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Intre 27—30 iunie s-a 
desfășurat la București cel 
de al ll-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Congresul al ll-lea al Uniunii Tineretului Muncitor

I

Scrisoarea adresată Comitetului Central p,enară • c. c. «i«. t. m.
al Partidului Muncitoresc Romîn

de către cel de al II-lea Congres al Uniunii Tineretului Muncitor

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitos» 
ales de cel de-al II-lea Congres ail U.T.M., s-a întrunit 
în ședință plenară în dimineața zilei de 30 iunie 1956_

Membrii Biroului G G al U. T. ML

Plenara a ales în unanimitate Biroul C.C. al U.T.M. 
în următoarea componentăf

In numele utemiștilor, în numele 
milioanelor de băieți și fete — tineri 
constructori ai socialismului in patria 
noastră — Congresul al II-lea al Uni
unii Tineretului Muncitor transmite 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, un fierbinte și en
tuziast salut utemist!

Tineretul patriei noastre datorează 
poporului nostru condus de partid, în
treaga sa viață nouă, perspectivele și 
mai luminoase de mîine. De aceea ne 
îndreptăm astăzi gîndurile cu nespusă 
recunoștință către făuritorul vieții 
noastre libere, Partidul Muncitoresc 
Romîn.

Conducerea de către partid consti
tuie chezășia sigură a succeselor Uni
unii Tineretului Muncitor, chezășia 
creșterii și întăririi rolului și influenței 
organizației noastre în masele largi 
ale tinerilor de la orașe și sate. 
In cuvîntarea tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, adresata Congresului in nu
mele și din însărcinarea Comitetului 
Central ai Partidului Muncitoresc Ro
mîn, noi vedem un nou și prețios aju
tor, un puternic îndemn pentru îmbu
nătățirea întregii noastre activități.

La al ll-lea Congres al său, Uniu
nea Tineretului Muncitor se prezintă 
mai strîns unită ca oricind în jurul 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Tînăra noastră generație crescută 
de partid, a îmbrățișat cu entuziasm 
hotărîrile celui de al II-lea Congres al 
P.M.R. încredințăm partidul că tinere- 
retul își va închina toate forțele sale 
luptei poporului nostru pentru înfăptu
irea celui de al ll-lea plan cincinal, 
pentru creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, ridicarea 
activității gospodărești a întreprinderi
lor. Vom intensifica munca în sorijî- 
nul ridicării nivelului de calificare

profesională a tineretului și al însuși
rii tehnicii înaintate, vom da mai mult 
sprijin invățămintului tehnic, profesio
nal, întăririi disciplinei în muncă, 
unei tot mai largi manifestări a iniția
tivei creatoare a tinerilor.

Asigurăm partidul că vom da un 
avint și mai larg muncii tineretului 
pe șantierele celui de al ll-lea plan 
cincinal, dovedind o dată mai mult pa
triotismul fierbinte de care este însu
flețit tineretul.

Nu vom cunoaște răgaz in munca 
de convingere a tineretului de la sate 
asupra superiorității agriculturii mari 
socialiste. Vom munci cu mai multă 
stăruință pentru obținerea de recolte 
bogate, pentru sporirea producției ve
getale și animale.

Uniunea Tineretului Muncitor va a- 
corda și mai mare atenție educării co
muniste a tineretului, înarmării lui cu 
bazele învățăturii marxist-leniniste, 
creșterii unui tineret puternic, sănălos, 
plin de voioșie, a unui tineret însufle
țit de un înalt patriotism, de dragoste 
de muncă, hotărit să înfrunte cu curaj 
greutățile, devotat partidului și po
porului, cauzei mărețe a socialismului.

Uniunea Tineretului Muncitor va 
munci cu toată hotărîrea pentru a-și 
îndeplini sarcinile ce-i revin din Ho
tărîrea Biroului Politic al C.C. ai 
P.M.R. cu privire la unele măsuri pen
tru îmbunătățirea muncii politico-edu
cative în rîndul studenților.

Vom lupta pentru a îmbunătăți sim
țitor munca Uniunii Tineretului Mun
citor în rindurile elevilor. Organizația 
noastră va îndruma cu mai multă pri
cepere organizația de pionieri. îndepli- 
nindu-și cu cinste sarcinile date de 
partid.

Punînd la baza activității sale Statu
tul adoptat de Congres, Uniunea Ti

neretului Muncitor iși va îmbunătăți 
metodele sale de muncă, pentru întă
rirea necontenită a legăturilor cu ma
sele largi ale tineretului, pentru con
tinua creștere a rîndurilor Uniunii Ti
neretului Muncitor. Vom folosi metode 
și forme de muncă mai atrăgătoare, 
specifice tineretului, corespunzătoare 
cerințelor sale.

Pentru fiecare utemist, pentru fie
care tinăr, nu există cinste mai înaltă, 
țel mai nobil, decît acela de a deveni 
membru al Partidului clasei munci
toare. Uniunea Tineretului Muncitor 
se angajează să educe mii și mii de 
utemiști demni să intre în rindurile 
glorioase ale Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Animați de ideile atotbiruitoare ale 
internaționalismului, vom consolida șl 
mai mult prietenia frățească și de ne
zdruncinat cu gloriosul tineret sovie
tic, cu tineretul Chinei Populare și al 
celorlalte țări socialiste, cu tineretul 
iubitor de pace din întreaga lume.

Cauza partidului clasei munci oare, 
cuvîntul partidului, sînt pentru noi 
mai presus de orice. Congresul nostru 
as'gură Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn că Uniunea Ti
neretului Muncitor îsi va îndeplini 
sarcîn'le date de partid.

Toate forțele noastre le vom închina 
luptei pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al II-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn, pentru ■ realizarea 
celui de al H-lea plan cincinal.

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro
mîn, conducătorul și îndrumătorul po
porului nostru muncitor în lupta pen
tru construirea socialismului, educato
rul și părintele tineretului?

Trăiască scumpa noastră patrie. Re
publica Populară Romină l

Apostol Maria 
Bejan Dumitru 
Bîrlea Ștefan 
Cîrcei Ion 
Domocoș Geza 
Iliescu Ion 
Ionescu Ion
Kopândi Alexandru

Mateescu Cornelia 
Munteanu Eleonora 
Olteanu Miron 
Petre Gheorghe 
Popescu Dumitru 
Trofin Virgil
Winter Richard

Membrii «upleanți al Biroului 
G C. al U. T. M.

Următorii tovarăși au fost aleși în unanimitate metn- 
bri supleanți ai Biroului:

Horea Vasile
Isakov Nevenka
Manciuc Ion
Ristache Horea
Spiridon Ana
Vintilă Horea
Secretariatul G C. al U. T. M.

Plenara a ales în unanimitate Secretariatul C.C. at 
U.T.M.

Prim-secretar al C.C. al U.T.M. a fost ales tov.
Trofin Virgil

Ca secretari ai C.C. al U.T.M. au fost aleși tovarăși’ î
Circei Ion
Iliescu Ion
Kopândi Alexandru
Mateescu Cornelia
Petre Gheorghe
Ședința Comisiei Centrate de Revizia 

a C. C. ai U. T. M.

Tot în cursul dimineții de 30 iunie a avut loc ședința 
de constituire a Comisiei Centrale de Revizie a C.C. a 
U.T.M. A fost ales ca președinte al Comisiei Central®, 
de Revizie a C.O. al U.T.M. tov. Neagoe Vasile. *,



Lucrările celui de al Il-lea Congres al U.T.M,
Ședințele din zilele de 27, 28 și 29 iunie Ședința de închidere

r Lucrările celui de al 11-lea 
Congres al U.T.M., au continuat 
pînă sîmbătă 30 iunie.

in după amiaza zilei de 27 
iunie, s-au urcat la tribuna 
Congresului, mai mulți repre
zentanți ai tineretului din dife
rite colțuri ale țării, precum și 
soli ai tineretului de peste ho
tare.

Iată-1 pe Vaier Lăbuneț 
(regiunea Hunedoara) care 
raportează Congresului despre 
succesele siderurgiștilor din 
Hunedoara:

„îmi dați voe, și-a început el 
cuvîntarea, ca din partea tine
rilor siderurgiști ai Hunedoarei, 
să vă aduc un călduros salut 
de oțelar, tradus în 3216 tone 
oțel dat peste plan, în cinstea 
Congresului nostru”.

El a arătat apoi că 799 tone 
peste plan au fost realizate de 
brigada condusă de el.

Despre succesele tinerilor 
mineri din regiunea Hunedora, 
a vorbit tovarășul Dan Gavrilă. 
El a arătat necesitatea ca în 
școlile unde se pregătesc tineri

mineri, aceștia să fie educați 
în spiritul dragostei pentru 
profesiunea de miner.

Despre succesele dobîndite de 
tinerii tractoriști din regiunea 
Constanța a vorbit tovarășul 
Gheorghe Găvruș?

In numele gloriosului tineret 
sovietic a salutat congresul 
Gheorghe Pavlovici Șatunov 
membru în Biroul C.C. al 
U.T.C.L.

După ce a arătat bucuria pe 
care o resimte tineretul sovie
tic pentru succesele obținute în 
muncă de tineretul romîn, el a 
împărtășit asistenței aspecte 
din viața și munca comsomo- 
liștilor.

Tot în după amiaza acestei 
zile, a fost primit cu vii aplau
ze salutul adus din partea tine
retului chinez, de Ho Chin-min.

„Noi sîntem mîndri de rea
lizările dumneavoastră, urmărim 
cu mare interes elanul în mun
că al tineretului romîn, în opera

lntr-o pauză

O bucurie tradițională la sărbătorile tinerești: schimbul de insigne
Cînd se atnunță pauza, o mulțime veselă, clo

cotitoare, se revarsă din sala Congresului pe 
aleile minunate ale parcukli. Și, după cum e fe
lul tinerilor, pe dată se adună în grupuri și rid 
și cîntă și glumesc. In mijlocul acestor grupuri 
se găsesc și tineri străini la port și la înfățișare. 
Cu toate că discuția Cu aceștia se poartă mai 
mult prin semne și prin cîte un cuvînt luat de 
ici — de colo, se pare că de înțeles, se înțeleg 
de minune.

De pildă o fată, din delegația cehoslovacă, îm
parte insigne unui grup de tineri. Ea însăși ține 
să le prindă în piept, însoțind acest gest cu un 
zîmbet și cu singurul cuvînt romînesc pe care-1 
cunoaște : Tovarăși 1 Tovarăși !

Unul din delegații francezi e înconjurat de o 
mulțime de fete și băieți. Aci conversația se 
poartă cu mai multă- ușurință, pentru că un stu

dent romîn, care cunoaște limba franceză, s-a 
oferit să facă pe interpretul. Așa că acum tre
buie să facă față tuturor. Fiecare vrea să știe 
cîte ceva și toți îi cer în cor : „întreabă-1 te rog 
dacă..."

Intr-un colț, —- o scenă ciudată. Un tînăr de
legat romîn, înalt și blond, privește cu atenție 
pe unul din delegații chinezi. II fixează cu încă, 
pățînare, ca atunci cînd ai regăsit pe cineva 
drag și nu-ți vine a crede ochilor. Privirea tînă- 
rului chinez se încrucișează cu a lui. O stră
fulgerare și peste o clipă se îmbrățișează, săru- 
tîndu-se de zor. 'Au studiat împreună în U.R.S.S. 
și iată că s-au regăsit aici, la -Congres.

Dar, megafonul anunță : „Tovarășii delegați 
și invitați sînt rugați să i.ntre î-n sală 1“

A. WEISS

de construcție socialistă,** a 
spus el.

In cea de-a doua zi a lucră
rilor Congresului Uniunii Ti-: 
neretului Muncitor, au mai luat 
cuvîntul o seamă de delegați 
precum și reprezentanți ai ti
neretului de peste hotare.;

Sosirea unei delegații de 
militari ai 'Forțelor noastre Ar
mate este primită cu vii aplauze. 
Maiorul de aviație Liviu Radu
lescu transmite particiipanților 
la Congres un cald salut de 
luptă în numele ostașilor din 
Forțele Armate ale R.P.R.

Vineri 29 iunie, lucrările Con
gresului au continuat.

Tovarășul Virgil Trofin, se
cretar al C.C. al U.T.M., a 
prezentat raportul cu privire 
la modificările în Statutul 
U.T.M.

In ședința de vineri seară 
a avut loc alegerea prin vot 
secret a membrilor Comitetului 
Central al U.T.M. a membrilor 
supleanți ai C.C. al U.T.M. și 
a membrilor Comisiei Centrale 
de Revizie.

In cursul dimineții de simbătă 30 
hinie s-au încheiat lucrările celui de 
al doilea Congres al U.T.M.

Ședința a început la ora 11, dar ti
nerii erau de mult adunați și discu
țiile prietenești care se purtau, îți 
dădeau impresia că prieteniile ce s-au 
legat aici în aceste zile, durează de 
ani.

Cu aclamații puternice este salu
tată intrarea în sala Congresului a 
tovarășilor: Gheorghe Apostol, gene
ral de armată Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, N. Ceaușescu, Iosif Chișinev- 
schi, Chivu Stoica, Miron Constanti- 
nescu, Alexandru Drăghici, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Alexandru Moghioroș, 
D. Coliu, L. Răutu, general colonel 
L. Sălățan, I. Cozma, I. Fazekaș.

Ședința se deschide sub președin
ția tov. Virgil Trofin. Se dă citire 
listei membrilor Comitetului Central 
al U.T.M., a membrilor supleanți și 
a membrilor Comisiei Centrale de Re
vizie, aleși de Congres.

Participanții salută cu aplauze în
delungate pe tov. Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. care în numele și din însăr
cinarea Comitetului Central al P.M.R., 
salută Congresul.

„Dragi tovarăși, — a început tova
rășul Gheorghiu-Dej cuvîntarea sa:

Permiteți-mi ca, în numele și din 
însărcinarea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, să a- 
duc un fierbinte salut celui de al 
Il-lea Congres al Uniunii Tineretului 
Muncitor și, prin el, celor peste 
1.200.000 utemiști, întregului tineret 
al patriei noastre, luptător entuziast 
și înflăcărat pe frontul construcției 
pașnice, socialiste”.

In continuare el a vorbit despre 
multe din realizările tineretului din 
țara noastră, subliniind încrederea și 
nădejdea pe care partidul și-o pune în 
tineretul țării noastre.

Vorbind despre sarcinile și proble
mele principale ale organizațiilor 
U.T.M. în școli și institute de învă- 
țămînt superior, tovarășul Gheorghiu- 
Dej a arătat că :

„Una din principalele preocupări 
ale partidului, este creșterea unui ti
neret cult, bine instruit. In înfăptuirea 
acestei sarcini partidul se sprijină pe 
organizațiile U.T.M. din școli și insti
tute de învățămînt superior.

Partidul cheamă organizațiile 
U.T.M. din școli să desfășoare o in
tensă muncă politico.educativă în
rindul elevilor în vederea obținerii
unor rezultate din ce în ce mai bune 
la învățătură, pentru a-i ajuta in
dobindirea unei înțelegeri științifice a 
lumii și a vieții, în lărgirea orizon
tului lor cultural".

„A da patriei tot mai mulți tineri 
hotărîți să-și consacre forțele, entu

ziasmul măreței opere de construcții 
economică și culturală, însuflețiți de 
dorința fierbinte de a munci cît mai 
bine spre folosul lor și al societății* 
este un titlu de onoare pentru toatei 
organizațiile U.T.M. din școli”. ți 

In expunerea sa, tovarășul Gheorți' 
ghiu-Dej s-a ocupat și de probiemetet 
mișcării pionierești. ,

„îmbunătățirea muncii politico-edtt* 
cative în rindul elevilor este strînsti 
legată de ridicarea la un nivel mai 
înalt a activității organizațiilor de 
pionieri. Partidul a încredințat Uniu* 
nii Tineretului Muncitor, sarcina d^s 
onoare și de mare răspundere de 
îndruma activitatea organizațiilor;’ 
pionierești. Organizațiile U.T.M. sîriȘs 
chemate să se ocupe continuu, cu drag. 
și pricepere, de îndrumarea unităților; 
și detașamentelor de pionieri, orienbts 
tind munca acestora spre îndeplinire 1̂ 
sarcinilor lor principale : educarea tu**,: 
turor pionierilor și școlarilor in spin, 
ritul dragostei față de învățătură șip 
activitate practică".

Vorbind în continuare despre măsutt 
rile luate de partid pentru îmbunai 
tățirea muncii politico-educative îtt 
rîndul studenților, tovarășul Gheor-» 
ghiu-Dej a spus : ,

„Recenta hotărîre a Biroului Politic, 
al C.C. al P.M.R., cu privire Ia unele 
măsuri de îmbunătățire a muncii po- 
litico-educative în rindul studenților,, 
este o mărturie vie a grijii pernia- 
nente pe care partidul o poartă tine
retului studios. Noi sîntem ferm con
vinși că organizațiile U.T.M. indru- 
mind cu competență asociațiile stu
dențești, vor reuși să ridice activita-j 
tea în rîndul studenților la un nivel 
superior".

Expunerea s-a încheiat prin calde 
îndemnuri adresate utemiștilor, tine* 
retului din țara noastra : „Partidul 
nostru deschide in fața tineretului: 
perspectiva măreață a unui viitor dej 
bunăstare, fericire și lumină. Înainte 
sub conducerea partidului, spre noE 
succese in creșterea a zeci și sute de 
detașamente de tineri luptători entu
ziaști pe frontul construcției socialis
te și al apărării păcii 1

Trăiască Uniunea Tineretului Mun
citor !

Trăiască harnicul și entuziastul 
nostru tineret 1

Trăiască scumpa noastră patritfe
Republica Populară Romînă !“

Cu aplauze îndelungate și aclama
ții puternice este subliniată, in nenu
mărate rinduri, cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Tinerii au 
ținut să-și maniieste încă o dată en
tuziasmul, dragostea și profundul a- 
tașament față de îndrumătorul tinere-; 
tului din patria noastră, Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Mitingul de închidere
Sîmbătă după amiază aleile sta

dionului Dinamo au cunoscut o 
puternică animație.

Mii de tineri din Capitală au ve
nit să participe la mitingul închi
nat celui de al 11-lea Congres al 
U.T.M.

In tribună au luat loc membri ai 
Comitetului Central al U.T.M., de
legați ai tineretului din străinătate.

Luînd cuvîntul, tovarășul Virgil 
Trofin, a arătat că tineretul nostru 
va munci cu întreaga sa energie 
pentru ca hotăririle Congresului 
U.T.M. să fie aplicate în viață.

Un moment emoționant al mi
tingului a fost acela în care repre
zentantul tineretului sovietic strîn- 
ge mîna primului secretar al C. C. 
al U.T.M., în timp ce participanții 
scandează numele Comsomolului.

Iată că la microfon se, aude gla
sul lui Bruno Bernini, președintele 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat. El și-a încheiat cuvîn
tul spunind :

„La revedere, tineri romîn!! La 
revedere, la Moscova în 1957! Îna

inte spre cel de al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenți
lor pentru pace ȘÎ prietenie!“

Participanții la miting au putut 
asculta de asemenea pe șeful de
legației tineretului chinez, au as
cultat cuvîntul delegatului tinere
tului popular din Iugoslavia si al 
șefului delegației tineretului francez.

După închiderea mitingului a 
urmat o demonstrație sportivă.

Demonstrația începe prin defila
rea reprezentanților principalelor 
asociații sportive, urmată de un 
tur făcut de motociclete împodo
bite cu piramide. Urmează apoi o 
seamă de concursuri sportive. Ziua 
s-a încheiat cu o petrecere tinereas
că, care a avut loc la parcul de cul
tură și odihnă „I. V. Stalin'*. De
sigur că atunci cînd voi veți citi 
despre lucrările Congresului în zia
rul vostru, mulți din tinerii care au 
fost în zilele acestea în Capitală, re- 
l'ntorși la locul de muncă vor po
vesti tovarășilor lor despre lucrări
le Congresului, vor citi împreună ra
portul de activitate al C.C. al U.T.M. Dejilează sportivii
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Bunicuța, cu părul 
argintiu și ochelarii 
pe nas își luă lingă 
ea. pe scăunel, nepoți
ca și ii dădu in mu â 
un ac și o bucată de 
pinzâ. Steliana nu-și 
mai deslipea privirea 
de la mina bunicii, 
care-i arăta cum să 
brodeze primii flutu
rași.

Așa a început ea 
să înve(e a coase mo- 
tive nafionale pe pia
ză „topită". Intii i-a 
fost greu. Ba lua un 
fir mai mult, ba lua 
unul mai puțin și mo
delul ieșea greșit.

— Nu. nu mai cos 
de loc. Nu vezi, buni
cuța, că nu știu ? — 
spunea adesea supăra

tă. Dar supărarea li 
trecea repede.

Ginii începu să 
meargă la școală, o 
cunoscu pe Maria 
(lancea și pe Dorina 
Crețu. $i lor le plă
cea mult să coasă. Iar 
la școală tovarășa in 
vățatoare le arăta cum 
să brodeze. Așa, lu- 
crind împreună, au 
devenit prietene. In 
clasă fetele le-au nu
mit pe cele trei prie
tene „cusătoresele cla
sei".

...Au trecut de a- 
tunet cîțiva ani. Toa
te sînt în clasa a cin- 
cea. la Școala medie 
de 10 ani din Breaza 
Sînt tot prietene. In 
timpul liber, ele se a-

aum ucasa la bteliana. 
Soun glume, ghicitori, 
basme, cintă. iar mii- 
rule lucrează ca de la 
sine. Toate doresc să 
devină, poate, brodeze 
pricepute și să lucre
ze la Cooperativa . 8 
Martie" de țesături 
naționale, unde lucrea
ză și mamele lor.

Ele insă nu sînt 
singurele fete care 
minuiesc cu dibăcia 
acul. Acum, în va
canță, cind se va des
chide tabăra de curte, 
noi le-am propune fe
telor să organizeze un 
cerc al „tinerelor bro
deze".

E. CHIRAN

Oare despre ce să fie vorba în această fotografie? Nimic neobișnuit. Elevii • 
ț Școlii populare de artă din Sibiu prezintă baletul „Zâna păpușilor" de I. Bayer. i

amărîți. ci

porum-

voi, ar

întrebă

băieții.

era zi de

s-a arătat

voi ? căscă ochii

nici unul 
că a doua

duc, începu 
iese mama

vorba, anoi 
nou spre lo-

timp să vă anun- 
venit să vă luăm

Răchieru 
le era

plecăm nu 
dăm pe la

o soluție, 
se arată, 
ei pe a-

mai erau 
furiați.

— Mă 
poartă și

grădinari 1 
?

în afară de asta, se înfier- 
Dumitru, și așa azi 
cerc.

(Amintiri din vacanță)

Am 
de 
L-

— A început vacanța cu bucuriile ei. Cit e de fermecătoare o plimbare 
• pe malul lacului!

ul Șr voia bu- 
împărtășesc 

laolaltă, 
serbarea 
de an.

Misiune speciala
Cîteva zile a plouat într-una și, de

odată, vremea s-a făcut frumoasă. Pe 
lotul școlar totul deveni proaspăt, de 
un verde sănătos. Dar dintre ipătrum 
jel și morcovi, dintre porumbi și ce
lelalte plante de pe parcelă, scoaseră 
capul puzderie de buruieni. Cîteva zile 
doar le-ar fi trebuit ca să crească 
mari și să înăbușe tot ce cultivaseră 
pionierii de cu primăvară, cu atîta 
grijă. Dar, deși vacanța de vară era 
în toi, acest lucru nu se întîmplă.

In primele ore ale dimineții sosiră, 
pe rînd, aproape toți pionierii din 
cercul tinerilor grădinari. Fetele își 
luară asupra lor plivitul, iar băieții 
se gîndiră că e timpul cel mai potri
vit să mai prășească o dată 
bul

Deși Răileanu Mihai și 
Dumitru lucrau, după cum 
obiceiul, cu mult spor, păreau nemul
țumiți de ceva. Pînă la urmă, Mihai 
nu se mai putu stăpîni:

— La asta nu mă așteptam —• îi 
spuse el lui Dumitru. Să lipsească toc
mai ei I Păcat de renumele de „buni 
grădinari" pe care-1 au. Oare un bun 
grădinar nu știe că după o ploaie ca 
asta e absolut necesar să lucrezi pe 
lot?
- Și 

bîntă și 
lucru în

Pînă la urmă ajunseră la
— Dacă pînă 

mîine dimineață 
casă.

De arătat nu .
din cei cinci așteptați, așa

xi dimineața Mihai și Dumitrescu au 
făcut așa cum le-a fost 
fiecare s-a îndreptat din 
tul școlar.

S-au întîlnit. De data aceasta nu

de-a dreptul în-

Mihai, bat la 
lui Frunzeti. Ii 

spun că vreau să vorbesc cu fiul dum
neaei și-mi răspunde că nu-i acasă, 
că a plecat disdedimineață. Unde ? 
După niște treburi urgente.

— Și mie mi-a răspuns la fel mama 
lui Udișteanu și Tibulcă.

— Or fi găsit vreo scaldă răcoroasă 
dumnealor. Oricum, nu-i frumos să 
lase parcela pe seama celorlalți, toc
mai ei care sînt cei mai prlcepuți.

— Ei, lasă, mai dăm noi ochii unul 
cu altul. Să le spunem cîteva să 
simtă.

Mihai și Dumitrescu s-au întîlnit cu 
cei cinci „dispăruți" abia peste 2 zile. 
Păreau bucuroși. Se aipropiară și în
trebară direct, ce mai face parcela, 
dacă n.au năpădit-o buruienile.

— Dacă v-ar fi așteptat pe 
fi năpădit-o, desigur.

— Sînteți supărați pe noi ?, 
Udișteanu, în numele tuturora.

— Parcă numai noi ? Toți
— Așa ? Stați să aîlați mai întîi cu 

ce treburi am umblat zilele astea. Și 
le povesti pe scurt. întreprinderea „C. 
Burcă" din oraș are o grădină de zar
zavat. foarte întinsă. Cu ploile din 
urmă a răsărit atîta buruiană, că nu
mai salariații de acolo nu puteau salva 
grădina, care trebuia plivită în cea 
mai mare grabă. întreprinderea ar fi 
vrut să angajeze zilieri, dar tot ar fi 
trecut vreo cîteva zile. Prin urmare 
era aici o încurcătură. De acest lucru 
a aflat Frunzeti. I-a strîns în grabă 
pe ceilalți patru, au plecat, fără să 
stea pe ginduri, spre grădină, au in
trat și au spus că și ei se cam pricep 
în ale grădinăritului, că fac parte din 
cercul „tinerilor grădinari" de la 
Școala mixtă de 7 ani nr. 1—Fălticeni, 
că au aflat necazul cu buruienile și au 
venit să ajute.

— Ieri n-am avut 
țăm. Astăzi însă am 
cu noi.

— Să mergem cu 
Dumitrescu.

Apoi, fără să mai aștepte răspuns, o 
luă la fugă către grădina școlii. De 
departe îl auziră strigînd ;

— Hei I Ascultați! Mobilizare gene
rală a cercului tinerilor 
Misiune specială 1 Se aude

Elvira CRAIU

Nu știu cum se fa
ce, dar întotdeauna 
cînd ajungi la sfîr- 
șitul unei etape din 
viață, ești îndemnat 
parcă să-ți întorci 
privirea îndărăt, să 
măsori drumul stră
bătut. Șapte clase 1 
Șapte ani petrecuți 
împreună, în aceeași 
bancă, alături și la 
bucurii, dar și la ne
cazuri. Mereu împreu. 
nă. Așa i-am cunos
cut pe cei doi prie
teni — Cojocaru Dra- 
goș și Țarcă Viole
ta. Povestea priete
niei lor e frumoasă. 
Adevărat că ea s-a 
închegat greu; dar 
poate că de aceea 
este atît de trainică.

Cam prin clasa a 
IlI-a, s-a luat hotă- 
rîrea ca elevii să nu 
mai stea despărțiți, 
un rînd de fete, unul 
de băieți. Ce necăjit 
a fost Dragoș atuncil 
Auzi, să stea în ban
că cu o fată ? Și ce 
fată 1 Tocmai Viole
ta, cea care i-o luase 
înainte aproape 
toate materiile, 
necaz, trei zile 
scos o vorbă. Și, 
că a văzut că n-are

la 
De 

n-a 
da-

și că va tre 
stea în bancă 
pînă la sfîrși-

încotro 
bui să 
cu ea 
tul anului, s-a hotă- 
rît să-i facă zile frip
te. In primul rînd, nu 
vorbea cu ea și, cum 
suna de recreație, 
fugea la colegii săi. 
Apoi nu-i dădea nici 
un fel de ajutor, dar 
nici nu primea de la 
ea.

— O să plece sin
gură pînă la urmă, 
se lăuda el în fața 
băieților.

Dar Violeta n-a 
plecat. Apoi, înce
tul cu încetul, Dra
goș s-a obișnuit cu 
vecina lui de bancă 
și lucrurile sau li
niștit. De prietenie 
însă, nici vorbă. Cum 
se terminau orele, 
fiecare pornea pe alt 
drum.

...Primăvară. In cla
sa a IV-a primesc 
cravatele roșii primii 
pionieri. Printre ei 
se află și Dra
goș și Violeta... A- 
cum detașamentul 
le cere îndeplinirea 
unor sarcini noi. A- 
șa se face că ei pri
mesc sarcina să 
planteze și să îngri-

jeasca același pom. 
La ei, la munie, po
mii fructiferi cresc 
greu, se usucă și nu 
dau rod. Tocmai de 
aceea, trebuie îngri 
jiți cu multă atenție.

— Tata zice să 1 
creștem în pepinieră, 
i-a spus Violeta Iui 
Dragoș. Acesta, cînd 
a auzit, a rămas pe 
gînduri. Ideea i s-a 
părut bună, dar cum 
să recunoască? S-ar 
putea? Pînă la urmă 
însă îi spuse :

— Tatăl tău are 
dreptate. Astfel o să 
se deprindă cu fri
gul de mici.

Și, pentru prima 
oară, cei doi au dis
cutat îndelung.

Astăzi, în grădina 
școlii, pomul îngr jit 
de ei e cel mai mare 
și cel mai frumos. 
Acum se vor des
părți. Nu-i nimic. Lao
laltă cu toată ave
rea detașamentului ei 
l-au predat pionieri
lor clasei a III-a.

Dar nu numai la 
muncă și învățătură 
Dragoș și Violeta 
sînt mereu împreună.

văzut 
stîrșit 
densurile naționale ei 
au tost cea mai ve
selă pereche.

★
E seară. Clasa în 

care au î*irățat 7 
ani e de nerecunos
cut. Tabla, băncile 
ți hărțile au dispă
rut. Feste tot ghir- 
lindo, confeie. Pe
trecerea e în toi.

— La revedere.... 
Niciodată nu vom 
uita anii copilă
riei, emoțiile exame
nelor, micile noastre 
năcazuri și „secrete*. 
La revedere 1...

Planurile de viitor 
s'nt mart Fiecare va 
p-rn-i pe un drum 
nou; școala medie, 
■■ coala profesională 
îi așteaptă. Și poate 
că și pe viitor Dra
go? și Violeta vor fi 
tot împreună, la a- 
ceeași școală.

, ma Panaci — 
Vatra Damei

Geta COSTIN

De curind și-a proclamat independența Ceylonul, 
fostă colonie engleză. Prima grijă a poporului eli
berat a fost înființarea unui număr cit, mai mare 
de școli. Acum, în fiecare dimineață,' în Ceylon 
poți zări grupuri de elevi și eleve îndreptîndu-se 
cu manualele sub braț spre școli.

In Ceylon există astăzi 1.600.000 de școlari. 
Oare unde s-ar fi putut afla clădiri pentru un nu
măr atît de mare de elevi ? Dar nu-i nici o neno
rocire. Soluția a fost găsită. Pînă se vor construi 
școli noi, copiii învață sub cerul liber.

Priviți în fotografie cum arată o școală în aer 
liber din Ceylon.

PIONIER/ p SCO? AR/ ' 
Â începu/ etapa a ÎI-<3 <3 

Concursului,, cNe știe mai mulr ? ° 
La etapa aii-apotparticipa top 

pionierii si scotârn ctm c/s. ÎJCJT ș/ 
Pt-V/f -mcS/erent (iacaauîi/dtsau 
nu parte ;a etapa E

PARTICIPAT/ ÎN NUMĂR C/T MA/
MARE /



De la munte pin'la maie. 
Zarva e în toi;

de Viorel Burlacu ■

Pregătește toată lumea
Daruri pentru voi 1

Lacu-și limpezește-n
soare

unda i de cleștar;
Sa îmbelșugat cu pește 
dintr-un soi mai rar...

Se extinde inovația 
ce a făcut-o fagul 
contra celor ce-și in 

cearcă 
pe copaci... briceagul

Cîtiva pari sînt puși a- 
lâturi

Sus, lingă tulpine, 
și pe fiecare scrie :
Iscăliți... pe mine 1’ 

Ciuta a găsit o cale 
nouă către creastă

șl-o înseamnă chiar a 
cuma 

cu vopsea albastră.

Ursul vrea să fie gh.d 
Strașnic prin pădure, 
să-i conducă pe copii 
către fragi și mure.

Fluturi fug din floare-n 
floare, 

prin salcîmii ninși ;

ae-antrenează să nu fie 
mult prea lesne prinși...

Veverițele repetă 
tel de fel de jocuri 
să-și desfete dragii oas

peți 
Seara pe la focuri.

intr-o tufă de sulfină.

luri 
șl-un castel De cinste.

Să tot faci zeci de tune

Pregătirile sint gata, 
Ceru-t de faianță.

Iar pe plajă stă nisipul Plaiurile-s poleite —

greerul în șoapte 
zeci de cîntece învață, 
să-i adoarmă-n noapte.

repovestită de George Mihăescu

„Agla, ciogiuc, agla,
Agla Mamaia".___
Așa sună refrenul unui vechi cîntec 

tătăresc, de care foarte puțini bătrîni își 
mai aduc aminte și care în romînește s-ar 
traduce astfel :

„Plîngi, copilă, plîngi,
S-o plîngi pe Mamaia."
Acest cîntec care, însoțit de daira, um

ple de lacrimi ochii asfcultătorilor, cu
prinde în el o legendă dureroasă.

Legenda spune că, în vremurile înde
părtate cînd Dobrogea era pașalîc tur
cesc și cînd semiluna se tot războia ei 
romînii de peste Dunăre, un pașă de aici, 
trecînd în Moldova cu puhoiul lui de 
oaste, a suferit o grea pierdere de oameni 
din partea unui pîlc de moldoveni con
duși cu multă pricepere și vitejie de o că
petenie de-a lor. Pînă la urmă însă, pilcul 
de moldoveni a fost dovedit și conducă
torul lui prins de neferii pașei, care au 
pus să-l rupă în bucăți, legîndu-i mîinile 
și picioarele de patru cămile gonite în 
cele patru vînturi.

După ce a jefuit și-a pîrjolit tot ce-i 
stătea în cale, pașa și cu oastea lui nă
vălitoare s-au întors, aducînd în pașalîcul 
său o mulțime de robi și roabe, printre 
care și pe soția căpeteniei viteze ucise, o 
mîndrețe de femeie cum rar mai purtase
ră rădvanele prin meleagurile acestea ar
se de soare și bătute de vînt.

Soția căpitanului avea la sîn o copilă 
pe fața căreia nu începuseră încă să apa
ră semnele priceperii și care era pentru 
mamă singura mîngîiere. Văzînd-o pe 
moldoveancă așa de frumoasă, pașei îi 
căzu dragă. Și pentru a o hotărî să nu 
se uite la el ca la un ucigaș, dădu po

runci să fie închisă într-o casă de lîngă 
mare, să i se îndeplinească toate dorințe
le și să fie slujită numai de roabe mol- 
dovence pînă se va tămădui de marea 
jale ce-i umplea sufletul.

In același timp, trimise la Istambul 
oameni pricepuți în tainele dorințelor fe
meiești, să cutreiere bazarele și să cumpe

re pentru ea cele mai scumpe odoare, 
așa cum n-a purtat nici cea mai aleasă 
cadînă din haremul sultanului.

Dar moldoveanca nu se cita nici la au
rul cu care o copleșea, nici la pașă, cînd 
venea de la Silistra ca s-o vadă. Ea trăia 
numai pentru copila ei, care creștea ca 
o floare și pentru milosteniile pe care le 
făcea cînd se întîlnea cu tătarii nevoiași 
din preajma casei unde era ținută. Căci 
odoarele trimise de pașă le dădea pe 
ascuns acestora.

Oricine le vedea pe amîndouă, după doi- 

trei ani, cînd fetita putea să umble și să 
se joace pe malul mării, se uitau 'cu drag 
la ele și tristețea mamei îi zguduia su
fletul.

Din vorba celor două, tătarii nu price- 
- peau decît cuvîntul „mamaia", cu care fe

tița se adresa mamei sale, și acest cuvînt 
plăcîndu-le, îl întrebuințau și ei cînd vor
beau de mîndra și milostiva de pe malul 
mării.

Dar pașa nu putea să aștepte la ne- 
sfîrșire rodul darurilor sale și într-o bună 
zi trimise oamenii lui să i-o aducă în ha
remul de la Silistra. Pentru a putea du
ce la bun sfîrșit această poruncă, trimișii 
pașei au ancorat în fața casei o barcă 
spre a o răpi pe moldoveancă fără prea 
multă zarvă. Din nefericire, tocmai în 
ziua aceea femeia se afla singură pe ma
lul mării, unde spăla rufele copilei.

Oamenii pașei au sărit pe mal și, le- 
gînd-o fedeleș au tîrît-o în barcă, apoi au 
pornit cu ea spre larg. Țipetele femeii 
însă au fost auzite de fetiță care, ieșind 
din casă, a dat fuga și a intrat în apă, 
nădăjduind că poate o ajunge din urmă 
pe mama ei. In fața acestei întîmplări, ți
petele mamei s-au făcut și mai sfîșietoare, 
de teamă să nu se înece copila. Dar, ca 
prin minune, dintr-o dată țipetele nu s-au 
mai auzit și mama a dispărut din barcă, 
prefăcîndu-se într-o punte de nisip care 

s-a așternut la picioarele copilei, sal- 
vînd-o.

Zi și noapte după aceea copila alerga 
pe această punte încoace și-n colo, stri- 
gînd îndurerată : „Mamaia 1 Mamaia 1“

Tătarii care au auzit-o au lăcrimat a- 
lături de ea și, pentru ca amintirea ei să 
nu se uite, i-au zis punții aceleia de nisip 
Mamaia, topind în cîntec de jale dureroa
sa întîmplare.

Spic de aur
Spic de aur. spic de soare, 
L-am cules de pe răzoare 
Si l-am pus în săculeț
Ca pe un odor de preț:

Iar in grab’ o giză mică 
A-ntrebat pe o furnică: 
— Unde merge spiculet 
Cu băiatul cel istet?

— Vrei să știi neapărat? 
Uite, eu îti spun curat: 
Cu copiii merge-acum 
Spre combina din spre drum.

Radu URSULESCU 
corn. Gîldău 

raionul Fetești 
regiunea Constanța

Un original portar de fotbal».»

...sau cum a reușit să rezolve moș Gavril o problemă complicată.
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