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Zi de zi. in școală, in organizația de 
pionieri și acasă iii familie ai invățat 
ce înseamnă partidul. Cînd rostești cu- 
vîntul partid. simți că este egal cu: 
școalf. luminoasa, ore tihnite de studii, 
haine bune, focuri de tabără ce pilpîie in 
serile de vară Partidul îți poartă de gri
jă să crești mare, să devii un cetățean 
folositor patriei, cauzei construirii socia
lismului Grija părintească a partidului 
nu se mărginește insă numai la tine. Ea 
e îndreptată către toată țara, către tot 
poporul muncitor .

Despre această grijă permanentă glă- 
suiește raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Plenara C.Cl
ăi P.M.R care a avut loc intre 13-14 iu
lie a.c., precum și Hotărirea adoptată de 
Plenară Odată cu aplicarea acestei Ho
tărîri se măresc salariile, pensiile sociale 
și de bătrînețe. se micșorează impozitele 
pe salarii Veniturile muncitorilor se mă
resc în general eu 34 la sută în compa
rație cu anul 1956 In Hotărire se mai 
prevede și reducerea prețurilor de vînzare 
la mai bine de 2 600 articole. Este clar 
pentru toată lumea că in urma acestei 
Hotărîri, viața va fi mai ușoară, mai în
destulată și mai fericită.

Care sînt factorii care au permis a- 
ceastă mărire a salariilor 
prețuri ? Sub conducerea

Proletari din toate țării», ttrtiți-văl
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romîn, fit gatul

—

și reducere de 
Înțeleaptă a 

partidului, economia noastră națională se

dezvolt* intr-un ritm aimitor; muncito
rii din fabrici șl uzine muncesc mai mult 
și mai bine, țărănimea muncitoare se 
străduiește să realizeze recolte cit mai 
bogate Congresul al ll-lea al P-M.R. a 
elaborat pentru poporul muncitor un a- 
devărat program de luptă și de muncă, 
care a găsit un larg ecou în inimile tu
turor. In anii de după Congresul al ll-lea 
al P.M.R.. s-a continuat cu un avint spo
rit munca de construcție socialistă in pa
tria noastră. Probabil ați auzit că la poa
lele străvechii cetăți a Huniazilor. la Hu
nedoara, ș-a ridicat o uzină cocsochimică 
și un furnal de 700 mc., la Roman o fa
brică de țevi, la Galați 3 linii pentru 
laminarea tablei subțiri etc In primul 
semestru al anului 1959 a fost depășit 
planul global al industriei, obținindu-se o 
producție suplimentară în valoare de 
peste 350 milioane lei Azi. sectorul so
cialist al agriculturii Ciprinde peste 67 
la sută din suprafața arabilă a țării.

La a 15-a aniversare a eliberării pa
triei noastre, făcînd bilanțul rezultatelor, 
putem afirma cu mîndrie că anii aceștia 
ai construirii socialismului în țara noas
tră n-au trecut pe neobservate. Ce mare 
deosebire este între Romînia de odinioa
ră. aflată în robia regimului burghezo- 
moșieresc. și Republica noastră de azi. 
De ia plugul de lemn pină la tractor.
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in valoare de

Ciprinde peste 67

de la șomaj pină la bunăstarea generală, 
de la neștiință și întuneric pină ia lumi
na culturii — iată drumul parcurs 
țara noastră in cei 15 ani.

Ce sarcini îți revin ție ca pionier 
baza acestei Hotărîri ? Să muncești 
mai mult elan, cu mai multă abnegație in 
cadrul organizației de pionieri. In timpul 
vacanței de vară, odihnește-te, strînge 
forțe penru nou! an de invățămint ta 
parte la muncile patriotice, de folos obș
tesc. la strîngerea fierului vechi, a spi
celor și a maculaturii participind și tu 
cu munca brațelor tale la succesele ob
ținute de poporul muncitor. Din spice se 
va face pîine caldă, din fierul vechi se 
va face oțel și multe articole industriale 
și de uz casnic. Iar atunci cînd va suna 
din nou clopoțelul vestind începerea nou
lui an școlar, învață, muncește ca să poți 
deveni folositor cauzei construirii socia
lismului în. patria noastră.

A invăța. a munci, a construi pe mal 
departe, acestea sînt sarcinile viitorului, 
pentru acestea să te pregătești.

de

pe
cu 23 nUGUSI

să te pregătești.

MARIANA DOBRIȚOIU
cl. a VI-a, corn. Curțișoara 

raionul Balș

Craiova

Dragi redacție,

Alăiari de toți pionierii din patria 
noastră, participăm și noi cu dragoste 
la strinstH spicelor De aceea ne am 
hotărît să mergem la G.A.S. „iancu 

Jianu* unde sînt lanuri de griu cit 
veri eu ochii. Munca am început o 
'tLsjde-dknrneață. Nu ne-a oprit nici 
căldura, nics dorința de a merge la 
seăînat^ln pauză, tovarășul instruc- 

\lor ne a vorbit despre „Tînăra Gardă*. 
Eroismul tinerilor comsomoliști ne-a 
Scut să lucrăm și mai bine. Iar seara, 
cînd am cîntărit spicele culese, ne-am 
bucurat mult. Aveam 125 kg de 
spice.

LA PRIETENI
Ziua de 14 iulie a fost pentru tabă

ra noastră locală ziua activități or 
patriotice. La această acțiune au par- 
țțjsipat un număr mare de pionieri.

h Lost Ja cules spice in comuna Co- 
veni.Jtfiwnai intr-o oră am string 64 

boabe de griu. Boabele culese in 
le-am predat la G.A.S.

Cu gîndul 
la Festival
O pală de vînt a 

făcut să foșnească 
frunzele plopilor. A. 
poi și vîntul sa li
niștit E clipa emoțio
nantă, premergătoare 
aprinderii 
tabără. O 
atîtea ori 
acestea, 
dată te simți pătruns 
de aceeași emoție. 
Primele flăcărui au 
început să joace șo
văielnic destrămînd 
umbrele. Flăcările se 
răsfrînq în apa li
niștită a lacului și 
toate prind din nou 
viață.

— ,-E greu să aleg 
ce să vă povestesc 
mai întîi, începu to
varășa Măndița Eu. 
genia.______________
(continuare in pag. a 

V-a)

focului de 
trăiești de 
și, cu toate 
de fiecare

„Noi, pionierii din comuna 
Nicolae jianu, raionul Călmă- 
țui, regiunea Galați, ne scrie 
pioniera Popa Viorica, îa cin
stea marii sărbători a poporu
lui nostru, 23 August, ne-am 
propus să creștem 40.000 vier
mi de mătase. Și am reușit. 
Acum, din venitul obținut 
ne-am cumpărat un televizor. 
Pionierii școlii noastre vor pu
tea vedea spectacole de tea
tru, filme și.- manifestația oa
menilor muncii din ziua de 23 
August"

a Pionierii din unitatea nr. M.
V detașamentul 4, din Caracr 

au pornit la strînsul spicelor. 
De pe acum ei și-au și denă- 
șit angajamentul. Fiecare pio
nier a sirîns cite 3’/s kilo
grame boabe.

S-au evidențiat Mototol Sil
via, Ostroveanu Florin, Soare 
Ioana și alții

.In cinstea zilei de 23 Au
gust, activitatea noastră de
vine din ce în ce mai bogată. 
Pînă acum am adunat 235 kg 
caise și 100 kg spice. Tot noi 
am plivit și 4 ha iarbă de 
Sudan de pe lotul secției agri
cole", ne scrie pioniera Micști- 
nica Ștefan, din Rîmnicu Să
rat, regiunea Ploești.

.Vom avea o școală nouă, 
ne scrie pionierul Georgescu 
Gheorghe din comuna Că- 
preni, raionul Amaradia. In 
afară de ce am realizat pină 
acum, dînd ajutor la construc
ție, unitatea noastră de pio
nieri și-a luat angajamentul 
ca. în cinstea măreței sărbă
tori a poporului nostru, să 
mai facem un număr de 1500 
ore de muncă Datriotică*..

Strop
. Versuri EDUARD JURIST

Strop de soare
Pe ogoare
Te-ai pitit printre răzoare, 
Stai și dormi in liniște
In
Te
Si

culcuș de miriște, 
găsim noi bob de aur 
te stringem in tezaur!

Refren

Spicule cu bobul plin. 
Pionierii veseli vin
Să te-adune bob cu bob 
Patriei să-t strings 

snopt
Trec tractoare,

I Zoru-i mare.

p e og oare
Muzica VASILE TIMIȘ

Crește-n stivă.
Rod cules in colectivă. 
Vesel cîntă cetele 
Toți băieții, fetele 
Și-adună nestemate 
De oe-ogoarele bogate !

Refren (același

I String bucatele-n hambare. 
Și batoza treieră

, Zumzetu-i cutreieră,
Hai, voioși sub cerul verii 
Să sporim belșugul țării!

Refren (acelaș)
Crește-n stivă.

Moderato ........ ;
r^Stropde soa-re pe o - goa-re Teat pt-ht pnn-tre ra-zoa-re Stai si dormi în îi- niș-te ?In cut-cuș de

r —

Strop de soa - re-n - tre ră - zoa - re Stai

4
în ti-niște de.
rail /■>

r
W - rjș ■ 'te

^^Alle^ro vivo

-L.

Te yă ■'“sim not bob rf? ” a - ur Si te strîn - gem în te - za - ur.

 r. - h .  K-

Sp< - cu-le cu bo ■ bul plin PI - o - nie - rii ve - se/i mn

P>

Să te-a-du - ne

bob cu bob Pa - tri-ei să-t strîn-gă snop Să te-a-du- ne 
fEZ> 113a tempo

bob cu bob
1> > >

Pa - tei • ei să-i strîn- oă w Pa - tri ei să-i , strîn- gâ snop.
Pionierii și școlarii taberei turistice locale din București — 
Lacul Tei au pregătit un foc de tabără în cinstea celui de-al VII- 
lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la Viețui
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Si cunoaștem lupte înflăcărată a comuniștilor
Fiecare pionier tttt *■ 

ceasta datorie de cinste i 
si cunoască hipta dina a 
comuniștilor pentru feri
cirea poporului. Ba d un 
Izvor nesecat de exemple 
vii de patriotism fierbinte 
și spirit de abnegație, de 
curaj, bărbăție și eroism. 
Intîmpinînd măreața săr
bătoare de 23 August, fie
care unitate de pionieri 
se va îngriji de organiza
rea unor asemenea ac
țiuni care sâ-i ajute pe 
pionieri să cunoască cit 
mai bine episoade din 
lupta partidului nostru, 
exemplul înflăcărat de 
luptă al comuniștilor. Ce 
posibilități avem pentru 
aceasta ?

In capitală există Mu
zeul de istorie al PJ4.R. 
Și în alte orașe se afla 
locuri dragi legate de 
lupta partidului, case me
moriale, monumente ridi
cate în cinstea eroilor 
comuniști. Nici unul din
tre aceste locuri nu tre
buie sâ rămînă nevizi
tate de către pionieri. Po
posind in diferite locali
tăți, în cursul unor ex
cursii, pionierii nu vor 
uita să se intereseze ce 
locuri anume sînt legate 
de lupta partidului, să le 
cerceteze.

Mult îndrăgite de către

In această casă, bine cunoscută pionierilor care locuie'sc 
țte strada Școala Floreasca din București și pe care ei o în
grijesc cu multă dragoste, a fost intre anii 1941—1944 tipo

grafia ilegală a Partidului Comunist din Romînia.

pionieri sînt întîlnirile cu 
membri și activiști de 
partid. Asemenea tovarăși 
pot fi invitați la focul de 
tabără și rugați să poves
tească episoade din lupta 
comuniștilor din anii de 
cruntă ilegalitate, precum 
și despre lupta lor în
flăcărată de azi, pentru 
construirea vieții noi, so
cialiste. Aceste întîlniri 

se pot organiza în multe 
feluri. Unele pot avea 
loc, bunăoară, chiar acolo 
unde în trecut comuniștii 
erau nevoiți sâ se adune 
în taină, pentru a pune 
la cale acțiunile lor de 
luptă. Pionierii se pot în- 
tîlni cu părinți sau rude 
apropiate ale unor eroi 
comuniști, chiar la casa 
în care ei au trăit sau

la monumentul ridicat în 
memoria lor. Însoțiți de 
cițiva tovarăși care au 
participat la luptele care 
au dus la eliberarea țării 
de sub jugul cotropitori
lor fasciști, pionierii vor 
putea porni într-o excur
sie chiar prin locurile pe 
unde s-au desfășurat a- 
cele lupte. Intîlnindu-se 
apoi cu comuniștii din- 
tr-o uzină, pionierii vor 
putea afla multe lucruri 
importante despre spiri
tul lor inovator, despre 
disciplina lor de muncă, 
despre dorința k>r vie de 
a învăța, de a se perfec
ționa continuu. Pentru 
înlesnirea acestor întîl
niri, unitatea de pionieri 
va trebui să se adreseze, 
prin instructorul superior, 
comitetului raional sau 
orășenesc de partid.

In sfîrșit, pentru a cu
noaște lupta înflăcărată a 
comuniștilor pionierii pot 
de asemenea citi o seamă 
de lucrări literare — cum 
ar fi, de pildă, poemul 
„Cîntec de leagăn al 
Doncăi" de M- Breslașu 
sau poemele „Lazâr de la 
Rusca* și „Minerii din 
Maramureș” de D. Deșliu, 
precum și alte povestiri 
și evocări.

Cu multe luni în urma, tocmai 
prin luna februarie în ,,Scînteia 
pionierului" a apărut un articol. 
El îndemna colectivele de condu
cere ale unităților să-și aleagă 
cite un corespondent special- Și, 
de atunci, la redacție au început 
să sosească și- mai multe vești. 
Erau de la „ajutoarele" noastre, 
prietenii corespondenți. Scrisoa
rea lui Gheorghe Manea, cores
pondentul special al unității din 
comuna Stupina, raionul Hîrșova, 
a Vioricăi Bogdan din comuna 
Vinga, regiunea Timișoara și ale 
altora au și fost publicate. Acum 
e vacanță și corespondentul spe
cial al unității trebuie să devină 
corespondent al taberei, să nu-și 
uite creionul și nici carnețelul. 
Ori unde s-ar afla, în excursie, 
la un foc de tabără, pe ogoarele 
gospodăriei, la strîns spice sau 
în bibliotecă, el trebuie să scrie, 
să informeze gazeta despre rea
lizările pionierilor din tabăra din 
care face parte. Așa dar, dragi 
prieteni Corespondenți, creioanele 
și carnețelele voastre nu trebuie 
să ia vacantă I
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n unaatea de pion ten din tabăra 
locală se pregătea, în cinstea lui 
23 August, vizitarea unei uzine. 
Copiii erau bucuroși, iar activul 
pionieresc, văzînd aceasta, hotărî 
să grăbească organizarea vizitei.

Intr-o scurtă adunare, activul 
pionieresc, ajutat de tovarășul in

structor superior, discută cum trebuie să se 
procedeze mai bine. Ca întotdeauna, primul luă 
cuvîntul Victor, președintele unității

— Noi nu mergem pentru prima oară într-o 
uzină. Am mai fost și altădată, dar nu întot
deauna am tras destule învățăminte. Vedeți, 
noi am trecut prin uzine cam prea în fugă, 
căutînd să vedem totul dintr-o dată... Le-am 
vizitat și atîta tot. Eu, însă, cred că nu tre
buie să mergem acolo doar ca simpli musafiri, 
ci ca să cunoaștem mai bine strădania munci
torilor, să luăm exemplu de la disciplina lor de 
producție, să vedem unde vom munci și noi 
cîndva, și eu cred că acestea nu pot fi văzute 
toate dîntr-o dată !

— Are dreptate Victor, spuse instructorul. 
De aceea unele dintre vizitele noastre la uzine 
nu ne-au lăsat o imagine destul de clară în 
minte! O uzină are multe secții, nu știi unde 
să te oprești mai întîi. Deci, activul nostru 
pionieresc trebuie să pregătească mai temeinic 
vizitele în întreprinderi De aceea, de acum 
încolo vom organiza vizitele în uzină pe anu
mite teme. Odată vom merge pentru a vedea 
măiestria profesională a muncitorilor. Altădată, 
ne vom întîlni cu inovatorii. Cu alt prilej vom 
urmări cum, în cadrul disciplinei de producție, 
colaborează între ei muncitori de diverse mese
rii : tâmplari, sudori, monta tori, vopsitori, lăcă- 
*uși, ingineri, proiectanți— Altădată, vom merge 
să cunoaștem minunatele condiții de muncă și 
viață pe care regimul nostru de democrație 
populară le pune la îndemâna oamenilor muncii 
— și așa mai departe. Bineînțeles, între timp 
putem merge și prin alte întreprinderi, dbr. de
sigur, ținînd seamă de cele discutate mai îna
inte. Voi ce părete aveți ?

Pionierii din activ de-abia așteptau să-și 
arate entuziasmul pentru această propunere.

— Așa să facem 1 Așa e cel mai bine.
$i se apucară să pună Ia punct amănuntele 

vizitei.

Pionierii din detașa
mentul 3 au pornit pe 
jos, în marș. In felul a- 
cesta ei au prilejul să cu
noască și mai 
prejurimile. Pe lingă a- 
ceasta, marșul 
organismul, dezvoltă cu
rajul și rezistența la dru
muri lungi.

...Au lăsat
șoseaua și 
drumeagul 
pădure.

Cap de
Mihăiță. mare amator de 
excursii. El păstrează rit
mul mișcării întregului 
convoi. Din tind in tind, 
întoarce capul și zimbește 
mulțumit: ,,Pină acum

bine im-

întărește

în dreapta 
au luat-o oe 
ce trece prin

coloană este

Ponbile cu qoorna

£
j

2 ore. Tot aici vor 
masa. După ma- 

plecat cu toții la

nimeni n-a obosit t“... Îna
inte de urcuș insă vor 
trebui să facă un scurt 
popas. Iată, se și zărește 
o pocnită numai bună 
pentru popas, locul este 
uscat, are și umbră.

Popasul pentru odihnă 
a durat numai 15 minute.

„Și drumul continuă... 
La urcuș Radu are o mi
siune importantă. El este 
incheietorul convoiului.
el iși cumxtsie îndatori
rile: dacă pe cineva U

roade încălțămintea, a 
ostenit sau trebuie să-și 
aranjeze mat bine ruc
sacul, va -transmite un 
semnal, din om în om, la 
Mihăiță — care încetineș
te pasul sau oprește con
voiul... Dar nu s-a intim- 
plal nimic 
acum...

La tiu 
nou. 'Ptnă 
mai bine 
vor face

deosebit, pină

s-au oprit din 
aici au parcurs 
de 4 km. Aici 

popasul mare.

Vor sta 
servi și 
să, au 
bae

Vremea a trecut oe 
neobservate... Marșul con
tinuă. Tot mai aproape a 
obiectivul pe care detașa
mentul și-a propus să-l 
atingă: monumentul ri
dicat in memoria ostașilor 
romini și sovietici căzuți 
in luptele împotriva cotro
pitorilor fasciști.

Aici vor organiza 
foc de tabără in iurul 
reia vor cinia cinlece 
spre partid și patrie, 
recita poezii
mărețului 23 August.

un
că-
de-
vor

închinate

t
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DE NEUITAT
E o seară senină și bogat în

stelată... In poiană, focul de ta. 
bară dănțuie învăluit tntr-un roi 
de scîntel. Jur-împrejor, țărani 
colectiviști, abia veniti de la mun
că de pe ogoare ori de la arie, 
pionieri din satele comunei Bra- 
tovoieștl și organizatorii focului, 
pionierii de la Școala de 7 ani 
nr. 1 din orașul apropiat, Craio
va... Degetele acordeonistului alu
necă vijelios pe clape iar instru
mentul, un „Hohner" vechi, cu 
burduful ostenit, Cînfă, înveselit 
de sîrbă, mai ceva decît în tine
rețe.

Deodată, cei strînși la foc fac 
loc să treacă unei femei intre 
două vîrste. Noua venită sosește 
de la batoză. E ostenită, cu încăl
țările colbuite, dar veselă și emo
ționată. Pionierii și vîrstnicii o

tovarășa Pătru

privesc cu egal respect. Caută să 
se așeze la un loc mai ferit, dar 
aplauze și chemări o invită în 
mijloc, la lumina puternică a fo
cului, Pionierii o roagă să ia cu- 
vîntul. Ea se apără, surizînd, dar 
copiilor li se alătură și ceilalți. E

Dumitra, colecti

vistă fruntași, deputată in Marea 
Adunare Națională. In cele din 
urmă, pășește în față. Flăcările îi 
luminează bogat obrazul blind. 
Vorbește:

— Dragii mei copii, mai tatii 
vă mulțumesc că m-afi invitat la 
focul vostru pionieresc. Iertați-mă 
că am înttrziat. Treburile câmpu
lui nu așteaptă I Să știți că noi 
sîntem tare bucuroși ; recolta e 
bogată. Și cînd te gindești că to
tul e al nostru, al celor care cu 
cincisprezece ani la urmă tru
deam pe moșiile boierilor, flă- 
mînzi și minați cu biciul dta 
urmă.-

Și tovarășa Pătru își deapănă a- 
mintirile. In fața ascultătorilor >e 
perindă tablouri vii. Satul de lari, 
cu oameni săraci, jeruiți de bo
ieri. Bucuria eliberării de la 23 
August 1944. tncolțirea speranței 
într-o viață mai bună și Începu
tul realizării ei, sub conducerea 
comuniștilor, in primăvara lui 
1945, la înfăptuirea reformei a- 
grare. Apoi, in 1950, înființarea 
gospodăriei agricole colective, cu 
36 de familii. Primul an de muncă 
în comun, entuziastă șl rodnică, 
în ciuda șușotelilor chiaburești. 
Apoi, prin strădania colectiviști
lor, in frunte cu membrii de par
tid. creșterea gospodăriei, mărirea 
avutului et Primele case noi. ridi
carea căminului cultural, polidf- 
nica— Acum, din colectivă tac

Prietenia 
celor 

mici
De cum pășești pe strada Textilelor 

din Mediaș, te întimpină glasuri vesele. 
Sînt cîțiva copilași din cartier. De cu- 
rînd ei s-au împrietenit cu o fetiță mai 
mare. E pioniera Stănilă Cornelia. Ei 
își petrec timpul liber împreună, se 
joacă „de-a școala" și, ca o adevărată 
învățătoare, Cornelia îi învață să soco
tească, îi învață cintece și poezii, fac 
împreună gimnastică. „Cornelia e prie
tena noastră" spun cu mindrie cei 
mici. Bravo, Cornelia I

U INFRVMUCF ÎAM 
ORA$ Elt M <ATEIC 

PATRIE! r-----
Dacă poposiți cum

va în satul Doroban- 
țu. din raionul Boto
șani, nu se ipoate să 
nu vă simțiți îndem
nați a sta puțin pe-o 
bancă, la umbra sal
câmilor parcului din 
centru. Acest parc e 
rodul muncii celor 
mai mici gospodari ai 
satului — pionierii. 
Peste 1.000 ore au lu
crat ei ca să-l amena
jeze.

înainte era doar un 
loc viran. Pe el erau 
plantați cîțiva sal- 
cîmi.

Asta, pînă într-o zL 
cînd s-a luat hotărî- 
rea să se amenajeze 
un parc.

Mai întii, tinerii, în 
frunte cu uitemiștii, au 
săpat locul și l-au îm
prejmuit cu gard. A- 
poi, a venit rîndul 
pionierilor. Impărțiți 
pe grupe, ei au în
ceput lucruil. Silvia 
Asavei dintr-a Vil-a 
și încă vreo zece fete 
au greblat și fărîtni- 
țat pământul. Băieții 
eu aliniat aleile, le-eu 
nivelat și au ajutat 
apoi fetelor să sădea

parte 240 de familii care își indră- \ 
gesc gospodăria, se mindresc cu \ 
ea.

Cuvintele colectivistei se dea
pănă simplu, cu căldură. Amin
tește cu modestie dar hotărîtă 
despre faptul că este deputată in 
Marea Adunare Națională. Prin 
aceasta, ea le înfățișează copiilor 
faptul că astăzi la cîrma țării se 
află însuși poporul, oamenii mun
cii. Emoționați, ascultătorii aplau. 
dă. O pionieră rostește cuvinte 
de mulțumire pentru cele poves
tite. Colectivista deputată o îm
brățișează. Pioniera spune : *

— Miine vom porni Ia cules 
spice pe ogoarele gospodăriei co
lective, împreună cu prietenii 
noștri, pionierii de aici, din sat. 
Vă promitem că vom lucra bine. 
Iar în timpul anului școlar, vă ru
găm să vizitați școala noastră din 
Craiova, să ne vedeți și pe noi la 
locurile noastre de muncă.

Colectivista deputată o stringe 
la piept pe mica vorbitoare. ~ 
cui arde liniștit.

Vechiul „Hohner' tresare 
nou. Dar nu ca să pornească 
ba, d ca să acompanieze vocile 
melodioase ale copiilor:

..Mulțumim din inimă partidului. 
Mulțumim din inimă partidului 
Că-ntr-o zi de sărbătoare
Nea deschis drum nou de pio

nieri r
AL. OVIDIU ZOTTA

Fo

din 
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DIN EXPERIENȚA 

PIONIERILOR

s o v i e TIC I
In marș prin locuri leniniste

Itineraries marșurilor noastre din vara 
aceasta are ca obiective principale locurile le
gate de viața și lupta lui Vladimir Ilici Lenin, 
de pe Volga.

S-au împlinit șaptezeci de ani de cînd Vla
dimir Ilici a venit în Samara — așa s-a numit 
în trecut orașul nostru. De aceea, vrem să stu
diem tot ce ține de biografia sa, din anii pe- 
trecuți prin părțile noastre. Am și vizitat Ala- 
kaieveka. Există și acolo un muzeu, pe care 
l-am cercetat și unde am făcut fotografii. Acum 
ne pregătim să mergem prim Jignii, pînă la 
Hidrocentrala „V. I. Lenin". De-acolo vom lua 
vaporul pînă la Ulianovsk — locul de naștere 
al lui Lenin.

Galea Boiarova, Sașa Gurov, Larisa 
Trusova, Sereoja Darovki, Tanea 

- Levanova
Orașul Kuibîșev, Școala de șapte ani

nr. 137

CERCETĂRI
INTERESANTE

Culegînd cântece străvechi, 
pionierii noștri și-au notat și un 
cîntec despre un izvor cu apă 
tămăduitoare. Micii chimiști din 
detașamentul nostru de expedi
ție au căutat și găsit acest iz
vor. Ei au făcut o analiză a 
apei. S-a stabilit că este o apă 
minerală bună, care conține *ier 
și mai multe săruri. S-a comu
nicat despre aceasta secțiunii 
raionale a sănătății.

Cercetătorii noștri geologi au 
adu6, de asemenea, o veste îm
bucurătoare din satul Micuhno 
Gorodiște. Pe malurile rîuiui 
Soșa, ei au descoperit zăcă
minte bogate de iut refractar 
Ne-au arătat mostre și sche
mele geologice desenate de ei 
Am comunicat despre aceasta 
Comitetului executiv al regiunii 
Moscova.

Turiștii din detașamentul 
de expediție nr. 64628 — 
Moscova, Școala medie 

nr. 556

scă flori- Căd, tre
buie să știți, ta parc 
au fost sădite • su
medenie de flori. De 
toate felurile.

Și acum, în zilele da 
vacanță, dimineața și 
seara, cite o grupă 
de pionieri se ocupă 
de păstrarea ordinei și 
curățeniei tn parc, udă 
florile...

Se mai pot vedea și 
alte lucruri bune la 
Dorobanții. Majorita
tea caselor au fața
dele aranjate frumos. 
Șanțurile sînt cură
țate de buruieni, iar 
balustradele de la po
dețe -și țărușii de pe 
marginea șanțului, vă* 
ruiți, dau un aspect 
plăcut satului. Cine a 
făcut și această trea
bă ?... Tot cei mai mici 
gospodari ai satului, 
pionierii.

D. EMIL

LA LOCUL DE
S-au bucurat mult pionie

rii. recunascind-o in muncitoa
rea in halat cenușiu, cu pâ
rul strîns, care stătea dreaptă 
în fața mașinii și ale cărei 
miirii se mișcau cu repezi
ciune și siguranță, pe in- 
strudoarea lor de detașament.

Atentă și preocupată părea 
ații de— gravă. Dar cind 
și-a întors capul spre ei, bine
înțeles că le-a zimbit.

— In uzina noastră de 
ceramică, veți vedea, se lu
crează farfurii, câni... Aia, 
in secția mea. secția de linii 
și degetare lucrăm piesele a-

MUNCA AL INSTRUCTOAREI
cestea care se folosesc la dis
tanțarea farfuriilor in capsule 
după ce se glazurează...

— Ce este aceea glazurat ?
— Decorațiile cum se lac?
— Dar la cuptor stau mult 

farfuriile ?
Și, pe rind, tovarășa in

structoare Maria Cernat le 
explică lucrurile pe care ei 
nu le știau, cu aceiași vioi
ciune cu care discută in de
tașament, la școală.

La plecare, cind au trecut 
pe lingă panoul cu fruntași, 
dintr-o fotografie le zimbea

instructoarea lor. „Fruntașă 
in producție, îndeplinind și 
depășind lunar olanul de 
producție" scria dedesubt. 
Mindria pionierilor din clasa 
a Vl-a A de la Școala de 7 
ani nr. 14 din Ploești. a 
crescut și mai mult. Aveau 
și de cel Instructoarea lor e 
printre cei mai buni munci
tori din uzină! Nu-t vorbă, 
și ei fac parte din detașa
mentul cu cei mai mulți frun
tași la învățătură din uni
tate. Așadar, instructoarea in 
producție și pionierii la școa
lă sini printre cei mai bum I

CITIȚI IN VACANȚĂi
» — Din munt* dîn oîm|pii — lei 2.75 (lei 5,75 cartonat)ALECSANDRI V. — Poezii populare — lei 5,00
ARGHEZI T. — Cartea cu jucării — lei 8,50
ASZTALOS I. — Ioșka — lei 2,75
BRESLAȘU M. — Cîntec de leagăn al Doncăi — tei 5,00 (Ed. II)
CALOVIA I. — Tombucula — lei 6,00
COLIN V. — Basmele omului — lei 13,00 (lei 17,00 cartonat)
COȘBUC G. — Poezii — lei 10,00 (lei 14,00 cartonat)
CREANGA I. — Moș Ion Roată și Unirea — tei 3,00
CREANGA I. — Pagini alese — lei 3,95

~ Orfanul — lei 9,25 (lei 13,00 cartonat)
DOINIȘ S. — Loteria — lei 3,50
DONICI AL. — Fabule — lei 2,55
DRAGOI C. — Cărticica verii — lei 3,55
DRUGOV V. — Cei trei fără nota trei — lei 9,50
EM1NLSCU M. — Făt Frumos din lacrimă — lei 4.25 (lei 7,25 cartonat)

(In numerele viitoare, vom continua această bibliografie).
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La început nu aveau decît un 
iepure. Și acela rău ! N-a putut ni
meni să pună mina pe el. Pînă și 
mincarea i-o aduceau cind dormea.

„E sălbatic", și-au zis în cele din 
urină copiii și s-au hotărît să-l vîn- 
dă și să cumpere altul. Doar Micu 
Niculiță. dintr-a IV-a, a insistat 
să-1 mai țină. Și, in zilele care au 
urmat, Niculiță aproape tot timpul 
fiber și-l petrecea la iepure. De 
mîncare tot el îi dădea. Așa a des
coperit că sub ureche iepurele avea 
o rană mare, peste care adesea dă
dea cu lăbuța. „Ei, ce-o să-mi 
iacă ? O să mă zgirie și atît!“ și-a 
zis Niculiță, și, într-o zi l-a prins 
și s-a dus cu el la doctor. Mai greu 
erța însă de acum încolo, pentru 
că, în fiecare zi, trebuia să-i pună

pe rană medicamente. Dar Niculiță 
nu s-a uitat la zgirieturi. A îngri
jit iepurele așa curo îi învățase doc
torul. Rana iepurelui s-a vindecat, 
de rău insă, tot rău a rămas. Nu
mai pe Niculită nu-l zgtrie nicio
dată.

Intre timp crescătoria de iepuri 
a pionierilor de la Casa de copii 
nr. 2 din Buzău s-a mărit cu încă 
12 iepuri. CuștHe au devenit neîncă
pătoare, așa că Niculiță le-a spus 
intr-o adunare pionierilor:

— Eu zic să construim noi cuș- 
tile, am găsit in niște reviste schi
țe și indicații. Nu-i prea greu.

— Să te facem și plasă de sîr- 
mă pentru locul unde o să-i lăsăm 
să se joace.

— Și o magazie pentru alimente... 
Și Niculiță, bucuros, își nota pro

punerile ta carnețel. „Sînt strașni
ce. O să ne îngrijim iepurii., ca la 
carte I* își zicea el



aî P.M.R
ridicare Izvorul 

belșugului
Lelea Sferica ifrim e o femeie' 

mărunțică. E iute și vioaie, cu 
obrajii rumeniți de soare. Iat-o 
cum adună snopii grei din urma 
secerătorii — legători și-i face 
claie. Cu mișcări sprintene, cu
lege snop după snop. Două fete, 
cu codițele negre scăpate de 
sub basmale, se întrec cu ea. 
Sînt iuți ca zvîrlugile. Alături, 
iratele lor, un flăcăiandru de 
vreo 17 ani ridică cite 3-4 snopi 
voinici în brațe. Lelea Sterica 
se uită cu coada ochiului la el :

— Gheorghiță, ți-am spus să 
iei numai cne doi snopi. Sînt 
grei și tu ești încă crud 1

— Eu ’crud ?... E drept că-s 
grei, pentru că e bobul greu. 
Aur I Dar nici eu nu mai sînt 
un copil 1

Cu ochii plini de bucurie, le
lea Sterica se uită la Gheorghi
ță Da, da, are dreptate. Acum 
e voinic Gheorghiță. .Cu zece ani 
în urină era însă tare slăbuț. 
Era și ea femeie necăjită, vădu
vă, singură cu trei copii mici 
de hrănit, de crescut. Dar, a- 
tunci în 1949, la îndemnul 
partidului, oamenii din ' Livedea 
au pornit pe un drum nou, plin 
de bucurii, de belșug: drumul 
gospodăriei agricole colective. 
Gospodăria a și primit de alt
fel numele: „Drumul lui _Le- 

| nin".
Azi, lelea Sterica e la cel 

de-al zecelea seceriș în colecti
vă. Și acest eveniment consti
tuie pentru ea, pentru fiul și 
fetele sale, pentru toți colecti
viștii din satul Livedea — care 
acum e colectivizat în întregime 
— o adevărată sărbătoare. In 
locul sătucului sărăcăcios din 
inima Bărăganului, s-a ridicat 
un sat nou ce r-e dezvoltă și mai 
mîndru cu fiecare zi. Dacă stai

de vorbă cu lelea Sterica ea îți 
poate da și amănunte:

— Știi dumneata că toți flă
căii din sat care s-au însurat 
și-au făcut case noi ? S-au ridi
cat vreo 50 de case noi numai 
în ultimii cinci ani 1 Apoi bici
clete, mobilă, aparate de radio 
și difuzoare... Și anul ăsta e 
îmbelșugat. Zicea agronomul că 
am scos peste 2.400 kg de grîu 
la hectar...

Colindînd prin gospodărie, îți 
dai seama ce pași uriași a făcut 
colectiva, întregul sat, în acest 
deceniu. La inaugurare, toată a- 
verea colectiviștilor stătea în 
cîțiva cai și cîteva căruțe hodo
rogite. Astăzi se pot mîndri cu 
cele 300 de oi, 150 de porci, ma
gazii mari de cereale, grajduri 
moderne, 64 stupi, sală de cine
matograf cu aparat de proiecție, 
creșă, dispensar etc. Și aceasta 
este o înșiruire sumară. Colecti
va din Livedea e milionară și 
dispune deci de multe alte bo
gății. Și toate aparțin colectiviș
tilor.

De aceea, lelea Sterica'’ spunea 
zilele trecute, cînd alături de 
ceilalți colectiviști citise Hotărî- 
rea Plenarei C.C. al P.M.R. din 
13-14 iulie 1959 cu privire la 
continua creștere a nivelului de 
trai al oamenilor muncii :

— Eu și copiii mei, tot satul, 
trăim o viață nouă, îmbelșugată. 
Pentru aceasta îi mulțumim din 
inimă partidului. Partidul ne-a 
arătat izvorul belșugului, pe al 
cărui drum am pornit și noi a- 
cum zece ani. îi sîntem recunos
cători și toate forțele noastre le 
dăruim înfloririi patriei, stră- 
duindu-ne să obținem an de an 
recolte tot mai bogate.

IN. BARBU

Tn industria chimică producția a crescut între anii 1955—1959 de 
circa 2 ori.

Industria bunurilor de larg consum va produce, în anul 1959 
laț' de 1955, cu 50 la sută mai mult zahăr, cu 23 la sută mai multe 
confecții, cu peste 50 la sută mai multă încălțăminte și de peste două 

ori mai multă mobilă.

Satul nostru e mic. Oamenii se ocupă mai mult cu via și livada, 
cu creșterea vitelor și a oilor. Tata avea șt el cîțiva butuci de vie 
și un pilcușor de pomi. Dar putea întreține din asta o casă de 
copii ? Nu I Ca să nu flăminzim, fratele meu mai mare, Qică, slu
gărea la popa din sat

Acum vreo 9 ani, avîndu-i in frunte pe comuniști, ne-am uiut cu 
toții într-o gospodărie colectivă căreia i-am zis j Noiembrie". Așa 
am început să ne facem munca mai ușoară șt viața mai bună. îna
inte vreme, la Comarna se construia o casă la 5 ani. Anul trecut, 
și-au făcut case noi 4 familii de colectiviști. Anul acesta, odată cu 
mine și-au terminat casele încă 6 familii, iar alte 5 familii și le 
vor termina spre toamnă. Gospodăria noastră e bogată ■ are vreo 
200 ha de teren, o stină de oi, o fermă de vaci și de păsări etc

Pentru mine, gospodăria agricolă colectivă înseamnă viața fericită 
pe care nu am cunoscut-o înainte vreme. Pentru aceasta eu cit și 
toți ceilalți colectiviști din Comarna îi sîntem recunoscători în pri
mul rînd partidului; numai datorită lui viața noastră este astăzi 
luminoasă și îmbelșugată.

ANETA CHIRICA 
colectivistă, Comarna, raionul Iași

*
Colectiva noastrâ e puternica 

și boqatâ
In preajma aniversării a 10 ani de la crearea primelor gospo

dării colective, o nouă măsură luată de partidul nostru vine să 
umple de bucurie inimile colectiviștilor: recenta Hotărîre a Ple
narei C.C. al P.M.R. privind continua ridicare a nivelului de frai 
al celor ce muncesc. într-o adunare generală, cea mai mare parte 
din cei peste 2.000 de colectiviști au discutat despre însemnătatea 
ce o au noile măsuri luate de partid. S-au discutat mai cu seamă 
acele paragrafe în care este vorba de studierea și elaborarea unui 
sistem unic de pensionare a colectiviștilor bătrîni și a celor inapți 
de muncă.

Urmînd indicațiile Plenarei C.C. al P.M.R noi ne vom stră
dui să asigurăm pensii pentru colectiviștii inapți de muncă, deoa
rece gospodăria noastră este puternică și bogată. Numai anul 
acesta noi vom avea un venit de 4.068.000 lei, așa că vom putea 
repartiza și bătrînilor grîu, porumb, brînză, lapte etc., în așa fel 
Incit fiecare să aibă casa îmbelșugată.

Acum, la cea de a zecea aniversare a creării primelor 
G.A.C., ne angajăm ca prin munca noastră, să dezvoltăm și 
mai mult gospodăria, dînd viață hotărîrilor recentei Plenare a 
C.C. al P.M.R.

ION DOROBANȚI) 
președintele G.A.C. „23 August" 

comuna Munteni, raionul Slobozia



sa va fi la Festival
Astăzi e joi» 23 iulie. Vineri... 

îmbată... Duminică. 26 iulie.
iena. Praterul (un mare i_a.c 

I Vienei) primește oaspeți din 
nci continente. Pe aleele sale 
ec coloanele nesfîrșite, rralti- 
iiore, ale tinerilor, îmbcicați 
i pitoreștile costume naționale 
le celor 120 de țări partici- 
ante la cel de-al Vll-lea Fe- 
ival Mondial al Tineretului și 
tudenților In frunte merg ste- 
arii, purtind sus drapelele na- 
onale ale tuturor țărilor [ arti- 
pante la Festival.
In acordurile muzicii, co

ronele se îndreaptă spre Wie- 
er Stadion, unde are loc festi- 
itatea de deschidere a celui 
e al Vll-lea Festival Mondial, 
in fruntea fiecărei delegații. 

ancarte mari : U. R. S. S._ 
.U.A.... R. P. Chineză... Fran- 
t... Republica Populară Romî- 
ă... India... Uruguai... Alge- 
a... Parcă întregul glob pă- 
lîntesc și-a dat întîlnirea la 
iena Din tribunele stad'onu-
ii, deasupra căruia flutură 
apelele țărilor participante, 
:i de mii de spectatori la 
tea paradă își unesc glasul 
Bolii tineretului lumii, ova- 
ind pentru pace, pentru 

ietenie intre popoare.
Punctul culminant al progra- 
ului grandios de deschidere 
Festivalului: Dansurile po

darelor ! Ansambluri naționale 
in cinci continente prezintă 
:le mai frumoase dansuri. Pri- 
ind acest torent de tinerețe

în dimineața zilei de 16 iulie, 
peronul gării Băneasa din capi
tală era îmbrăcat într-o haină săr
bătorească. Numeroși reprezen
tanți ai Uniunii Tineretului Mun
citor, rude și prieteni, tovarăși de 
muncă și învățătură, veniseră cu 
brațele încărcate de flori să pe
treacă p’e solii tineretului romîn 
care vor lua parte la cel de al 
Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Viena.

Delegația țării noastre, condusă 
de tovarășul Virgil Trofin, prim 
secretar al C.C. al U.T.M., formată 
din 350 de tineri, cuprinde un nu
meros grup artistic compus din 
membrii ansamblului U.T.M., lau
reat al Festivalurilor tineretului 
de la Berlin, București și Mosco
va, o formație de muzică popu
lară cu mai mulți soliști și o for
mație de dansuri populare. în ca
drul manifestărilor artistice de la 
Viena vor mai participa aprecia
tul violonist Stefan Ruha, barito

nul Ladislau Konya, basul Ion 
Prisăcaru, balerinii Alexa Dumb 
trache și Gheorghe Coțovelea-

La Festival, delegația noastră 
va participa la toate manifestările 
și acțiunile care prilejuiesc o cu
noaștere reciprocă cît mai bună, 
o înțelegere tot mai puternică 
pentru menținerea și apărarea 
păcii în lume.

Sportivii noștri se vor întrece 
prietenește la handbal, atletism, 
volei, tenis de masă cît și la alte 
discipline sportive.

ști plăcut surprins de vigoa- 
ea unor flăcăi plini de neastim- 
ăr. imbrăcați în minunatul port 
ațional rominesc. Ei execută 
Călușul", un vechi dans romî-
esc în care săriturile spectacu- 
tase și chiuiturile vesele și pu- 
:mice se amestecă cu clinche-
iil argintiu a sute de clopoței, 
.plauzele sînt furtunoase ca și 
acul, răsplătind pe solii artei 
omîneșfi, pe reprezentanții ti- 
eretului nostru care împreună 
u întregul popor construiește 
xzialismul în patria noastră.

In timp ce in trenurile fi pe 
vapoarele ce se îndreaptă spre 
Viena răsună cintecele tinere
tului din întreaga lume, în fun
duri de birou, tăinuiți, roșu de 
minie, bancherii occidentali și 
unelte de-ale lor plănuiesc tot 
felul de mirșăvii împotriva Festi
valului. De ce anume ? Festiva
lul oferă tineretului lumii mari 
posibilități de a se cunoaște și de

Și in Statele Unite s-a pornit 
urmărirea și persecutarea tineri
lor ce vor să meargă la Festi
val. Senatorul american Hump
hrey s-a înfierbîntat 
strigat de la tribuna 
american: „Festivalul 
na reprezintă pentru 
menințare"... Adică:

circul chinezesc, baletul sovietic, 
românească ar amenința însăși... secu-

rău și a
Senatului 

de la Vie- 
noi o a- 

cintecele
întări pacea.

Noaptea tîrziu, cind ultimele 
corduri ale muzicii ce a însoțit 
larele spectacol de dansuri ale 

(oarelor vor mai vibra încă 
[aer și în inimile pariicipan- 
r, deasupra stadionului cen- 

al al Vienei se va revărsa o 
rare de artificii...
Braț la braț, tineri din toate 

olțurile pămintului, de pe toa- 
e meridianele și paralelele, albi, 
legri, galbeni, înfrățiți își vor 
nanifesta dorința lor de pace, 
lăzuințele lor de prietenie, ho- 
ărîrea lor de a-și apăra tinere- 
ea. Din zeci de mii de piep- 
:uri tinere, in toate limbile pă- 
nîntului se va înălța chemarea 
tinereții; Pace și Prietenie 1

GH. ANGELESCU

posibilități de a se cunoaște și de a 
Acest lucru însă nu le convine capitaliștilor.

In numeroase țări capitaliste, participarea tineri
lor la Festival este împiedicată prin toate mijloa
cele, de la interzicerea prin lege, la respingerea vi
zelor de călătorie și la concedierea de la lucru. Iată, 
de pildă, ce se întîmplă în Germania Occidentală. 
După cum relata revista „Festival", ce apare la 
Viena, un număr de 15-20.000 de tineri vest-ger- 
mani ar dori să participe la Festival. Numai că ei 
sînt împiedicați in mod brutal. Fostul hitlerist 
Schroder, astăzi ministru al afacerilor interne in 
Germania Occidentală, a emis o circulară tipic fas
cistă: „orice tinăr salariat vest-german care ar în
drăzni să participe la Festival, ori măcar să dis
cute despre el, va fi concediat imediat". In Bava
ria (regiune din Germania Occidentală) participa
rea la Festival echivalează cu o mare fărădelege. 
Cu toate acestea, trecînd peste marile pericole, sule 
de tineri vest-germani vor fi prezenți la Viena în 
zilele Festivalului.

sud-americane, 
„Perinda" 
ritatea... Statelor Unitei Cit de ridicol el

De ce se tem atunci autoritățile americane de 
Festivalul de la Viena ? Pentru că africanii, asia
ticii, sud-americanii, europenii, toți tinerii cinstiți, 
vor face un schimb sincer de păreri și vor spune 
lucruri neplăcute despre „democrația" americană si 
despre politica externă a S.U.A. Senatorul Humph
rey nu-i scapă din vedere nici pe tinerii americani 
care vor izbuti să ajungă la Festival. Ii sfătuiește 
să devină provocatori, să saboteze toate intîlnirile, 
să dezbine, să bată dacă va fi cazul.

Orice vor pune la cale dușmanii Festivalului, ei. 
trebuie să știe: nu există nici un fel de temniță 
pe lume care să încătușeze ideile păcii și prieteniei 
tineretului lumii. Oricîte milioane de dolari ar chel, 
tui capitaliștii nu vor reuși să împiedice cunoaște
rea reciprocă a tinerilor, prietenia lor sinceră, 
lupta lor pentru pace.

AL. MIHU
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• Delegația tineretului 
din R. P. Romînă, în 
drum spre Viena, a a- 
juns la 20 iulie la Mo- 
hacs (R.P. Ungară). De
legația tineretului romîn 
a fost întîmpinată cu căi-, 
dură de peste 2 000 de ti
neri maghiari. După o 
întîlnire prietenească ce a 
durat patru ore, delega
ția tineretului romîn și-a 
continuat drumul spre 
Budapesta, de unde va 
pleca le Viena.

• Sute de tineri și ti
nere din Moscova au în- 
tîmpinat cu căldură tre
nul Pekin-Moscova, în 
care se afla delegația 
tineretului chinez care 
pleacă la Festival- După 
cîteva ore petrecute în 
capitala Uniunii Sovieti
ce, delegația R.P. Chine
ze a plecat spre Viena.

CU GiNDUL LA FESTIVAL
(Urmare din 
pag. l-a)

Aș avea atîtea de 
spus despre Festi. 
valul de la Mos
cova I Multe, foar
te multe lucruri 
m au impresionat! 
Pot să vă spun că, 
de cum am intrat 
pe teritoriul Uniu
nii Sovietice. încă 
de la Ungheni, oa
menii sovietici 
ne-au întimpinat 
cu multă dragoste, 
că în zilele Festi
valului...

Și, copiii strînși 
în iurul focului, 
se văd pe străzile 
Moscovei, alături 
de arabi și core
eni, de germani și 
francezi.- I-au vă
zut pe aceștia dîn. 
du și mîinile. dan- 
sînd împreună, 
schimbîndu-și in
signele, îuîndu-și 
adresele. Au mers 
pe marile bulevar
de ale Moscovei, 
au admirat Krem
linul, au văzut me
troul...

— Peste puține 
zile, la Viena se 
deschide cel de-al 
Vll-lea Festival 
Mondial al Tinere, 
tului și Studenților, 
își încheie po
vestirea tovarășa 
Măndița. Și din 
nou se întîlnesc 
mii de tineri. Din 
nou cuvintele pace 
și prietenie vor 
flutura pe buzele 
tuturor.

Întorși din mi
nunata călătorie, 
tn jurul focului,

copiii au prins să 
cînte și să joace, 
să spună poezii și 
ghicitori.

Focul și-a as
cuns pe rînd flă
cările dînd de ves
te că-i tîrziu. Obo
siți. dar mulțumiți 
că petrecuseră o 
seară plăcută, pio
nierii de la tabăra 
turistică locală 
din București — 
Lacul Tei — s-au 
îndreptat spre cor
turi.
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să lucreze 
de Cerce- 
Academiei

însemnate sînt și realizările 
tehnicii romînești în anii din 
urmă. Industria constructoare de 
mașini a luat o uriașă dezvol* 
tare. Astăzi, pe strunguri, uti
laje petrolifere, combine, auto
buze, automotoare etc. poți citi 
cu mîndrie' „Fabricat în 
R.P.R.*. Țara noastră este a- 
cum o tară exportatoare de ma
șini care se bucură de prețuire 
peste hotare. Ceea ce vedeți în 
fotografia 5 este numai partea 
superioară a unei instalații de 
foraj fabricată în țara noastră 
iar în fotografia 6, noul auto
motor romînesc.

iuîî; • •

Cercetările fizicienilor ato- 
miști din țara noastră, puse in 
slujba vieții, iși găsesc o largă 
folosire în tot mai multe dome
nii. Cu ajutorul izotopilor ra
dioactivi se descoperă zăcămin
tele de petrol și potasiu și tot 
ca ajutorul acestora poate crește 
pe ogoare rodul îmbelșugat al 
grinelor. In fotografia 1 puteți 
vedea pupitrul de comandă al 
reactorului nuclear romînesc.

Priviți fotografia v. 2. Ea 
înfățișează o complexă instala
ție modernă în care au loc pro
cese chimice-industriale. Astfel 
sint utilate noile fabrici de pro
duse chimice din țara noastră, 
chimia devenind tot mai mult 
o armă în mîini’.e oamenilor, în 
lupta lor pentru cunoașterea, 
cucerirea și transformarea na
turii înconjurătoare. Legătura 
între știință și producție este 
în vremea noastră mai strînsă 
ca oricînd. Oamenii de știință 
au pos:bilitatea " '
astăzi în Institutul 
țări Chimice al
R P.R.. primul de acest fel în 
țara noastră. își pot urmări cu 
mîndrie împlinirea visurilor. Tî- 
năra noastră industrie de fibre 
sintetice, de îngrășăminte chi
mice ca și variata gama de pro
duse chimice noi e în plin a- 
vînt. înregistrînd însemnate 
succese

Ar f: greu să se vorbească 
pe scul* despre imensele reali
zări dobîndite in acești 15 ani 
în toate domeniile de activitate 
a științelor medicale. Sînt apre
ciate în mod deosebit de către 
savanții lumii lucrările școlii 
romînești de inframicrobiologie 
— ramură a științelor medicale 
care se ocupă cu studierea și 
combaterea bolilor infecțioase. 
Iar biruințele obținute în anii 
din urmă in combaterea acestor 
bol sînt remarcabile. S-au fă
cut mari progrese în domeniul 
chirurgiei. Astăzi în țara noas
tră se efectuează operații pe 
inimă și pe vasele sanguine 
pentru înlăturarea unor boli 
care înainte aveau urmări 
foarte grave. în fotografia 3: 
imagine de la o asemenea ope
rație.

In șiragul marilor realizări 
ale științei noastre, dobîndite în 
anii regimului de democrație 
populară, sînt la loc de frunte 
și succesele științei agricole. 
Pentru ca întinsele ogoare ale 
patriei noastre să dea recolte 
tot mai îmbelșugate, pentru ca 
și în regiunile cu climă mai as
pră să se poată 
smulge pămîntului 
Tod bogat, cercetă
torii au studiat cu 
migala 
rență 
soiuri 
creînd

și perseve- 
numeroase 
productive 

altele noi, 
cu calități deose
bite. Astfel a fost 
creat soiul de grîu 
de toamnă A-15 
care este deosebit 
de productiv (4-300 
kg boabe la ha). 
Dacă ținem seama 
că grîul de toamnă 
se cultivă în țara 
noastră pe o su
prafață de 2,7 mi
lioane ha și că 
sporurile sînt de

sporul anual adus țării este 
de 800-000 tone boabe. Un 
alt soi de grîu cu noi însu
șiri este Cenad 117 creat tot în 
țara noastră. Importante reali
zări sînt și soiurile noi de po
rumb ca, de pildă, cel dobro
gean, cel galben timpuriu, sau 
sfecla de zahăr Lovrin 532, cî- 
nepa LCA.R. 42/118 și altele. 
Fotografia 4 oglindește un as
pect din munca de cercetare pe 
parcelele stațiunii experimentale 
Moara Domnească a Institutu
lui de Cercetări Agronomice al 
Academiei R.P.R.



CUPA

A dever.it o tradiție ea în fiecare an. o dată cu 
apropierea măreței zile de 23 August — ziua eli
berării patriei aoastre de sub jugul fascist, pio
nierii să-și dispute intiietatftt in cadrai întrecerilor 
de natafie dotate cu Cupa „Scinteii pionierulni“.

in zilele care au trecut, a luat sfirșit ta za pe tabere, urmind ca duminica
26 iulie să se desfășoare, în toată țara, faza raională. In rindurile de mai jos 
vă vom reda cîteva amănunte de la faza pe tabere care s-a desfășurat, ca puține 
zile în urmă, în orașul Tîrgoviște.

in luptă cu apa 
și... timpul!

Pe marginea bazinului 
s-au adunat o mulțime de 
pionieri de la tabăra nr. 1, 
precum șl de la tabăra 
nr. 3. Peste cîteva minu
te, la semnalul arbitru
lui, va începe concursul 
pentru desemnarea cam
pionilor la înot pe fieca
re din cele două tabere, 
în parte.

Concurenții sint emo
ționați. Spectatorii veniți 
în număr mare, discută 
cu aprindere, fac pronos
ticuri asupra cîștigători- 
lor.

Prima probă a înotăto- 
jfeor de ia tabăra nr. 3 î 
W m liber băieți... In în
trecere intră cei mai mici 
înotători: 9—11 ani. S-a 
dat startul... Chiar de la 
plecare, Garva Mihai reu
șește să ia un avans de 
câțiva metri. Strigătele 
de încurajare nu mai 
contenesc. Mihai „trage" 
puternic. Adversarii săi 
au rămas în urmă. Avan
sul luat încă de la ole-

care și-l mărește conti
nuu. Câștigătorul este cu
noscut : Mihai Garva. 
Pentru locuri ie 2 și 3 în
să. luptă din, răaputeri 
mai mulți conoÎBaBp. Mai 
rezistent, .Banu Nfcolae 
iși întrece adversarii și 
sosește al doilea...

...Și proba de 100 m. 
liber băieți a înotătorilor 
de la tabăra nr. 1 este 
plină de dinamism. Con
curenții au de parcurs 
patru lungimi de bazin. 
După prima lungime. în 
frunte se află Come a
Constantin. La ,,întoar
cere" însă, este depășit
de Vasilescu Gheorghe 
care ia un avans de 2 
m. Lupta Intre Cornea 
Constantin și Vasilescu 
continuă. Cu puțin în ur
ma lor. se află Cornea 
Vaslle. Se pare că locul 
I, pe tabără, va fi cîști- 
gat de Cornea Constan
tin. Pe ultima lungime 
de bazin, însă, are loc 
surpriza cea mare. Cor
nea Vasf.e atacă puter
nic, trece de Vasilescu și 
de fratele său. Constan
tin. se distanțează și

pină la sosire au nai 
poate fi ajuns.

Fațâ-n față
După concurs am fă

cut o comparație între 
rezultatele tmegistrate de 
pionierii de ta ceie două 
tabere și... pronosticurile 
dinaintea desfășurării la
xei pe oraș. Favoritul 
probei da 100 m liber 
băieți este Cornea Vasi- 
le (tabăra or. 1). Timpul 
realizat de el (1:42'2/10) 
este mai bun cu 7 se
cunde decît cel realizat 
de Mitroi Dumitru. cam
pionul taberei nr. 3. Ori
cum. este destul de greu 
ce Mitroi să refacă o a- 
eemenea diferență. Și-a- 
poi. pregătindu-se temei
nic, Cornea Vasi'-e are 
posibilitatea să-și depă
șească curtnd propriul 
«record*.

Cit privește proba de 
50 m liber băieți, fără 
îndoială că Mihai Garva 
de la tabăra nr. 3 are 
cele mai meri șanse să 
se califice; chiar și pen
tru etapa regională ! In
tre timpul înregistrat de 
el și ce’. înregistrat de 
Cornea Constantin (cam
pionul taberei nr. 1). în 
cadrul acestei probe, este 
• diferență de 21’'6/10...

Așa cum v-am mai 
spus, acestea sînt doar 
pronosticuri. Nu este ex
clus insă ca oricare din
tre primii trei clasați să 
obțină rezultate frumoa
se la faza pe oraș și să 
se califice pentru faza 
Tegională a Cupei.

Noi le dorim tuturor 
succes r

EMIL DOBRESCU

lonescu Constantin, de la Școala de 7 ani nr. 23 
din București, nu se antrenează de prea multă vre
me la săritura tn înălțime. Pregătindu-se insă cu 
multă strguință, a reușit să stabilească primul „re- 
cortf personal: 1.10 m. Dar rtu va trece mult 

pină dnd loneseu va sări și mai sus!

invățați acest joc

Printre participanta la 
întrecerile de natafie, do
tate cu „Cupa Scinteii 
pionierului1*, se numără și 
Maria Săvescu de la 
Școala de 7 ani nr. 79 
din capitală, lat-o. In fo
tografie. la un antrena, 
meni, la proba de 50 m.

her. (foto din stînga).

Sentinela de noapte
Din.ra jucători alegem o „sentinelă". Sentinela 

este legată la ochi ca să nu poată vedea nimic 
(ca noaptea). La un pas de „sentinelă" se 
așază un steguleț pe care trebuie să-1 apete. La 
15—20 perși, se aș axă în cerc ceilalți Jucători. 
Intre „sentinelă" și Jucători se împrăștie pe 
jos vreascuri uscate. La semnalul arbitrului, 
cite unul din jucătorii din cerc încearcă să se 
furișeze pină Ia steguleț și să-l la. Auzind tros- 
nitul vreascurilor, „sentinela" caută să ghicea
scă după sgomot direcția de unde se apropie 
„adversarul* și întinde mina intr-acolo, strigind: 
„Stai 1". Dacă jucătorul se află in direcția indi
cată de mina „sentinelei', se oprește și iese 
din joc. Jocul continuă pină ce unul din jucători 
reușește să ia stegulețuL In seria următoare a 
Jocului acesta devine „sentinelă".

• La Constanța au 
hiat sfirșit întrecerile 
din cadru! ..Criteriului 
european** la tenis de 
masă — juniori. Ti
nerii noștri jucători 
au cîștigat toate pro
bele individuale. Da
torită acestor rezulta
te, Cupa chaltange 
„București**, oferită de 
Federația romînă de 
tenis de masă, a re
venit reprezentativei 
R.P.R. care a realizat 
49,5 puncte.

• In preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, s-au întîlnit la Moscova reprezenta
tivele U.R.S.S. și R.P.R. La capătul celor 
90 minute de Joc, victoria a revenit fotba
liștilor sovietici cu scorul de 2—0. Punctele 
au fost înscrise de Urin (minutul 10) și 
Metreveli (minutul 16).

• In finalele campionatelor republicane de 
box s-a înregistrat o mare surpriză ; tinărul 
boxer Mihai Nicolau (Energia Cîmpina) a 
îmbrăcat, la virsta de 19 ani. tricoul de 
campion. El i-a învins, în cadrul categoriei 
mijlocii, pe Dumitru Gheorghiu, lată și cei
lalți campioni, în ordinea categoriilor: Mir- 
<cea Dobrescu, Tonta Constantin, Emil 
Cișimaș, losif Mihalic, Constantin Dumitre
scu, Mihai Stoian, Șerbu Neacșu, Petre Za- 
haria și V. Mariuțan.
• Jucînd duminică, la Cluj, Csepel Buda

pesta, campiona R. P. Ungare la fotbal, a 
întrecut echipa Știința din localitate cu sco
rul de 2—1.

Construiți-Yă singuri 
ud tem de baschet

Construcția unui teren 
de baschet Wi-i de loc 
complicata. Alegeți în a- 
propierea taberei un te
ren nivelat pe care îl 
mar câți" în așa fel încît 
lungimea lui să fie de 
26 m. iar lățimea de 14 
m. (se admit variațiuni 
medii de 2'm în-plus sau 
minus la lungime și 1 m 
în plus sau în minus la 
lățime, respectîndu-se 
proporția). Dacă posibi
litățile permit, este bine 
ca terenul să fie acope
rit cu un strat de zgu
ră.

Ca utilaj, sînt necesare 
două panouri prinse pe 
picioare de lemn. Panou
rile vot avea dimensiu
nile de 1,20X1^0 m. și 
vor fi așezate la 2,75 m 
deasupra solului. Pe a- 
ceste panouri se fixează 
inele metalice cu plasă 
(coșul de baschet). Ine
lul poate fi făcut din fier 
rotund, avînd o grosime 
de 2 cm. El are diametrul 
interior de 0.45 m. Inelul 
se prinde orizontal, dea
supra marginii de jos a 
panoului.

Panourile sînt susținu-' 
te de stîlpi- Piciorul 
stîlpului se fixează în 
exteriorul liniei de fund, 
la o distanță de 0,40 m. 
Prin intermediul unor 
stinghii, panoul se fixea
ză de stîlp astfel ca în
tre panou și stîlp să fie 
distanța de 1 m, în spre 
teren.

' ■■ . .. - ■ ■■■■-■ - ■ ■■■■ ■«, i ■■ ■■

CONCURS DE JOCURI

SPORT

ORIZONTAL. — l. Competiție pen
tru pionieri și școlari cu caracter de 
masă; 2.1n poarta echipei CiCA. — 
Explozie de bucurie — Tragere la 
țintă; 3. Se luptă, de-obicei, au ata- 
canții. — Asia I 4. Oțetit. — Locul de 
desfășurare al întrecerilor din cadrul

Cupei „Scinteii pionierului*. 5. Horta 
Șerbănescu — Ceașcă — A aerisi; 
6. Cunoscută marcă de medicamente 
rominești. — Campion; 7. Cu părul
scurt — Țesătură fină. — Notă muzi
cală ; 8. Armă... atletică. — Trimis ; 9. 
La oină, — Record me nă a lumii la 
săritura in înălțime; 10- Club spor
tiv bucureștean în care activează și 
maestrul emerit al sportului, Dinu 
Cristea. — Echipa lui Tătaru ; — Am
barcațiune străveche; II. A înfrumu
seța. — Rttm. tempo, tn care se des
fășoară o întrecere sportivă dar și în
fățișare de sportiv ; 12. Așa cum sint 
baschetbaliștii. — A tremura; 13-
Ține — Categorie la box. — Măsură 
de timp; 14. Echipa ceferiștilor bucu- 
reșteni — Sport de vară-

VERTICAL 1. Adversara lolandei 
Balaș. — Deținătorul recordurilor re
publicane la 100 m și 200 m plai; 2- 
Loc de oprire. — La gimnastică; 3. 
Oraș în Suedia. — Se poartă pe piept; 
4- Distanțat. — Trage în minge I — 
...Ata. oraș în U.R.S.S.; 5. Fază la 
poarta echipei adverse- — Apă stătă
toare. — Exclamație care însoțește o 
săritură; 6. Aruncare de la marginea 
terenului. — Cenușii. — Ppmi fructi

feri; 7. Se organizează, de obicei, tn 
cinstea zilei de I Mai, 7 Noiembrie... 
— Jocul preferat al lui Constantin, 
Dridea, Ene, Alexa nd rescu.„ — Con
stantin Dumitrescu; 8. Indică locali
tăți, ape, munți. — Tria / — Echipa 
lui Petchovski; 9. Neadevărat. —s Zei 
casnici la romani; 10. Alergător... do
brogean. — Mai mult decît prăjit. — 
Cea mai lungă probă atletică de aler
gare ; 11- Iscusită vinătoare, -în mito
logie. — Una din probele de arun
care, la atletism. •— Riu in Siberia in 
apropierea Baicaluiui ; 12. Centru
sportiv din țara noastră. — Poartă Id 
...baschet! — Partener.

Cuvinte mai puțin cunoscute: sivi, 
lari. iro.

dever.it


noi despre organizația ilegală 
-----------  ' din Krasnodona comsomoh«ittor

(continuare din nr trecut)

— Ticăloșilor I șopti Serghei, cu 
buzele tremurînde Ticăloșilor I

O puternică lovitură de cizmă 
ti doborî. Cravașa începu să-i în 
sîngereze din nou trupul

— Băiatul mamei I
Mama se uită înebunită de du

rere la Serioja apoi îl imploră pe 
Podtînnîi :

— Dati-i drumul I Vă rog I
Deodată, se auzi vocea lui Se

rioja :
— Mamă, nu trebuie I Să nu faci 

asta I
Supunîndu-i-se ea se ridică în

cet în picioare și făcîndu-și cruce 
rămase nemișcată lîngă perete Cu 
ochii ficși, ea privea cum îl schin- 
giuiesc pe fiul ei.

Iar Serioja. văzînd că mama sa 
t-a înțeles și l-a ascultat zîmbi 
pentru prima oară în toate acele 
zile. Cu acest zîmbel Serioja a 
suportat toate chinurile la care l-au 
supus fasciștii sălbatici El zîmbea 
atunci cînd patru ace groase îi 
erau înfipte pînă la capăt în de
gete . zîmbea cînd îi strîngeau pi
cioarele în deschizătura ușii. zîm
bea cînd îi frigeau palmele cu fie
rul înroșit.

Torturile au durat două ore în 
cele din urmă. Podtînnîi l-a între
bat pentru ultima oară :

— Ai să vorbești ?
Serioja dădu din cap sleit de 

puteri:
— Nul
Cînd l-au scos din cabinet, el 

își pierduse cunoștința.
Vă amintiți ? In romanul lui A. 

Fadeev „Tînăra Gardă" una din 
cele mai tinere ilegaliste Tonia 
Ivanihina. mărturisește cu sinceri
tate tovarășilor ei: .Tare mi-e 
frică de chinuri. Desigur voi muri 
și nu voi spune nimic, dar mi-e 
frică...!“

Tonia era o fată plăpîndă și im
presionabilă. Cea mai mare teamă 
ti era de singe..

Fasciștii au încercat să se folo
sească de slăbiciunea Toniei. în
totdeauna era adusă ultima la in
terogatoriu. Către acea oră cabi
netul Ini Solikovski începea să se
mene cu un abator, iar hitleriștii 
păreau niște măcelari. Peste tot. 
singe... 

Tonia intra în 
cabinet pășind eu 
băgare de seamă 
peste băltoacele de 
6Înge. Apropiindu- 
se de masă, ea îș' 
ridica ochii mari 
și-l privea fix pe 
anchetator. In pri
virea ei era totul 
și ură, și uimire, 
și dispreț... Lipsea 
numai frica.

O bateau cum
plit. Odată, un fas
cist sălbatic îi rup
se cu o lovitură 
de cizmă trei coas
te. Tonia ÎȘi pier
du cunoștința. Hi
tleriștii turnaseră 
o găleată de apă 
peste ea. și, cînd 
și-a deschis ochii.

in ei erau aceeași ură, același dis
preț SS-istul trimis special de Re- 
natus pentru a împinge la maxi
mum torturile n-a rezistat acestei 
priviri. A apucat o vergea de fier 
încinsă și a împuns, o dată, de 
două ori ochii fetei. Tonia a orbit 
cu o zi înainte de execuție.

lată ce au povestit călăii despre 
interogatoriile la care a fost supus 
Anatoli Popov

Anatoli era cel mai puternic ti- 
năr din Pervomaika Polițiștii i-au 
cunoscut forța încă în noaptea cînd 
veniseră să-I aresteze. S-a dovedit 
că nu era chiar atît de ușor să-l 
aresteze pe conducătorul grupei 
din Pervomaika . patru hitleriști 
l-au culcat cu greu la pămînt

In primele zile îl aduceau pe 
Anatoli la interogator cu mîinile 
legate, temîndu-se de el Numai a- 
tunci cînd după schingiuiri cum. 
plite Anatoli abia se mai putea 
ține pe picioare călăii s-au hotărît 
să-i dezlege mîinile.

II interoga Solikovski. Aplecat 
deasupra flăcăului întins pe dușu
mea. el urla mereu :

— Ei. te-ai răzgîndit ? Spune 
care-ți sînt tovarășii ?

— Nemernicule! îi răspundea 
Anatoli Păcat că nu te-am omorît 
la timp. Nu-i nimic, au s-o facă 
alții

Apoi. Anatoli a fost atîrnat de 
minerul giurgiuveli’ de la fereastră, 
i-au strîns degetele în ușă Incer- 
cînd toate mijloacele de tortură 
șeful poliției s-a apropiat din nou 
de Anatoli. In loc de răspuns. Ana
toli l-a lovit cu piciorul. înfuriat, 
Solikovski luă o baionetă nem
țească lată de pe masă și, cu toată 
puterea, lovi peste piciorul tînăru- 
lui

In acea zi, 15 ianuarie 1943, 
Anatoli Popov împlinea vîrsta de 
nouăsprezece ani. Venindu-și în 
fire după torturile îndurate la in
terogator, el a făcut rost de un pe
tec de hîrtie și a scris cu singe: 
„Felicită-mă. mamă, de ziua mea. 
Nu plînge, șterge-ți lacrimile". Un 
polițist vecin cu familia Popov a 
consimțit să transmită scrisoarea.. 
Noaptea tîrziu. el bătu încet în 
fereastră, aruncă hîrtia și șopti: 
„Să te duci. mamă, la poliție, poate 
că vei apuca să-l mai vezi..."

De-abia atingînd pămintu! cu pi
cioarele alerga mama lui Anatoli. 
Taisia Prokofievna pe stradă Era 

o noapte cu lună plină. Ajungtnd 
în laț» clădirii poliției, Taisia Pro
kofievna văzu cum se deschise 
poa<-ta și din curte ieși un autoca
mion acoperit cu prelată care 
porni cu mare viteză spre puțul 
minei nr 5 De sub prelată se auzi 
un .-intec. Vocile răgușite ale ti
nerilor cîntau încet cîntecul favo
rit al lui Vladimir flici Lenin:

„Chinuit de neagra tiranie.
Prefer moartea glorioasă. .“
In aces’ cor Taisia Prokofievna 

a putut auzi și vocea fiului său. II 
duceau I» execuție

Oricît s-au întrecut călăii ei n-au 
reușii să smulgă nici o vorbă de 
mărturisire de la membrii . Tinerei 
Gărzi" Ei n-au avut prilej să audă 
nici tînguiri nici implorări de în
durare Cu capul sus au suportat 
torturile tinerii patrioți Ei au pre
fera: să moară decît să trădeze.

„Majoritatea covîrșitoare a mem
brilor ..Tinerei Gărzi" s-au com
portat la interogatorii cu demni
tate Cu toate torturile ei au refu
zat cu indîrjire să-și trădeze tova
rășii" — iu recunoscut călăii

Cu aceeași bărbăție au mers eroii 
la locul execuției Podtînnîi a ară
tat în timpul inchetei

„Am avut ocazia să conduc o 
dată la locul execuției un grup de 
membri ai ..Tinerei Gărzi" Am vă
zut cum anchetatorul .afacerilor 
criminale" trăgea in ei dintr-un 
„miuser" apoi îi imbrîncea in puf. 
Comsomoliștii s-au comportat cu 
bărbăție cu demnitate, niciunul din 
ei n-a cerut să fie cruțat".

Printre materialele anchetei ju
diciare făcută în cazul lui Podtînnîi 
se află o copie de pe depoziția 
SS-istului Drewitz care a făcut 
serviciul în jandarmerie. în orașul 
Rovenki în timpul ocupației După 
cum se știe aici au fost executați 
conducătorul „Tinerei Gărzi" Oleg 
Koșevoî. și Liuba Șevțova. neînfri
cata agentă de legătură a ilega
liștilor

Cu un cinism nerușinat, Drewitz 
descrie scena execuției

,.lnșiruindu-i pe arestați pe mar 
ginea unei gropi mari săpate dina, 
inte in parc, i-am împușcat pe toți. 
După aceea am observat că Ko- 
șevoi mai trăiește fusese doar ră
nit M-am apropiat de Koșevoi, 
care zăcea întins pe pămînt șl 
i-am tras un glonte în cap

Din cei impușcați în lotul al doi
lea. mi-a rămas in memorie Șev
țova Ea mi-a atras atenția prin 
aspectul ei exterior. Avea un corp 
frumos și foarte grațios o față 
ovală Cu toată tinerețea ei. ea se 
comporta cu mult curaj. înainte de 
execuție am condtis-o pe Sevțova 
la groapă, unde urma să fie îm
pușcată. Ea n-a spus nici o vorbă 
despre cruțare și a murit cu capul 
sus..."

Călăii care și-au umplut mîinile 
cu sîngele celor mai buni fii și fiice 
ale patriei, n-au scăpat de pedeap
sa cea dreaptă Spada Justiției So
vietice i-a pedepsit sever pe tică
loșii lași și trădători, pe toți aceia 
care au îndeplinit ascultători vo
ința stăpînilor lor fasciști, punînd 
la cale măcelul împotriva eroilor 
Krasnodonului.

...în umbra deasă a parcului ce 
se întinde în centrul orașului Kras
nodon. se înalță mărețul monu
ment al eroilor „Tinerei Gărzi". 
Munți de flori vii înconjoară pie
destalul monumentului Oameni din 
toate colțurile țării vin aici pen
tru a se înclina în fața acestui 
monument al curajoșilor tineri și 
tinere care și-au iubit cu abnega
ție patria și poporul

Jertfindu-și viețile pentru ferici
rea poporului, ei au devenit nemu
ritori 1

Krasnodon
K. KOSTENKO

(din „Komsomolskaia Pravda")

Au venit din patru vinturi. 
Ca un stol de porumbei. 
Mii de tineri, mii de ciuturi 
Pe-ale Vîenei largi alei.
Ciniece din lumea-ntreagă 
Intr-un singur cint se leagă,
CInt pe care-l inteleg 
Oameni de oe globu-ntreg.
Ca o floare se deslace. 
Ca un amplu steag de pace. 
Auzindu-1, omenirea
Și-a înseninat privirea.
Spune cîntecul așa :
— Pentru pace vom lupta. 
Pentru pace vom lupta !...

HORIA ARAMA

Din Maramureș
Pîn-la mare
E numai cîntec
De izvoare
Și-atitea graiuri
Felurite
Buchet de neamuri 
înfrățite.
Privește, ce mulțimi
De prunci
Crescind ca florile
Pe lunci 1
Și cintecuL
Copilărește,
Partidul nostru
11 slăvește,
Că schimbă țara
In grădină.
Cu fruntea plină
De lumină.

ION BRAD

Pe cimpu-ntins din sat la cer aproape, 
căldura verii face ape-ape.
Vin pionieri la școală. Ziua caldă 
le spune-n șoaptă parcă : „Hai la scaldă!" 
Și-acuma, știu, ori nici nu știu să-noate, 
ei împînziră drumurile toate, 
și, colo-n zare, intră pe miriște 
cînd ape-ncep în aer să se miște.
Ii scaldă vara, soarele îi Irige, 
copiii string de pe miriște spice : 
miriștea co’.ectivei n-are maluri 
și arșița îi joacă n valuri-valuri... 
Dar și cînd vor sfîrși miriștea toată 
vor merge toți la scaldă-adevărată i

Trecu prin cîmpui sur o zi de muncă. 
Spre colectivă drumu-acum II bat 
pescari vînjoși, ce, liniștit, aruncă 
năvoadele din spatele curbat.
Răstoarnă iute peștele în vase 
și-n țoc de-argint. de aur, de sidel, 
sclipesc minunile din apă scoase 
urzind culori ca un întreg gherghef.
Dai cind să plece, iată că apare 
în prag, trăaînd o undiță cu zel. 
un nou pescar — și e așa de mare 
că parcă-i numai undița de el
Că e pescar nici mai incape vorbă 1 
Nu-1 vezi ? Mai mare dragul să privești 
cum, tacticos, răstoarnă mica torbă 
din care curge-o tabără de pești.
— „Așa pescar mai rar. atunci îi spune 
socotitorul cu-n surîs discret
Acum, c-ai prins plătici și mrene bune 
să-ți trecem ziua-muncă în carnet".
... Pescarul mic, cu ciufut de mătasă, 
n-a stat degeaba pescuind la iaz.
și zvîn pe ușă, glonț el fuge-acasă 
să spuie de isprava lui de azi.

GH. D. VASILfcIn această casă de pe strada Sadovaia a locuit familia lui Oleg Koșevoi, 
și tot aici și-a avut statul major „Tinăra Gardă"
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