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Pentru pacea lumii
De la voi. pentru voii 
Din tabere

S Cîne-î doctorul minune?
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O veste

s-au 
la 
de

îmbucurătoare

a-

mării—
insă.
partidului,

copii ai oa-

Cind părinți, a-
erau

la vîrsta fiilor lor.

macar

sorit
Astăzi,

mii de
menilor muncii își
petrec vacanta

soare
lui, a veseliei

Acum citeva zile, 
ziarele au publicat o 
veste îmbucurătoare 
oentru poporul nostru: 
Consiliul de Miniștri 
al R.P.R. a hotărit ca 
învățămintul elemen
tar de 7 ani să de
vină general și obli
gatoriu in comunele 
și satele patriei noas
tre !

Ce înseamnă 
ceasta ?

Aceasta
că mii de a!ți 
vcr fi atrași pe 
luminoase ale 
lăturii, aceasta 
seamnă că ptnă 
cel mai pierdut
d.n creierul munților, 
copiii vor urma la 
școală in mod obliga- 
tcriu. nu numai 4 ani, 
ca pînă acum, ci toa
te cele 7 clase. Nu

înseamnă 
copii 
căile 
învă- 

în- 
și în 
sătuc

poți fi un bun tracto
rul, nu poți fi un bun 
colectivist, care să te 
bucuri de mecaniza
rea și electrificarea 
agriculturii noastre, 
fără să ai cunoștințe 
trainice, fără să înțe
legi de mic noile cu
ceriri ale tehnicii.

Partidul — care în
conjoară cu dragoste 
tînăra noastră gene
rație, — s-a îngrijit 
ca și de astădată 
copiii să se bucure 
din plin de măsurile 
luate de guvern. 
Școli Și cămine își 
deschide porțile 
anul școlar care 
ne. Pe întreg 
prinsul patriei, 
construiesc noi i 
luri de școli, se 
pară și se mobilează 
vechile localuri. S-au

cestor copii

nici prin gind nu
le-ar fi trecut c-ar
putea să petreacă

o singura
zi pe litoralul în

grija

Noi 
: vor 

in 
vi- 
cu- 
se 

loca- 
re-

construit școli noi in 
regiuni ca Oaș și 
Țara Moților, altăda
tă vestite prin anal
fabetism. Numai in 
raionul Roșiori, din 
regiunea București, 
în vara aceasta, 
executat reparații 
58 de localuri
școală. Și hotărirea 
Consiliului de Miniștri 
prevede că Sfaturile 
populare locale să a- 
sigure încăperile de 
clasă necesare in co
munele și satele unde, 
eventual, acestea 
ar fi de ajuns.

La toamnă. cind 
porțile școlilor se vor 
deschide, sute de mii 
de copii ai patriei 
noastre, vor păși cu 
drag în noul an șco
lar. i

tovărășia valurilor
albastre, a

TOȚI
PIONIERII ȚARII..
E frumoasă și bogată patria noastră și nu gă. 

sești pe tot intinsut ei pionier care să nu.ți spu
nă din toată inima cit de dragă ii este ! iubirea 
de patrie e. insă, un asemenea simtămint a ci. 
rui profunzime se măsoară cu faptele și mai pu
țin cu vorbele. Iși dovedește cu adevărat patrio. 
tismul numai acela care, după puterile lui, con
tribuie cu avint la construirea vieții noastre so
cialiste. la înflorirea patriei.

Sînt mulți pionierii care au înțeles miezul aces
tui Însemnat adevăr și de aceea nu.i de mirare 
că-i găsești pretutindeni unde e nevoie de aju
torul lor. dovedind prin fapte — mici și mari — 
dragostea lor de patrie. Multe acțiuni pionierești 
in folosul patriei au devenit chiar tradiționale: 
colectarea fierului vechi, strinsul spicelor, plan, 
tarea de puieți și multe altele. Și să știți prie. 
teni: acestea, toate au o mare Însemnătate de 
stat!

Să luăm de pildă, fierul vechi. Ar fi greu de 
socotit cit fier vechi au reușit să stringă pionierii 
— mii și mii de kilograme! Numai pionierii din 
regiunea Hunedoara au predat in cinstea lui 
30 aprilie 74.000 de kg. Este o dovadă a patrio
tismului pionierilor. Dar cum trebuie înțeles lu
crul acesta? iată, ar putea să vă spună chiar 
pionierii hunedoreni sub ale căror priviri s-a ela
borat, la unul din cuptoarele de la Hunedoara, 
o „șarjă a pionierilor" : fără fierul vechi pe 
care-l strîngeți și voi pionierii, nu poate ieși oțe
lul bun I Iar patria noastră are nevoie de tot 
mai mult oțel pentru strunguri și pentru utilaje 
petrolifere, pentru mașini și tractoare. E lesne 
de înțeles atunci că dacă toți pionierii țării, 
pînă la unul, n.ar lăsa să treacă o zi fără să 
aducă, fie și numai o bucățică de fier vechi, pa
tria va avea mai mult oțel I

Și în vara aceasta, urmind tradiționala chema
re — „Spic cu spic, patriei snop", mii de pionieri 
au pornit pe miriști să stringă spicele rămase în 
urma secerătorilor. in citeva regiuni se cunosc 
de acum rezultatele : desigur, nu ultimele întrucit 
acțiunea de strîngere a spicelor continuă. Pînă 
acum citeva zile. 50.000 de pionieri din regiunea 
Craiova, adunaseră o cantitate de aproximativ 
99.000 kg. boabe de grîu. 18.321 kg. boabe au 
strins pionierii din regiunea Constanța, 8.500 kg. 
cei din regiunea Pitești și 6.129 cei din regiunea 
Oradea. Acestea sint fapte. Fapte care vorbesc 
de la sine despre dragostea de patrie Ce în
seamnă pentru patrie boabele de grîu auriu dă
ruite de pionieri ? Boabele se transformă în făi
nă. făina in piine. E vorba de piinea poporului, 
copii ! Și ca să vă dați mai bine seama de 
aceasta, priviți cu atenție graficul de la sfîrșit 
El arată drumul celor aproape 132.000 kg. boabe 
de grîu realizate pînă acum de pionierii din cele 
patru regiuni amintite inainte I

Și dacă toți pionierii țării, pînă la unul ar 
ieși pe miriști și dacă fiecare ar strînge fie chiar 
și număf cite un 1 kg de boabe, vă dați seama ce 
adaos însemnat ar fi acesta la belșugul de piine 
a poporului ?

lată și un alt exemplu mare pe care l-a dat 
o unitate mică : la Școala de 7 ani din Oîldău, 
raionul Fetești. 60 de pionieri au adus într.o

(Continuare în pag. a IIl-a)

Ne mai despart puține zile pînă 
la marea sărbătoare a poporului, 
23 August. De aceea, noi pionierii 
din comuna Romanești, ne-am ho- 
tărît s-o întîmpinăm cu multe rea
lizări. ,

fn afară de faptul că am fost la 
strînsui spicelor pe tarlalele Gos
podăriei Agricole Colective din saț. 
noi am adunat o cantitate însem
nată de fier vechi și hîrtie. încă 

■ nu le-am cîntăritJ'Ne străduim sâ 
facem grămada cît mai măre."''

Zilele trecute, am ieșit cu toții

I pe cîmp și am adunat romaniță pe 
care am și pus-o Ia uscat.

DINISIUC AURELIAN 
com. Romanești 
regiunea lași

I In dimineața zilei de 8 iulie cei 
120 de pionieri și școlari de la Casa 
de copii din Tr. Severin împreună 
cu instructorul lor au ieșit în cîn- 
tec și voie bună pe tarlaua gospo
dăriei agricole colective Hariga să 
culeagă’spice.

Ei știu că atunci cînd sî-nt orgă-

nizați treburile merg bine. De aceea 
în primul rînd s-au împărțit pe 
grupe. Și între eld a pornit o ade
vărată întrecere. Ionică Petre și cu 
M Băloiu strîngeau cu multă în- 
dermnare spicele grele de boabe. 
Cucu, Crăciunescu și Dimoiu nu 
pridideau să pare spicele la gră
mada mare. Ca ei și ceilalți copii 
și-au arătat dragostea de muncă. 
Ei doreau ca nici un bob să nu se 
piardă.

Cu toții așteptau curioși să afle 
cîte kg. au ieșit din grămada 'de

spice. Și drept să vă spun nu mică 
ne-a fost bucuria cind am văzut 
1400 kg. boabe.

GHEORGHE COVATOIU 
educator Casa de copii 

Tr. Severin
Iată o socoteală simplă. De fie

care copil cite 2.500 kg. de boabe 1 
Acestea au fost adunate de pionierii 
și școlarii din raionul Fetești. In 
total ei au adunat 2,5 vagoane de 
grîu, orz și ovăz. . .

TOMA MAREȘ
■ corespondent- vOlurtlar



DARURI 
PENTRU ȘCOALA

In tabăra de la Pietroasa, raionul Lunea Vașeăului,' au 
venit să-și petreacă vacanta 140 de copii, fii ai muncitorilor 
din cooperativele meșteșugărești. Așezată chiar la poalele 
munților Apuseni. într-un loc pitoresc, tabăfa oferă piomeriTor 
priveliști neasemuit de frumoase. De aceea, nu este zi în care 
pionierii să nu facă o excursie. Au colindat crestele munților 
și valea Ateului, au fost la> cascada Boiwdeului..

Dar pe lingă faptul că au colindat aceste locuri, copiii 
au mai făcut ceva, ceva care să le amintească multa vreme de 
zilele petrecute aici : au început să siringă materiale pentru 
coltul viu. pentru ierbarele și pietrarele școlilor la care învață.
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Micii geologi.
„.și-au îneeput activitatea încă 

din prima zi de tabără. Cu prile
jul excursiei făcute pe valea Gal
benei au „achiziționai" o sumedey 
nie de pietre de diferite forme și 
varietăți. Au adunat de pe fundul 
apei cuarț, minereuri de fier, apoi 
granit, piatră de var _ _

Acum se pregătesc să facă să
pături la coliba lui Găină, unde,

după spusele bătrînilor din sat, ar fi fost pe timpuri o tabără 
turcească. Desigur, de a-ici micii geologi vor avea de aflat o 
mulțime de lucruri interesante.

Soluția a fost găsită
La venirea în tabără, Berler Adolfa, 

a fost cam amărîtă. Uitase Să aducă de 
acasă un dosar pentru ierbar.

— $i cînd te gîndești ce de plante 
există aici ? I repeta ea într-una.

S-a gindit ce s-a gîndit și nu s-a lă
sat pînă ce nu a găsit soluția. A înlo
cuit dosarul cu un maculator. Aproape 
la fiecare pagină sînt plante: ferigi, 
margarete, cioboțica cucului, gura leu- 
lui...

— O să iasă Un ierbar minunat, m-a 
asigurat Adolfa.
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zadarnice. 
Apoi îl va

Zi de iulie. Soarele ma în
ceput încă să ardă eu putere 
cînd dinspre șosea se pom» 
larma copiilor. Se apropiau de 
tabără, pionierii de fa cimp- 
Si sint astăzi mai voioși ca 
•oricînd.

— Ei, cum a- fost, îi întrea
bă un trecător, ghicind de pe 
tetele tor că abia așteaptă să 
răspundă.

— 8 snopi, dar mar», nu 
g’umă. Miine mergem mai 
multi Ia arie, îi răspunde o 
pionieră.

La o răscruce, copiii se 
răspîndesc spre casele tor, în 
vreme ce instructoarea le mai 
amintește;

— Ne-am înțeles ? După a- 
miază, 'a 5 ! Numai Dumitru 
o privește tintă în ochi pe in
structoare.

— Tu nu vii azi — preci
zează tovarășa instructoare — 
știi ce ai de făcut, nti-i așa ?

— Da, răspunde Dumitru, 
și, nițel încurcat se îndreptă 
spre casă. La cîțiva pași, Vir
gil îl ajunge din urmă

— Rămîne așa : pe la două 
și jumătate sint la tine. Dar 
să ai ce să-mi arăți...

— Sigur că da. Nu ți-am

spus că... Dar Virgil nu-J mai 
aude. O zbughi spre tabără, 
nerăbdător să consemneze și 
azi roadele unei dimineți bine 
folosite...

După amiază. In curtea lui 
Dumitru doi pionieri stau la o 
masă, sub umbrar- Virgil, răs
foiește caietul plin de exerciții 
și calcule al lui Dumitru. Are 
încă multe greșeli. Or fi oare 
atît de complicate fracțiile ? 
Din pricina tor, Dumitru s-a 
certat cu matematica în tim
pul anului și nici pină azi nu 
le-a dat de rost. A rămas cori
gent și acum învață el dar, 
singur, nu prea știe cînd so
cotește bine și cînd e greșit. 
Virgil e însă printre primii la 
matematică. Și-apoi, în doi, 
fracțiile par mai ușoare.

A» lucrat împreună mai 
multe exerciții, apoi Virgil a 
decretat:

— Pentru azi, de-ajuns !
Era încă devreme. Au bătut 

nițel și mingea, iar la ora 5, 
tot împreună erau la tabără.

— AL venit și tu, Dumitre ? 
— îl întrebă instructoarea. 
Parcă era vorba...

— Am venit, dar să știți că 
de matematică n-am uitat I

— Puteți să puneți și între
bări de matematică în con
cursul nostru, adăugă VirgW- 
Să știți că Dumitru a început 
să se descurce cu fracțiile.

— Bine, băieți, atunci să 
începem pregătirile — îi în
demnă veselă, instructoarea. 
Dar, să știți, cu o floare nu se 
face primăvara. Sper că și pe 
mai departe o să învătați îm
preună-..

— Sigur, doar sîntem prie
teni «...

In tabăra de la Urzicenf, 
pionierii petrec zile frumoase, 
cu acțiuni interesante. Ei nu 
uită însă aici de cei care, peste 
puțină vreme, își vor da exa
menele de corigență.

AL. MIHU

E j or Iotă mare in 
aceste zile în școli: 
se fac reparații, se 
spoiește, se face cu
rățenie. Cu alte cu
vinte, școlile se pre
gătesc de pe acum să 
vă intimpine în haine 
noi, sărbătorești. In 
multe locuri pionierii 
au ținut cu tot dina
dinsul să dea și ei • 
mină de ajutor la 
pregătirile ce se fac 
in școala lor pentru 
deschiderea noului an 

școlar — la reparatul 
I* băncilor și a gardu-
•' lui, la vopsitul uși-
. | lor și la curățirea
11 claselor.
i1 Școala de 4 ani din

Vîrteju a terminat 
(i printre primele din
i • raion, pregătirile pen-
1' tru noul an școlar. A-

, ceasta și pentru că
(l harnicii ei pionieri,
11 ■ pe eare-i vedeți și tn 
<1 fotografia alăturată,

i au lucrat cîteva zile
11 tn șir ca școala să
țl arate cit mai frumos.

Șarpele
jumătatea drumului, 
îngustează puțin, Cherla 
ceva. S-a apropiat cu bă-

acoloCam pe la 
unde 
loan ____ . .
gare de seamă și ce credeți că a vă
zut ? După o piatră era încolăcit un 
șarpe. De un metru și ceva.

— Băieți, priviți, un șarpe, a stri
gai el.Copiii s-au apropiat curioși. Șarpele, 
văzîndu-se înconjurat a ridicat capul. 
Atunci Cherla și-a făcut loc și cu multa 
atenție a apucat șarpele de după cap. 
Toate încercările lui de a scăpa " 

l-a legat bine și l-a dus cu el în

riu) se 
a zărit

era încolăcit un

fonică . _
duce la școală pentru colțul viu.

am fost 
tabără;

O machetă
putea vorbi și despre macheta pe careMulte w. —r.~ ------ - .

pionierii de aici vor s-o facă pină la sfîrșitul seriei. Pregăti
rile au și început. Crețu Cezar și încă 3 copii cercetează 
solul pentru a găsi lut, necesar confecționării machetei. Cher
la și losif „studiază" cu atenție depresiunea Buzului — pen
tru că macheta va înfățișa tocmai această depresiune în care 
se află și o coloană de piatră, înaltă de aproape 50 de me
tri. Apoi șoseaua, Valea rîului, Boga, satele de acolo și bine
înțeles comuna Pietroasa în caie se află și tabăra l°r—

.. Acestea nu-s decît o parte din ceea ce au făcut copiii 
pentru școală. In zilele următoare, cînd vor pleca în excursie 
la Padeș și la Vîrful Piciorog, numărul darurilor pentru 
școală va crește cu siguranță. DOBR£SCU

s-ar mai

Crețu Cezar și încă 3 copii cercetează

T e-am prins... [e-am prins... 3 • «* «■ m (»»•»»»»...

Radu Deju e bucureștean. Locuiește la raionul Lenin, 
pe strada Lt. Gh. Caranda 1. Poate n-am fi făcut cu
noștință cu el dacă în vacanță riu s-ar fi dus la bunici, 
la țară, unde cu praștia, a băgat spaima în turturele.

Georgeta Ciocoiu ,din corn. Mireni, 
ratonuț Blrlad. elevă de-a Vll-a, du
pă cum vedeți bate și... aranjează 
pieptănătura Vioricăi Popa care * 
din clasa a V-a. Cum altfel și-ar mai 
putea dovedi puterile șt îndrăzneala?

_ Iar aici e vorba despre Matei Giurca, 
elev din clasa a VH-a din Bulbucata, ra
ionul Domnești.

MiAMA: Matei, te rog adu-mi o găleată 
de apă.

MATEI: Lasă-mă a.cuml Abia-mi văd 
eapui de ocupai ce sint.^



FILA DE JURNAL

băieți. Nimeni nu se gîndea să pără
sească serviciul nici măcar pentru o 
clipă.

Uite-l și pe Mihai. Meșterește ceva. 
Mă apropii de el:

— Repar broasca — S-a stricat. 
Vezi, s-a lăsat arcul l Nu putem să în
chidem ușa — îmi spune el dintr-o 
răsuflare.

Cu mîini îndemînatice desface broa
sca, scoate arcul, prinde șurubul.

Sînt sigură că nu va reuși să mon
teze broasca la loc.

Mă înșel însă. Mihai este un meșter 
bun și mă conving că-i și un bun 
gospodar de îndată ce intru în dor
mitorul detașamentului VII. Totul este 
acolo în ordine. Paturile bine strînse 
— peste tot bună orînduială. El a su
pravegheat doar astăzi curățenia de
tașamentului VII. Bravo Mihai și vouă 
celor din detașamentul VII. Sînteți 
băieți de ispravă, știți să trăiți în co
lectiv, pionierește, în tabăra voastră.

„Ieri s-a deschis tabăra. O zi caldă 
de vacă. In jur dealuri învăluite in
tr-o pînză subțire de aburi. Ne așe
zăm în careu. E frumos careul așa 
alcătuit, pionierii poartă toți bluze 
albe ou oravate roșii, frumos înodate. 
Tovarășul director ne spune cuvinte 
calde de bun sosit. Trei pionieri, ste
garii unității se îndreaptă să primea
scă drapelul roșu al taberei sub care 
ne vom duce întreaga noastră activi
tate. încet, încet, drapelul se înalță 
pe catarg. Iată-1 acum sus de tot, 
flutură in vînt.

Zile bune, zile calde de vacanță, 
bine-ați venit".

Despre începutul zilelor de tabără 
de fa Curtea de Argeș am citit în 
jurnalul unității, apoi mai tîrziu, l-am 
cunoscut pe copiii din detașamentul 
Vil.

... într-o zi obișnuită
cînd aceștia erau 
de serviciu pe ta
bără. Ceilalți copii 
plecaseră de mult 
(Jnii în zăvoi, la 
scaldă, alții pregă
teau o scenetă în- 
tr.ascuns — o. sur
priză, alții erau por
niți într-o excursie 
prin împrejurimi^. 
Tabăra părea pu

stie. Și totuși ochiului atent nu-i pu
tea Scăpa mișcarea. La intrare pio
nierul de gardă observa cine intră și 
iese... In largul curții erau răspîndiți 
copiii care făceau curățenie, aranjau 
lemne... La catarg erau de gardă trei

TOTI
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(Urmare din pag. l-a)

bună zî, fiecare cite un ou. 
„Mare lucru" — ar spune ca
reva. Ei bine, aflați că pionie. 
rii de la Gîldău, au pus ouăle 
laolaltă și le-au dus la incuba
torul de la G.A.S. și au azi o 
adevărată crescătorie. Păsările 
— le vor valorifica prin achizi
țiile de stat. Și dacă vă vom 
aminti ce mare preț s-a pus la 
Consfătuirea de la Constanța 
a lucrătorilor din agricultură 
pe dezvoltarea creșterii păsări
lor, veți vedea că pionierii de 
la Gîldău au priceput repede 
și bine, ca niște adevărați pa. 
trioți, unde e nevoie mai mult 
de ajutorul lor. Și acum gin
ții ți-vă ; dacă toți pionierii 
țării fac la fel ca ei, ce de 
mai păsăret ar ieși I O adevă. 
rată bogăție pentru țară!

Știți și voi, de asemenea, că 
de cind sînt în țara noastră 
pionieri, n-a trecut an fără ca 
ei să sădească mii și mii de 
puieți în livezi și păduri, de-a 
lungul drumurilor sau pe lin
gă școli. Anul acesta, însă, 
dînd glas dragostei lor de pa
trie și dorinței de-a o vedea 
mai mîndră, mai frumoasă,

de mișcare

— Fiecare își iubește locurile lui șl 
mie mi-e greu departe de Năvodari, 
începe el cu greu. Dar nu mimai a- 
sta-i pricina, adaugă Vasilică. Acasă 
l-am lăsat pe Gheorghiță (Gheorghiță 
e frățiorul cel mic). Eu am grijă de 
el, ii dau mincare, îl duc la joacă cu 
trotineta. Și apoi mai am și alte tre
buri... o ajut pe mama.

Oftează din greu și continuă.
— Și pe tata îl ajut seara la prins 

bibani. Acum cine le face pe toate a- 
stea ?

Da, este adevărat. Vasilică are aca
să multe răspunderi. In familie mai 
sînt, în afară de el și de un frate 
mare, încă doi copii mici. Și ca lu
crurile să meargă bine în gospodărie, 
fiecare are partea lui de treburi care 
trebuiesc îndeplinite

Au trecut zile... Instructorul s-a in
teresat ș-a aflat că acasă la Vasilică 
se descurcă deocamdată fără el. Tre
burile tui le face frate-său mai mare. 
Iar el, Vasilică, s-a împrietenit aici 
cu băieți și fete. O să ÎHvețe să joace 
și șah.

Jooul din pădure n-o să-l uite nici
odată și o să-1 arate și acasă, la Nă
vodari. copiilor. Pentru Gheorghiță și 
mama, a pus deoparte din bomboanele 
și napolitanele pe care le primește în 
tabără. A mai cumpărat și cîteva 
mere dulci pe care le păstrează proas
pete în loc răcoros. Acum Vasilică 
învață de zor un cîntec, pentru ser
barea de încheiere. Ascuitați-1:

„O tabără iubită
Te salutăm cu drag. 
Și-n vara viitoare 
Vrem să te regăsim...".

Da, Vasilică va veni și în vara vi
itoare în tabără fiindcă e frumoasă 
viața pionierească aici.

Și-apoî... s-a convins că are cine-1 
ține locul acasă.

B. CARAGIALE

Mai repede ca ningea
Sînteți sprinteni ? iată un foc care vă va 

da posibilitate să constatați cine e mai 
sprinten din voi. Pregătiți-vă insă din timp 
o minge mică și mar câți pe teren un cere 
cu un diametru de 2 pași. La un pas de
părtare de cerc înfi- 
geți in pămînt un băț, 
la 3 pași înfigeți al 
doilea, la 5 pași — al 
treilea și la 7 pași — 
al patrulea. După u- 
ceste pregătiri puteți 
începe întrecerea.

Un jucător intră in 
cerc, aruncă cît mai 
sug mingea și se re
pede să ia primul băț 
Cu care trebuie să se 
întoarcă in interiorul 
cercului înainte ca 
mingea să atingă pă- 
mintul. Fiecare parti
cipant va proceda în 
acest fel de patru ori 
încercînd să aducă 
in. cerc toate betele, înainte de căderea 
mingiei. Pentru primul băț adus se acordă 
jucătorului 1 punct, pentru al doilea — 3 
puncte, pentru al treilea — 5 puncie iar 
pentru al patrulea — 7 puncte. Pentru bă- 

adus după ce mingea a atins păminttA 
se acordă nici un punct.

După ce toți jucătorii au aruncai 
mingea, se face 
există doi sau mai 
cu un număr egal 
ganizează între ei 
va desemna tn cele din urmă pe cel 
mai sprinten jucător.

Iulie, Curtea de Argeș.

Năvodarii lui. dede

un băiat cu 
arsă de soa- 
ochîi casta, 
strălucitori, 

și figura îi

punctai ut. Dacă 
mulfi participanți 
de puncte, se or- 
o întrecere care

Și acum despre Vasilicâ

>
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azi 
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lut 
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fo- 
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de 
atrac-

naturaiiști au lansat în 
la Consfătuirea pe 

fiecare pio- 
și să îngri-

acest 
numerele

anii, odată cu voi, 
dacă toți, pînă la 

răspunde cu entu. 
această chemare pa-

ISZflOOcău

stricată, pe lingă un pod 
balustrada ruptă. Vă rabdă 
oare inima să treceți cu iu di. 
ferență pe lîngă toate acestea

JvvdnÂje/uxUd
După o vizită făcută la o unitate din industria lemnului pionierii iși sortează 

esențele de lemn aduse de acolo. In curînd vor avea o colecție de toată frumusețea. Se 
cunoaște că sînt fiii muncitorilor din construcție.
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Deocam- 
putem spune 
surprizele nu

PIONIERII ȚARII

/ f B 0.15
I Ui» orașcu 23.000 lociAtoH ar» 

asigurată pjîneape Taste-s©-cg>; 
tind optinepecqpdejmjwkw —

Detașamentul V 
se întoarce în ta. 
bară în pas de 
marș cu zîmbetul 
vesel pe buze. Prin
tre pionieri îl ză. 
resc și pe Vasili- 
că. E 
pielea 
re, cu 
nii. 
Ciută 

strălucește de mulțumire.
Și totuși în primele zile...
...Dimineața. E încă tare devreme. 

Tabăra nu s->a trezit... Un băiat se 
strecoară tiptil, să nu fie simțit. Se fi
șează pe bancă lîngă terenul de sport. 
Lacrimi grele i se preling pe față șl 
buzele îi tremură ușor...

— Ce-i cu tine, băiete ? Instructo
rul a observat încă de-aseară mîhnirea 
lui. Și aoum e lîngă el, și vorbindu-f 
așa, de la iniimă, ti află pricina su
părării. Vasilică n-a plecat niciodată 
prea departe 
gă mare

micii 
primăvară, 
țară, o chemare : 
nier să sădească 

jească un puiet ! Și nu-i deloc 
•greu să vă închipuiți ce păduri 
și ce livezi întinse vor crește 
odată cu 
pionierii, 
anul veți 
ziasm la 
triotică I

Strîngerea fierului vechi șl 
a spicelor, creșterea animalelor 
mici și sădirea puieților, strîn
gerea maculaturii, a plantelor 
medicinale și a fructelor de 
pădure, înfrumusețarea orașelor 
și satelor sînt contribuții ale 
pionierilor la Înflorirea patriei 
noastre, la sporirea bogățiilor 
ei. Acestea sînt acțiuni patrio. 
tice mari, care cuprind 
mase largi ale pionierilor 
pe întreg cuprinsul țării

Ațj înțeles deci cît e de 
cesar ca în aceste acțiuni, 
se avînte toți pionierii țării, 
pînă la unul.

Să nu uităm nici lumea ac
țiunilor așa zis „mărunte", de 
fiecare zf care constituie un te
ren au mai puțin prielnic pen
tru fapte vH în folosul patrieL

E nevoie, însă, ca aici, voi, 
pionierii, să vedeți și singuri 
ca niște adevărați gospodari ai 
țării acesteia, ai orașului și sa
tului natal, ai cartierului și 
străzii pe care locuiți, unde e 
nevoie de ajutorul vostru, lată, 
se intimplă să treceți în drum 
spre tabără, pe lingă un parc 
pătăginit, pe lingă o cișmea

și să nu vă întoarceți să 
dreptăți ceea ce e de îndrep
tat ? Indiferența e străină fe
lului de a fi al pionierului. A- 
devăratul pionier, ori de cite 
ori e nevoie, acționează. 
Pionierii se apucă fără mul
tă vorbă să planteze pe 
strada lor cîțiva pomi pentru 
că.astfej strada va arăta mai 
frumoasă, terenului viran din 
apropiere ei ii vor da o bună 
întrebuințare, transformîndu.l 
intr-un parc sau teren de sport, 
iar dacă a sosit vremea cule
sului în grădinile și livezile 
colectivei, ei vor găsi că locul 
lor e acolo.

Așa trebuie să fie pionierul, 
să nu treacă ziua lui fără o 
faptă vie în folosul patriei, spre 
binele întregului nostru popor f 
Doar nu degeaba sînt înscrise 
acele trei minunate cuvinte pe 
insigna pe care fiecare pionier 
o poartă lingă inimă: S.nt 
gata întotdeauna I Pionierul 
trebuie să fie întotdeauna gata 
ca prin fapte, fie ele mari sa« 
mici, să-și servească patria, do. 
vedindu-ș] astfel patriatismi»! 
fierbinte, «iîndrîa de a fi ce
tățean al scumpei noastre re- 
pufelicl populare.

lO'OvțJL c4j2, 
tcdyoJvcl cd.

Vă. mai amintiți de fo
cul de tabără al „Scînteii 
pionierului" ? Cine a fost 
anul trecut la Palatul 
pionierilor își mai amin
tește. desigur și acum de 
carnavalul prieteniei dia 
poieniță, de concursurile 
hazlii, de numerele 
circ și atîtea alte

Tradiția focului 
bară al Scintoii

de ta- 
pionie- 

rului nu s-a stins. Și în 
acest an, în ajunul marii 
sărbători a eliberării pa
triei noastre, flăcările 
vii se vor ridica pînă 
înaltul cerului.

Locul, e cel știut.
Cînd se va aprinde 

cui ? Veți afla 
cru urmărind 
noastre viitoare.

Cum va 
dată vă 
doar a-tît: 
vor lipsi.
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Pămînt. Cît vezi cu ochii, pă- 
ttînt1...

Și peste tot, ca o mare de aur — 
hr'de!e colectivei pline de belșug.

oșnește lanul. Ingînă 
un cînt tainic, numai 
de el știut. De el și 
de truditorii lui. E un 

eînt de sărbătoare — cîntul recol
tei îmbelșugate.

Moș Ion Âlaraloiu trece prin lan, 
purtîndu-și încă, destul de voini
cește cele 70 de ierni petrecute. A 
intrat în iaz și... silește la pescuit. 
Ia, acum pică arșița prînzului și, 
mă rog matale, laudă-te-n sat că 
ai prins în cîrlig doar doi babei.

Dar ce să fie praful cela, ce se 
ridică în vălătuci groși și repezi, 
in depărtare ?

— E, da’ ăștia-s utemiștii noștril 
Ia uită-te la ei — și-au ținut cu- 
vîntul.

Moș Ion își strînge sculele pes
cărești în grabă și, p-aci ti-i dru 
mul 1

că Constanței snopii și ea, coco
țată în car, îi aranjează. Intre ei 
a pornit întrecerea. Dar oricum ar 
face Costică, fata e întotdeauna 
gata să-i preia snopii din furcă. De 
aci și toată gălăgia. Numai că, 
așa, ca din pămînt, răsare lingă ei 
Ilie Galer, un băietan de 13-14 ani, 
la gîtul căruia lucește în soare pur
puriul cravatei de pionier.

— Apoi dumneata, nea Costică, 
dacă nu prididești cu munca, în- 
cepuși să dai cu gura...

Costică Gurgu se încruntă: ,,Asta 
cam așa-î!" Da’ tot se face a se 
lua după el :

— Mă 1 Mă ăsta a lui Galer!...
Băiatul însă se ascunse pe după 

claia de paie pe care o tîra cu 
boii

colta așteptată de hambare.

e urma carelor doldo
ra de saci, stoluri 
gureșe de grauri pe
trec, vesel alai, re

La colectivă, magazionerul nu
mai prididește. Muncește cît zece 
și, cînd și cînd, strigă ca la iar

Un bătrînel, paznic la colectivă, 
intră cu niște hîrtii în mînă. L-a 
trimis magazionerul pentru centra
lizare.

Roată în jurul biroului, oame- 
nii-1 urmăresc atenți pe președin
te cum adună: 1200... 3000... 4.800...

— 7000. frate!

a arie, vestea a ajuns 
reped.e, purtată de 
moșneguțul paznic.
— Hei, guralivilor - 

făcu moșul grav, ca ori de cîte ori
aduce vreo veste la cîmp. Știți voi 
cît ați treierat ?

— Hai, moșule, nu ne strînge 
cu chinga, zi-ne o dată...

— Așa-i, zi-ne mai degrabă, ne 
e foame !...

S-a cam oțărît moșul că e luat 
din scurt, dar tot i-a dat dr ml:

— 7000, țîngăilor, 7000 de kile 
ați treierat !...

ît ai bate din palme, 
cei 45 de utemiști 

s-au și risipit pe .arie, 
la locurile lor. Care 

la batoză, care la tîrît paiele ori
la adusul snopilor.

Curînd, batoza începe să duduie 
înghițind lacomă snopii proaspeți 
de secară.

Un snop, doi... încă unul, și încă!
— Da’ știi că merge ? I
Marin — un tînăr zdravăn ca un 

urs — se minunează singur: pînă 
acum, nu se descoperise încă așa 
bun coșar la batoză 1

Din susul ariei, vin cu carele pli
ne de snopi, utemiștii Iancu Mara
loiu, Gurgu Oprișan, Virginia a 
lu’Mladen, RoșiorU, Spiță... Căruță 
după căruță, batoza înghite alți și 
a'.ți snopi. Snopi mari, lungi, cu 
spice bogate - mai mare mîndrețea.

De undeva, din spatele batozei, 
străbate, cu tot uruitul mașinii, zvon 
de glasuri tinere. Sînt Costică al 
lu’Gurgu și Constanța Smochină. 
Ei doi lucrează pe-acelaș car, la 
adus snopii. De jos, Costică îi arun.

maroc :
— O mie !...
— ...și încă una — două!
Pînă ce, la ora prînzului, cade 

ostenit pe un scaun.
—S-a gătat, dom'le ? — și parcă 

nu-i vine a crede.

’ n biroul G.A.C.-„Vic-
toria Noastră**, pre-

H ședințele colectivei, 
președintele sfatului, 

cîțiva brigadieri, țin sfat.
— Ai văzut tinerii noștri? 

unul, nu credeam...
Eu,

— Ba, de ce să mint: eu am 
crezut. I-am văzut cînd au ieșit 
după terminarea adunării genera
le. După chipul lor m-am dumirit 
că nu s-au angajat numai așa. de 
focul vorbelor...

N E - A h/1
Tovarășul Apostol Manica e 

muncitor la Fabrica de tananți 
„Argeșul". Un muncitor ca ori- 

Îcare altul...
Are 39 de ani și cinci copii.

Altă dată, pe vremea cînd fabri. 
Icile mai erau ale îmbuibaților, un 

muncitor ca Apostol Manica ar fi 
cunoscut sărăcia, mizeria. Astăzi 
însă, cînd stăpîni pe fabrică sînt 
chiar muncitorii, familii ca aceea 
a tovarășului Apostol nu mai cu ■ 
nosc traiul în locuințe insalubre, 
foametea.

De curînd, familia tovarășului 
i Apostol Manica s-a mutat în ca. 

să nouă, proprie, construită cu 
bani împrumutați de la stat. Casă 

’ mare, cu mai multe camere, cu 
ferestre mari și luminoase. Seara, 
cînd tovarășul Apostol sosește de 

I la fabrică, citește o carte sau as
cultă cu întreaga familie emisiu. 
nea „Teatru, la microfon'*. De 
fapt, asta a fost și marea bucurie 
a copiilor, atunci cînd tatăl a so
sit acasă cu un aparat de radio 
„Victoria**.In fotografie: Mama pregătește 
cina. In medalion: La locul de 
muncă

'strigăte... 
mai tineri 
da’ uite-i 
Maraloiu,

rducați în căruțe, s- 
laiul vesel al ute- 
miștilor străbate uli
țele satului. Chiote, 

Și, barem de ar fi nu- 
— vorba leliții Maria— 
printre ei și pe moș ’ 

om bătrîn, de 1 Ce să
mai zici de paznic, care-i și mai 
trecut!

Moș Maraloiu se face a nu-i ve
dea pe cei care-1 privesc din o- 
grăzi, și-l ascultă pe paznic.

— Fie, dragă, ai muncit cît zece 
— și omul oftează. Eu dacă aș 
mai fi putut...

Dar moș Ion caută să scape cu 
o altă vorbă :

— Duminică, duminică, da-i vă- 
zuși ce treabă făcură mînjii noș
tri ?

— Ce să-i faci, tinerețe!
Moș Ion Maraloiu se împiepto- 

șă: are dreptate paznicul — ti
nerețe !

ȘT. ZA1DES
comuna Băile

raionul Filimon Sîrbu.

MUTAT IN

i

1-î fiecare an, întîia duminică a lunii august e pro
clamată sărbătoare. In această zi, pe întreg cuprinsul 
patriei noastre se sărbătorește Ziua Marinei Militare 
a R.P.R., ziua vitejilor fii ai mării care, la hotarul 
nostru dintre apă și uscat, stau de 6trajă păcii și 
finiștiei poporului. , .......

Gata oricînd să-și apere patria, marinarii țării 
noastre se pregătesc zi de zi să-și perfecționeze pre
gătirea militară, tehnica de luptă. Cutezători, ei se 
călesc îndrăzneți cunoscători ai tainelor mării, o în
fruntă si o cuceresc.

In fotografie; Elevi marinari de pe un vas școala 
se pregătesc să înalțe pînzele. Peste cîteva clipe, nava 
va pomi să înfrunte valurile mării...

O tabără
Nimic mai firesc 

decit să auzi că un 
prieten, un coleg, a 
plecat in tabără la 
Mamaia, Ia Borsec 
sau la Timiș. Dar 
dacă cineva iți spune 
că niște... păsări au 
plecat în tabăra de 
vară, fi se pare cel 
puțin ciudat. Și totuși 
așa este: de curînd, 
conducerea gospodă
riei de stat Agnita a 
trimis cele cîteva mii 
de păsări ale fermei 
intr-o tabără la cîmp. 
„Sezonistele" au fost

cu... aripi
transportate accdo, cu 
ajutorul cotețelor mo
bile, trase de tractoa
re. Pe cîmp păsările 
găsesc, pe lingă ver
deață, multe insecte 
(de care sînt mari 
amatoare!) iar de pe 
miriște ciugulesc boa
be de orz. In chipul 
acesta ele sporesc în 
greutate și dau mai 
multe ouă.

Nu rămîne decit să 
le urăm înaripatelor 
poftă bună și petre
cere frumoasă în ta
bără 1

CASA
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comunismului
In colhozul Jdanov din Uzbekistan lucrează 

multi tineri. Și pe piepturile multora din acești 
tineri strălucesc ordine și medalii, fiindcă ei au 
ajuns niște cultivatori de bumbac vestiți 'în toată 
Uniunea Sovietică.

T-.nerij din colhozul Jdanov au prins atîta dra
goste de această îndeletnicire, incit cei mai mulți 
dintre ei, după ce termină cele zece clase ale 
școlii medii (care se află chiar în colhoz) rănfn 
să lucreze pe plantațiile de bumbac. lat-o, de 
pildă, pe Sakhadat Ernazar, fata pe care o ve. 
deți în fotografie stînd de vorbă cu o prietenă. 
Știți ce a făcut ea anul trecut, după ce a termi
nat școala ? A discutat cu încă nouă prietene Ș.i 
apoi cu toate s-au prezentat la conducerea col. 
bozului:

— Tovarășe președinte, vă rugăm să înscrieți 
o nouă brigadă de cultivatoare !

Și să știți că astăzi, brigada condusă de Sa
khadat se ia la întrecere cu cele mai bune bri. 
găzi ale colhozului...

Pentru pacea Iu
b i Au trecut multe zile de cînd în Orientul arab zăn- 

găne armele imperialiștilor, de cînd întreaga omenire 
iubitoare de pace urmărește cu indignare și îngrijorare 
evenimentele de acolo. Soldații americani și englezi au 
debarcat în Iordania și Liban, două țări mici ale căror 
popoare vor să trăiască în libertate. Regele Hussein și 
președintele Șamun. conducătorii acestor țări și slugi 
supuse ale imperialiștilor, se bucură cînd aceștia, cu 

• tunuri și tancuri, vor să înăbușe în sînge năzuințele 
drepte ale iordanienilor și libanezilor. Se bucură fiindcă 
din jaful- pe care imperialiștii, sub scutul armatei, il 
fac în țările arabe, le aruncă și lor un oscior. Dar 
popoarele arabe ii urăsc pe acești conducători, la fel 
ca pe intervenționiștii străini și luptă împotriva lor.

Oameniicinstiți de pretutindeni condamnă agresiunea 
imperialistă, protestează împotriva ei, împotriva primej
diei ce amenință pacea lumii. Exprimînd cea mai arză
toare dorință a omenirii. Uniunea Sovietică, prin ac
țiunile sale energice, se află în fruntea acestei lupte 
pentru curmarea agresiunii, pentru pace. La 23 iulie. 
N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.Ș. a adresat șefilor guvernelor S.U.A., Angliei, 
Franței și Indiei un mesaj în care este de acord cu con- 
yoca;re3 grabnică a unei conferințe a conducătorilor eelor 
cmci țări. în cadru!_consiliului de securitate al O.N.U.. 
conferință menită să rezolve în chip pașnic conflictul 
militar din Orient. Din răspunsurile lor reieșea 
că șefii guvernelor din aceste țări sînt de acord 
să se țină această conferință. Lucrul acesta a făcut ca 
speranțele popoarelor în menținerea și întărirea păcii 
sâ crească.

De Gaulle, șeful guvernului francez, și-a menținut 
declarația sa. Iată însă că D. Eisenhower, președintele 
S.U.A. și H. Macmillan, primul ministru al Angliei, au 
dat din nou înapoi, amînînd și ocolind această confe
rință, căutînd de fapt să renunțe cu totul la ea. Și în 
timp ce conducătorii S.U.A. și Angliei se împotrivesc 
oricărei măsuri menite să înlăture primejdia războiului, 
trupele acestor țări continuă să invadeze Libanul și Ior
dania, Din nou a crescut neliniștea popoarelor, din 
nou uneltirile imperialiștilor amenință pacea.

In fața acestei primejdii, afirmînd iarăși dorința vie 
de pace a Uniunii Sovietice, N. S. Hrușciov a trimis 
la 28 iulie noi mesaje șefilor guvernelor S.U.A., Angliei 
și Franței. Mesajele acestea atrag cu adîncă seriozitate 
atenția conducătorilor S.U.A. și Marii Britanii asupra 

' răspunderii grele ce apasă pe umerii lor pentru politica 
războinică dusă de guvernele acestor țări, politică ce 
poate pricinui mari nenorociri lumii. 'Mesajele arată că 
mai mult ca or ic în d sînt necesare măsuri grabnice pen
tru încetarea agresiunii din Iordania și Liban, agresiune 
care poate duce omenirea la un dezastru. Arătînd că 
Uniunea Sovietică acceptă o dată cît mai apropiată a 
conferinței șefilor de guverne și că locul acestei confe
rințe poate fi ori New York, ori un oraș european, N. S. 
Hrușciov cere lui D. Eisenhower șt lui H. Macmillan un 
răspuns neîntîrziat la mesajele sale.

Salutînd cu bucurie această nouă și puternică acțiune 
de pace a Uniunii Sovietice, popoarele așteaptă ca, la 
rîndu-le, șefii statelor apusene să pășească pe calea în
țelegerii. Poporul muncitor al patriei noastre care duce 
o activitate pașnică, rodnică, de făurire a socialismului, 

' se alătură din tot sufletul acestei hotărîte acțiuni a 
Uniunii Sovietice. Poporul nostru vrea să construiască 
în pace, vrea ca viața copiilor să nu mai fie amenin
țată, iar libertatea popoarelor să nu mai fie încălcată. 
De aceea își exprimă protestul împotriva sălbaticei a- 
gresiuni din Orient și le cere imperialiștilor să încete
ze politica lor războinică.

K
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VASILE MANUCEANU

• Turcia, o fără pe care 
conducătorii ei au aservit-o 
imperialiștilor americani, 
găzduiește multe aerodroa- 
me militare ale S.U.A. Pe 
aceste aerodroame, care 
servesc de escală trupelor 
americane ce invadează 
Libanul, se petrec acum lu
cruri ciudate. De cite °ri 
un nou regiment se'îndreap
tă spre Orientul Arab, se 
înscenează o slujbă religi
oasă, în care preoți tn o- 
dăjdii albe, cu crucea în 
miini, ii binecuvântează pe 
soldați. Sub privirea încu
rajatoare a preoților, acești 
oameni merg să jefuiască 
pămînturi străine, să ucidă 
oameni pașnici, să incendie
ze sate și orașe...

• Peste 1500 de munci

tori de la centrul de expe
rimentare al proiectilelor te
leghidate din Cape Cana
veral (S.U.A.) au declarat 
grevă. Ei au cerut condifii 
de muncă mai omenești. In 
semn de solidaritate cu lup
ta celor din Cape Canave
ral. muncitorii mai multor 
aeroporturi ale societății 
„Panamerican Airways" au 
declarat și ei grevă, pro
ducând tulburări tn orariul 
curselor de avioane.

• Sînt mulți uituci care 
pierd, in autobuz sau la 
teatru, mănuși, umbrele, pă
lării. Dar asta nu pricinuie- 
ște necazuri dectt... păgu
bașilor. De curind însă, un 
avion militar al Marii Bri
tanii a „pierdut" deasupra 
teritoriului englez o... rache

tă. Vestea a pricinuit pani
că în regiunea respectivă, 
deoarece o eventuală explo
zie a rachetei ar fi făcut 
distrugeri uriașe. Cum se 
vede, jocul cu focul al im
perialiștilor poate provoca o 
catastrofă chiar In prop-iile 
lor țări.

• Acum cîteva zile a 
trecut .sin țara noastră 
„Caravana mamelor pentru 
pace", care a plecat din 
Marea Britanie în luna mai. 
Cele 14 mame care compun 
caravana au pornit în acea
stă lungă călătorie pentru 
a duce pretutindeni un me
saj viu de pace, pentru 
a-și exprima protestul împo
triva celor ce prin pregă
tiri războinice, primejduiesc 
viafa copiilor lumii.

De la prietenii tăi 
de peste hotare

Artek, minunata stațiune de pe 
țărmul însorit al Crimei!, găzduiește 
în fiecare an mii și mii de pionieri 
sovietici veniți să-și petreacă vara in 
tabără. Iată, în fotografie, un grup 
de pionieri care au organizat pe țărm 
o mică serbare.

In fiecare vară, copiii Albaniei noi 
se bucură de aerul tare al munților, 
sau de mingiierea soarelui pe țărmul 
A<lriaticei. Despre fericirea lor gră
iesc chipurile acestor fetițe ce se 
zbenguiesc în valurile înspumate...



FILATELIE

Ci»te trăiește in sate și mai ales in 
cete îndepărtate, mai iz»late. a auzit 
desigur despre „doftoroaia" sau vră
jitoarea satului la care se duc u»»» 
oameni să-i lecuiască ciad sini bol
navi. Dar tot în aceleași safe medici», 
învățătorii ți cei cu mai multă știMt'ă 
de carte vin să arate oamemter cit de 
neîntemeiată este credința că s-ar 
putea cineva însănătoși prut descin- 
tece say vrăji. Astăzi cir»d se cu
noaște că bolile sint pricinuite de 
viruși și microbi cine mai crede că se 
poat» vindeca un bolnav dacă bea apă 
neîncepută sau i se rotește deasupra 
capului o cirpă arsă ?

Ce influență pot avea vorbele tară 
înțeles care i se bălmăjesc de către 
doftoroaie ? Nictuna.

Este însă o legătură între desctn- 
tece. vrăji și banii care se cer peairu 
îndeletnicirea asta. Aici este intr-ade
văr o legătură pentru că vrăjitoria ca 
și ghicitul pentru a afta viitorul 
cuiva, sint mari înșelătorii, șarlatanii. 
Ele sint cu putință numai acolo unde 
există neștiință de carte sau oameni 
cu anumite credințe religioase.

Credințele acestea dăinuiesc ca 
urme ale trecutului îndepărtat cînd 
oamenii credeau în forțe supranatu
rale. puteri nevăzute care aduceaa 
bine sau rău omului și care trebuiesc 
chemate in ajutor sau înlăturate, far 
îmbolnăvirea era pusă tot pe seama 
unor asemenea duhuri rele care 
veneau să-i pedepsească pe oameni. 
De aici și credința că numai ducîn- 
du-se la preoți, care au fost și primii 
vraci, pot să se vindece. Și credința 
aceasta a puiuț să dăinuie de-a lungul 
anilor pentru că au existat clase 
exploatatoare interesate să mențină 
pe oameni in întunericul neștiinței.

Și astăzi vrăjitoarele, doftoroaiele 
sînt crezute in primul rind de oameni 
neștiutori cu diferite credințe reli
gioase care mai socot că soarta lor 
stă în mina unor puteri nevăzute.

Mulți dintre șarlatanii care și-au

făcut an ciștig din prostia oamenilor 
pe care ii storc de bani, spun că ei se 
ocupă c« medicina populară, Este o 
minciună. Există intr-adevăr mulți 
dmtre bătrinii sa
telor care au aflat 
din tată in fiu in- 
sușirile onor plan, 
te de a ajuta <n 
vindecarea diferite
lor bofi. Multe din
tre aceste plante 
sint folosite in me- 
die»® modernă Ș' 
vei ați auzit de 
ele Le-ați și strffls 
desigur: e vorba 
de plantele medici
nale

'Doftoroaiele sa- 
tetor im folosesc 
aceste plante. Ele 
descintă și caută 
să înșire cit mai 
multe vorbe fără 
rost din care să 
nu priceapă nimeni 
nimic. Acesta este 
interesul lor Să 
înșele oamenii stor- 
cindu-le sume de 
bani. De aceea 
statul nostru pe
depsește pe cei ce 
se ocupă cu vrăjitoria și ghicitul. 
Cei care se fac viuovați de acestea 
sint chemați la judecată în tribunale 
și-și capătă sentința meritată. Așa a 
fost chemată de către Tribunalul raio
nului T. Vladimirescu din București și 
acuzata Oae Caterina din str. Vestei 
nr. 3 care, în schimbul sumelor de 
60—100 șl uneori chiar 500 lei spunea 
că ghicește viitorul cuiva. Cum putea 
stoarce asemenea sume ? Prin hoție 
curată. Mai întîi cerea celui care 
venea la ea să împăturească o hîrtie 
de o sută lei împreună cu un ou, să le 
facă pachet, punîndu-le apoi sub pad 

in timpul nopții.. A doua zi îi cerea să 
vină din nou la ea cu pachetul nedes
făcut. Ea scotea oul. il spărgea și cutn 
se răsturna conținutul începea să 
vorbească Avea însă grijă ca in pri
mul moment să ceară celeilalte per
soane. să se ducă la geam, să lase o 
perdea neagră ca să se facă întune
ric. In momentul acela fura banii și 
spunea că i-a luat un duh rău In 
cele din urmă a fost prinsă de miliție.

In comunele Dragoș Vodă, Cimcea 
și Ulmi din raionul Călărași a pribe
git pină anul acesta alt șarlatan, 
Mușețescu Ion zis și „Doctorul 
minune". In dosar este conseninat 
după numele său un lucru foarte 
grăitor: „fără ocupație". El a luat 
sume de 100 pină la 1000 lei (ăudin- 
du-se că vindecă oamenii de reuma
tism, Cite născocise el nici nu merită 
să le înșirăm aici. Avea insă o metodă 
în „tratamentul" său care-l apăra să 
nu fie descoperit ca șarlatan. Punea 
pe capul bolnavului o pătură groasă 
pentru că aceasta să nu vadă nimic.

Lui Mușețescu Ion, Caterinei Oae și 
altora la fel justiția noastră le dă sen
tința cuvenită Iar grija pentru sănă
tatea tuturor cetățenilor din țara noas
tră se poate vedea pretutindeni pină 
în cele mai îndepărtate cătune unde 
pătrund medicii, sînt dispensare și se 
construiesc mereu altele noi. Astăzi 
cînd se asigură asistență medicală in 
mod gratuit, cînd copiii și bolnavii 
sînț îngrijiți de doctori specialiști și 
tratați cu medicamente și procedee 
ale științei medicale moderne, numă
rul neștiutorilor care se lasă înșelați 
de șarlatani ca „Doctorul minune" 
este din ce în ce mai mic. Iar oamenii 
cinstiți care află asemenea șarlatani 
nu-i mai privesc cu nepăsare ci îi 
demască pentru * fi pedepsiți.

F. BALAN

O emisiune... întârziată
Anul acesta. în 

iunie, poșta noas
tră a pus în vin. 
zare o nouă emi
siune de mărci: 
„Marile aniversări 
culturale — 1957“. 
Cum s-ar spune, 
o emisiune... întîr. 
ziată I Filateliștii 
noștri însă, n-au
de ce se plînge.

7 valori au apărut deosebit de 
îngrijit, cu desene clare (aparținînd 
lui Ș. Zainea) și minuțios lucrate. 
Prima valoare, de 10 bani, este în
chinată eminentului naturalist francez 
Ch. Li ture, a doua valoare, de 20 
bani, reprezintă pe filozoful francez 
Auguste Comte. Celelate cinci valori 
(de 40 bani, 55 b., 1 leu, 1,75 lei și 
2 lei) reprezintă, în ordinea înșiruirii, 
pe pictorul și poetul englez W. Blake, 
pe vestitul compozitor rus M. I. Glin- 
ka, pe poetul american H. Langfellow, 
pe dramaturgul italian Carlo Goldoni 
și pe eminentul pedagog ceh J. A. 
Komenski.

<r

ȘTIRI
La sfîrșitul săptămînii trecute, înotătorii 

noștri au repurtat o victorie de mare valoare, 
învirigicid puternica reprezentativă a R. P. 
Polone cu o diferență de 70 de puncte. 
(169—99). Mîndria noastră este cu atît mai 
mare cu cit tratația poloneză este considerată 
ca una din cele mai valoroase din lume, cu 
o veche tradiție și cu un mare prestigiu.

Pionieri și școlari din București
Comitetul orășenesc U.T.M. v-a rezervat pentru vacanță • 

surpriză plăcută: Campionatul de fotbal al echipelor de străzi.
Este vorba de o mare competiție ia care pot lua parte cît mai 

multe echipe de fotbal (alcătuite din copii pînă la 14 ani) ale stră
zilor Capitalei. Acolo unde pe o stradă nu se găsesc destui jucători, 
pot fi alcătuite echipe comune cu 2—3 străzi învecinate. Competiția 
începe pe ziua de 1 august.

Inscrie(i-vă și voi la această competiție pină milne, t august, 
la cea mai apropiată tabără de cart" '

Ce repede a trecut timpul. Ne mai des
part doar 10 zile pină la faza finală pe 
țară a Cupei „Scinteii pionierului" la înot. 
In fiecare regiune s-au desemnat ciș- 
tigătorii fazei raionale, iar acum ei fac ul
timele antrenamente In vederea fazei regio
nale. Oare cine va reprezenta regiunea 
voastră, in finala pe (ară? Toți vor să 
ajungă pînă la București, întrecerea de 
duminică ne va arăta cine s-a pregătit mal 
bine, cine s-a antrenat cu mai multă aten
ție

Pină acum, in fazele pe tabere Și raioa
ne. marea majoritate a participanților s-a»

Campionii taberelor 
își dispută întîietafa 

în faza raională

prezentat bine pregătiți, iar numărul celor 
care au concurat a fost mare. Numai în 
regiunea Oradea, la fazele raionale s-au 
prezentat 1020 de pionieri. Din Timișoara, 
ne-a sosit de asemenea vestea că in des
fășurarea fazelor pe tabără Și raioane s-au 
evidențiat In mod deosebit pionierii din 
raioanele Arad. Timișoara, Lugoj, raioane 
in care s-au întrecut in bazinele de înot 
365 pionieri. Și în fiecare zi, la redacție 
ne sosesc știri asemănătoare care ne bucu
ră mult.

Așadar, peste patru zile cei mai buni 
înotători vă veți inttlni la faza regională, 

■iar la 10 august. învingătorii vor fi oos- 
peții noștri lo București. La faza finală pe 
țară a Cupei „Scinteii pionierului" la înot.

Succes, dragi prieteni l

Zilele trecute, la 
ștrandul „Granitul’ 
din Orașul Dr. Petru 
Groza s-au intUnit 
cei mai buni înotători 
din flecare tabără 
pentru a-și disputa 
tntiietatea in cea de 
a II-a fază a Cupei.

...încă de cînd s-a 
dat startul in proba 
de 25 metri liber bă
ieți, in frunte s-a si
tuat Vasile Tamaș. Se 
părea că Tamaș va fi 
cîștigător. Cu 6 m 
înainte de sosire, în
să, Teucă Marian de 
la școala medie ata-

...Brasiștii au fur
nizat șî ei o întrecere 
palpitantă. După pri
mii metri, toți concu
rența sînt pe aceeași 
linie. Apoi, conduce
rea o ia Parcarea 
Gheorghe; dar primul 
care parcurge o lun
gime de bazin (25 m) 
este Braun Alexan
dru. Pînă la linia de

...In încheiere s-a 
desfășurat o ștafetă 
combinată (bras și li
ber) băieți, 4x25 me
tri. Pe primul loc s-a 
clasat echipa „A" a 
Orașului Dr. Petru

Concurența s-au Pre
zentat bine pregătiți, 
înctt juriului i-a ve
nit destul de greu să 
desemneze pe cei mai 
buni dintre el. Dar, 
să relatăm clteva mo
mente mai interesan
te.

4

că puternic, cu multă 
hotărlre și-l întrece, 
cum se spune — pe 
ultimii metrii. Crono
metru! a înregistrat 
15" 3110, pentru Teucă. 
La numai 2110 de se
cundă a sosii și Ta
maș urmat de Pantea 
Trăiam.

sosire acesta nu mai 
poate fi ajuns de ni
meni. El cîștigă pro
ba de 50 m bras, cu 
un avans de 2110 de 
secundă față de .Jjd 
doilea clasat — Pur- 
cărea. Braun a par
curs cei 50 metri In 
50"9/l0. Pe locul IU 
s-a clasat Diacenco.

Groza. Componența: 
(Purcărea, Mayer, 
Teucă și Braun) au 
parcurs 100 metri în- 
tr-un minat și 26 se
cunde.



despre 
ce meserie 
să-ți alegi

ce

sau
la

pa-
în ultima vreme cele mai 

multe scrisori le-am primit de 
la absolvenții clasei a Vll-a. 
într-adevăr, ei se află la o răs
cruce de drumuri și au vrut să 
se sfătuiască cu mine pe
Cale să apuce — ce meserie să 
îmbrățișeze.

Iată cîteva fragmente din 
scrisori:

Tronea 1. Marin din comuna 
Mofăței, raionul Calafat. îmi 
spune următoarele:

„Eu mi-am ales o școală me
die tehnică pentru că vreau să 
devin un bun electrician".

Bu- 
îmi 

de 
a-

Bot Vasile din comuna Tihău, 
tatonul Jibou, mă întreabă ce să 
facă ? Să se înscrie la o școală 
profesională din Cluj de unde 
poate ieși mecanic-auto 
strungar, ori să se înscrie 
altă școală mai de folos 
triei ?

Trifu Vasile din comuna 
zescu, raionul Alexandria, 
cere eîteva adrese de școli
unde ar putea ieși mecanic 
gricol.

„Mie îmi place să lucrez 
eîmpiile întinse ale gospodăriei 
agricole colective, să întorc 
■brazde de pămînt cu tractorul 
sau să string spicele cu com
bina" , spune el mai departe 
în scrisoare

Meseria pe care mi-am ales-o, 
îmi spune Șoriei Laurenf iu, este 
de lăcătuș mecanic ți mă voi 
înscrie la școala profesională de

pe

ucenici din raionul 23 August, 
București.

Pierdutu Ecaterina, din co
muna Buzescu regiunea Bucu
rești, mă anunță că s-a înscris 
la șccnla profesională din Ale
xandria. Citind aceste scrisori, 
mi-am dat seama că prietenii 
moi au știut să-și aleagă mese
rii frumoase și mai ales să fie 
de folos patriei. De aceea vreau 
să răspund fiecăruia în parte.

Dragă Marin, e o cinste să fii 
electrician priceput. Ți-ai ales 
într-adevăr o meserie interesan
tă și frurroasă. Pe tine, Vasile, 
te sfătuiesc să-ți alegi singur 
meseria de strungar sau meca- 
nic-auto, pentru că numai tu 
poți să știi ce-ți place mai mult. 
Si apoi dacă îți alegi meseria 
care te pasionează, o înveți cu 
mai mult drag și reușești să-i 
cunoști mai repede toate tai
nele.

Dragă Trifu. amănunte despre 
școlile profesionale agricole, gă
sești în gazeta noastră nr. 30 
din 24 iulie ».c., iar în ceea ce 
privește 
care vă 
interesa 
mint a

înscrierea 
trebuiesc, 

la secția 
raionului.

și actele 
vă puteti 

de învăță-

de pio- 
ne spu- 
din sa- 
Cujmir. 

inimă.

am
de

și-am 
cetate, 

care

acest e- 
pionierii 

au

STRAUȚ IR1M1E 
corespondent voluntar 

Lupeni

cîntărit gego- 
16—20 kg. go- 

sa predea marna 
kg de gogoși, 
cea rrai mare

frunzele uscate, 
bună dreptate cei 
comună spuneau 

parcul nu-i de re~

MANDICA NICOLA1E 
instructor, comuna 

Pietraru, regiunea 
București

spune eu toată

Acțiom piMerești
• în luna iunie am fost foar

te ocupați — ne scrie Păun I. 
Florerta din orașu-t Slatina.

Marra — spune ea mai de
parte — a luat eu eentract de 
la D.C.A. 10 grame de sămînță 
de viermi de mătase.

In fiecare zi aduceam frunze 
de dud proaspete, iar mama le 
făcea curat. Munca noastră a 
fost însă cu folos. Ne-am mirat 
și noi eînd am 
sile In Ioc de 
goși. cît trebuia 
am avut 23;500

Am obținut
cantitate pe raion.

• Noi pionierii din clasa a 
V-a, ne spune Părasehiv i. Va
sile, com. Dozești, raionul Ol- 
teț, am adunat 5 kg. mușețel. 
Apei l-am valorificat la coope
rativa din comuna noastră.

• Sîntem numai 20 
nieri la școala noastră, 
ne Rogbjanu 1 Virginia 
tul Bum-bafa, raionul 
Puțini, dar cu multă 
spune e mai departe. Tn cadrul 
taberei de curte am curățat 
spinii de pe 10 ha de islaz.

Intr-o zi am fost la G.A.S. 
din comuna Pojeronî, unde 
plivit o suprafață mare 
ceapă și morcovi.

• Despre cetatea 
C-aptdauti, cunoaștem 
■foarte puține lucruri, 
cu toate că e numai 
la 32 km depărtare 
de noi. De aceea toți 
ciți ne aflam in tabă
ra de curte în Ziua 
de 25 iulie, ne-am ur
cat in șalupă 
■plecat- spre 
'Prin săpăturile 
Se fac, am văzut cele 
două intrări. Cea ma
re, ne-a spus tovară
șul procesor,, era oen- 
tru carele oare ve neau, 
iar cea mică, intrarea 
oamenilor. Am mai 
văzut trei forturi mari 
și două mt'ci care ar 
părau cetatea.

toma emil
Hîrșova

IN GOANA CONDEIULUI 
• LA PALATUL

După ce aerotno- 
delul e gata, fuga 
cu el în parcul pa
latului /

Oare va zbura 
departe 1

Palatul pionierilor e așa cum îl știți. Aceeași clădire 
Ibă ți impunătoare, cu aeru-i primitor; aceleași alei în- 
orîte și aceiași bătrâni și umbroși copaci o înconjoară de 
>ate părțile... Există totuși o deosebire: acum e multă, 
lultn liniște în încăperile cercurilor și toată forfota gă- 
Igioasă a copiilor s-a mutat afară, în aer liber. In fiecare 
I vin Ia palat pionieri din taberele organizate in raioa- 
ele din București.

Atracții, atracții.,
află parcul 
celor mici, 
balansoare.

Ascuns undeva printre copaci șl tufani, se 
e distracții. E locul de atracție mai ales al 
ici găsesc de toate: vîrtelnițe ți leagăne, 
iele, și bare... Ține-te zburdălnicie I
Ceva mai încolo sînt terenurile de sport. La ora aceas- 

i matinală, activitatea abia începe. Cițiva „atleți" iți fac 
icălzirea făcînd o tură în pas relaxat... La baschet, doi- 
ei băieți încearcă coșul, deocamdată așa, mai mult în 
acă. La fel ți cei de la plasa de volei.
lată, însă, ți un colț absolut liniștit, unde activitatea 
a pornit, de la bun început, cu-toata seriozitatea: col
ii șahiștilor. Partidele se dispută cu foc, bineînțeles cu 
irikiparea mai mult sau mai puțin tăcută a privitorilor, 
ie Cillbiu, pionier intr-a Vl-a la Școala de 7 anî nr. 31, 
a învins pe colegul sau Gh. Vuțu. Dar Hie nu-i cel mai

PIONIERILOR
grozav ! Un alt coleg al său, Constantin Chirlici, numai 
cu puțin inainte, i-a luat o partidă.

Vîrtelnițe și balansoare, baschet, volei sau șah... Ispi
titoare atracții, nu-i așa ?

Pasiunea, bat-o vina 9
Dintre numeroasele cercuri de la Palatul pionierilor 

acela ai secției micilor naturaiiști sînt singurele in care 
activitatea n_a încetat nici măcar o singură zi. E și fi
resc : căprioarele, lupul, mistrețul, iepurii, porumbeii, 
scroafa cu purcei trebuie hrăniți în fiecare zi, iar legu
mele și zarzavaturile, cerealele, florile, pomii și via nu pot 
fi lăsate pradă secetei și buruienilor. Așa se face că aici 
înlibiești întotdeauna, la lucru, pe mieii naturaiiști. Sînt 
printre ei cunoștințe vechi: Iosif Rudy și Ion Grigor ea, 
amindoi in clasa a I Va a Școlii de 7 ani nr. 19, micii na- 
turafiști pasionați, sînt ca și în timpul anului școlar 
aproape nelipsiți de Ia grădină. Ei au aici răspunderea 
creșterii cartofului dulce ți vă vor putea 

există o treabă mai interesantă ca a-seriozitatea că nu 
ceasta I

Gsădina, 
Am văzut 
se cheamă 
de fructe, 
oranje; pe acestea le îngrijește Bruno Cozrn, de la Școala 
medie nr. 16, vechi membru al cercului. Iar Paul Serf de 
la Școala de 7 ani nr. 51, vă poate arăta cu mîndrie ro- 
țiile-ardei, rezultat al unei deosebit de interesante expe
riențe miciuriniste.

Pasiune și rîvnă, rîvnă și pasiune. De aceea e așa de 
plăcut aici în cercurile micilor naturaiiști.

trebuie să v-o spun, e o adevărată minune, 
acoîo niște tufe de roșii — Marter carnosa 
— pe care am numărat nu mai puțin de 25 
Sînt acolo și roșii... portocalii — Jubileu

Albatroși, pescăruși, pinguini
Acesta e fără îndoială bazinul de inot. La o anumită 

oră, șahiștii îți string piesele, sportivii încetează antrena
mentele, zburdalnicii de la parcul de distracții se domo
lesc și chiar pasionații naturaiiști îți lasă grădina și toată 
copilărimea se îndreaptă spre bazin. Bună-i scalda j

Aici, insă. îți desfășoară activitatea și o școală de înot 
Elevii acestei școli s au împărțit in grupe cu nume răsu
nătoare ; „Albatros, Pescăruș, Pinguin, Submarinul". In 
două săptămîni, oricine învață să înoate. Dar ce drum e 
acesta : să învingi teama de apă, să înveți să faci plută, 
să-ți armonizezi mișcările cu respirația, ș.a.m.d. înainte 
de toate, aceasta e o școală a curajului. In această pri
vință, profesorul Mircea Mihăilescu, mi-a vorbit despre 
exemplul lui Dorin Ștefănescu din cl. aVIl-a, delaȘcc-ala 
de 7 ani nr. 119. Cu apa nu se împăca bine, intra în bazin 
încordat, crispat. Voia, însă, cu tot dinadinsul să învețe 
să înoate. N-a lipsit nici o singură zi de la lecțiile de 
înot. Și iată a izbutit: azi a făcut o lățime de bazin, la 
apa mare ! Dorin se va număra printre cei care vor primî 
insigna și libretul de înotător.

ilr
Acestea sînt doar cîteva aspecte din vacanță de la Pa

latul pionierilor, dar totodată desfide motive care să ne 
facă să spunem cu toată convingerea : acesta e locui unde 
sute ți sute de pionieri ai Capitalei îți pot petrece vacan
ța în chip vesel, plăcut, folositor. Veniți și voi. Palatul 
pionierilor vă așteaptă cu brațele deschise!

VIRGIL CARABA

•> Nu de mult 
avut loc In comuna 
noastră dezvelirea 
bustului marelui pic
tor Nicolaie Grigore- 
scu. Pentru 
veniment și 
s-au pregătit. Ei 
avut grijă de amena
jarea parcului Au
cărat brazde pentru
ronduri, au sădit flori, 
au curățat de peste 
tot 
Pe 
din 
cu 
cunoscut.

• Pionierii din Lu- 
■peni sînt buni prie
teni cu ■vinzătorul de 
la ,,Librăria noastră". 
Zilele trecute ei l-au 
ajutat să difuzeze 
cărți în valoare de 
4248 de lei. Cei mai 
harnici s-au dovedit 
a fi pionierii de la 
Școala de 7 ani nr>

PORT PĂSTORESC DIN RUCĂR



TARA MEA
De pe plaiuri muscelene, 
Privesc codrii cu poiene, 
Mun[ii și zăpezile 
Văile, livezile.

E bogată (ara mea! 
Tot ce vrei găsești în ea ; 
Găsești fier, găsești țiței 
Și cărbune oricit vrei,

Găsești lanuri roditoare.
Care strălucesc în soare.
Riuri iuți ce curg la vale. 
Și mîndre hidrocentrale,

Găsești școli nenumărate, 
Veselie, cîntec, fiori. 
Insă mai presus de toate 
Găsești oameni muncitori!

AURELIA STATE 
cl. a V-a 

comuna Godeni 
ra-ionul Muscel 

regiunea Pitești

Cravata roșie
Pe strada mea cea mult iubită. 
Au fost cindva cocioabe doar 
Dar azi, cind fara-i însorită. 
Nu mai dorm oameni pe trotuar...

Din steagul său, partidul, iată, 
Ne-a dat o părticică-n dar ; 
Aceasta-i roșia cravată, 
Acesta-i viul nostru far !

Să n-o pătăm deci niciodată. 
Ci s-o-ndrăgim și s-o cinstim, 
Cu jarul inimilor noastre 
Noi și mai tare s-o-nroșim !

Se construiesc la noi pe stradă 
Mari blocuri pentru muncitori, 
Așa precum in toată (ara 
Se-nalfă case, fabrici, școli l

Pe strada mea vezi oameni veseli 
Și vezi copiii cum zimbesc 
Și-un soare nou care răsare
Cu zimbet bun. prietenesc I

ION ȚINCA
cl. a Vil-a 

com. Dumitra 
raionul Năsăud

...Pe strada mea, care-nflorește, 
Chiar socialismul locuiește!

MANOLE DION1SIE
cl. a IX-a
București

Comuna noasfrâ
Ați fost vreodată în comuna 

mea ? Nu ? Păcat... E atît de 
frumoasă — atît de frumoasă 
incit nu mă lasă inima să nu 
v-o descriu și vouă 1 Dar, ceea 
ce am să vă înfățișez în primul 
rînd nu sînt cîmpurile mănoase 
din juru-i. nici livezile bogate, 
nici cerul senin care o stră
juiește. Aș vrea ca, în primul 
rînd, să vă vorbesc despre ea 
ca de un loc în care noi, copiii 
si părinții noștri cunoaștem 
într-adevăr ce înseamnă să tră
iești o viață nouă I Să ne în
chipuim că un nou venit po
posește în comuna noastră și 
să-l urmărim petrecîndu-și vre
mea între hotarele ei... Iată-1 
citind o carte la una din cele

două biblioteci din comună, ia
tă-1 distrîndu-se la club, iată-1, 
aplaudînd. pe cei care se întrec 
pe terenul sportiv.- Iată-1, 
apoi, seara, plimb.indu-se sub 
lumina becurilor electrice sau 
ascultind, liniștit, un program 
interesant la difuzor! Desigur, 
însă, că înainte de a se odihni 
ascultînd difuzorul, el a vizitat 
și fabrica de cherestea dia co
muna noastră, și Școala de 7 
ani. și școala profesională și 
liceul seral... Fără îndoială, n-a 
trecut cu vederea nici firmele 
dispensarului, farmaciei si 
punctului nostru sâni.ar. Dar 
poate că el va prefera să se odih
nească în frumosul parc din co
muna noaslră I Intimpinîndu-1

cu prietenie, noi îi vom povesti 
despre cît de dragă ne este co
muna noastră. îi vom cînta cîn- 
tecele populare de prin partea 
locului și-l vom invita să mai 
vină pe la noi. Nu-i va fi greu; 
în comuna noastră se află ș:-o 
stație de cale ferată 1 Puteti 
veni și voi...

N-aș vrea să închei aceste 
rînduri fără a pomeni de faptul 
că noi, copiii din comuna Gu- 
gești, sîntem recunoscători Par
tidului și Guvernului pentru 
toate aceste înfăptuiri I

LINA DAMACHE
cl. a Vl.a

corn. Cugești, raionul Focșani

Ascultă cum voios răsună 'intuit
,,Sint gata-ntotdeauna", ni-i cuvintult
Avem o fără liberă și știm, •
Cum să o prefuim și s-o iubim I

Ai lumii noi constructori noi slntem. 
Pe drumul socialist ne avintăm t 
Muncim cu rivnă, căci avem temei: 
Țara-i a noastră, noi slntem ai eit I

1. DOCTOREANU 
cl. a VII-» 

satul Furnicari 
raionul Bacău

-<

♦

B.
Călin

Grigo-
Coa-

Novac ; Oc-
Pancu.lașl;

Mari* ; Sirbti
tav
Rusa
Ștefan ; A. Weis» ;
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