni prin preajmă-i. Și totuși, 
de, te-apropii puțin vezi strânși bu
luc, în jurul bazinului, mulți pio
nieri. In bazin cineva spintecă 
apa cu mișcări prelungi, regu
late, perfecte.

Se vede eă înotătorul, care 
străbate lungimea bazinului doar 
din câteva mișcări, i-a încântat 
pe pionieri, căci îi poți auzi spu- 
nându-și uimiți :

— Asta-i, vezi, stă eu corpul 
perfect întins pe apă și de asta 
înaintează așa de repede.

mijlocul țăranilor muncitori.

ia bazinul de înot
— Da și uite când înoată li

ber bate picioarele numai in apă 
nu le scoate afară, ca noi. S’o în
trebăm de ce ?

„Înotătorul” a mai parcurs de 
câteva ori bazinul apoi a ieșit a- 
fară din apă și s’a îndreptat spre 
copii.

Acum putem recunoaște și noi 
cine e: e tovarășa Sanda Efti- 
miu, maeștrii a sportului și cam
pioană de înot a R P.R. A vend 
azi să le împărtășească pionieri
lor care participă la concursul de 
natație Cupa „Scânteii pionieru
lui” care sunt „secretele” înotu
lui. Nici pic de oboseală nu i se 
vede pe.față sau din mișcări ca 
și cum n’ar fi înotat ci ar fi stat 
pe iarbă să se odihnească.

Pionierii o năpădesc cu între
bări. Ea le răspunde .amănunțit 
și le face demonstrații pe uscat 
sau în apă, ca toți să înțeleagă 
bine. „Secretele” înotului mi sunt 
multe: ele pot fi cunoscute -prin-

tr’un antrenament continuu, su
pravegheat de înotători buni, de 
profesori de înot... Pionierii s’au 
grăbit să arate și ei 'tovarășei Ef- 
timiu cum știu să înoate. Au sărit 
în apă și, gândindu-se la ceeițce 
le spusese maestra sportului, au 
pornit cu mișcări regulate spre 
celălalt capăt al bazinului.

Paul Constantineșcu din ta
băra nr. 37 din raionul Tudor 
Vladimire.scu a străbătut cei 33 
m. ai bazinului în 26,3 sec. Tov. 
Eftimiu i-a spus pe urmă că ar 
fi putut câștiga cel puțin două 
secunde, dacă și-ar fi pus mâinile 
pe bară îndată ce-a ajuns ta 
punctul de sosire. Amarili Con
stantin din tabăra nr- 3, raionul 
23 August a trecut bazinul în 
27,9 sec.
, Înainte de a se despărți de pio
nieri, tov. Sanda Efitimiu le-a 
povestit despre concursurile in
ternaționale de înot la- cafe a 
luat parte și nu puțini dintre pio
nieri și-au propus să ajungă îno
tători vestiți.

AL MIHD

E rece apa de sub duș! După aceea însă, dacă ic arunci 
în apa din bazin ea iți va părea tocmai bună. Mă dece 
participanții la concursul de natație nu uită să facă, Mante 
de întrecere, un duș.
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Câte doi de-a prinselea „Paharul cure 
se mișcă singur*

R i c ă m
Muzică : Marius MIHAIL

i n c i u n i c ă

- Eu sunt Hocus- 
pocus, scamato

rul oare 
Poate să v'arate 
'ucruri de mi

ra re.

Versuri : E. GONCIU

m^u -l cu- noaste fi ml pe Ri- că, Ri - că min-cnj-ni-ca
P •] t t rail.

“t-ț*-----"-----
<7

l iin-dca îfi scor- nes-te'n-da- fă o min-ciu-nă

Cine vrea ca să se joace.
Vie repede încoace.
Căli sunte(i ? Pilii, o mulțime ! 
Nu-i nimic, cu-atăt mai bine! 
Doi de mână să vă prindeți. 
Ceilalți, în jur vă ațineți.
Mână'n mână, ceia doi 
Alerga-vor după voi.
De te prind, nu-i îmbrânci, 
Păcălește-i dacă știi. — 
Cine’n mâini o să le’ncapă 
Va ieși din joc oleacă, 
Până încă unul prins 
Va veni la el întins 
Și de'ndată amândoi 
Vor forma perechea 2!
Deci, feriți, căci dau năvală 
După voi, două perechi.
Noii prinși, fără'ndoială, 
Face-vor precum cei vechi.
Și-așa, apar de-a-rândul 
Noi perechi de vânători.
Nu-i ușor să scapi acuma 
Că’s cam multi urmăritori! 
Jocul iși sfârșește rostul 
Când suntem perechi cu toți. 
V'a plăcut ? Să’ncepem iarăși 
Și-o să meargă ca pe roți.

Cu bagheta, U'te, după bunu-nV 
plac.

Focul îl fac apă, apa ’n foc
prefac !

Astăzi vă prezint scamatoria : 
„Paharul care se mișcă singur".

Iată, avem o bucată de sticlă 
curată (dimensiunile 40 X 10 cm) 
pe care o sprijinim la un capăt, pe 
două cuti‘ de chibrituri. Luăm acum 
un pahar căruia îi ștergem marg- 
nile cu o cârpă muiată în apă, apoi 
îl așezăm cu gura în jos pe sticlă. 
Paharul nu se mișcă din loc. Să 
aprindem acum o surcea uscată și 
să încălzim paharul, pe dinafara, 
fără să-l ridicăm de pe sticlă. După 
un minut numai paharul începe să 
lunece — și încă foarte repede — 
pe panta st'clei. Gare-i secretul ?

Până la încălzire, paharul se men
ține pe suprafața înclinată a sticlei, 
datorită forței de~Lreoare, marginile 
paharului fiind umezite. De n’ar fi 
fost forța de frecare, paharul ar ft 
venit în jos.

Atunci, când pereții paharului se 
încălzesc, aerul din interiorul lui se 
d'lată și-l saltă puțin. Forța de fre
care micșorându-se nu mai poa e re
ține paharul,și acesta sub acțiunea 
propriei saie greutăți începe să lu
nece.

BUCURI! Șl NECAZURI...

I. Ce zici, cumetre Oac- 
Oac, nu-s eu cel mai zdra
văn pui ? Vezi, dacă rn’aa 
tngrijit pionierii...

2. Vai și-amar de noi, nl-l 
traista goală, un spic n’a. 
mai rămas pe miriște / Oare 
nu s'o găsi vreun loc pe unde 
n'au trecut pionierii ?

3. Noroc bun, tovarăși 
pionieri și mulțumim că 
ne-ați cules. La iarnă o să 
ne găsiți in cutiile de con
serve t

i- na- fă
r a temș z a a-

el 1 •

tri la meci în cinci mi-nu- ta re-ca go-turi am mar-caf

Dar cum ie-gi mar-caf mai Ri-ca de pe tu-se sau din pat

ra

i-că min-qiu-ni-că ce mai aici ie-am prins cu o-
Hdi de spu-ne a-da-vă—rut că nu-i grei) Alt-fdl o să

11. ---- - ---------  Ify.-..  —

- ca -ud mt- că mm - c/u — 
ti se-o-fun-da

Cor 1
Nu-I cunoașteți voi pe Rică

Pică, zis și minciunică
Fiindcă îți scornește 'ndată

O minciună gogonată.
Solo

— Ieri la match. în cinci minute 
Zece goluri am marcat

Cor
— Dar cum le-a| marcat măi Rică 
De pe tușă. . sau din pat ?

Refren (Cor)
Rică, Rică minciunică 
Ce mai zici ? 
Te am prins

mică
Minciunici, 

Haidet spune 
Că nu-i greu 
Altfel o să ți 
Tot mereu —

Solo
— Cine-i

mine
Eu mă bat cu
Și de nimeni

frică ?

cu ocaua

ma - reu.tot
Corul

— Cine-i mai viteaz ca Rică ?
Alt solist

— Haide Rică’n luptă dreaptă 
Să ne măsurăm un pic

Solo
— Nu mă bat cu tine Gică
Tu ești mare... eu sunt mic —

Refren (Cor)
1 I 1

Solo
— Ieri am fost la 
Și-ani vânat 
Două vulpi •

vânătoare 
căprioare 
girafe

1 cinci 
și trei

Corui
— Ce mai vânător îâri 

tate
— Unde ți-e atunci 

natul
Sau ce spui, a fost l<t»se’nfunde

mai

orișicine 
nu mie

adevărul

voinic ca — Mi l-a luat tot pă» 
durarul

Cam vânat fără per« 
mis.
Refren

Mingeia sare, zboară, trece deLa unul 
'A la altul. „Aut, aut”, se aud strigă

tele jucătorilor, amestecate cu fluieră
turile arbitrului și deodată, poc 1 min
gea a nimerit într’un geam...

Sunt copiii din filmul „Echipa de pe 
strada noastră”. Să-i cunoaștem/ pe 
Câțiva dintre ei :

Mai întâi pe Borea, conducător de 
? grupă și șeful echipei. Băiat îndrăzneț 
i și energic, ascultat și iub’t de copil, el 

le propune să se antreneze și să or
ganizeze bine echipa „Explozia”. Nu se 
poate ca cei. din grupa lui să fie mereu 
învinși de echipa ..Uraganul”.î

> 1 Apoi Timoșca. El nu se prea împacă
cu învățătura, a și rămas corigent. Și 

( iată acum mama lui spune că Timoșca 
ascuns în camera sa, stă și învăță. 
Dar nici gând. De dimineață și până 
seara el bate mingea de fotbal.

Apoi e și Levaa, inventatorul. Pa 
masa lui găsești întotdeauna bucăți de 
sârmă, becuri, pile.

Peste puțin timp, va fi gata aparatul 
* lui da emisiune. Ca ajutor 'a treburi —

să n>u vă mire — are o pisică. Levca 
n’are timp de nimeni și de nimic. Nu-1 
interesează sportul

Este apoi și micul Stepca, arbitrul.
Mai sunt și alți copii, dar pe ceilalți 

îi veți cunoaște voi înși-vă.
Ga teren de joc echipa și-a ales 

strada. Este adevărat că de multe ori, 
buclucașa minge scapă și nimerește 
drept în geamurile profesorului Sapoș- 
nicov. Tot adevărat este că geamurile 
se sparg și că din pricina zgomotului 
de pe stradă profesorul nu poate lucra. 
Dar pentru băieți însemnat este să 
joace fotbal.

Și totuși în oraș se află o tabără de 
curte, o tabără frumoasă cu sală de 
șah, bibliotecă, chioșcuri și chiar cu 
o căsuță din povești. Copiii însă nu 

. vin în tabără pentru că acolo se plic
tisesc. Lipsește un teren sportiv, lip
sesc întrecerile sportive. Așa că pio- 
n’erii preferă jocul pe stradă. Copiii 
sovietici, Însă, înconjurați de dragos' 
tea și grija celor mari, nu sunt lăsați

la voia întâmplării. Se la hotărîrea 
construirii unui stadion pentru copii. 
Bucuroși, pionierii se strâng la lucru și 
încape o muncă voioasă, spornică pe

viitorul stadion. Intre timp însă băieții 
noștri s'au antrenat i nu glumă, La fot
bal.

Acum să încerce „Uraganul” Intr’a- 
devăr după puțin timp pe s adion ara 
Joc matchul între cele două echipe. A 
Cui va fi oare victoria ?...

La sfârșitul filmului, când echipa 
victorioasă stă în fața fotografului, îți 
pare rău că te desparți de acești cop'f 
și parcă ai dori să-i mai întâlnești.

B. CARAGIALE I
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