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6rijă pentru cartierul 
în care locuiesc

Era încă destul de devre
me, cînd qrupuri de pio
nieri și elevi de la Școala 
de 7 ani nr. 7 din Bacău 
porniseră prin cartierul lor, 
Șerbănești. cu stropitori, 
sape și răsaduri de flori în 
cîteva coșulete.

Pionierii tin foarte mult 
la cartierul în care învață 
și locuiesc. Acesta e un 
cartier nou, muncitoresc si 
vor să-l facă mai frum06.
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Iată de ce, au pornit la 
treabă de dimineață. Pen
tru ziua aceea aveau mul
te de făcut Pion erii Cel- 
mare Mircea. Dumitrescu 
Claudia și alții care sînt 
mai priceputi Ia sădirea 
florilor s-au apucat ime
diat de lucru. Treaba a 
mers cu spor pentru că au 
avut mult ajutor si de Ia 
elevele Galeriu Maria si 
Celmare Coca din clasa I-a 
care au udat toate răsadu
rile. Aici, pe strada prin
cipală au lucrat mult fete
le fiindcă băieții au avut 
destulă treabă la curățatul 
izlazului din Lunca Bistriței. 
L-au curățat de buruieni, 
de pietre si hîrtii. așa că 
izlazul a rămas curat si 
frumos.

Pentru orașul 
drag

In ultimii ani. toate ora
șele patriei noastre s-au 
îmboqățt cu numeroase 
școli noi. cu blocuri mun
citorești, cu parcuri. Ală

turi de constructori, de 
muncitori, pionierii și șco
larii dau și ei o mină de 
ajutor la înfrumusețarea o- 
rașului drag. La Tq. Mures, 
de pildă pionierii sînt a- 
ceia care înqriiesc cîteva 
d n cele mai frumoase 
parcuri ale orașului.

Pentru detașamentul 6 de 
la $coala de 7 ani nr 2. 
inqrijirea parcului C.F.R. 
este o muncă pe care o fac 
cu multă plăcere si răspun
dere. «Pionierii s-au obișnuit 
să vină cu reqularitate să 
schimbe răsadurile și să 
curețe aleile parcului. Doi 
dintre cei mai pasionați în
grijitori sînt pionieri Er
dei Gyonqy și Vass Peter.

Un alt parc frumos este 
cel din Piața EroiloT sovie
tici. Cei care îl înqriiesc 
sînt tot pionieri. însă, de la 
Școala de 7 ani nr 4 Nu 
de mult, aici s-a cosit iar
ba. iar pionierii Balint E- 
mese Derzzi Katalin, Os- 
vath Laszlo din clasa a 
IV-a si alții au strîns-o. 
Tot atunci, au mai săpat 
florile pe care Ie-au plan
tat ultima dată.

Se apropie 23 August. Asta 
Se vede și după rivna cu care 
pionierii au pornit să înfrumu
sețeze străzile fi cartierele in 
care locuiesc.

Școlii de 4

. și a 
pe olucrări 

vie.

deosebită insufietire lucres.

a construit un gard din 
pe distanța de 50 m. 
cutat diverse 
față de 5 ha.

elevii
corn. Valea Călugă-

strmgt
G.A.C. !.
început să prindă 
acum 
grîu.

Cazacu Vasile de la Școala de 4 
ani Șuhuleț, raionul Negrești, re- 
g.unea lași, ne scrie: „In pro
gramul nostru de activitate una 
din cele mai importante acțiuni 
este ajutorul pe care îl dăm la 
strîngerea spicelor de pe tarlaua 

. Și acest angajament a 
. ’ ’1 viață. Pină 

am strîns 300 kg boabe de 
Munca continuă'.

Cu
ză minerii din Valea Jiului dînd 
patriei tot mai mult cărbune peste 
plan. Astfel ei au extras 6 531 
tone de cărbune peste planul de 
producție lunar. Din această can
titate numai tinerii au dat 4.500 
tone de cărbune

Casa de copii școlari, Tr. Seve
rin. Alături de. utemiști, au luat 
parte și pionierii la strîngerea spi
celor de la GA.S. Rogova. Primele 
rezultate sînt îmbucurătoare, ei au 
strîns 225 kg boabe de grîu. S-au 
evidențiat Popescu Marin, Băje- 
naru Grigore, Horvath Gheorghe, 
Nistor Dumitru și alții.

In cinstea marii sărbători, tine
rii din regiunea Bacău muncesc cu 
entuziasm pentru dobîndirea unor 
importante succese. Organizați în 
peste 1.300 de brigăzi de muncă 
patriotică au efectuat mai mult 
de 720.000 ore de muncă volun
tară realizînd economii de peste 
6.000.000 lei.

Unitatea de pionieri nr. 5 corn. 
Burdusaci, raionul Zeletin, regiu
nea Bacău, în cinstea măreței săr
bători a poporului nostru, 23 Au
gust, a adunat 400 kg fier vechi, 

nuiele 
exe- 

«upra-

Pionierii și 
ani Nicovani, _ _____
rească, regiunea Ploești au inițiat 
numeroase acțiuni pionierești. In 
cele 11.000 ore de muncă patrio
tică ei au plivit buruienile de pe 
tarlalele G.A.C. și au colectat 
2.640 kg fier vechi. S-au eviden
țiat pionierii Tudor Costache, 
Gheorghe lacob, Rodica Greceanu, 
ioana Niță și alții.

• • »

O zi obișnuită în tabăra locală de la Școala medie nr. 4 
din Craiova. Drapelul flutură pe catarg, activitățile pio
nierești sînt în toi. Pe terenul de volei, mingea zboară din- 
tr-o parte într eita a plasei Ceva mai departe, in parcul 
care înconjoară clădirea școlii, midi naturalști robotesc pe 
lotul școlar, într-un colț liniștit corul repetă cîteva cîniece 
noi închinate lui 23 August, iar ia gazeta de perete un 
băiat preocupat prinde un articol

Deodată, mingea se oprește. Pionierul care se pregătea 
să servească spuse bucuros :

— Băieți, priviți cine a venit 1 Și erată către o tovarășă 
care tocmai se oprise în fața gazetei de perete. Dădură fuga 
într-acolo. Noua venită ere o veche prietenă a lor : tova
rășa Duțu, de la Comitetul Orășenesc U.T.M.

Activista îi privi cu prietenie :
— Bună ziua, copii I Ce-i nou pe la voi ?
Intre timp, veniseră și cei de pe lob și coriștii. începură 

să răspundă cu bogăție de amănunte și toți odată. Tovarășa 
Duțu îi ascultă cu răbdare, surîzînd. Cunoștea bine activi
tatea taberei, știa să dea sfaturi pricepute.

Discuția se prelungea. Luară toc pe cele cîteva bănci din 
apropiere. Cîțiva dintre pionierii din clasa a Vil-a îi măr. 
turisiră tovarășei Duțu o dorință fierbinte — aceea de a 
deveni utemiști. Aceasta îi interesă dintr-o dată însă și pe 
cei din celelalte detașamente.

— Este normal să aveți o asemenea dorință! Desigur, 
pînă să deveniți utemiști trebuie să mai treacă cftva timp, 
dar e bine că vă pregătiți încă de pe acum Aceasta, bine 
înțeles, învățînd cît mai bine și muncind cu entuziasm in 
unitatea voastră de pionieri 1 Dar, spimeți-mi, voi știți ce 
este, ce înseamnă pentru tineretul patriei noastre Uniunea 
Tineretului Muncitor ?

Și, emoționată însăși, tovarășa Duțu începu să le poves
tească despre anii de cruntă ilegalitate, în care uteciștii 
luptau sub conducerea partidului împotriva negrei orînduiri;

despre hotărirea i 
care ei au luptat 
mină alături de 
23 August 1944, 
borirea dictaturii 
pre cum au pornit 
ceașcă entuziaști pe 

construirii

și abnegația 
cu arma 
comuniști, 

, pentru 
fasciste : 

t apoi să 
întîiele 

socialismului 
despre cum.

mun- 
schele 

ale construirii social.smutui în 
țara noastră; despre cum, pre- 
luînd tradițiile glorioase ale ute- 
ciștilor, utemiștii luptă astăzi, 
•ndrumați de partid, în fabrici, uzi
ne. școli, pe ogoare și sn facu'.tătf, 
pentru înflorirea patriei, pentru victoria social.smului. Cn 
mîndrie, tovarășa Duțu le vorbea despre munca și succesele 
utemiștilor din orașul tor, despre brigăzile utemiste de pro
ducție din întreprinderile craiovene ș despre brigăzile de 
muncă patriotică, despre marile cantități de fier vechi co
lectate de utemiști- despre miile de ore de muncă voluntară 
prestate de ei și despre multe alte fapte ale lor.

— Ca-netul roșu de membru al Uniunii Tineretului Mun
citor este pentru noi, utemiștii, mai scump decît lumina 
ochilor. El ne dă dirzenie în lupta noastră, condusă de 
partid, pentru înflorirea patriei, ne face mai buni, mai pu
ternici. Să fii membru al Uniunii Tineretului Muncitor e o 
mare cinste, pentru aceasta trebuie să te pregătești cu dra. 
goste, cu devotament.

Pionierii ascultau emoționați. Ințeleseseră totul. Cuvin
tele activistei pătrunseseră în inima și gîndurile lor. Și, în 
ochii lor senini, hotărirea de a merita să primească și ei 
carnetul roșu de utemist era limpede, puternică.

Drum bun, dragi prieteni
La Teatrul de vară de la Palatul pio

nierilor, s-au adunai sute de pionieri și 
școlari romini și coreeni. Această intilnire 
de neuitat a fast prilejuită de plecarea in 
patrie a prietenilor coreeni. In cinstea lor, 
pionierii Capitalei au pregătit un bogat pro
gram artistic. Pioniera Adriana Cenat a 
compus și un cintec pentru copiii coreeni.

In numele pionierilor din Capitală. 
Andrei Moraru din clasa a V-a de la 
Școala medie 1. L. Caragiale, a urat drum 
bun copiilor coreeni. .Chiar dacă plecăm 
din Republica Populară Romină, a răs
puns Ri-Zang-Hi nu vom uita Partidul 
Muncitoresc Ramin care s-a îngrijit să 
avem o copilărie fericită. Ne vom aminti 
întotdeauna cu dragoste de prietenii noștri 
romini“... Și, ca de-obicei, în asemenea mo-, 
mente, au început schimburile de adrese, 
de ilustrate, de insigne... Dar, iată că a 
sosit și momentul despărțirii: flori, îmbră
țișări.

Sute de pionieri romini aa arat copiilor 
coreeni, din toată inima: .Drum bun 
dragi prieteni T

DINU ALEXANDRESCU
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La f o cu I
de tabără
al prieteniei
Dacă ar fi să i se caute un 

nume taberei de pionieri și șco
lari de ia Păltiniș, R.A.M., desi- 

s-ar potrivi cel 
totul în tabăra 
adîncească prie- 
copiilor, indife- 
care-o vorbesc.

Intr-una din zilele trecute, după 
ceremonialul de coborîre a drape
lului roșu al taberei, pionierii s-au 
îndreptat grăbiți către terenul de 
sport. Au întins cîteva pături pe 
gazonul verde, așezîndu-se în cerc. 
In mijloc, vreascurile erau așezate 
de mult. Au aprins focul. Flăcările 
se ridicau, șerpuind tot mai sus, 
ur nărite de exclamațiile de bucu
rie ale copiilor.

— Frumos e la focul de tabără I 
exclamă și tovarășul Dali Alexan
dru, activist al Comitetului regio
nal U.T.M. Și ce' minunat e că 
voi, copiii de naționalități diferite
puteți sta în jurul lui 
la fel de veseli și feri- ț» 
citi I

Firul vorbei s-a le
gat pe nesimțite. To
varășul Dali a pornit 
să povestească despre 
alte vremuri și despre 
alți copii pe care o- 
rînduirea nedreaptă a 
moșierilor și fabrican
ților i-a lipsit de copi-

gur „Prietenia* i 
mai bine. Fiindcă 
aceasta e menit să 
tema frățească a 
rent de limba pe

lărie, despre lupta neîmpăcată a co
muniștilor împotriva acestei nedrep
tăți și pentru făurirea unei aseme
nea vieți în care toți copiii să 
poată crește ca florile, fericiți.

Din toată inima au răsunat apoi, 
din piepturile copiilor adunați la 
foc, cîntecele închinate patriei și 
partidului, versurile înflăcărate 
care slăvesc lupta dîrză a înain
tașilor. S-au încins în jurul focu
lui și cîteva dansuri populare ro
mînești și maghiare. Fiecare cîn
tec, fiecare poezie și fiecare dans 
își are. însă, povestea Iui 1

Cînd, bunăoară, pioniera Carmen 
Munteanu a recitat poezia „Nepo
tul lui Doja“ de Adv Endre, toți 
au ascultat-o cu emoție. A recitat 
frumos, cu inimă. Dar mai ales, 
a recitat chiar în limba lui Adv, 
deși ea abia a început să învețe 
limba 
tîmplat 
recitat 
despre
un grup de pionieri maghiari au 
învățat cîteva cîntece populare ro
mînești ; iar pionierii romîni cîn-

maghiară 
cu Nagy Elța, 

în limba 
23 August'. De

Tot așa s-a în- 
care a 

romînă „Cîntec 
asemenea

foc CI

Sanda 
abia a

tau ceardașul cu tot atîta 
și maghiarii.

Dar dansurile ? Pioniera 
Munteanu, o fetită care 
trecut într-a IV-a, ia școală a fă
cut parte d'.ntr-o echipă de dan
suri populare romînești. Venind în 
tabără, iată că s-a apucat s-o în
vețe pe prietena ei Baiasz Elisa- 
beta și pe alte fete maghiare „Ța
rina". Au învățat apoi și alte dan
suri împreună. Sau Ciota Pante- 
limon, care a venit aici în tabără 
în pitoreștile straie romînești de 
prin părțile Topliței, a reușit să 
fie printre cei mai buni în echipa 
de dansuri maghiare 1...

Toate acestea nu vorbesc oare, 
de la sine, despre 
sigur. Iar focul a- 
cesta de tabără, pe 
care pionierii aflați 
la Păltiniș l-au în
chinat măreței zile 
de 23 August, vie
ții lor fericite, a 
fost un foc al prie
teniei, al frăției co
piilor de naționalii 
tați diferite.

prietenie ? De-

urmări 
să aibă 
asemă-

ÎOCIRI IN AER LIBER

*

In zare se vede Suhardul. La poalele lui se întinde 
oglinda Lacului Roșu Multe veți avea de văzut dacă 
•ețt porni în excursie prin aceste locuri. De-aici, se 
ajunge ușor la Cheile Bicazului iar de acolo, mai de- 
par'.e, trecind in Moldova, veți putea admira în toată' 
măreția ei Hidrocentrala V. /. Lenin-Bicaz, uriașă 
tonstrucție din anii puterii populare.

Acțiuni interesante 
în cinstea lui 25 August 
Dragă redacție

Spicele de griu cu boabe mari 
plece sub greutatea rodului bogat, 
lectiviștii G.A.C. „Veac Nou“ au

se
co- 

. _ ---------- —r_ ei
am apărut și noi, cei 100 de pionieri ai unității nr. 9. Impăr- 
țiți pe detașamente, am început munca Încă din prima zi re
zultatele au fost îmbucurătoare Am reușit să adunăm zece că
pițe de spice, ceea ce reprezintă aproximativ 250 kg boabe de 
grîu. Ca să vă scriu cine s-a evidențiat, mi-ar fi foarte greu, 
pentru că toți am lucrat bine. Și aceasta pentru că acțiunea 
„Spic cu spic, patriei snop", era organizată în cinstea celei mai 
mari sărbători a poporului nostru 23 August.

ALEXANDRU CEAPA 
cl. a VH-a,

Plopșoru, raionul Filiași, 
regiunea Craiova

și grele, începuseră să 
Nu tirziu după aceasta, 
ieșit la secerat. După

comuna

Jocul constă în aceea că 
două sau mai multe grupe 
sau detașamente de pio
nieri pornind de la același 
loc de plecare, pe 
diferite, se 
lași punct, 
nimeni (in 
arbitri) nu 
întîlnire și 
care o să meargă. Și totuși, 
cu ajutorul busolei și al sem
nelor convenționale, presă
rate din loc în Ioc, drumul 
devine cunoscut, iar locul de 
întîlnire se găsește cu mul
tă ușurință.

Pentru aceasta însă, o 
săptămînă-două înainte de 
desfășurarea jocului, ajutați 
de către tovarășii instructori, 
faceți exerciții de orientare 
cu busola și determinarea 
anei direcții de marș. Tot în 
acest timp, învățați să vă 
orientați după diferite sem- 
■e convenționale.

Paralel cu pregătirea 
participanților la joc, o echi
pă de arbitri' (cîte un arbi
tru pentru fiecare grupă sau 
detașament) stabilește locul 
de întîlnire. precum și dru
murile pe care 
meargă fiecare

drumuri 
întîlnesc în ace- 
La plecare însă, 

afară doar de 
știe nici locul de 
nici drumul pe

trebuie să 
grupă sau

detașament. Se va 
ca traseele deosebite 
obstacole și distante 
nătoare. Este bine ca locul 
de întîlnire să se fixeze în 
marginea unei păduri, intr-o 
poieniță sau pe malul unei 
ape. In orice caz, terenul 
respectiv să ofere posibilita
tea organizării unor între
ceri sportive, a unui foc de 
tabără. ~ 
cel mai

Cu o 
șurarea 
trasee ascund plicuri în di
ferite locuri și aranjează 
semnele convenționale de-a 
lungul drumului. Tot ei, în
fig, la locul de întîlnire. un 
steag.

In ziua desfășurării jocu
lui copiii se string la locul 
de plecare. Se dă fiecărei 
grupe sau fiecărui deta
șament cîte o busolă și 
un plic. In el se găsesc 
primele indicații: pnghiul de 
marș pe care trebuie să 
meargă, distanța la care 
vor trebui să caute cel de 
al doilea plic. In plicuri se 
pun și unele întrebări din 
activitatea pionierească sau 
legate de întîmpinarea zilei

Pregătirile se fac în 
mare secret.
zi înainte de desfă- 
jocului, arbitrii de

de 23 August, la care sa 
răspundă pionierii din gru
pă sau detașament. Răs
punsurile se dau la posturi
le de control instalate pe 
fiecare traseu, cîte unul, și 
formate din cîte un instruc
tor de detașament și un 
profesor. La postul de con
trol se face pauză 10 
nute.

Fiecare șef de echipă 
iren ” ‘‘ni „cerc 
în timpul marșului, 
merge înainte și vor observa 
semnele convenționale de 
pe itinerarul lor.

întrecerea 
de jucătorii 
primii la locul de întîlnire, 
au mers pe drumul indicat 
de unghiurile de marș și 
au respectat întocmai indi
cațiile din plicuri. Pentru o 
mai bună apreciere a rezul
tatelor se poate stabili și 
un punctaj. Celor care n-au 
găsit plicurile, deși au so
sit primii la locul de întîl
nire. nu li se acordă nici 
un punct. Aceștia, probabil, 
au aflat înainte locul de 
întîlnire și au mers într-a- 
colo fără să mai țină sea
ma de indicațiile prevăzute 
în fiecare plic.

mi*

nu-

vor

este cîștigată 
care au sosit

SCHIȚA Dt 
JTINEPARa 
GRUPE! 1.

(de remarcai 
câ celelalle 
grupe parti- 
cipanfe vor 
a vea o/fe 
Umerarii, efor 
de lungimi 
e ra ti -)

oo o°o

locul 
SOUR"
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locui Dt Pitcsne
legenda

______ continuați drumul _ Htica pădur/t . 
fș}-» plicul se of Id In fată Io 5 P°Ș' ■

350°° unghiul de mari 850 rnei/m fald de direcția NORD.

Concursul nostru
Pînă la concurs mai sint multe 

locală se discută numai despre aceasta.
— Ai citit Cintecul de leagăn al Doncăi ?
— Se poate ? In afara listei cu cărți recomandate eu am 

citit și o carte nouă „Copii in august", Acum a apărut. Mi-a 
adus-o fratele meu de la oraș.

Si așa pionierii din detașamentul nostru se sfătuiesc ce să 
mai citească, asupra cărei poezii să se oprească mai mult. Ei 
vor ca la concursul „Drumeții veseli" cu tema „Oglindirea zi- . 
lei de 23 August în poezia romînească" să se prezinte foarte 
bine. Fiecare detașament vrea să fie primul, așa că „lupta" 
va fi strînsă. In afară de aceasta in tabără se mai pregătește 
și o serbare, un album cu fotografii reprezentînd realizările 
regimului de democrație populară. Vrem ca a 15-a aniversare 
a eliberării patriei noastre s-o întîmpinăm așa cum se cuvine.

MARIA BUȘTIUC 
instructoare superioară. Școala 
de 7 ani, comuna Popricani, 

regiunea Iași

zile, dar în tabăra noastră

CENTRU 0EKUCT &
Text: Constantin Teodori Muzica: Laurenjiu Profeia

Ritornelle r •—3—.
Allegro

Tam ta ta ta ta Cfa-tati cu noi co-pii Tam ta ta ta ta Slă-viți mă- 
Strofo

-rea -

sprîn - teni hei- <57 din piep-turi cîn-tu!

ne na- fc $e! to • ba,

Pen-tru Au-gustdo-uâ-zeci și trei.__

Pen -tru Au - oust do - uă - zeci și

Și din piepturi cin - tu!

Tam, ta-ta-ta-ta, 
cîntați cu noi, copii, 
T am-ta-ta-ta-ta, 
slăvifi măreața a !

I
Bate vesel toba, goarna sună, 
trec pionierii sprinteni — hei ! 
și din piepturi cîntul viu răsuni 
pentru August 23 1

II
Șoimii sovietici fi părinții 
au răpus dușmanii cei mișei 
și ți-am pus cununa biruință 
Ție August 23 !

III
Pentru libertate, pentru viață, 
a-nfruntat partidul ană grei

măreață,și ne-a dăruit o zi 
zi de August 23!

IV
Flutură pe piepturi 
din stindardul roșu 
roșia cravată ce vorbește 
despre August

vulturește,
scump crîmpei,

23!
V

anii, tînăr ciutul, 
porumbei ;

mereu mai sus avlntul

Tineri ne sint 
visurile stol de 
vom purta 
dat de August 231

VI
Ne-a-nvățat partidul, drag părinte, 
să ne fie fapte cu temei, 
să păstrăm în inimi girul fierbinte 
pentru August 23 !
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— Să începem de aici...
Și, pe rînd, au stabilit locul fiecărui detașament și 
_1 condițiile întrecerii. De aici au pornit și dis-

Bătuse vîntul cîteva zile la rînd și din 
cînd î.n cînd plouase. Apoi, vremea s-a în
dreptat și oamenii au ieșit din nou pe cîm®. 

Colectiviștii de la gospodăria agricolă colec
tivă „7 Noiembrie* dn Vișina, regiunea 
tești, au ieșit la secerat. Grîul se cam 
curcase și treaba a mers mai greu, iac 
cîmp au rămas multe spice.

— O să ne facem timp să le stringent, 
hotărît colectiviștii.

mai ales 
cutiile.

— Eu cred c-ar fi bine, a început Ionescu Zenovia, 
pionieră în clasa a VII-a, ca cei din detașamentul 2 
să treacă o parte la detașamentul 1 și alta parte la 
detașamentul 3. Ei sînt mai mici și n-or să poată 
cîștiga întrecerea...

Și alții au împărtășit părere» Zenoviei. Numai că 
pionierii din detașamentul 2 n-au primit.

— Sîntem doar un detașament, o să lucrăm ca și 
voi< poate chiar... mai bine.

Și-au început Lucrau de zor, și nici nu-și dădeau 
seama că soarele arde și se ridică tot mai sus- Doar_ 
cînd au terminat, au văzut că-i vremea prînzului. în
călziți, dar bucuroși că făcuseră ® treabă bună s-au 
așezat la umbră.

— Ei, să vedem cine • cîștigat întrecerea...
— Mai întîi să vedem cM ăm reușit să strîngem...
Și, în timp ce se odihneau, au făcut fel de fel de 

socoteli.
— Va să zică, pînă acum am strîns în 500 kg 

spice. Aste înseamnă că putem să mai strîngem peste 
1.000 de kilograme 1...

— Să pregătim și un program artistic Pe care să-l 
dăm la arie...

— Da. să facem colectiviștilor o surpriză.^

Era dimineață tare, cînd. de Pe ulițele comunei, pio
nierii, unul cîte unul, se îndreptau spre tabără. AuzL 
seră despre spicele rămase pe cîmp și hotărîseră să 
meargă să le strîngă. Era răcoare ?>■ nici nu și-au dat 
seama cînd au ajuns la miriștea colectivei-

Grupul pionierilor de la tabăra Școlii 
medii nr. 1 urmărea cu atenție explica
țiile maistrului topitor. Căldura și do
goarea cuptoarelor îi reținea la dis
tanță. Cu toate acestea, toți priveau 
curioși spre ferăstruica cuptorului în 
care clocotea oțelul...

Trebuie să vă spun, că pionierii erau 
într-una din secțiile Uzinei .7 Noiem
brie" din Miercurea Ciuc. Toți erau 
mîndri că recunoșteau în maistrul care 
le explica, pe tatăl pionierului Dany 
Miklos din clasa a VII-a B. Ca și tatăi 
său. Miklos îndrăgește, încă de pe 
acum, profesia de topitor. De data 
aceasta el a avut un prilej minunat să 
povesteas&ă colegilor săi tot ce știe 
despre topitorie șl strungărle. Secțiile 
acestea le cunoaște bine pentru că de 
cîtlva ani vine mereu pe-aici... In aceste 
secții, copiii au întîrziat mai mult. La 
turnarea șl strunjlrea pieselor ai multe 
lucruri interesante de văzut 1 La început, 
pionierilor le venea greu să creadă că 
din metalul topit iese după cîteva ore. 
din mîinile muncitorilor, o piesă gata 
sau chiar o mașină complicată. Cît s-a 
minunat pioniera Albert Magda și Bany 
Viorica de mașina de sfredelit fier și 
de aparatele de sudură.

Ziua aceea a fost pentru pionieri un 
prilej de a aduna o mulțime de im
presii despre harnicii și destoinicii 
muncitori, despre munca lor, dar, nu 
numai atît. A fost și un bun prilej ca 
multi dintre ei să se gîndească și la 
profesia pe care o vor învăța.

Pionierul Dany Miklos vrea să fie to
pitor. El a arătat colegilor lui ce fru
moasă e profesia pe care o va urma. 
Și le-a spus chiar, că anul acesta va 
merge la școala profesională de pe

La local de muncă 
al părinților 

lingă Uzinele .Steagul Roșu* din Ora
șul Stalin. Dar nu va merge singur : 
pionierii Nagy losef și Szabo Iosif, tot 
din dasa a VII-a B, sînt și ei hotăiiți să 
învețe la aceeași școală profesională.

Asta pentru că pe Nagy încă mai de 
mult a început să-l atragă strungăria, 
iar pe Szabo turnătoria. Vizita aceasta 
pe care au făcut-o la uzina din oraș a 
ajutat pe cei trei colegi să-și întă
rească hotărîrea luată în alegerea unut 
drum bun în viață. Toți trei doresc ca 
după ce vor termina școala profesio
nală să se întoarcă la uzina din orașul 
lor. Să se întoarcă pregătiți, demni, să 
tie schimbul părinților lor.

«PONDENTILOR

u
■J

FOILETON

■I
Subsemnata Puica Lină, 
De profesie... găină, 
Născută în Tătărași, 
Și cu domiciliu-n lași, 
(Amănunte dacă vreți, 
la etajul II — coteț), 
Pentru că am un motiv 
(e drept, cam subiectiv) 
Cer un lucru important: 
Vreau o viză de flotant 
Pînă pe la iarnă doar, 
Pe un splendid lot școlar, 
Că-i lăsat, din fericire, 
Mai de mult în părăsire. 
Orătăniile toate
Aflînd că-i rost de bucate 
Dau de peste tot năvală 
Intr-o cruntă-nghesuială. 
Deci, eu fac petiție 
Pentru repartiție. 
Ca să ciugulim doar noi, 
Cele din etajul II. 
Fiindcă nu ne lasă rece, 
Că cei de la ,,15" 
(nu găsesc o rimă-n ,,oli“ 
să spun că-i numărul școlii), 
Au făcut un „efort mare*1 
S-avem toate de mîncare, 
Le vom face un cadou : 
Fiecăruia un ou. 
înainte de-a semna,
Vreau să vă mai zic ceva : 
Cum spuneam, pe-aici e bine, 
Bălăria ne convine.
Numai mărăcinii-s multi 
Și nu poți să mergi desculț, 
într-o zi-ncepusem treaba, 
Să-i mai smulgem, dar... degeaba. 
Singure nu avem spor.
De-asta — am cere-un ajutor 
Dacă s-ar putea cumva. 
Dacă nu, stăm noi și-așa. 
Nici n-avem de fapt habar 
Că e doar... un lot școlar.

Cu stimă

Săptămînal, în noianul 
de scrisori care sosesc 
pe adresa redacției_ noas
tre, se află, cu regulari
tate, și cîteva ale căror 
semnatari adaugă, ală
turi de numele lor : „Clu
bul corespondenților" — 
Școala medie nr. 2, „Fra
ții Buzești", Craiova. 
Pline de fapte interesan
te din viata unității lor 
de pionieri, scrise 
cu fndemînare 
scrisori sînt citite 
cere și. adeseori, 
coloanele gazetei

Dornici să cunoaștem 
activitatea pionierilor din 
acest Club al corespon
denților, am vizitat. nu 
de mult, unitatea respec
tivă. Aici am aflat multe 
lucruri folositoare și 
tru alte unități de 
nieri.

Acest club a luat 
ță în anul 1957, din 
țiativa 
conducere al 
Scopul urmărit a 
girea schimbului 
periență cu alte 
din țară și chiar de peste 
hotare, din țările socia
liste. In clipa de față, 
clubul are 40 de membri. 
Condițiile pe care tre
buie să le îndeplinească 
aceștia sînt : să învețe 
bine, să fie fruntași în 
activitățile pionierești, și 
...să scrie I De activitatea 
întregului club răspunde 
pionierul Mitrănescu Li
vro, membru al colecti-

vioi, 
aceste 

cu plă- 
apar în

pen- 
pio-

fiin- 
ini- 
decolectivului 

unității, 
fost lăr- 
de ex- 

unități

vului de conducere al 
unității, cel supranumit 
cu prietenie de către to
varășii săi „Omul cu 
1.000 de idei*. După cum 
mărturisesc teancurile de 
scrisori de răspuns pri
mite de membrii clubu
lui, ei au mulți prieteni, 
pionieri atît în țară cît 
și peste hotare De ase
menea. foarte multe sînt 
și scrisorile prin care se 
răspunde corespondente
lor adresate unor redac
ții de ziare și reviste.

Despre ce scriu pionie
rii unității de la „Frații 
Buzești"? Firește, despre 
activitățile lor pionierești 
cele mai interesante, ce- 
rînd, 'în același timp, 
sfaturi în legătură cu 
probleme care-i intere
sează. De pildă, în luna 
mai, cînd în unitate se 
pregătea o adunare în
chinată bogățiilor și fru
museții regiunii lor, Cra
iova, 
unui 
din 
date 
ionul 
Numaidecît, acest 
pondent, pionierul Cio- 
nof Petru, s-a apucat de 
lucru. S-a documentat, ă 
studiat, și, în cele din 
urmă, le-a trimis o ade
vărată lucrare 
raionul Caracal, 
a contribuit la 
adunării

Cît privește

clubul s-a adresat 
corespondent al său 
Caracal, cerîndu-i 

despre orașul și ra- 
cu acest nume, 

cores-

despre 
ceea ce 

reușita

Cît privește scrisorile 
schimbate cu prieteni de

peste hotare, un loc deo
sebit îl ocupă corespon
dența cu pionierii din 
Uniunea Sovietică. Peste 
150 de scrisori au primit 
numai de la începutul 
anului 1959 și pînă acum 
de la pionierii sovietici. 
Cu ajutorul acestor scri
sori, s-ar putea alcătui o 
adevărată hartă a Uniu
nii Sovietice 1 Ștampilele 
de poștă indică nenumă
rate localități sovietice» 
Moscova, Kaluga. Riga, 
Krasnoiarsk, Dneprope
trovsk, Celiabinsk, Sevas
topol și chiar Komso
molsk pe Amur 1

Trebuie, în 
să amintim 
care fac parte din 
bul corespondenților 
la „Frații Buzești" 
modești și au mult 
de răspundere. In scriso
rile lor nu se laudă, cî 
vorbesc cu măsură nu
mai despre fapte adevă
rate. bine verificate, des
pre care sînt siguri că-î 
pot interesa și pe alții.

In încheiere, dragi ci
titori, iată, din nou. dacă 
vreți să corespondați cu 
ei. în vederea întîmpină- 
rii zilei de 23 August, 
adresa lor exactă : Uni
tatea de pionieri de la 
Școala medie nr. 2 „Fra
ții Buzești". orașul Cra
iova, regiunea Craiova. 
PENTRU „CLUBUL CO
RESPONDENȚILOR".

încheiere, 
că pionierii 

Clu- 
de 

sînt 
simț

I'
ȘÎ

<>

bună 
prie*

organizeze 
tabără ale 
pionierului" , 

zi și la 
vor trebui

Focul de 
tabără al 
„Scînteii 
pionierului

i 
o 
c
<•

(I
<1

PUICA LINA

SANDU ALEXANDRU
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Avem o veste 
pentru voi, dragi 
teni !

Ascuțiți-vă creioane- 
le, deschideți carne
țelele voastre de în
semnări și notați :

In cinstea măreței 
sărbători a eliberării 
patriei noastre, 23 A.U-» 
gust, se vor aprinde 
iar flăcările tradiționa
lului foc 
„Scînteii 
organizat 
Comitetul 
U.T.M. 
Palatul

Locul 
pionierii

de tabără al 
pionierului" 

împreună cu 
' orășenesc 

București 
pionierilor.

de întâlnire* 
bucureșteni îl 

știu din anii trecuți : 
PALATUL PIONIERI- 
LOR.

Data și ora exactă s 
DUMINICA 16 AU
GUST ORELE 18.

Unitățile de pionieri 
din restul țării care ho
tărăsc să 
focuri de 
„Scînteii 
în aceiași 
aceiași oră 
să anunțe neîntârziat re
dacția, în scris, pentru 
a primi 
venite.

Focul 
„Scînteii 
va prilejui 
aceasta, un bilanț al ac
țiunilor pionierești pen
tru cunoașterea patriei 
noastre dragi, a ora
șului, satului și ținutu
lui natal, a tot ceea ce 
e nou în viața și în în
fățișarea acestora ca 
urmare a operei cons
tructive înfăptuite de 
harnicul nostru popor* 
condus de partid, pe 
drumul deschis de Au
gust 23. Odată cu flă
cările jucăușe ale fo
cului de tabără se vor 
ridica pînă la cer cîn- 
tecele voastre și versu
rile înflăcărate, închi
nate cu recunoștință* 
patriei și partidului 
drag, pentru copilăria 
voastră fericită.

Pregătiți-vă, așadar* 
încă de pe acum, să 
luați parte activă la fo
cul de tabără al „Scîn
teii pionierului". A mă-* 
nunte despre desfășu
rarea lui veți afla în 
numerele noastre vii
toare. Urmăriți-le cu 
atenție !

îndrumările cu*

de tabără al 
pionierului** 

de data

i
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u 
u
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<>
0
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Oamenii muncii întîmpînă marea sărbătoare — 23 August
Utemistul din 

Luncavița
A sco« capul printr-o des

chizătură aflată pe fundul 
vaporului: a apărut mai iu
tii • bască inegrită de ulei 
și funingine, apoi • frunte 
lată, tăiată in două de o cută 
adincă. apoi fața. Am discu
tat apoi citeva minute. Am 
discutat, este un fel de a 
spune, pentru că acolo. în 
pin'ecul vasului. păcănitul 
ciocanelor pneumatice, te o- 
bligă să-ți înțelegi vecinul 
mai mult după mișcarea bu
zelor

J>-- 5 sarea orașului Sighișoara. Vechiul burg medieval a devenit azi centru industrial. Aici a fost construit în anii puterii
populare marele Combinai de ceramică. Și tot Sighișoara se oa rrindri in curind și cu un mare Combinat pentru produse de sticlă.

— Ce lucrezi ?
— Fac toaleta vasului.

mi-au răspuns bazele lui Vi
sile Hristache. iar ochii ii 
sclipiră veseli.

— Cum adică ?
In loc de răspuns, carul 

dispăru din nou. M-am aple
cat ți m-am uitat după el. 
Hristache lucra la dublu 
fund al vasului. In spațiul 
mic care se află intre cele 
două funduri ale vasului, 
Hristache trebuia să stea 
lungit pe spate. Imi luă 
mina ți mi-o puse pe o bocii 
abia sezisabilă. existenta pe 
peretele vasului

— Trebuie să dispară ! am 
ghicit eu din mișcarea buze
lor Iul Totul trebuie să fie 
neted, lucios, perfect. Aceas
ta fac eu_

De la comitetul U.T.M. al 
Șantierului Naval Galați am 
aflat că este unul din cei 
mai harnici tineri muncitori 
de la cargou. Venit din co
muna Luncavița in 1953. a 
făcut ucenicie aici, iar in 
1956 a ajuns lucrător. In a- 
cest timp ți-a lămurit părin
ții care au ajuns astăzi unii 
dintre cei mai harnici colec
tiviști din Luncavița. La 
toamnă pleacă in armată, 
cind se va .întoarce vrea 
să-ți termine liceul iar apoi 
să devină student la invăță- 
tnintul fără frecvență.

— Trebuie să învăț, să 
capăt noi cunoștințe, să mă 
specializez. Partidul a luat 
de curind noi măsuri pen
tru imbunătățirea condițiilor 
noastre de trai. Aceasta pre
supune o productivitate ridi
cată. un preț de cost scăzut. 
Pentru a realiza aceasta este 
nevoie de oameni cu o cali
ficare superioară. Un astfel 
de om vreau să fiu ți eu.

PETRE CRING

VEȘTI DIN ȚARA

inele „Electroputere'-Craiova se în- 
criu in rindul mărețelor realizări ale 
egimului nostru. Din această uzină, 

pleacă și în alte țări, transformatori 
de mare putere, aperetaj electric ultra mo
dern. motoare electrice, ducînd odată cu 
ele și faima industriei noastre puternice.

Acum in preajma celei de-a 15-a aniver
sări a eliberării patriei noastre, și mai ales 
in urma recentei plenare a perfidului nostru,
colectivul Uzinelor ..Electroputere" răspunde 
prin fapte, grijii părintești a partidului nos
tru. fa*ă de continua îmbunătățire a con
dicilor de trai a celor ce muncesc.
Sectorul transformatori — 
sectorul tineretului

Aici munca e aproape în întregime me
canizată. Tinerii din secție urmăresc 
doar mersul mașinilor pe care le con
duc cu pricepere.

In hală intră un vagon împins ușor de o 
locomotivă. Macaraua intră în funcțiune și 
așa za pe platforma vagonului 3 transfor
matori de 315 KvA. Toți tinerii urmăresc 
cu atenție încărcarea noilor produse desti
nele R.D. Germane. Constantin Anghel, se
cretarul organizației U.T.M. oprește mașina 
la cere lucrează, ia o cretă și scrie cu litere 
mari pe peretele vagonului : „Realizat în 
cinstea lui 23 August din materiale econo
misite și prin muncă voluntară*.

In căutarea noului

Cțomunistul Cavrilă Avramescu de ta 
sectorul aparataj, stă aplecat deasupra 

' unor schițe. Lucrează la cea de e 
14-a inovație a sa din acest an. Prin 

această inovație, se obține reducerea 
totală a întrebuințării unui material scump

(micafoliu) la construcția electrocarelor ce 
aduce economii anuale de peste 23.000 lei. 
A trecut de mult ora schimbului dar mai
strul Gavrilă Avramescu, înconjurat de un 
grup de tineri din brigada specială de aju
torare a inovatorilor, continuă să deseneze, 
să calculeze, să probeze. Și el e antrenat 
în iureșul întrecerii socialiste pornită ta 
uzină pentru a îndeplini prevederile Plena
rei C-C- al P-M.R. din 13—14 iulie a.c., de 
a se obține pînă la sfîrșitul anului în întrea
ga țară economii peste cele planificate de 
un miliard lei.

Printre uriași

In sectorul în care se execută pentru 
prima oară în țara noastră locomotive 
electrice Diesel de 2.100 C.P. te simți 
ca un Guliver în „Țara uriașilor". 

Totul e de dimensiuni uriașe : pe strunguri 
verticale se răsucesc piese de mii de kilo
grame, pe raboteze se plimbă piese de 7—8 
metri, iar alte piese sînt atît de mari îneît 
ele stau pe loc și mașini speciale circulă în 
jurul lor, găurind, tăind, sudînd, lustruind. 
Și deasupra tuturor, stă scris angajamentul 
uzinei „Pînă la sfîrșitul anului să reali
zăm peste angajamentele inițiale, economii 
de 408.000 lei".

★
In Uzina „Electroputere* Craiova. în fie

care secție, sector sau atelier, tineri și vîrst- 
nici, comuniști și utemiști, sub conducerea 
organizațiilor de partid, se străduiesc să 
răspundă prin fapte, măsurilor luate de par
tid pentru continua îmbunătățire a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

GH. ANGELESCl)

La 24 iulie la Hunedoara au în
ceput probele la cald ale noului 
laminor de 650 mm. Aparatele de 
comandă și control ale noului la
minor reprezintă un înalt grad de 
automatizare și mecanizare a pro
cesului tehnologic.

Zilele trecute colectivul fabricii 
de antibiotice din Iași a obținut uti 
nou succes în cinstea zilei de 23 
August : s-a realizat prima șarjă in
dustrială de tetraciclină — un nou 
antibiotic, superior celorlalte folo
site pînă în prezent.

De curind a fost dată în folosință 
noua uzină de apă din Cernavodă. 
Construită după un proiect sovie
tic, uzina funcționează semi-automat 
iar în ultima fază va fi complet 
automatizată.

COPILĂRIE

Romînia 
mortalității 
ropa. In

deținea recordul 
infantile în Eu- 

anii 1929—1939 au 
murit, peste un milion de copii 
sub vîrsta de un an. Numai în 
anul 1937 în Romînia s-au năs
cut 601,302 copii și au murit 
377.812. Mulți puteau fi sal
vați dacă aveau asigurate un 
minim de asistență medicală.

— Munca copiilor era specu
lată sîngeros de către patroni. 
In fiecare din cele 100 de țe
sătorii bucureștene, 100-200 de 
copii între 10-16 ani, lucrau 
cîte 12 ore ziua sau noaptea. 
Pentru munca lor primeau ju
mătate din salariul cuvenit unui 
matur. Despre concedii de odih
nă nici nu putea fi vorba.

QLiua JH alinei
<i>. <Ț>. di.

In prima duminică a lunii august, a fiecărui an, pe catargele 
navelor din toate porturile țării flutură marele pavoaz. în această 
zi se sărbătorește Ziua Marinei Republicii Populare Romine

Mcrina R.P.R are numeroase tradiții de luptă încununate de 
glorioasele fapte de arme săoîrșite de marinarii bomini alături 
de cei sovietici in lupta pentru zdrobirea fascismului hitlerist. 
La acestea se adaugă și succesele de seamă dobindite de ma
rina noastră comercială care duce produsele rominești peste mări 
și oceane.

Slujitori devotați ai poporului muncitor, marinarii R. P. Ro
mine se bucură de o nețărmurită dragoste din partea oamenilor 
muncit care in această a fi felicită din inimă pentru succesele 
obținute.

Datorită dezvoltării rețe.ei 
sanitare, mortalitatea infanti
lă a scăzut la 6,9 la sută. 
Boli care altădată secerau vie
țile a sute de mii de copii, 
anghina difterică, tifosul exan- 
tematic, febra recurentă, vario
la, malaria, sînt ca și dispă
rute.

— Pe întreg cuprinsul țării 
există aproape 24.500 instituții 
de învățămînt preșcolare, ele
mentare, medii, serale, tehnice 
agricole, industriale, de ucenici 
etc. Ele sînt frecventate de pe
ste 2.500.000 de elevi. Zeci de 
mii de elevi locuiesc în inter
nate, iau masa la cantinele 
școlare și primesc burse de stat.



Lunta 
pentru eliberarea 
patrioților greci, 

continuă

începu!

O indignare profundă a cuprins pe toii oa
menii cinstiți- la aflarea vestei despre con
damnarea Iui Manolis Glezos și a celor
lalți patrioți greci. Sentința de condamnare 
a lui Manolis Glezos la 5 ani închisoare, 
urmaț) de 4 ani deportare într-un lagăr de 
concentrare și la privarea de drepturi po
litice pe timp de 8 ani. precum și condam
narea la închisoare pe viață a lui Vutsos 
și Trikalianos, constituie o rușine pentru 
autoritățile din Grecia care au luat astfel 
de măsuri represive împotriva forțelor de
mocratice și patriotice din această țară. 
Procesul de Ia Atena, așa cum a remar
cat întreaga opinie mondială, a avut ca 
scop încercarea de a stăvili creșterea for
țelor democratice și progresului și de a 
înăbuși glasul și voința maselor.

Transformîndu-se în acuzatori, patrioții 
greci au demascat adevăratele scopuri ale 
reacțiunii din Grecia: transformarea Gre
ciei într-o bază militară, instalarea în acest 
stat a rampelor de lansare de proiectile 
teleghidate etc. Reacțiunea de la Atena 
ir încercat să lovească și să discrediteze 
|Bktidul Comunist din Grecia.

Iată ce a declarat Vutsos : ,,Partidul meu 
— Partidul Comunist din Grecia — este un 
partid patriotic, un partid popular, un par
tid care luptă pentru interesele poporului.- 
Sînt membru al Partidului Comunist din 
Grecia și sînt gata să mor pentru parti
dul meu". Aceste cuvinte constituie o a- 
devărată pildă de bărbăție și curaj în lupta 
pentru interesele poporului. întreg poporul 
grec s-a putut convinge încă odată de fer
mitatea și patriotismul fierbinte al comu
niștilor.

Procesul de la Atena s-a terminat, dar 
lupta oamenilor cinstiți pentru eliberarea 
patrioților greci, n-a luat sfîrșit. Astăzi, 
organizațiile democrate și sindicale din 
Grecia, cuprinzînd pături largi ale popu. 
lației- cer cu Insistență eliberarea lui Ma
nolis Glezos și a celorlalți patrioți greci. 
Procesul, așa cum subliniază ziarul „Ane- 
xartitos Typos", a dat un nou impuls lițp- 
tei pentru libertățile democratice, ridică 
noi forțe în această luptă.

Săptămina trecută forțele militare aeriene 
americane au încercat de patru ori să lanse
te racheta „Atlas" Din cauza unor defec- 
Uuni tehnice aceasta n-a putut să se ridice 
me pe platoul de lansare. Racheta .Junon 11“ 
a fost făcută să explodeze recent in aer In 
timpul lansării Intrucit ea își „căpătase o în
clinație periculoasă spre pământ". Racheta 
„Polaris" a fost de asemenea distrusă in aer 
de către specialiști. în clipa în care și-a luat 
zborul înainte de termen.

In fața atlior lansări nereușite chiar presa 
americană a fost nevoită să afirme că săptă- 
mîna trecută a fost „Săptămina rachetelor 
de proastă calitate" titlul pe care îl poartă 
un articol consacrat acestor eșecuri. De alt
fel nu e singura săptămână.

7 bătăi de orologiu și 
secularul oraș Viena și-a 
deschis porțile primitoare 
în fața zecilor de mii de 
participant la cel de-al 
VII-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studen
ților. Reprezentanți a pes
te 1.200 de organizații de 
tineret, din 120 de țări, 
de cele mai diferite con
cepții politice și religioase 
s-au întîlnit aici să-și ma
nifeste dorința lor de pace 
și prietenie.

Timp de 10 zile Viena 
e în stăpinirea tinerilor 
veniți din cele 5 conti
nente. Alături de ei sînt 
tinerii vienezi care și-au 
primit oaspeții cu bucurie, 
conducîndu-i pe aleile 
Praterului, spre -Wiener 
Stadion"

Emoționantul moment 
de deschidere al Festiva
lului a fost înălțător. 
Fiecare delegație a adus 
cu ea ce are mai repre
zentativ în țara sa: Bra
zilia dansurile ei pline 
de vervă. RP Chineză 
arta sa milenară. Italia 
cu tabloul Coliseumului. 
Uniunea Sovietică, con- 
structoarea comunismu

lui. cu simbolurile știin
ței și tehnicii celei mai 
avansate din lume fsput-» 
nikul și racheta), R. P. 
Romînă cu minunatele 
costume naționale purtate 
de băieți vînioșî și fete 
mindre.-

Aplauze entuziaste sa. 
Iută mesajul adresat 
participanților la Festival 
de N. S Hrușciov. pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al U R S.S.

In toate limbile pă- 
mîntului răsună cuvintele

scumpe tinereții .Pace și 
Prietenie" $i in sunetele 
ce’ebrului vals al lui 
Strauss, „Dunărea Albas
tră", valsează tineretul 
lumii, sub revărsarea mii
lor de rachete ale focu
lui de artificii...

De a doua zi a început 
programul Festivalului 
care e de o bogăție și de 
e varietate ce pune în 
mare m.'ur'ătuiâ pe a. 
cei care ar dări șă iacă 
* alegere. Dfr prima zi 
solii artei romînești și-au
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—
inceput programele ar
tistice alături de tinerii 
d.n alte tari s-iu des
chis concursurile artistice 
internaționale și expozi
țiile, tinerii romîni parti
cipă la întîlnirile pe 
profesii și interese, jar 
sportivii au început în
trecerile prietenești.

Al VII-lea Festival 
Mondial se desfășoară cu 
entuziasm, străbătut de 
dorința fierbinte a tine
rilor din întreaga lume: 
„Pace și Prietenie".

De la prietenii de peste hotare

Prietenii voștri mai mici dm R.P. Ungara petrec 
zile minunate in locurile pitorești ale (ăni.

SPUTNIK PIONIER 1
Membrii cercului de aeromo- 

delism de la stațiunea tineri
lor tehnicieni ai școlii din Ko- 
stirov, un orășel lîngă Mos
cova, aveau un gînd îndrăzneț: 
să construiască un sputnik. Ni
meni nu și-a închipuit că e ușor 
dar au pornit Ia lucru cu cu
raj și pasiune și după trei luni 
de muncă încordată au izbutit. 
Racheta lor de mărime mijlo
cie avea primele două trepte 
prevăzute cu parașută iar a 
treia treaptă era un satelit.

La șapte secunde după lan
sare motorul primei trepte a 
încetat să funcționeze și a fost 
înlocuit de at doilea. După 13 
secunde și acesta a amuțit, iar 
pe cer s-a declanșat un meca
nism care a lansat un satelit. 
Aproape în același timp s-a 
deschis o parașută, încă una și 
cele două trepte ale rachetei au 
coborît lin. Băieții erau fericiți!

ZILE MINUNATE 
DE VACANȚA

„Eu și cîțiva tovarăși ai mei 
locuim la marginea satului.

scrie în gazeta lor ..Septembri- 
ce“. Dafina Lakova, din satul 
Bărkaceva. regiunea Vrasenska 
din R.P. Bulgară. In apropiere 
se află o poiană. Acolo ne orga
nizăm jocurile și cît de frumos 
e I Ajutăm și la munca cîmpu- 
lui. în zilele călduroase ne 
scăldăm în apa rîului care tre
ce prin sat, prindem pește și 
raci. Seara un prieten de-al nos
tru ne cîntă la acordeon și 
dansăm la lumina focului de 
tabără"

CEI MAI BUNI
Știți de ce se spune că uni

tatea de pionieri din Jindicho- 
va din R Cehoslovacă este cea 
mai bună din regiune ? Pentru 
că au sădit o livadă, o alee de 
plopi, au adunat 48 de tone 
fier vechi, au cărat 10.000 că
rămizi pentru construirea casei 
de cultură, au pus 15 ha de 
cartofi la gospodăria agricolă 
colectivă și au organizat încă 
alte multe acțiuni. Harnici bă
ieți. nu 3

S-au scurs șase ani de cînd glasul 
tunurilor a amuțit în Coreea. Și oda
tă cu el, în partea de Nord a țării — 
în R.P D. Coreeană au încetat și su
ferințele trecutului, iar poporul își 
construiește cu hărnicie și entuziasm, 
o viață nouă, liberă, înfloritoare. Dar 
cetățenii din R.P.D. Coreeană privesc 
cu durere la frații lor din Coreea de 
Sud, care au rămas în ghearele asu
pririi și exploatării. Acolo, în Coreea 
de Sud, transformată într-un uriaș 
lagăr de concentrare, stăpînește, aju
tat de baionetele americane, sîngero- 
sul călău Li Sîn Man.

Pentru a-și păstra uniforma străluci
toare, automobilele și moșiile. Li Sîn 
Man a vîndut pur și simplu țara mi- 
litariștilor din S.U.A., care s-au in

stalat aici ca la ei acasă. Generalii a- 
mericani au instalat în Coreea de Sud 
baze atomice menite să aducă distru
gerea și moartea și s-au apucat să in
struiască soldații coreeni care sînt „o 
carne de tun mai economică", după 
cum spunea un om politic american, 
fiindcă întreținerea lor costă de zece 
ori mai puțin ca a soldaților ameri
cani...

Stăpînirea americană a adus popu
lației din Coreea de Sud un lanț ne- 
sfîrșit de nenorociri. Industria țării e 
aproape ruinată, agricultura de ase
menea, peste 6.600.000 de șomeri pier 
de foame, iar cei ce au curajul să pro
testeze sînt aruncați în închisori Mi
litarii americani se poartă in Coreea 
de Sud aproape cum se purtau negus
torii de sclavi, în urmă cu veacuri:

pradă, ucid și batjocoresc în voie, in- 
veselindu-se după fiecare nouă ispra
vă. Iar dintre toate, distracția lor pre
ferată e să schingiuiască și să omoare 
copii lipsiți de apărare.

Nu e mult timp de cînd în satul 
Bobvouri, din provincia Phadin, un 
echipaj american a strivit cu tancul o 
fetiță coreeană. In orașul Iucion un 
soldat american a împușcat un copil 
de trei ani, care se juca lîngă o con
ductă, sub motiv că micuțul voia să 
fure benzină... In februarie 1958, niște 
aviatori americani au prins un mic 
lustragiu l-au țintuit de viu într-o 
ladă de lemn și au vrut să-l arunce 
din avion Intr-o zi în stația Kîmcien. 
un băiat coreean s-a suit din greșeală 
într-un tren militar american Soldații 
l-au prins și. l-au aruncat din mersul

trenului, de pe uri pod inall de zece 
metri Alteori, ofițerii americani se 
distrează pe seama copiilor flămînzi, 
care își caută hrană prin gunoaie a- 
runcîndu-le cite o coajă de pîine și as
muțind apoi asupră-le dulăii lor fiorcși 
de cruzi

Fărădelegile acestea săvîrșite cu 
sălbăticie asupra unor copii nevino
vat!. chinurile Ia care este supus în
tregul popor din Coreea de Sud. fac să 
se cutremure de mînie inima fiecărui 
om cinstit Milioane de oameni iubi
tori de pace din intreaga lume sînt 
alături de suferințele greu 'ncercalei 
populații din Coreea de Sud. sprijinind 
lupta patrioților de-acolo pentru alun
garea cotropitorilor americani, pentru 
făurirea unei vieți libere

VASILE MANUCEANU
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Trei oameni conduc

OMUL ȘI

Ușurai ea muncii omului mărirea 
randamentului, evitarea acci
dentelor iată ce înseamnă 

mecanizarea. Si dacă mecanizarea 
duce in tarile capitaliste la șomaj 
prin concedierea muncitorilor inio- 
cuiti de mașină in U.R.S.S.. in tarile 
care construiesc socialismul, ea duce 
la eliberarea altor și altor brațe de 
muncă pentru sporirea muncii des
tinate ridicării nivelului de trai pen
tru o viată fericită ș- imbelșuqată.

După 23 August 1944. in anii pu
terii populare s-a introdus și în tara 
noastră din ce în ce mai multe pro
cese de muncă mecanizate, în sco
pul creșterii continue a nivelului de 
trail.

Panoul fermecat

In rețeaua amplificată de linii 
a unei nări mari manevrează 
două trenuri. Apare apoi un 

al treilea un al patrulea. Șeful de 
gară aleargă de colo-colo căutînd 
să îndrepte trenurile pe făqașul lor 
normal. Cîtă alerqătură si cite 
riscuri I

★
Tot intr.o qară în fata unui panou 

aflat la postul central de dirijare a 
trenurilor, se află un om dispece
rul El urmărește liniștit mulțimea 
de luminițe care se mișcă pe sche
ma ce reprezintă rețeaua de linii a 
gării. Fiecare luminiță Indică po
ziția unui tren.

Colivia coboară vertiginos- 
Tn clteva secunde minerii 
care încep acum un nou 
schimb ajung în inima mun
telui. La această oră, a 
schimbului, galeriile subte
rane devin idevărate dru- 
rnu-i de basm Luminile 
lămpașelor licăresc in beznă 
pină departe. Unele vin. al
tele se duc Cînd se tntilnesc, 
minerii le înaltă, urîndu-și 
„Noroc bun !“

Din abataje se aude pă- 
cănitul ritmic al ciocanelor 
de abataj și al perforatoa
relor. De sub ciocanele ac
ționate cu aer comprimat se 
revarsă bulgării grei de aur 
neg'u: cărbunele, pîinea in
dustriei noastre grele. Tn 
multe mine mașina a înlo
cuit munca omului. Have-

TEHNICA
— Trenul 401 — comandă disoe. 

cerul liniștit prin radio, ai liber pe 
linia 4 I

— S-a înțeles — se aude răspunsul 
mecanicului de pe locomotiva tre
nului 401.

Evitarea totală a accidentelor, 
ridicarea randamentului de circulație, 
o muncă chibzuită, lipsită de riscuri. 
Iată ce a adus procesul de mecani
zare în dirijarea trenurilor. Iar apa. 
ratura necesară pentru automatizare 
este fabricată în tara noastră la 
Uzinele „Griqore Preoteasa* din 
București.

o uzină

Aceasta s-a realizat prin automa
tizare la uzinele hidroelectrice tele
comandate. Relee electrice duc co
manda omului la motoare. Ele își în
cetinesc și își accelerează mersul 
la o simplă apăsare de buton. De
bitul de apă este controlat automat 
și poate fi redus sau mărit prin 
comanda de la distantă.

Trei oameni dețin, prin automati
zare. o forță uriașă.

★
Mecanizarea muncii a pătruns în 

multe ramuri ale industriei noastre, 
încărcarea automată a furnalelor, 

Datorită grijii 
partidului

zele mușcă din pereții aba
tajului- Cărbunele cade in 
mașini de încărcai, care 
umplu vagonetele. sau pe 
transportoarele mecanice ac
ționate cu ajutorul electrici
tății Tirnăcopul a rămas de 
domeniul amintirilor. Și 
transportul vagonetelor, una 
dintre cele mai grele munci 
tn subteran, se face astăzi 
mecanizat Locomotive elec
trice scot „la ziuă", în fie
care oră, sute de vagoane 
încărcate cu cărbune.

Oricare dintre minerii bă- 
trîni care au trudit din greu 
pentru profitul diverselor 
societăți capitaliste ce furau 
cărbunele, munca și sănăta
tea minerilor, îți poate po
vesti despre condițiile neo
menești în care erau obli
gați să muncească Dar toa
te acestea au rămas astăzi 
povești, însă povești adevă
rate din care cei ce au pășit 
în mină în anii aceștia, în
vață să prețuiască cu ade
vărat marile prefaceri pe

controlul, distribuția gazului metan 
de la distanță, uzina automatizată 
de sodă de la Govora, uzina de 
acid sulfuric de la Năvodari, stațiile 
mecanizate de tratare a porumbului 
hibrid de la Fundulea, Brăila, Oradea 
și altele constituie automatizări la 
un înalt nivel tehnic modern.

Astăzi, mecanizarea pătrunde din 
ce în ce mai mult în industria noas
tră. ușurînd munca omului, contri
buind la creșterea producției. la 
construirea socialismului în țara 
noastră.

F. BALAN

care partidul și guvernul 
le-au adus muncii de miner: 
haine de protecție; măsuri 
de securitate a muncii; pu
ternice ventilatoare aduc con
tinuu aer proaspăt tn aba
taje ; conducte speciale aduc 
apă de băut ptnă la locul de 
muncă etc

Haidu Iuliu — minerul 
„Erou al Muncii Socialiste’ 
— spunea la o tntîlnire cu 
tinerii noi veniți în mina 
Petrila: „Cine a intrat în 
mină, cine s-a simțit mai 
tare ca pămîntul, căruia i-a 
smuls bulgării negri de căr
bune, îndrăgește meseria 
noastră și nu se mai des
parte de ea. Și aceasta cu 
atît mai mult cu cit tehnica 
avansată face mineritul tot 
mai frumos și mai ușor".

A. GHEORGHE

«-WUU1JULWLWIWIWUUULWLWIA»

Scurtă cronică științifică 
din R. P. R.

din 
Ma

de 
sînt

zooteh- 
uiltimul timp cum 
cantități sporite

• La Institutul de proiectări și 
cercetări a materialelor de con
strucții (I.P.C.M.C.) au fost elaborate 
recent metode deosebit de intere
sante pentru utilizarea rumegușului 
și a talașului de rășinoase.

Ce se poate obține oare 
aceste deșeuri atît de... umile ? 
teriale de construcții deosebit 
prețioase datorită faptului că
ușoare și termoizolatoare. In acest 
scop, talașul este în prealabil mine
ralizat cu sulfat feros, silicat de so
diu și clorură de calciu, iar drept 
liant folosește cimentul Portland

Pînă în prezent s-au confecționat 
din aceste materiale, blocuri de zi- 

. darie, plăci cu o față finisată. Cer
cetările sînt continuate în vederea 
găsirii unor noi sortimente.

© Cercetătorii secției de fiziologie 
din Institutul de cercetări 
nice au studiat în 
s-ar putea obține 
de carne și ouă.

Rezultatele sînt 
prinzătoare. Bobocii 
pildă, care au primit clorură de co
balt au crescut în greutate cu mai mult 
de 475 grame fiecare 1 De asemenea, 
la rațele adulte s-a constatat o mă
rire a producției medii de ouă cu 
15 la sută și a greutății medii a 
ouălelor cu 4,2 la sută 1

cu adevărat sur
de rață, de
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SĂ CONSTRUIM UN MOTORAȘ ELECTRIC

Balene
.

Star or

Fig 2 - Schiț-d de jnsamblo.
Fig. 1

Motorașul electric pe care-l veți 
construi se bazează pe acțiunea 
electromagneți'or.

Un electromagnet este format 
dintr-o bobină cu miez de fier peste 
care este înfășurată sîrmă subțire 
izolată (fig. I). Atunci cînd cir
culă curentul electric de la o ba
terie de lanternă, prin spirele bo
binei miezul se magnetizează și 
atrage orice piesă din fier.

Tn figura 2 este desenat moto
rașul nostru electric. Piesa care se 
rotește numită rotorul motorașului 
este formată dintr-un dop de plută 
prin care treceți un ax format din- 
tr-un cui. Pe suprafața laterală a 

dopului fixați patru aripioare în 
formă de U, din tablă subțire. La 
un capăt al dopului înfigeți 4 cui- 
șoare așa cum este desenat în fi
gură adică între spațiile dintre ari
pioare.

Legați aceste cuișoare între ele 
cu o sîrmă desizolată care va face 
contact între ele și axul rotorului.

Statorul motorașului (partea 
fixă) il executați dintr-o placă de 
fier cu lățimea de 20 mm, îndoită 
ca în figură. Pe cele două brațe 
ale statorului se află bobinele elec- 
tromagnetului.

Fiecare bobină va avea cîte 200 
spire din sîrmă de 0,2 mm gro
sime izolată cu bumbac sau cu 
email. înainte de a bobina sîrmă 
veți înfășură cîteva straturi de hîr- 
tie pe placa de fier

Motorașul se montează pe o 
placă dreptunghiulară din lemn pe 
care o tăiati cu traforajul, avînd 
lungimea de 100 mm și lățimea 
de 70 mm. Pe această placă se 
montează statorul și cei doi su
porți care susțin rotorul.

Tot pe placa de lemn se fixează 
cu un cuișor o lamelă foarte sub

țire (colectorul) care va atinge 
rind pe rînd cuișoarele înfipte în 
dop, atunci cînd motorașul se ro
tește. Prin atingerea acestor cui
șoare se ‘întrerupe și se stabilește 
curentul care circulă prin bobine

Curentul electric, va circula prin 
lamela colectorului, trecînd prin 
cuiul pe care se sprijină această 
lamelă, apoi prin axul rotorului și 
sunorți spre bobinele electromagne- 
ților Celălalt capăt al bobinei este 
legat la al doilea pol al bateriei, 
în felul acesta electromagnetul se 
magnetizează și se demagnetizează 
la fiecare contact al lamelei colec
toare cu miezul pe care se spri
jină. Aripioarele rotorului vor fi 
atrase la fiecare contact al lamelei 
colectoare de capetele electromag- 
netilor La pornire, după ce ați le
gat cele două capete ale sârmelor 
la polii bateriei, învîrtiți cu mina 
rotorul și motorașul se va învîrti.

Vreți să-l încercați? Instalati-I 
la o bărcuță și aceasta va înainta 
lin pe apă spre bucuria construc
torului.

Ing. DORIN MANOLESCU



Oricum, este un rezultat 
destul de bun.

Apărarea, la jocu I <Je oină

fost o întrecere 
mare"... Așa spunea, la 
sfîrșitul concursului de na- 
tație din cadrul fazei pe 
oraș, Hoffman Walter, 
cîștigătorul probei de 100 
m liber băieiți. Aceasta a 
fost de altfel, părerea tu
turor celor care s-au între
cut la Ștrandul Popular, 
din Sibiu.

Intr-adevăr, toți parti- 
cipanțiî s-au dovedit a fi 
bine pregătiți și au luptat 
din răsputeri pentru vic
torie, pentru calificarea la 
faza pe regiune a între
cerilor de natație dotate 
cu Cupa „Scînteii pionie
rului”.

de doi participant: 
Marcel Mihalcea și Maria 
Cioranu. Marcel tocmai 
terminase concursul. S-a 
clasat pe locul II în proba 
de 50 m bras.

— Dan, 
probei, a fost 
decit mine.

cîștigătorul 
mai bun 
recunoaște

E PUȚIN 2'25".

UN CONCURENT 
DE VALOARE

Chiar dacă nu a avut 
o desfășurare palpitantă, 
proba de 100 metri liber 
băieți ne-a oferit un spec
tacol plăcut. Am avut pri
lejul să urmărim evoluția 
pnui concurent de valoa
re : Hoffn^n Walter de 
la Școala medie nr. 2. 
Chiar de la plecare, Hoff
man s-a situat în frunte 
și, cu fiecare metru par
curs, distanța dintre el și 
ceilalți concurenți creș
tea.

INTRE PRIETENI.
Intre două probe, am 

surprins o discuție purta-

Marcel. Dacă eram mat 
atent însă, puteam și eu 
să cîștig I...

— Mie îmi este cam 
teamă, schimbă dintr-o 
dată vorba Maria.

— N-are de ce să-ți fia 
teamă I Iei startul și... în
cepi să înoți. Nici nu știi 
cînd se termină proba.

Ape,, cu aerul unui ini
țiat în acest sport, Marcel 
i-a dat colegei sale ua 
sfat prețios.

— Totul este să 
nești „repede" încă 
început...

...Rezultatul ?
Gloranu a ascultat 
lui Marcel și, Ia sfîrșitul 
probei, s-a clasat., 
pe locul II.

Favorită, în proba de 
100 m bras fete, era Do
rina Răcuciu. De-obicei ea 
parcurge această distanță 
în 2’25".

Chiar de la plecare, Do
rina a „tras" puternic. Pe 
aceeași linie cu ea se afla 
și Cristina Chirtea. Prima 
lungime de bazin au 
parcurs-o în același timp. 
La întoarcere însă, Cristi
na a luat avans și nu a 
mai putut fi ajunsă pînă 
la sosire. Cronometrai a 
indicat, pentru Cristina, 
2’12“ 8/10, în vreme ce 
Dorina a parcurs distanța 
în 2’23“ 5/10.

cazul cind lucitorul de oină, tre- 
pnn culoar este reținut in careu sau 

triunghi, el trebuie să se apere de lovi
turile echipei de la prindere.

Apărarea se poate face prin prinderea 
mingii, care se pasează între jucătorii 
adverși din careul in care jucătorul a 
fost reținut, sau a mingii care se .drage" 
pentru a-l lovi De asemenea, apărarea 
se mai poate face prin respingerea min
gii „trase” șt prin mișcări de înșelare a 
adversarului.

Prinderea mingii este o încercare grea 
și curajoasă. Pentru a reuși acest lucra, 
jucătorul trebuie să se antreneze vreme în
delungată. Deoarece mingea este aruncată 
prin surprindere și cu viteză, prinderea 
ei trebuie făcută cu multă grijă, pentru 
a-i scădea puterea de lovire.

Pentru a se apăra prin respingerea

mingii „trase", jucătorul trebuie 
din amirtdouă palmele un scut, 
gerea se face in pămim. drept 
sau lateral, in așa fel ca mingea să ră- 
mină în apropierea jucătorului.

Așa cum am spus mai înainte, jucă
torul de oină se mai poate apăra și prin 
diferite mișcări de înșelare a adversaru
lui: sărituri (dacă lovitura este îndrep
tată spre picioare), ghemuirt (dacă min
gea este aruncată spre cap și piept), sau 
retrageri repezi înlături (dacă mingea 
vine spre o latură a trunchiului).

Aceste mișcări trebuie exersate timp 
tndelungat, pînă ce devin deprinderi... 
Situațiile ivite in timpul locului hind va
riate și neașteptate, jucătorii trebuie să 
stăpînească toate posibilitățile de apărare 
și atac, pentru a putea face față cerințe
lor jocului.

să facă 
Respin- 
inainte

Maria 
sfatul

tot

O chestiune 
de încredere

Echipa 
nr. 1 din 
în urmă. , ____ _____
numit căpitanul echipei. Multe din victoriile 
obținute, i se datoresc și lui. To-ți colegii țin 
la el. Este Un bun tovarăș . E arept însă 
că mai are și unele lipsuri.,..

— Pe le sfîrșitul primăverii, echipa a ple
cat la Iași, le faza pe zonă a Spartachiadei, 
la jocuri sportive. In cadrul etapei raionale 
și apoi, a celei regionale, handbaliștii de la 
„medie nr. 1* cîștigaseră toate meciurile. 
La faza pe zonă de asemenea, au obținut 
rezultate frumoase: 12-6 cu reprezentativa 
Bacăului, iar în finală au jucat cu lașul. 
Meciul acesta cu greu va fi uitat. Prin cite 
emoții au trecut!... Scorul era de 4-3. Ad
versarii erau gata să egaleze. Și tocmai în 
acele momente, Matei, un jucător de bază 
al echipei, a fost înlocuit. Obosise. Pe teren 
a intrat Marțole Lucian, un jucător care nu 
avea experiența meciurilor grele. Cînd l-a 
văzut, Semo s-a făcut foc :

— Nu I Să nu intre Lucian... Să joace 
în continuare Matei I

Văzînd că nimeni nu-1 ascultă, Semo a 
părăsit terenul. A fost un moment de slă
biciune. Urmărea jocul de pe tușă. Ii venea 
să plîngă de ciudă- ,,O să pierdem meciul", 
își spunea într una.

Numai că lucrurile sau petrecut altfel. 
Odată cu intrarea lui Lucian pe teren, echi
pa a căpătat un plus de vioiciune. Lucian 
era pe tot terenul. Văzînd aceasta, Semo a 
sărit în picioare și a intrat imediat pe te
ren. Mai erau doar trei minute pînă la sfîr
șitul meciului...

Din nou atac la poarta ieșenilor... Ono- 
frei pasează la Lencu... Lencu lui Lucian 
care fentează doi adversari și-i pasează 
precis lui Semo. Acesta prinde mingea și o 
expediază în poartă. Gol! Golul victoriei

★

De la această întîmplare au trecut mai 
bine de două luni. La propunerea lui Semo, 
Lucian a fost introdus în formația de bază 
a școlii. Insă de ciîte ori își amintește de 
întîmplarea de la Iași, îi este rușine, pen
tru purtarea lui. pentru că n-a avut încre
dere în colegul său de echipă.

EMIL DOBRESCU

de handbal-băieți a Școlii medii 
Botoșani a luat ființă cu trei ani 
Fiind cel mai bun, Semo a fost

ALȚI CÎȘTIGATORI

Din sportul

Sportul este mult îndrăgit de pionierii și școlarii taberei turistice locale 
din București — Lacul Tei. lată-i, in fotografie pe „sprinteri" la startul 

probei de 60 m plat.

celor mari

Desigur că ar fi 
multe de spus despre des
fășurarea acestor între
ceri. Dar spațiul reporta
jului de față nu ne permi
te să la amintim pe toate. 
O mențiune specială însă, 
merită și ceilalți cîștigă- 
tori : Anton Fritz (100 m 
spate), Negler Fritz (100 
m bras), Boerescu Dan 
(50 m spate), Ganea Ion 
(100 m delfin), Krauss 
Ursula (100 m spate) și 
Mihăilescu Madelina (50 
m liber).

D. EMIL

• Echipa feminină de șah a
R. P.R. a obținut un mare succes, 
întrecind reprezentativa R.P. Polone 
cu 44—20.

• După un meci frumos, selecțio
nata de fotbal a orașului Timișoara 
a cîștigat intîlnirea cu echipa
S. K.V.O. Rostov cu scorul de 2—1.

• In cadrul unui concurs atletic, 
desfășurat ia Orașul Stalin, Zoltan 
Vamoș a stabilit un nou record re
publican Ia 1.000 m plat: 2’23“ (ve
chiul record era de 2’24“7 și apar
ținea lui Șefan Mihaly).

• După două zile de concurs, 
selecționata de natatie a Bucurestiu- 
lui a învins, detașat, selecționata 
Sofiei.

• Echipa campioană a Austriei,

Weiner Sport-Club, a propus clubu
lui Petrolul datele de 9 septembrie 
(la Viena) și 16 septembrie (l-a 
Ploești) pentru jocurile lor de 
fotbal din cadrul preliminariilor Cu
pei Campionilor Europeni, ediția 
1959—1960. Ambele meciuri vor fi 
conduse de arbitri italieni.

• întrecerile de tenis din cadrul 
competiției organizate de comisia de 
specialitate București, în cinstea 
zilei de 23 August, au luat sfirșit 
ou victoria Julietel Namian (la fe
mei) și a lui Ștefan Georgescu (la 
bărbați).

• Intilnirea de polo pe apă din
tre echipa de tineret a R- P. Ungare 
și selecționata R. D. Germane, des
fășurată la Budapesta, s-a terminatfășurată la Budapesta, 
la egalitate : 5—5.

• După trei etape, 
clist al Iugoslaviei, pe 
se află olandezul 
13 h 31 49. Pe echipe, 
următoarea : R. P, “ 
R. P. Bulgaria, Olanda, R. P. Ro- 
mînă, Belgia etc.

• Intî'nirea de 
tre reprezentativele

'R.P.R. și U.R.S.S. 
dufninică 2 august, 
lin.

• 33 de alpiniști 
care opt femei, aii efectuat o ascen
siune în premieră pe piscul princi
pal al muntelui Mustag-aga din Pa
mir, la o înălțime de 7.546 m dea
supra nivelului mării. Perf -mania 
alpinistelor este unică în lume.

• Reprezentativa de volei a 
R. P. Ungare a produs o mare sur
priză, dispunînd de selecționata 
masculină a R. Cehoslovace ca 
3—2. Reprezentativa feminină a 
R. P. Ungare a întrecut cu 3—0 se
lecționata secundă a R. Cehoslovace.

în turul ci- 
primul loc 

Hugens cu 
ordinea este 

F. Iugoslavia,

fotbal dio
de tineret ale 

se va disputa, 
la Orașul Sta-

chinezi, printre

CONCURS D E

De toate ORIZONTAL — Practicat și 
în vacantă ca și în timpul a- 
nului școlar — Adverb— 
radiotonic. 2. Autorul căr
ții ■ ,,Făurari de frumusețe1*.
3. Fără formă — A apărut —
4. Talent. 5. Notă muzicală — 
Nume de fată- 6'... .... pleacă 
în munți1* roman de Semușkin. 
7. Dă încoace țarh.) — 'Scris
oare. 8. La brad și la gazete 
satirice — Rezumat ...din Scîn- 
teia pionierului. 9. II purtăm 
cu noi, dar îl găsim și-n piese
le de teatru- Plodesc — 10. 
Arbore tropical. Dinu Tănă- 
sescu.

VERTICAL — 1. In ea căpă
tăm cele mai multe cunoștințe 
— */« din Alpi. 2. Prepeliță. 
3. înconjor — Tel. 4- O ase
menea carte cu ilustrații se

editează și pentru pionieri. 900 la ro
mani. 5. Nu este bine să-l ai la e- 
xamen. — Cunoști. 6. Stea — 7. Le-, 
gală — ...Ca fierea. 8. Fără vină. 9- 
Numaj cu unul a rămas biata ca
pră. — Uscat. 10. Răsărit. — Lipseș
te de la școală.

joc de cuvinte încrucișate din cadrul concursului de jocuri cu 
întîmpinarea zilei eliberării patriei noastre de sub jugul fascist
joc de cuvinte încrucișate dinIn numărul viitor vom publica ultimul

premii organizat de gazeta noastră, în ____ ,___________ ___ , . _
— 23 August. Participați în număr cît mai mare căci fiecare dintre voi poate să cîștige unul din urmă

toarele premii:
— O servietă de piele — premiul lli 
sau una din cele 10 mențiuni în materiale sportive.

O bicicletă — premiul I 
Un ceas de mină — premiul II



viteiia cla

la moarte, 
erau îndrep-

luptau. Din 
din zi în zi

,O ședință uegalâr
pictură de LIDIA AGRICOLA

Astăseară. prieteni, focul nostru 
de tabără va arde mai îndeluna ca 
de obicei si mai puternic. Veniti mai 
aproape...

Astăseară prieteni, vom călători 
cu qindul cale de 15 ani si mai bine 
înapoi în timp.

Astăseară, prieteni, vom vorbi 
despre qloriosul 23 Auoust. despre 
partid, despte mîndria si 
sei noastre muncitoare.

Astăseară. prieteni, 
povestirii, vom fi — nici 
tea altfel — mai maturi decît la 
ceputul ei.

la sfîrsitul 
nu s-ar

Anii neqri, anii cumpliti. Anii 
lui de-al doilea război mondial, 
ropa gemea umilită sub cizma fas
cistă. Țara noastră. însînaerată. plă
tea tribut in aur si sînae războiului 
nedrept, criminal, pe care hitleristii 
îl dezlăntuiserâ împotriva Uniunii 
Sovietice.

La iuqul umilitor, pătat de sînae 
al mașinii de război hitleriste era 
silită să traqă și armata romină. A. 
ceasta se intîmpla împotriva voin
ței poporului romin iubitor de pace, 
țeasta se intimpla din pricina tră
dătorilor de la cîrma tării, din pri
cina burahezo-moșierimii romîne. 
din pricina sluqilor ei fascistul-Ion 
Antonescu și șleahta reqală. ^Mii și 
sute de mii de ostași romini cădeau 
secerați pe cîmpiile Rusiei, mînati 
din urmă de biciul fascist. Mii si 
sute de mii si milioane de țărani, 
muncitori, femei, bărbați și copii în
durau în tară foametea, bolile, umi
lința, rușinea. Crîncenă era ura po
porului împotriva asupritorilor săi. 
împotriva fascismului... Dar era de-a- 
iuns un cît de mic cuvînt de pro
test pentru ca qlasului care-1 rosti
se să i se răspundă fie prin ani orei 
de temnită. fie prin denoitarea în 
laqărele mortii. fie prin qurile puști
lor plutonului de execuție. Dictatu
ra fascistă își îndeplinea cu 
tiozitate criminală, rolul.

Și totuși, clasa muncitoare 
împotriva terorii. împotriva 
mului, ea cerea retraqerea Romîniei 
din războiul nedrept, răsturnarea 
dictaturii fasciste.

Cine o conducea ? Cine-si făcea 
un ideal din îndeplinirea dorințelor 
ei 7

Un sinqur 
nist Romîn 
litate.

O sinqură 
nistilor.

De aceea, _______ ____ ____ _____
cenă împotriva comuniștilor era în
dreptată. De aceea, cele mai perfec
te mijloace de urmărire, 
qroaznice torturi.

minu-

lupta, 
fascis-

partid : Partidul 
aflat în neaqră

Comu- 
ileaa.

cornu-

teroarea cea mai crîn-

cele mai
cele mai cumplite

fortă : aceea a
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celule de închisoare, cele mai multe 
ordine de condamnare 
împotriva comuniștilor 
tate.

Și totuși, comuniștii 
zi în zi mai puternici, 
mai neînfricati. încrederea si devo
tamentul clasei muncitoare fată 
ei

de
devenea de neclintit.

Lupta începe

Astfel, încă de la sfîrsitul anului 
1943, cadrele de bază ale partidului, 
în frunte cu tovarășul Gh. Gheor- 
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Un număr al „Romîniei Libere", apărut in perioada gloriosului 23 August.

Par<ul I .]tpvs<u «șeaua Lanț» ~~ A

în- 
de

de

qhiu-Dei, au elaborat linia politica 
îndreptată spre insurecția armată, 
sinqura cale posibilă pentru ieșirea 
Romîniei din războiul criminal anti- 
sovietic-

Nu, închisorile și laqărele si te
roarea nu putuseră si nu puteau stă
vili lupta partidului I Planul său de 
luptă, un plan ferm, leninist, era 
elaborat. El corespundea întru-totul 
dorinței clasei muncitoare. Si clasa 
muncitoare, sub conducerea parti
dului, era qata să-l pună în apli
care I In frunte cu comuniștii, nenu- 
mărati muncitori începură să se 
scrie în rîndurile formațiunilor 
luptă patriotică.

Dar, pentru a-si întări rolul
conducător, partidul însusi trebuia 
să fie strîns unit, reprezentînd o 
sinqură voință, o sinqură forță. La 
4 aprilie 1944 aqentura dușmană 
în frunte cu Foris, aqentură care 
pătrunsese pînă în conducerea parti
dului, a fost demascată, zdrobită si 
înlăturată. Astfel, unitatea partidu
lui s-a întărit. El a devenit mai pu
ternic. Din inițiativa partidului a 
luat ființă Frontul Unic Muncito
resc. La 1 Mai 1944, Frontul Unic 
Muncitoresc, dădea un manifest e- 
nerqic, înflăcărat, în care chema cu 
hotărîre la luptă necruțătoare pen
tru o viață mai bună a clasei munci
toare. El cerea pace imediată, răs
turnarea clicii militaro-fasciste, cre
area unui quvern din reprezentanții 
forțelor antihitleriste, izqonirea tru
pelor qermane din tară, sprijinirea 
armatelor sovietice eliberatoare.

Chemările Partidului Comunist 
Romîn au qăsit un uriaș ecou în 
rîndurile maselor de oameni ai 
muncii. Sabotajele în întreprinderile 
care produceau pentru front se în
mulțeau. Dintre armele care ieșeau 
pe porțile uzinelor de armament 
multe erau defecte, cu piese lipsă. 
Garnituri 
săreau în 
explodau, 
dea viată 
toare.

In acest timp, reactiunea fascistă 
turba ; teroarea se întărea, execuții
le și deportările în laqăre se țineau 
lanț. Dar asupritorii simțeau cum li 
se clatină pămîntul 
Astfel, după cum scrie ziarul 
mînia liberă din 28 
vernul trădător și-a 
rarea în Elveția a 
franci elvețieni (10 
a unei cantități de

nemțești de cale ferată 
aer, depozite de muniții 
Cuvîntul partidului prin- 
prin forța clasei munci-

sub picioare.
Ro- 

iulie 1944, qu- 
araniat transfe- 
20 de milioane 
miliarde leii si 
aur în valoare
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de 100 de miliarde lei. Clica fascii 
tă își preqătea, pentru orice ever 
tualitate, fuqa... Dar n-avea totu: 
să scape de mînia poporului.

Victoria I

Evenimentele se precipitau. A 
matele sovietice dădeau lovitu 
zdrobitoare mașinii de război qei 
mane. înaintînd victorioase. Dezoi 
dinea și qroaza începuseră să-si < 
rate colții în rîndurile fascistilo

Invincibila armată sovietică stri 
punqea una după alta liniile de re 
zistentă ale fasciștilor- Marșul e 
impetuos ne aducea pace, fericire

In aceste condiții la 23 Auqus 
1944 o formațiune de luptă patriot: 
că împreună cu armata îi arestă, 1 
palatul reqal, pe căpeteniile fascist 
Ion și Mihai Antonescu. Cu aceast 
se dădu semnalul insurecției armate 
înfăptuite sub conducerea Partidulu 
Comunist Romîn în condițiile înair 
tării victorioase a armatelor sovie 
tice. La chemarea partidului, armat 
romînă întoarse cu entuziasm arme 
le împotriva nemților. Muncitori 
înarmați, membri ai qărzilor patrio 
tice, ieșiră cu arma în mină în stra 
dă. Bucureștiul oamenilor munci 
zvîrli vălul umilinței, se ridică ferm 
ca un sinqur om. Mitralierele si pus 

Fragment din manifestul Frontului Unic 
Muncitoresc, dat la 1 Mai 1944

tile qărzilor patriotice si ale armatei 
romîne, începură să-i secere pe 
hitleriști oriunde îi întîlneau. începu 
lupta pe viată si pe moarte împo
triva fascismului. Zadarnic bom
bardau, zi și noapte fără con
tenire, hitleristii, Bucureștiul. Pre- 
ședentia Consiliului de Miniștri, 
Ministerul de Interne. Comanda
mentul qerman, Ministerul de 
Război, birourile Gestapoului, Mi
siunea qermană, precum și alte o- 
biective stabilite de CC .al P.C.R., 
au fost atacate și cucerite. Ura 
necruțătoare a poporuțui împotriva 
fasciștilor însuflețea lupta. In multe 
alte centre muncitorești din tară, 
qărzile patriotice trăqeau pînă la 
înroșirea țevilor în fasciști ! Fasc^^ 
tii nu putură rezista avalanșei 
porului romîn, loviturilor clasS 
muncitoare condusă de partid. Iar 
cînd, la 29 auqust 1944, primele 
trupe sovietice de avanaardă pă
trunseră în București, Bucureștiul le 
întîmpină cu steaquri roșii si cu îm
brățișări.

Eliberarea se înfăotuise I

Focul care nu se va stinge

Aceasta e povestea noastră de 
astăseară, prieteni. Dar iată, focul 
nostru de tabără nu s-a stins... 
Focul nostru de tabără nu se va stin- 
qe niciodată I Focul nostru de dra- 
qoste și devotament fată de partid 
fată de clasa muncitoare, e veșnic 
El ne tine trează amintirea, el ne 
arată calea spre viitor. In jurul fo 
cului nostru de tabără să fim mereu 
prezenti cu totii, dînd seama des
pre cum, prin munca si viata noas 
tră, îndeplinim poruncile partidului

..Pentru că atunci, în auqust 1944. 
în rosul drapelelor de luptă ale 
partidului, fluturau si cravatele 
noastre pionierești de azi I


