
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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PIONIERII

ȘANTIER
Ziua se anunțase să 

fie foarte frumoasă. 
Soare cald, cer senin 
— vreme numai bună 
de scaldă. Pionierul 
Dumitru Mircea, din 
clasa a Vl-a B de la 
Școala de 7 ani nr. 36, 
plănuia să meargă cu 
prietenul lui, Costel, 
la ștrand. Va fi mi
nunat, gîndea el. Vom 
face baie, vom juca 
volei și ping-ponq. 
Grăbit, dădu să plece, 
dar se opri. își aminti 
ceva. Dimineața, cînd 
părinții lui se pregă
teau să plece la lucru, 
o auzise pe mama lui 
spunînd că va veni 
mai tirziu de la fa
brică și, că îi pare rău * 
că nu va putea merqe 
cu ceilalți cetățeni la 
șantier, la școală...

Trebuie să vă spun 
că în cartierul lor se 
construiește o școală 
cu două etaje și multe 
săli de clasă. Aici, 
ajută toti locuitorii 
cartierului, chiar și 
copiii.

,,Pe șantier, cei care 
cară cărămizi, azi vor 
fi mai putini, qîndea 
Mircea. înseamnă că 
școala se înaltă mai 
încet... Și trebuie s-o 
terminăm cit mai re
pede..." Nu stătu mult 
pe qînduri și se ho
tărî să meargă să dea 
și el o mină de aju
tor.

Se știa că Mircea 
este un pionier har
nic, dar în ziua aceea 
i-a uimit pe toti.

— A cărat la etajul 
doi multe cărămizi, 
povestea unul din 
meșterii zidari, tova
rășei deputate. Cons
tanta Constantinescu.

Ascultîndu-1 pe meș
ter, deputata simțea

Pe harnicii pionieri de la Școala de 7 ani nr. 36 din 
București îi intîlnești aproape zilnic pe unul din șantie
rele de construcții ale cartierului Tei. lată-i in fotografie 
lucrlnd cu drag, alături de meșterii zidari la ridicarea 

unei școli noi in cartierul lor.

Spic cu spic, 
patriei snop !

Ecald ! Holdele întinse de grîne ale gos
podăriei agricole de stat „1 Mai“-Tg. 
Mureș, s-au copt. Harnicii secerători 

au ieșit la lucru și în urma lor au rămas 
șiruri lungi de snopi cu boabe grele. S-ar 
Pai'ca.ca pe aici nu mai este nimic de făcut, 
lotuși, într-una din zilele de tabără, pionierii 
din orașul Tg. Mureș au venit pe miriște ia 
strînsul spieelor.

Numai în cîteva ore au adunat spicele de 
pe aproape cinci hectare. Cu brațele și coșu
rile pline s-au dus la sediul gospodăriei ca 
să predea spicele. Printre alții, pioniera 
Kiss lulia din clasa a Vl-a de la Școala nr. 
3 a strâns două coșuri, Cădariu Radu 
dintr-a V-a de la Școala Unirea, trei brațe, 
iar pionierul Te can Constantin, două brațe... 
Din spicele adunate au ieșit peste 100 de 
kilograme de boabe. Și asta numai într-o zi, 
căci în zilele ce urmează vor munci cu și 
mai multă rîvnă.

că-i crește inima de 
bucurie. Ponierii ei 
dragi au înteles-o și 
au ajutat-o. Uite, în 
toate colturile șantie
rului zărești cravatele 
lor roșii. La aranjatul 
cărămizilor în stivă 
lucrează și pioniera 
Asadurian Astriq din 
clasa a V-a D. La var 
este pionierul Stoica 
Tudor din clasa a 
Vl-a B. Mai lucrează 
și Voicu Nicolae din- 
tr-a VII-a și Lepaqe 
Reimond dintr-a Vl-a...

Deputata e mîndră 
că pionierii au răs
puns și de astă-dată 
la chemarea ei. Altă
dată, împreună, au 
curătat străzile și au 
sădit flori. Acum. își 
unesc din nou forțele 
ca la 23 August școa
la să fie qata.

Pe șantier am aflat 
că pionierii, băieți și 
fete, vin să lucreze în 
fiecare zi. Cu ajutorul 
lor meșterii vor ridica 
mai repede școala 
draqă.

LIDIA VIȘAN

„Să înflorească toate florile din grădiniță ! 
Aceasta este dorința noastră, ne scrie pioniera 
Subu Kodica din comuna Bapșa, raionul Lugoj. 
Vrem ca, în cinstea marii sărbători a poporului 
nostru, școala noastră să fie cea mai frumoasă. 
Pină acum am plivit și am udat florile, am re
parat și văruit gardul".

„G.000 kg fier vechi. Aceasta este cantitatea 
cu care nc-am prezentat chiar zilele trecute la 
l.C.M noi. pionierii din unitatea nr. 3 Galați”/ 
ne scrie corespondentul nostru Bălan Ghcorghe.

La G.A.C. „Drumul Socialismului” din co
muna Pinoasa, regiunea Craiova, au sosit ațu- 
toare. Sirii pionierii. Ei au adunat lucerna de pe 
10 hectare.

Pionierii din tabăra locală din comuna Nuc
șoara, raionul Curtea de Argeș, au organizat o zi 
de muncă voluntară. Fiecare a muncit după pu
terile lui — unii au transportat pietre, alții mor
tar pentru construirea unui pod nou în comună. 
La această acțiune au participat 30 de pionieri și 
școlari care au efectuat 120 de ore de munci 
voluntară.

DOriANA
începuseră să se zărească zidi», 

rile sure ale Muzeului Doftana. 
Pionierii din taberele ploeștene ur
cau dealul, pe care in urmă cm 

;i: # ani, i] urcaseră zeci de convoaie 
de luptători comuniști condamnați 
la închisoare

Cu mima strinsă pionierii aa 
privit celulele reci și întunecoasa 
în care paturi de fier, acoperite da 
o pătură ruptă, erau singurul m<x 
bilier. în celulele H nici paturi nu 
existau. Deținuții dormeau pe ci. 
meniul umed. Și zile de-a rinduL 
iarna, cînd răsuflarea îngheța pe 

>f buze, nu se puteau sprijini decât 
' g de ușa de lemn.

Dar deși erau bătuți și înfome
tați, iar regimul închisorii greu de 
suportat, comuniștii au transfor
mat Doftana într-o adevărată 
școală de partid. Pionierii au cer
cetat cu atenție foițele de țigară 
pe care era scris cu migală cu- 
vîntul partidului. Au intrat și îm 
atelierul de tîmplărie, în cămă
ruța unde organizația de partid 
din închisoare își ținea conferin
țele. Și, pionierii s-au convins încă 
o dată că luptătorii comuniști, u- 
niți, dirzi și neînfricați, nu și-au 
precupețit viața pentru victoria 
cauzei clasei muncitoare.

E multă, multă lumină. Soarele 
strălucește. Pionierii, în fața mor
mintelor eroilor clasei muncitoare, 
căzuți in lupta pentru fericirea 
poporului, aduc salutul for fier
binte.

,.Vă vom păstra veșnică amintire 
și recunoștință, vouă, luptătorilor 
comuniști care v-ați dat viața pen
tru ca noi, acum, să trăim feri
ciți, să ne bucurăm de școală, de 
păduri, de munți, de soare”.

F. TOFAN

In astfel de celule, in închisoarea 
Doftana, cei mai buni fii ai po
porului nostru au fost torturați ani 
de-a rindul de către odiosul regim 

burghezo-moșieresc.
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După ce au ridicat drapelul taberei, 
pionierii de Ia Școala de 7 ani din Calan, 
au pornit in excursie prin... viitorul oraș. 
Mulți dintre ei au venit aici în ultimii 
ani și, le vine greu să creadă că pe locu
rile importantului centru industrial de’ azi, 
r. fost o comună. Dornici să vadă reali
zările anilor care s-au scurs de la 23 Au
gust 1944, să cunoască oamenii care 
le-au înfăptuit, au pornit la drum.

Iată-i înaintînd pe trotuarul neted, 
mărginit de tei tineri și multe flori. în 
imensa uzină „Victoria" totul i-a uimit. 
Au privit îndelung construcția furnalului 
nr. 1, macaraua uriașă care ridică tabla 
pentru cazanele cuptoarelor, podul bas
culant unde se descarcă minereul adus de 
la mina Teliuc...

Pionierului Hogea Ștefan din clasa * 
Vl-a B, care activează la cercul furna-

liștilor, nu-i venea să mai plece de la 
furnal și, nu mai contenea cu întrebările:

— Cum funcționează ? De ce se con
struiește atît de înalt? Voi putea lucra 
și eu la furnal?...

La secțiile cazangerie, strungărie, tur
nătorie au aflat multe lucruri și au cu
noscut oameni noi- Fiecare dintre ei în
drăgește acum o profesie, un muncitor cu 
care ar vrea să semene.

— Cînd am să termin clasa a VI l-a, 
spunea pionierul Gabor Adalbert, dintr-a 
Vl-a, am să mă fac strungar și am să 
lucrez |a fel de repede ca și meșterul 
pe care l-am văzut...

Le-a fost greu să părăsească uzina atît 
de plină de noutăți, pentru ei, pe noii 
prieteni, strungari sau turnători, însă, 
mai erau multe de văzut...

Pe strada 23 August, au trecut pe

lingă cele 40 de case noi, cu grădinițe 
de flori... Toate sînt ale muncitorilor de 
la uzină. Au trecut și pe la club. Aici, 
cîțiva tineri jucau șah, pictorii amatori 
discutau despre expoziția care se va des
chide în curind... Au intrat și la biblio
tecă. S-au întîlnit și aici cu prieteni, cm 
muncitori, care citeau sau învățau. Pio
nierii s-au mai oprit la stadionul „Vic
toria", la școala nouă care este aproape 
gata. Au fost și la blocurile care se con
struiesc peste calea ferată, acolo unde se 
•nalță centrul viitorului oraș muncitoresc 
—- Calan.

Cînd au terminat excursia, toți pionie
rii se gîndeau cu stimă și dragoste la 
muncitori. Ei sînt aceia care, la îndemnul 
partidului, înalță noi orașe, construiesc 
o viață nouă, fericită.

ILEANA BKADU

Citiți în pag. 7 relatări de la etapa regională a Cupei „Scînteii pionierului" la natație
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va fi în sărbătoare.

Intr-o bună dimineață frunzele i s-au ivit. 
Plopul meu schimbat la față era plin de ciripit. 
Mîngîiat de vînturi line părea flacără spre cer, 
II sădisem cînd pe mine mă primise pionier.

Am sădit în primăvară lîng-o margine de drum 
lin plop mic cu creangă rară, subțiratic ca un fum, 

Zilnic mă opream în cale umbra să-mi măsor cu el, 
Crengîle-î legănătoare muguriră cătinel.

optima zi

Am sădit de-atunci încoace primăvara copăcei,
Toți mî-s dragi dar mie-mi place plopul cel mai mult din ei. 
r.titîl cX «im îtzlvrx*"/» fia»t-!vîtnIr» Lnn 1+ cî rnl

Muzica: MARIN CONSTANTIN Versuri: THEODOR BALȘ

împreuna

23 August se apropie. Cum 
e și firesc, pionierii vor să 
știe, de pe acum, în ce fel 
se va sărbători în tabăra 
lor această măreață zi, ca 
să se pregătească cit mai 
bine. Să aruncăm o privire 
împreună spre ziua cînd ta
băra

cu

$i în taberele mai depârtate
In taberele mai depărtate de locul demonstrației 

oamenilor muncii, se vor orgapiza adunări festive 
chiar în dimineața zilei de 23 August.

Odată cu ridicarea drapelului pe catarg, vor îneepe 
cîntecelc. poeziile, manifestările artistice și sportive 
organizate în tabără în cinstea măreței sărbători.

Plini de voie bună, pionierii vor pregăti în același 
timp și focul de tabără, cu care se va încheia această 
minunată zi.

Luminați de flăcările 1. 
despre viața grea din trecut 
pre lupta partidului, despre 
azi.

învață această poezie

Excursie pionierească

lui, ei vor asculta povestiri 
a poporului nostru, des- 
traiul nostru fericit ua

oamenii muncii La căminul cultural...

la demonstrație!
Gornistul unității a dat semnalul de 

plecare. Mîndri, plini de voie bună, 
pionierii, încolonați pe detașamente, 
părăsesc tabăra locală, frumos pavoa
zată. Ei se îndreaptă spre locul de
monstrației sărbătorești a oamenilor 
muncii, intrînd în rîndurile lor.

Copiii duc cărți, ghiozdane, blocuri 
de desen reprezentînd învățătura. în 
coloana lor se mai văd pionieri care 
poartă unelte de muncă și obiecte lu
crate în cadrul diverselor cercuri. De 
asemenea, iată și pionieri în frumoase 
costume naționale; sînt participants la 
concursul cultural artistic. Pe parcursul 
drumului, ei interpretează dansuri 
populare, cîntece pionierești. Nici mi
cii sportivi nu lipsesc; iată-i, sprin
teni și bronzați, în echipament de 
sport. Atenția privitorilor e atrasă 
apoi de pionierii care duc porumbei 
— simbol al păcii și prieteniei între 
popoare.

Acolo unde există posibilități se pot 
face și care alegorice, desigur, cu a- 
jutorul întreprinderii care patronează 
școala. Astfel, poate fi reprezentată 
munca micilor naturaliști îmbinată 
cu munca patriotică. Pe platforma ca
rului alegoric se poate așeza un turn 
de snopi, reprezentînd spicele strînse, 
»rătîndu-se contribuția la cele 1.500 
tone de boabe de grîU. în colțurile 
carului vor fi așezate grupuri sim
bolice de pionieri și școlari purtind 
puieți, produse de pe lotul școlar, 
cuști de ieruri și păsări etc.

...e mare aglomerație. Prezintă program echipa 
cultural-artistieă a taberei locale. Poezii închinate par
tidului, clasei muncitoare, cîntece și jocuri rominești 
și ale minorităților naționale, cîntece sovietice și ale 
țărilor de democrație populară sînt viu aplaudate de 
cătfe public^

Se joacă acum o scenetă. Sala urmărește cu încor
dare întîmplările de pe scenă. Sceneta a fost pregă
tită cu multă trudă și dragoste de un detașament a- 
jutat de tovarășa profesoară de limba romînă care se 
află în conducerea taberei.

Locul unde se desfășoară serbarea pionierilor de 
23 August poate fi, așadar, scena căminului cultu
ral sau a unui c.ub muncitoresc dar chiar și o scenă 
instalată în aer liber.

far seara, asta e lege, în orice colț al țării se a- 
prinde tradiționalul foc de tabără în cinstea zilei de 
23 August

IN INCNTA TABEREI
E 23 August 1959, aniversarea a Io ani de ia elibe

rarea patriei noastre de sub jngul fascist. Aceasta se 
vede de cum intri pe poarta taberei prin lozinca 
în formă de arcadă făcută chiar la intrare dip flori 
montate pe sîrmă. Peste tot, la cantină, în dormi
toare (în cazul taberelor centrale), la locul careu
lui sau în clase (în cazul taberelor locale), se 
văd lozinci închinate marei sărbători. In club stră
juiește un panou mare cuprinzînd un fotomontaj 
din realizările poporului nostru muncitor, condus de 
partid. Copiii au folosit fotografii, decupaje din ziare 
și reviste, grafice. Fabrici uriașe, școli noi, spitale, 
gospodării agricole îmbelșugate, o viață nouă, iată 
ce arată panoul.

Fiecare încăpere a localului taberei a fost dată îu 
seama unui detașament. E și greu de aceea să spui 
care dintre încăperi e mai frumos împodobită 1

...Și pretutindeni florile au fost reîmprospătate. 
Drapelul taberei e înălțat sus pe catarg. Lîngă el 
este o gardă de onoare care se schimbă din oră în oră.

Echipa de serviciu controlează acum toate încăperile, 
terenul de sport, locurile rezervate pentru jocuri. To
varășii lor sînt plecați la defilare și tabăra a rămas 
în grija lor.

NICOLAE TAUTU

Camumu-n zbor străbate 
Pb șoseaua largă, 
Steaguri mari, in/lăeăratej 
Cerul stau să-l spargă...

Ca un «11-% se-nalță garai 
Proaspăt tencuită,
Pe peron coboară vara;
De flori troienită...

Cine a purces să scrie 
Cu penița rondă, 
De răsare pe cfrnpie 
Ca un „A", o sondă ?

Ca un „V“- crește uzina, 
Dudue motoare,
Iar pe steag și-au stors lumina 

■ Faguri grei de soare I

Ca un „F“, escavatorul 
Brațul iji apleacă, 
Va țlșni curind izvorul 
Din țărlna seacă !

Printre slovele-nflorite 
Pe ruini defuncte, 
Pun tractoarele zorite 
Virgule și puncte.

Ca un „S“, sclipește-n soare 
Sus, autostrada.
După ea, tn goana mare, 
Fuge și livada...

lată alfabetul care 
Azi partidu-l serie.
Poți citi din zare-n zarr 
Litera sa vie I

Stîlpii împlîntați în smoală 
De adinei bur ghiuri, 
Par ca desenați pe-o coală 
Șiruri lungi de ,,F‘-uri.

Pionierule, învață 
Slova-i fără moarte. 
Ai s-o scrii și tu în viață 
Miine, mai departe 1

—

Cinstind memoria eroilor

, -ss

La 6 august 1929, au fost uciși mișelește de către guvernul 
burghezo-moșieresc zeci de mineri din Lupeni care se ridicaseră 
cu hotărî re împotriva regimului de exploatare, împotriva 
subjugării țării de către imperialismul anglo-franco-american.

Cinstind memoria celor căzpți, pionierii de la Școala de 7 ani 
nr. 2 din Lupeni, au luat îa grijă monumentul ridicat pe locul 
unde au căzui, răpuși de gloanțe, minerii.

Iar cei care vizitează astăzi minunata vale a Jiului, se opresc 
și în dreptul acestui monument.

Printre vizitatori se află și pionierii de la Școala medie nr. 1 
din Rădăuți, pe care îi vedeți în fotografie.



MULȚUMIM DIN
MIMA PARTIDULUI

Visori care se împlinesc
A fost un prilej de discuții interesante în 

familia noastră, în ziua cînd am aflat că 
se vor scădea preturile la multe articole de 
larg consum, că tata va avea un salariu mai 
mare.

— Prima dată sa ne cumpărăm mașină 
de spălat ruie, a spus mama. Iar noi, cele 
trei surori, aiiia am așteptat pe tata să vină 
de la fabrică, să-i putem spune vechea noas
tră dorință de a ne cumpăra o bicicletă.

—- Veți avea și bicicletă, și haine noi, și 
pantofi, și cărți și fiecare cite un stilou, dar 
toate pe rînd, numai voi să fiți copii buni, să 
invățați bine, ne-a spus tata zîmbind.

In seara aceea am discutat foarte mult cu 
tata. Ne-a povestit cit de amară a fost viața 
lui cînd era nevoit să lucreze cite 10—12 ore 
pe zi la vechea fabrică de zahăr. Și aceasta 
pentru un salariu de nimic.

I

— De cînd lucrez la Uzinele „Ludovic 
Minschi" a continuat tata, vedeți și voi cît 
de bine trăim, cîte lucruri ne-am cumpărat 
—- aparat de radio, mobilă de bucătărie, îm
brăcăminte și cîte altele. Acum, după preve
derile Plenarei C.C. al P.M.R. din iulie, viața 
noastră va fi și mai bogată. Apoi, ne-a po
vestit tata, că sectorul lor și-a propus ca în 
cinstea lui 23 August să ■ economisească 
16.000 lei.

. Și eu simt că trebuie să mulțumesc parti
dului și guvernului că am o viață atît de 
fericită, că visurile mele se pot împlini.

Pioniera IRINA FABIAN 
Tg. Mureș

Alături de cei mari
Pionierii și școlarii din raionul Fetești au 

primit cu multă bucurie Hotărirea C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie 1959. La succesele do- 
bîndite pînă în prezent de către oamenii 
muncii, au contribuit și ei. Astfel, în tabăra 
pionierească de pe lingă G A.S.-Pietroiu, ei 
au reușit să recolteze peste 260.000 kg car
tofi, ceea ce înseamnă un tren lung, lung de 
26 de vagoane cu cartoii. In mod deosebit 
s-au evidențiat pionierii din comunele Șocari- 
ciu, Jegalia, Giidău, Pietroiu, Cocargeaua.

Ei și-au mai luat și un alt angajament 
Vor să strîngă 25 tone boabe provenite din 
spice. Și pentru aceasta tot mai mulți pionieri 
își dau întîlnire pe miriștile colectivelor. Da
torită elanului cu care muncesc, pînă în pre
zent ei au reușit să stringă peste 15.000 kg 
de boabe Aici s-a evidențiat Școala de 7 ani 
Jegălia. Numai ea a predat cantitatea de 
1.430 kg de boabe.

Acțiunea de stringere a fierului vechi stă in 
permanență în atenția pionierilor și școlarii 
lor. Ei vor ca pînă la 23 August să predea 5 
vagoane fier vechi. Din această cantitate 
s-au și strîns 25.000 kg. In fruntea acțiunii 
se află Școala medie din Fetești-Gară care 
a și predat un vagon de fier vechi.

Pionierii din raionul Fetești au în pian 
multe acțiuni. Conduși de către partid și aju
tați de către frații lor mai mari, utemiștii, ei 
vor reuși ca în cinstea zilei de 23 August să 
obțină noi rezultate în muncile patriotice, să 
aducă patriei lor dragi Bit mai multe eco
nomii.

TOMA MAREȘ
Secretar al Comitetului raional U.T.M. 

Fetești

lat. Au
Roaită. 
au aș-

Din rețeaua de școli a Ministerului Agriculturii și Silviculturii
Școli profesionale, de ucenici agricole : la Roman, 

regiunea Bacău (pregătește agricultori și crescători de 
animale) ; la Alexandria, regiunea București (pregătește 
agricultori și crescători de animale) ; ia Călărași, regiu
nea București (pregătește agricultori, mecanici agricoli, 
crescători de animale) ; Ia Turnu Măgurele, regiunea 
București (pregătește horticultori și mecanici agricoli); 
la Turda, regiunea Cluj (pregătește agricultori și cresca- 
tori de animale) ; Ia Poarta Albă, regiunea Constanța 
(pregătește agricultori, horticultori, viticultori, crescători 
de animale, mecanici agricoli) ; la Calafat, regiunea Cra
iova (pregătește agricultori și mecanici agriculi) ; la 
Focșani, regiunea Galați (pregătește agricultori și viti
cultori) ; la lași (pregătește viticultori și horticultori) ; 
la Slatina, regiunea Pitești (pregătește agricultori și 
crescători de animale) ; la Buzău, regiunea PIoești (pre
gătește mecanici agricoli și agricultori) ; la Mediaș, re
giunea Stalin (pregătește viticultori și crescători de a- 
nimale) ; la Sibiu, regiunea Stalin (pregătește agricul
tori și mecanici agricoli) ; la Jimbolia, regiunea Timi
șoara (pregătește agricultori, crescători de animale și

După cum s-a mai anunțat, Ia 16 
" august, se va aprinde tradiționalul 
o foc de tabără al „Scînteii pionierului" 

închinat măreței sărbători a eliberării 
patriei — 28 August. Prietenii din 

■ ■ București ai gazetei noastre se vor
” intîini în acest scop la Palatul pio-
” oierilor. Pionierii din alte centre din
■■ țară, care hotărăsc să organizeze și

ei focuri de tabăfă ale „Scînteii pio- 
'■ nierului", se vor întîlni la locurile ce
■. le vor stabili ei înșiși.
" Venim acum cu amănunte privind 

desfășurarea manifestărilor ce înso
țesc focul de tabără. Acestea încep Ia 
orele 18.

/ Deschiderea se face pretutindeni, cu 
bb cîntee închinat zilei de 23 August, 

" intonat de către toți participanții la 
toc.< »

■■ Pionierii vor asista apoi la un pro- 
gram artistic. Pentru amatorii de spprt 

i j

Noi amănunte despre 
focul de tabără al „Scînteii 

pionierului*1, închinat marii 
sărbători — 23 August

se organizează și o întrecere atletică 
— alergări și sărituri.

Buna dispoziție a pionierilor care 
vor participa ,1a focul de tabără va 
fi întreținută și de vesele concursuri 
de jocuri cum sînt: Pescarul amator, 
Taie sfoara, Fotograful amator etc. 
Fanfara va fi prezentă la întîinirea 
care va avea loc Ia Palatul pionie
rilor.

Iată și o veste bună pentru pionierii 
care știu să cînte și să recite frumos:

va avea loc și un concurs pentru cea 
mai bună interpretare a unui cîntec 
sau a unei poezii închinate lui 23 
August.

Și acum, mare atenție:
FOCUL DE TABARA AL „SCTN- 

TEI1 PIONIERULUI" SE VA A- 
PRINDE EXACT LA ORELE 20.

In jurul focului se va cînta și se 
vor spune ghicitori, se vor prezenta 
momente vesele etc.

Așadar, nu uitați: duminică 16 au
gust, la orele 18, ne întîlnim la focul 
de tabără al „Scînteii pionierului"!

„Cravata mea e roșie 
ca focul"...

E o zi deosebită de tabără. 
Este ziua închinată cravatei 
roșii. Și totul este parcă altfel 
astăzi. Și bluzele mai albe, și 
soarele mai strălucitor. Sus, în 
virful catargului, flutură drape
lul. Curtea taberei este curată, 
iar florile de curînd stropite 
sînt înviorate. La umbră pio
nierii s-au adunat în jurul 
tovarășei instructoare.

.....Și Vova Jucov, Ania No
vikova și Raia Zibkina s-au 
hotârit să nu lase în mîinile 
nemților depozitul de alimente. 
Dar, după ce au reușit sâ-1 a- 
runce în aer au fost prinși. Fas
ciștii au hotărît să-i spînzure în 
fața întregului oraș. Înainte de 
a fi spînzurați, unul dintre pio
nieri a cerut să î se dea vioara 
să cînte. Știind că nu-i nici un 
pericol, nemții i-au dat-o. Și 
Vova a început să cînte... Un 
glonte a străpuns pieptul cura
josului pionier. Cîntase Inter
naționala..."

•— Sînt multe faptele eroice 
ale pionierilor sovietici care do
vedesc că ei știu să păstreze cu

cinste cravata roșie. Și Pavlic 
Morozov și Vania Vinogradov 
și alții spuse pioniera Cazacu 
Maria din clasa a Vil-a de la 
Școala nr. 11 din PIoești.

— Noi n-am avut prilej să 
facem asemenea fapte vitejești 
dar, să-ți cinstești cravata, în
seamnă să înveți bine, să 
fi disciplinat, să-ți ajuți co
legii. Noi am făcut citeva fapte 
asemănătoare celor ate lui Ti
mur, am avui grijă de copiii 
mai mici din cartier, am dat o 
serbare pentru ei, i-am învățat 
dansuri, am lucrat în parc... 
spune o altă pionieră.

— Să cinstești cravata, dragi 
pionieri, înseamnă să cinstești 
steagul de luptă al muncitorilor, 
steagul apăra* cu mult eroism, 
cu multe sacrificii în lupta îm
potriva exploatatorilor și a duș
manilor, încheie tovarășa in
structoare.

In curtea taberei răsună apoi 
cîntase pionierești.

„Cravata mea e roșie ca 
focul...*.
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Era pe înserat. In curtea Școlii de 7 ani nfr 
3, de pe Btdevardul Lenin din Constanța, sus 
pe catarg, flutura drapelul roșu. Sub umbrar, 
pe iarbă, ședeau pionierii. Răsuna ptnă ui stradă 
larma lor veselă.

pe asta o ghiciți? spunea unul.— Dar, ____ „ w,
N-are boi, dar are plug, scoate tin ogor bel
șug. Ce-i?

— Ehei, cine nu știa, că doar se fabrică la 
noi. la Orașul Stalin I E tractorul I.-.

S-a ridicat și Baicu Cornel să spună ceoa.
— Ați citit „Stiletul1* de Ribakov?- întrebă 

el și, pentru că nu auzi prea mulți zicînd da, 
prinse curaj. Grozavă carte, pe cuvirti. Dacă 
te-apuci s-o citești, n-o mai lașii Era acolo 
un băiat. Mișa...

Din clipa aceea, unul nu s-a mai mișcat, pini 
cînd Cornel nu încheie simplu: „AiU am avut 
de povestit"...

— Ce tabără este aceasta ? i-am întrebat.
— A șantierului naval de-aici — mi-a răs* 

puns Mitoc Nidșlae, președintele unității.
Să nu te prindă mirarea ? Ei sini din Ora* 

șui Stalin, copii ai muncitorilor de la uzinele 
„Tractorul“ și ,.Steagul Roșu", de la Rafinăria 
de petrol 9 sau de la C.F.R. — și spun că ta- 

a... șantierului naval! Dar lucrul e 
și copiii muncitorilor din Constanța 
vacanța în grija muncitorilor din

L

mecanici agricoli) ; la Tg. Mureș, regiunea Autonomă 
Maghiară (pregătește agricuitori și crescători de ani
male).

Școli profesionale de ucenici mecanici agricoli : la 
Cărei, regiunea Baia Mare ; la Tg. Neamț, regiunea Ba
cău ; la Cra ova ; la Alba lulia. regiunea Hunedoara ; 
la Bîrlad, regiunea iași ; la Oradea.

Școli profesionale silvice: la Sighet, regiunea Baia 
Mare (pregătește pădurari, mașiniști pentru utilaj fores
tier, mecanici agricoli) ; Ia Cimpeni, regiunea Cluj (pre
gătește pădurari și mașiniști pentru utilaj forestier) ; la 
Rimnicu Vîlcea, regiunea Pitești (pregătește mecanici 
pentru utilaj forestier și pădurari) ; la Cimpulung, re
giunea Suceava (pregătește mecaoici pentru utilaj fo
restier, pădurari și mecanici agricoli) ; la Timișoara.

Școli profesionale de ucenici viticole : la Odobești, re
giunea Galați ; la Drăgașani, regiunea Pitești.

Școala profesională de ucenic: zoutalinica din Sate 
Mare, regiunea Baia Mare.

Școala profesională de ucenici horticoli din Bistrița, 
regiunea Cluj.

bara lor e 
de înțeles : 
își petrec . , . „ . .
Orașul Stalin, in locurile pitorești de la Timiș 
și Șanțuri. Cei de la munte s-au mutat, deci, 
la mare, iar cei de la mare la munte!..,

Aici, pe litoral, zilele de vacanță ale celor da 
la munte sînt neasemuit de plăcute;

Constanța au vizitat-o în lung și-n 
fost și la Mamaia, Eforie și Vasile 
Dintre toate vizitele însă cea pe care 

t. Mat-o nțai mult a fost aceea de la șantierul 
naval, la gazdele lor dragi.. Cu cita emoție 
s-au oprit ei acolo, în atelierul de strungărie, 
le. locul unde a lucrat eroul utecist Filiation 
Sîrbu.

Dar oare cum își petrec vacanța pionierii din 
Constanta, care-au plecat ila munte? Fără în- 
doiaiă că tot aii: de bine!
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Pentru bunăstarea 
oamenilor muncii

Munca avîntată pentru dezvoltarea e- 
eonomiei noastre na'.'onale, este răspun
sul pe care oamenii muncii il dau Hotă- 
rîrii adoptate k Plenara C.C. al P..M.R. 
<in iulie a.c.

Pe baza acestei Hoțăriri. partidul și 
guvernul au elaborat o serie de măsuri 
concrete care prevăd o creștere substan
țială a veniturilor oamenilor muncii. In 
aceste zile au fost adoptate hotărârile cu 
privire la majorarea salariilor muncitori
lor, maiștrilor și ale personalului tehnic- 
sdministrativ din întreprinderi și insti
tuții, majorarea salariilor și instituirea 
gradelor pentru cadrele d dactice, Dec-e- 
tn! Prezidiului Marii Adunări Naționale 
privind dreptul la pensie precum și De
cretul cu privire la scutirile și reducerile 
impozitului pe salarii.

Prin măsurile adoptate, veniturile din 
salarii ele muncitorilor pe baza majorării 
salariului și prin reducerea impoz elor 
■— sporesc în medie cu 14 la sută. Dacă 
tedâugăm și îmbunătățirea salarizării făcu
te ta anii 1957—1958 vedem că salariile 
Muncitorilor au crescut față de anul 1956 
te medie cu 34 la sută. Trebuie subliniat 
ite asemenea că nu există ramiră a pro
tecției ta care veniturile celor ce mun

cesc să nu înregistreze acum sporuri im
portante.

A apus pentru totdeauna teama pe care 
în anii regimului burghezo-moșieresc o 
aveau oamenii muncii față de anii bă- 
trîneții, cînd nu le era asigurat nici mi
nimum de trei. Decretul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, apărut în ziua 
de 2 august, ne arată că pensiile de bă- 
trînețe se majorează în medie cu 63 te 
sută.

Majorarea salariilor cadrelor didactice 
reprezintă de asemenea o simțitoare îm
bunătățire a nivelului lor de trai- Statul 
nostru acordă o atenție deosebită față 
de cei chemați să dea tinerei generații 
o educație temeinică în spiritul dragostei 
față de muncă și al patriotismului socia
list Recenta hotărîre prevede o creș
tere medie a salariilor acestora cu 24 le 
sută.

Aceste măsuri ce privesc îmbunătățirea 
continuă a traiului oamenilor muncii, au 
fost posibile datorită marilor prefaceri 
care au avut loc în țara noastră de-a 
lungul celor 15 eu: de la eliberare.

Prin faptele lor. prin munca avîntată 
zi de zi. oamenii muncii din țara noastră 
mulțumesc din inimă partidului nostru 
pentru grija ce le-o poartă.

Cu litere de aur se scrie azi geografia țării noastre eliberate. Pe locuri unde ca cițiva 
an. in urmă nu se afla nici urmă de așe zare omenească, azi apar orașe întregi. Acolo unde 
pină mai ieri domneau doar nisipurile mișcătoare ale stepei dobrogene, azi se înalță construc
ții gigantice.

Priviți fotografia de mai sus . La marginea mării, la Năvodari, pe o suprafață de aproape 17 
hectare s-a înălțat, in anii puterii popu lore, un mare combinat chimic producător de acid 
suljuric și superfosfaii. Sute de oameni care altădată se îndeletniceaa doar ca pescuitul Și 
agricultura, au muncit cu elan la înălțarea lui, calificîndu-se și devenind specialiști ai in
dustriei chimice.

Răspund prin fapte grijii partidului
Colectivul întreprinderii „Flacăra Ro
șie' din Capitală, realizează zilnic 

însemnate economii în producție. Prin redu
cerea consumului de materiale și materii 
prime de la începutul anului și pină acum, 
a realizat 800.000 de lei- Numai în luna 
iulie s-a economisit o cantitate de piele din 
care se pot confecționa 1.900 perechi încăl
țăminte.

Laminoriștii gălățeni de la Uzina 
„Nicolae Cristea", care realizaseră 

pină la apariția documentelor Plenarei 
1.879.000 de tei economii, s-au angajat să 
economisească materii prime și materiale în 
valoare de încă 1.736.000 de lei-

Colectivul fabricii de tananți „Arge
șul" din Pitești, a produs în luna iulie 

19 tone de tananți peste plan, ceea ce re
prezintă una din cele mai bune realizări 
ale fabricii din cursul acestui an.

Angajamentele minerilor de la minele 
1 și 2 de la Rovinari, totalizează peste 

plan o înaintare de 33 de metri lunar, ceea ce 
înseamnă economii în valoare de 144.500 de 
lei. Sectorul carieră va lucra în trei schim
buri pentru sporirea cantității de cărbune. 
Numai prin muncă voluntară în acest sector 
se vor economisi 17 000 lei.

Numeroase ziare și reviste, care au apărut 
pe vremuri în țara noastră, păstrează în pa
ginile lor imagini vii, zguduitoare — fie foto
grafii, fie articole — despre viața grea, nefe
ricită, a copiilor oamenilor muncii în anii re- 
gimului burghezo-moșieresc. Acești copii încă 
de la vîrsta cînd începeau să înțeleagă cîte 
ceva din ceea ce-i înconjoară, simțeau, îm
preună cu părinții lor. jugul apăsător al ex
ploatării In ocnele fără gratii, în uzine, fa
brici, în atelierele exploatatorilor, copiilor li 
se fura zîmbetul copilăriei. Iată în fotografia 
1 doi copii care la vîrsta lor fragedă erau si
liți să muncească din greu la patron pentru 
a-și cîșiiga existența, înghesuiț: într-o ma
gherniță — atelier de cizmărie. Sau fotogra
fia 2: un copil jerpelit, vînzâtor de șireturi, 
bînd apă însetat după o zi de goană pentru 
câțiva gologani care abia îi ajung pentru a-și 
cumpăra o piine. Despre cițiva asemenea co
pii nefericiți a publicat ziarul „Arena* din 31 
mai 1936 un reportaj din care reproducem i 
„Casa n-are număr. E prea neînsemnată» cî- 
teva șipci înfipte în pâmînt. împletite cu nu

iele, bătute cu lut și bălegar. Un acoperămînt 
ca o căciulă spartă, un geam ca un ochi orb, 
o ușă ca o guță pustie. „Proprietatea" lui 
Nicolae Ionescu, muncitor hamal. In fața 
casei o droaie de copii-

— Au mîncat astăzi ? întreabă reporterul.
— Ba. încă n-a șuierat fluierul fabricii 

pentru prînz.
— Și cu ce prinziți astăzi ?
— De, cu niște ciolane. Le luăm și noi de 

la lăzile din piață-.*
Mulți copii nu aveau parte nici de o „casă* 

de locuit ca cea a copiilor lui Ionescu ha
malul. Printre miile de locuitori ai azilelor 
de noapte, printre vagabonzi și cerșetori, 
trăiau numeroși copii nefericiți, amăriți (fo- 
tografia 3). (Primele trei fotografii au as 
părut în revista reacționară „Ilustrațiuriea 
română* din 1930).

★
Sub soarele regimului de democrație popu

lară, copiii oamenilor muncii trăiesc azi zile 
fericite: ei învață. își luminează mintea, simt 
din piin bucuria anMor de școală. La 

orașe și sate numai îu ultimii ani s-au 
construit peste 2.000 de școli. Copiii oame
nilor muncii din patria noastră liberă 
cunosc farmecul de neuitat al unei copilării 
fericite. In fotografia 4 puteți vedea doi pio
nieri de la Școala medie mixtă „I. L. Cara- 
giale“ în timpul orei de lăcătușărie meca
nică, Ia atelierele școlare. Ei au la dispoziție 
tot ce le este necesar pentru a cunoaște nu 
numai teoretic dar și practic, bazele produc-' 
ției, învățînd să presțuiască munca fizică.

Priviți și fotografia 5.’ Acest grup de pio
niere. merg la repetițiile cercului de balet de 
ta Palatul pionierilor din Capitală. Ti
nerele „artiste* se pregătesc pentru un nou 
spectacol. Cei doi puștani din fotografia 6 — 
fi cunoașteți? Sânt doi locuitori ai Orașului 
Mncitoresc —• Hunedoara. Părinții lor pot 
munci fără grijăz capiii lor își petrec de 
minune timpul ia cămin, sub grija atentă a 
educatoarelor.

Trecutul întunecai a rămas în urmă. Copiii 
patriei noastre trăiesc azi prezentul luminos,

AL. 1WIHU



lies... Numărul volu
melor tipărite în ei 
zece ani de existen
tă ai acestei edituri, 
depășește cifra de 
30.000.000 !FERICITA

Și

deo- 
cele

anului acesta vor
900.000 de copii,

fericită
din COPILĂRIE

ce
cu-

e-
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Față de anul 1938, 
în Albania există a- 
cum de nouă ori mai 
mulți elevi în șco- 

de șapte ori mai mulți

U scenă toarte des intilnită in zilele Festivalului : 
schimb de insigne.

Al VII-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților a 
hiat sfîrșit. Reprezentanții tine
retului lumii au pornit spre ță
rile lor. Cele 10 zile petrecute 
împreună la Viena le-au cimen
tat prietenia. Năzuințele lor de 
pace s-au făcut auzite zi de zi 
și ceas cu ceas, strigate de cei 
18.000 de tineri delegați din 
111 țări participante la Festi
val.

Festivalul de la Viena a fost 
«n prilej în plus pentru tinere
tul patriei noastre de a pre
zenta tineretului lumii viața 
minunată, liberă, 
fericită. Marile 
cere se bucură tineretul nostru 
muncitor: concedii plătite la 
mare sau la munte, asistență 
medicală gratuită, măsurile de 
protecția muncii, concedii plă
tite pentru studii, salariul egal 
la muncă egală — atît al tineri
lor cit și al tinerelor, au uimit 
pe tinerii țărilor capitaliste și 
coloniale. In cadrul întîlnirilor 
pe profesii, au pus sute de în
trebări delegaților noștri, dornici 
•ă cunoască mai bine viața ti
neretului nostru, să afle amă
nunte despre drepturile tinere- 
talui romîn, despre care nici nu 
poate fi vorba în țările lor.

Solii artei noastre au de
monstrat la Festival înalta lor 
măiestrie, oferind celor ce i-au 
văzut și aplaudat o imagine 
vie a bogăției folclorului nos
tru. Rezultatele obținute de co
rul și echipa de dansuri a An
samblului
care 
dalii 
zică 
Bști

lumii viața 
tinerețea sa 
drepturi de

Artistic al U.T.M., 
au luat premiul I și me
de aur, formația de nra-

populară și o serie de so- 
vocali și instrumentiști

ȘKHI

Nespus de 
e viata copiilor 
Polonia populară.

Datorită grijii 
sebite față de
mai tinere vlăstare ale 
tării, numărul copiilor 
care își petrec vacan
ta în tabere, la munte 
sau la mare, crește an 
de an. Numai în cursul 
merge în tabere peste
adică, cu 40.000 mai multi decît în 1958.

Literatura pentru copii cunoaște o mare 
dezvoltare în Cehoslovacia. Grăitoare în 
acest sens sînt și realizările Editurii ce
hoslovace de literatură pentru copii, ale 
cărei cărți au cîștigat „Marele premiu" 

la Expoziția internațională de la Bruxe-

Iile elementare
în școlile medii. De la eliberare pînă acum 
au absolvit școala medie un număr de 
11.957 de tineri, iar 2.547 au terminat dife
rite instituții de învățămînt superior. 
Acest lucru face ca numărul specialiștilor 
să acopere din plin nevoile de cadre. Ast
fel, numai Combinatul textil „Stalin" are 
astăzi mai mulți ingineri decît avea în
treaga Albanie în 1938 I

Prezente romînești peste hotare

au obținut de asemenea 
tocul I, sînt o dovadă in plus 
a faptului că in țara noastră 
s-au creat condiții optime de 
însușire a măiestriei artistice 
de către tînăra noastră genera
ție.

Solii tineretului romin au 
dus la Viena hotărirea noastră 
de a apăra pacea.

Ei se întorc acum de la 
Viena, aducind cu ei bucuria 
unor noi prietenii trainice le
gate cu tineretul din toate ță
rile globului, tineret animat de 
aceeași dorință fierbinte ca și a 
tineretului romin: „Pace și 
Prietenie”!

In India sau Egipt, 
în Argentina sau El
veția, în Italia sau 
Anglia, în Franța sau 
Japonia, in Australia 
sau Belgia, pretutin
deni și necontenit 
Rotnînia este din 
în ce mai bine 
noscută.

Transformatorii 
lectrici, aparatajul
lectric modern, mo
toarele electrice, pur- 
ttnd numele Fabricii 
„Electroputere" din 
Craiova, tipurile cele 
mai moderne de trac
toare ale Uzinelor 
„Ernst Thălmann" 
din Orașul Stalin, 
utilajul modern pen
tru industria petroli
feră, și pe care stă 
scris : 
R.P.R.",

este foarte apreciată. 
Dovada: cererile din 
ce în ce mai multe 
pe piața internaționa
lă a produselor ro
mînești.

Un inginer de la 
Uzinele „Iosif Ran- 
gheț“ din Arad care 
participase la tradițio
nalele tîrguri de la 
Leipzig și Poznan, po
vestea următoarea îri- 
timplare: „In pavilio. 
nul romînesc al tîrgu- 
lui de la Leipzig a- 
pare la un moment 
dat un industriaș care 
ne pretinde să-i vindesu 
imediat la o sumă 
fabuloasă, exponatele 
industriei grele ce se 
găseau ta tîrg. L-am 
întrebat pentru ce 
dorește să cumpere 
toate exponatele de 
industrie grea. Și el 
ne-a răspuns: „Eu 
cunosc produsele ro4 
mînești de la tîrgul

„Fabricat în 
au dus peste 

indus- 
Calita-

hotare faima 
triei noastre, 
tea acestor produse

din anul trecut de la 
Poznan cind am 
cumpărat un tractor. 
Și aflați de la mine 
că produsele voastre 
sînt de o calitate ex
cepțională. Și eu nu 
mă înșel niciodată în 
materie de obiecte 
industriale 1..."

De altfel nu este ni
mic de mirare în faptul 
că la viitoarea Expo
ziție industrială de 
mașini de la Brno 
(R. Cehoslovacă), la 
care participă peste 
30 de țări, este invi
tată și țara noastră. 
Ea va expune acolo 
cele 3 grupe princi
pale care vor oglindi 
progresele industriei 
R.P.R.; mașini unelte 
perfecționate, mașini 
agricole — la loc de 
frunte, cel mei nou tip 
de tractor UTOS-45_
precum și cel mai 
modern utilaj petro
lifer produs ta noi ta 
țară.

Dar nu numai in
dustria este domeniul 
în care Romînia s-a 
impus peste hotare. 
Arta noastră rea
list-socialistă își gă
sește de asemenea un 
loc de prestigiu pre
tutindeni. Un 
de păpușari 
au plecat în 
blica Arabă
unde au înființat pen
tru prima oară ta îs- 
torta acestei țări, 
după luni de zile de 
muncă un teatru de 
păpuși. De altfel Tea
trul Țăndărică este 
bine cunoscut înfoaT- 
te multe țări ale glo
bului.

In același timp an
samblurile artistice de

cîntece și dansuri eu 
dus departe faima 
folclorului romînesc. 
Teatrul Național „1. 
L. Caragiale”, a cu
cerit succese impor* 
tante la Festivalul 
teatrelor de la Paris 
din 1956, la „Festi* 
valul Goldoni" de la 
Veneția; spectacolele 
cu „O scrisoare pier
dută* la Moscova șl 
în Italia 
piesă a lui 
se joacă 
U.R.S.S. ta
de teatre) au cucerit 
de mult publicul; suc
cesele enorme ale dH 
rijorului romîn Cons4 
tantin Silvestri care 
a cîștigat la Paris 
premiul „Marelui 
Disc" pentru cea mai 
bună
Toete aceste 
în fugă, fără 
tariu, vorbesc 
sine 
giul 
pe
rii, eameniii 
ță, artiștii 
munca lor 
să-l ridice

(această 
Caregiale 
astăzi în 
peste 100

despre 
tării 

care

grup 
romîni 
Repu- 
Unită,

interpretare, 
notații

GSHien- 
de la 
presti-4

noastre, 
muncitei 
de știin-
— prin
— caută 

pe o
treaptă înaltă, ta fața 
lumii întregi.

Poporul nostru con
struiește. Și pentru a- 
ceasta are nevoie de 
pace.

La Hiroșima se des
fășoară în momentul 
de față Conferința in
ternațională pentru 
interzicerea armei a4 
tomice și cu hidrogen. 
La această conferință 
participă și o delega
ție a țării noastre, 
tocmai pentru a 
prima dorința sinceră 
de pace a poporului 
nostru.

-•
ex-

Tovarășul N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U-R.S.S., a ac
ceptat ca, la invitația președintelui S.U.A., 
D. Eisenhower, să viziteze, in luna septem
brie, Statele Unite, Totodată D, Eisenhower 
■ acceptat invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al U-R.S.S. de a vizita Uniunea 
Sovietică.

De. La a lățttăwună
La aLta

crătorilor din Mvățămînt, aa trimis primului 
ministru al Greciei o telegramă pentru elibe
rarea eroului national Manolis Glezos, în 
care se spune: ,Jn numele a șapte milioane 
de lucrători din Invățămîni protestăm hotă
rî! împotriva sentinței ilegale a Tribunalului 
militar și cerem revizuirea procesului și trans
ferarea lui la Tribunalul civil'1.

Recent, pe aeroportul de lingă Moscova s-a 
dat startul unui avion bimotor cu reacție de 
ap „RV“ avind pe bord o încărcătură comer
cială de două tone. Aparatul pilotai de loco- 
teneni-colonelul V. P. Smirnov a atins înăl
țimea de 20.200 metri. Acest rezultat stabilii 
de un pilot de încercare este o nouă reali
zare remarcabilă a aviației sovietice.

pairierea cetățenilor coreeni, care trăiesc în 
laponia și care doresc să se întoarcă in 
R. P. D. Coreeană.

odată și nicăieri să nu se mai repete, dezas
trele petrecute la 6 august 1945 cind la Hi
roșima, în urma bombei aruncate de Statele 
Unite au pierit peste 200.000 de oameni.

9 La 2 august, după o vizită în Uniunea 
Sovietică, Richard Nixon, vicepreședintele 
Statelor Unite, a plecat pentru cîteva zile 
in R. P. Polonă.

Peste 150.000 de oameni au demonstrat la 
3 august pe străzile din Tokio și alte orașe 
utar'. a^e Juponiei cerind guvernului japonez 

să semneze imediat acordul cu privire la i

La 1 august s-a deschis la Hiroșima 
cea de-a ciiicea conferință internațională 
pentru interzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen, pentru dezarmare, neutru ca nici

Reprezentanții din Mexic, Irak, Romî
nia, Polonia, Uniunea Sovietică, China. 
R. D. G,, Austria, Ungaria, Cehoslovacia, 
Bulgaria, Chile, Cetjlon și Africa- Neagră, 

i.il-u-iiți la. Sofia in consfătuirea Comitetului 
FederrdM internaționale ă sindicatelor

Tn seara zilei de 3 august, în sala mare 
a Palatului Sporturilor de la Lujniki s-a 
deschis Festivalul cinematografic internațio
nal sub lozinca: „Pentru umanismul artei 
cinematografice, pentru pace și prietenie in
tre popoare". In cadrul acestui Festival se 
vor prezenta 150 de filme. Din juriul Festi
valului face Parte și regizorul romîn Ion 
Popescu Gopo. Festivalul s-a deschis prin 
citirea mesajului pe care N. S. Hrușciov l-a 
transmis cineaștilor lumii care s-au intîlnit 

lu- la Moscova.



forțele
înving 

naturii
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Și il 
de sub 

șantiere 
reda a-

muncii lor, pășesc cu 
pe drumul belșugului și ai

multe birniuți.

despre 
dintre 

miriu-

dintre

a-

pe toata supra- 
anului bălți —

și guvernul au

Dacă trecând pein eenniEa Pigtflpiu, 
raionul Fetești, regiunea Constanța, stai 
de vorbă cu un colectivist bătrîn sau tî- 
năr, are să-ți spună atîtea lucruri 
schimbarea înfățișării terenurilor 
brațul Borcea și Dunăre încît te 
nezi.

înainte de anul 1949, terenurile 
brațul Borcea și Dunăre — o suprafață 
de 9.000 de hectare (18.000 pogoane) — 
erau inundate în fiecare an de apele mari 
ale Dunărn si brațului Borcea.

Locuitorii comunelor Jegălia, Șocariciu 
și Pietroiu (raionul Fetești) încercau în 
trecut să însămînțeze ceva terenuri în 
baltă (așa cum spun ei și astăzi 
cestor terenuri) însă apele mari distru
geau toată munca . lor. Pe fețele palide 
ale localnicilor se adînceau an de en cu
tele tristeții- Copiii lor erau în majori
tate debili, datorită mizeriei și frigurilor 
(paludismului) deoarece 
fața rămîneau tot timpul 
cuibar al țînțarilor.

In anul 1950 partidul 
hotărît sa transforme aceste terenuri ne
productive în cîmpii mănoase. S a pornit 
atunci la înconjurarea lor cu diguri mari 
din pământ care să le ferească de apele 
mari ale Dunării și brațului Borcea.

Pe ulițele înguste și prăfuite ale co
munei Pietroiu au început să treacă 
șini uriașe — escavatoare, screpere, 
dere și buldozere — mașini primite 
Uniunea Sovietică.

In foarte scurt timp „baita" s-a 
plut de tot felul de mașini care în 3 ani 
au construit diguri din pămînt, înalte 
cît o casă ce nu au mai permis apelor 
Dunării și brațului Borcea să acopere te
renurile mănoase.

Fețele oamenilor, mentori ai transfor
mărilor s au înseninat și s-au înveselit le 
fel ca și mănoasele lunci ce nu puteau fi 
folosite înainte din cauza apei 
inunda.

In anii următori, zadarnic apele 
ale Dunării și brațului Borcea au 
la porțile de neclintit construite contra 
lw. Nu le-au putut răsturna iar culturile 
mănoase surîdeau dincolo de staviia 
apei.

Dar lupta cu forțele naturii nu s-a 
terminat. Pe terenurile unde cu ani în 
urmă apele bălteau tot timpul anului, un 
alt dușman al holdelor bogate și-a făcut 
apariția : seceta.

Acest nou dușman însă n-a ntai apucat 

ce le

mari 
bătut

© u p â 1 O cb n î

l'rtașe slut înfăptuirile regimului democrat- 
popular în țara noastră. Pe întinsele ogoare 
ale patriei munca' în comun, folosirea nuj- 
Inaeclor mecanizate și aplicarea metodelor 
agrotehnice '^'u’itațe au făcut ca în gospodă

riile agricole colective să se obțină mari spo
ruri de recolte. Toate le înfăptuiesc oamenii 
ajutați astăzi de mașini perfecționate. Priviți 
pe graficul alăturat cîleva cifre grăitoare pan- 

mecanizarea qpriimPurit în țara noastră

să facă rău. Apa adusă pe digul dinspre 
brațul Borcea udg culturile.

Terenurile neproductive altădată .astăzi 
produc 2.500—3.000 kg grîu de fiecare hec
tar sau 6—7.000 kg porumb hibrida Gră
dinile de zarzavat și orezăriile fac față, 
cu producția lor, întregii regiuni Con
stanța.

S-a schimbat azi înfățișarea miilor de 
hectare de terenuri din stepa dobro
geană. In lupta cu forțele naturii cunu! 
obține tot mai 
regiunea Galați au fost scoase 
inundații 14.200 ha, iar marile 
deschise în celelalte regiuni vor 
griculturii 12.000 ha în zona comunelor
Bechet, Dăbuleni (regiunea Craiova) 
circa 50.00Q ha în zona Jimboliei.

Astăzi oamenii din comunele în care, 
cu ani în urmă, priveau neputincioși cum 
apele furioase ale riurilor și ale Dunării 
nimiceau rodul 
încredere 
fericirii.

ijȘpaima mlaștinilor- așa se poala 
puternicul escavator pe care-l vedcfi 

fotografie.

Microscopul li desvăLuie EUsabetei Năstac ^tainele" ceLuielor 
experimentale...

O dupa-amiază de 
vară. Ca și în alte ase
menea clipe libere, Elisa- 
beta e din n-ou oaspetele 
grădinii ce-și întinde hă
țișurile către malul Bra- 
teșului.

— Ce bine că ai luat 
și cartea cu tine! se 
bucură colegele care o 
însoțesc.

Cartea ? Da ! Avea E- 
lisabeta o carte, cam po
nosită, ce-i drept, cu co- 
perțile ferfeniță, c-o lua
se de la un anticar, dar 
care ascundea în paginile 
ei cu ilustrații, o lume 
întreagă: fel de fel de 
plante și gîze. Elisabeta 
căuta să cunoască fiecare 
vietate, felul ei de viață. 
Și la nenumărate plante 
le știa numele pe dina
fară. Tocmai de aceea o 
chemaseră fetele. Să Ie 
arate și lor-..

Au trecut mulți ani de 
cî nd Elisabeta Năstac, 
elevă pe atunci la liceul 
Mihail Kogăiniceanu din 
Galați, răminea îndelung 
să observe lumea crîngu-

riior, cu flori și vietăți 
microscopice. Era pe vre
mea cînd Elisabeta își 
lăsa colegele pe malul 
Brateșului și ea, necă
jită, alerga într-un suflet 
la nu știu care avocat 
căruia îi medita o- 
drasla. Să cîțtige un ban 
cu care să-și poată plăti 
taxele școlare, căci cu sa
lariul pe care-l primea 
tatăl ei, lăcătuș mecanic 
la Șantierele Navale, a- 
bia dacă puteau trăi.

*

Pe tînăra Elisabeta 
Năstac, astăzi candidată 
în științe medicale, am 
întîinit-o într-unul din 
laboratoarele Institutului 
de inframicrobiologie al 
Academiei R.P.R. Aple
cată deasupra unui mi
croscop, cerceta starea 
unor celule experimen
tale. De jur-imprejurul 
ei, din căsuțele de cris
tal, o priveau curioși o 
sumedenie de șoricei cu 
blănița albă ca spuma-

LA UN INSTITUT
Să vezi în oîteva minute Bicazul, 

litoralul Mării Negre, să admiri 
cursul Șiretului și al Ialomiței, să 
privești cum se rostogolește printre 
pietre Argeșul, ar părea de neconce- 
put. Și totuși... există un asemenea 
loc unde le poți vedea pe toate, adu
nate în același loc : Institutul de 
Studii și Cercetări Hidrotehnice din 
Capitală.

Cmd intri în laboratorul de cerce
tări hidrotehnice, nu știi la ce să pri
vești mai ințîi- Iată, acest canal lat 
de vreo 20 de metri, înfățișează Du
nărea cu meandrele și bălțile din 
preajmă, cu vegetația lor. Totul e re
dus la scara 1/200 (lățimea, adinci- 
ntea, viteza apei) pentru ca observa
țiile științifice să poată fi făcute cu 
cea mai, mere precizie.

La ce folosesc toate acestea ? La 
studierea locurilor celor mai potrivite 
de instalare a diverselor construcții 
hidrotehnice: poduri, diguri, hidro
centrale etc.

Așa, de exemplu. pe Argeș s-a ex-

O liniște profundă ii 
văluia încăperea. Dinco 
de lentilele microscopul» 
în lumea aceea ce i 
dezvăluia în izvorul un 
fîșii de lumină, tînăra 
inimoasa cercetătoare . 
fia... vrăjmașul, dușm 
nul omului 1 O încordai 
profundă i se citea în pr 
vice.

— Ceea ce mă preoct 
pă îndeosebi acum, ne 
spus tînăra cercetătoar 
sint studiile în problem 
cancerului. Mai preci: 
încercările de tratamei 
cu ajutorul virusuriloi 
Perspectivele sint desti 
de promițătoare-..

iNe-am despărțit de t 
năra cercetătoare Elisa 
beta Năstac, cu convii 
gerea că dorința ei va d< 
veni faptă. Condițiile mi 
nunate de dezvoltare p 
care le au tinerii din pa 
tria noastră, fac ca < 
să-și realizeze și visel 
cele mai îndrăznețe.

AL. DINU IFRIM

DE CERCETĂRI
perimentat instalarea unei hidrocen 
trate. Apele acestui rîu trec prin in
stalațiile hidrocentralei și apoi se în
torc printr-un canei îndărăt în Argeș. 
'Studiind cu atenție ce urmări ar a- 
vea asupra rîului această lucrare, s-a 
constatat, de pildă, că în locul în 
care apa se reîntoarce, iau naștere 
vârtejuri care mișcă nisipul de pe fun
dul rîului, formînd mici găuri. Mărit» 
la scara respectivă (la care au fost 
reduse rîul, canalul, hidrocentrala),se 
constată că aceste găuri ar ajunge 
pînă la... cîțiva metri adtncime! Aicî 
intervine rolul cercetătorilor care, stu
diind temeinic, dau rezolvarea cea maf 
potrivită problemelor ridicate de sta
bilirea poij hidrocentrale.

Construit acum doi ani, Institutul 
de studii și cercetări hidrotehnice 
este încă o dovadă a grijii partidului 
ș-i guvernului nostru față de continua 
dezvoltare a științei românești pusă tn 
slujba omului.

Scurtă cronică științifică din R. P. R.
• La Institutul de Higiena din Bucureșlj a fost construit nu de m,ult up aparat 

puțin obișnuit care servește la recoltarea... probelor de aer. Vă veți întreba desigur 
la ce pot folosi aceste probe?

Răspunsul este foarte simplu. Probele de aer se recoltează în vederea depis
tării diferitelor substanțe toxice ce pot apare în procesul tehnologic de fabricație, 
ca de pildă, bioxid de splf, hidrogen sulfurat, clor, amoniac, acetonă, benzen etc. 
Realizarea noului aparat de către oamenii de știință din patria noastră, va con
tribui la apărarea sănătății oamenilor muncii.

• Sudarea metalelor ocupă un loc important îp tehnica mondială și nume
roși specialiști caută căi noi pentru automatizarea acestor operațiuni atit de im
portante.

Știați că tehnicienii noștri au obținut o realizare deosebit de interesantă ?
Este vorba de sudarea automată a buteliilor de aragaz cu ajutorul unei insta

lații proiectate și executate în țara noastră.
Butelia este fixată într-un mecanism care o rotește cu viteza de 110 m/oră. 

Prin simpla apăsare a unui buton, se pornesc simultan rotirea buteliei, înaintarea 
.sîrmei care menține arcul electric și alimentarea cu curent. Operația propriu-zisă 
de sudare a unei butelii s:a redus în acest fel de la aproximativ 15 minuțe prin 
sudare manuală a numai 30 de secunde prin noul sistem de sudare automata I
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Zilele trecute, cei mai buni înotători din 
Oradea, Beiuș și Salonta și-au disputat ta- 
ttietatea în cadrul fazei pe regiune a Cupei 
„Scînteii pionierului".

In rîndurile eare urmează, vă înfățișăm 
citeva aspecte de la aceste întreceri

Au cîștigat... cei mai buni
Dintre participailți, mai bine pregătiți 

s-au dovedit a fi cei din orașul Oradea. De 
altfel, ei au cîștigat locul I la toate pro
bele. La 100 m bras băieți, favorit era 
Pecsi Gabor. El a cîștigat această probă cu 
un avans de 16 secunde față de Spitz Ioan, 
sosit al doilea. Un rezultat bun a obținut și 
Facsar Suzana care a parcurs distanța de 
100 m liber în 1’33”2.

O cunoștință mai veche
La startul întrecerilor am întîlnit-o și pe 

Adamski Ana. A participat la proba «te 100 
m bras și s-a clasat pe primu] loc.

Este pentru a doua oară cînd Ana parti
cipă la întrecerile de natație, al căror trofeu 
este Cupa „Scînteii pionierului". Prima oară 
a luat startul anul trecut cînd. de altfel, 
s-a clasat oe locul III. la finala pe țară.

Numeroase „recorduri 
personale"

Ceea ce a caracterizat întrecerile de la 
Oradea, este faptul că toți cîștigâtorii pro
belor și-au îmbunătățit rezultatele obținute 
la concursurile anterioare.

La 50 m liber, de pildă, Nicolae Covaci, 
a obținut un timp bun: 39”8. Pînă acum, el 
parcurgea această distanță în 46”. De ase

menea, Suzana Facsar: de la 1’59", pe di
stanța de 100 m liber ,a ajuns la l’33”2.

Adamski Ana, a început sezonul de nata- 
ție cu 1'59” în proba de 100 m bras. Apoi, 
acest rezultat a fost cu mult îmbunătățit: 
1’62”, 1’49” și acum — I’45”8.

Același lucru se poate spune Și despre Si
eber Emil (1’22”8 la 100 m liber). Szekely 
Ecaterina (1’10” la 50 m liber). Weiss Amca 
(1’01” la 50 m bras), Meer Petru...

Cu siguranță însă că și aceste rezultafe 
vor fi îmbunătățite în curlnd, pentru că, 
trebuie să știți, orădenii vor să se prezinte la 
finala pe tară de la București, mai bine pre
gătiți decît oricînd.

-----ooOoo—

Campionii regiunii București 
la natație

La bazinul de înot de la Palatul pionieri
lor din Capitală, s-a desfășurat etapa re
gională a Cupei ..Scînteii pionierului”._ Pen
tru obținerea locului I și-au disputat întîie- 
tatea pionierii din teate raioanele regiunii 
București.

La sfirșitul întrecerilor, au fost stabiliți 
următorii cîștigători, care vor participa la 
finala pe țară: Amza Constantina (Snagov), 
Lazarete Constantin (Călărași), Marin An- 
ghelina (Snagov), Trandafir Elena (Sna
gov), Gaidamut Titus și loniță Gheorghe 
(Călărași).

Trambulina nu-i înaltă dar, judecind după 
elan, săritura in apă ea fi frumoasă 1
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Triiriitptî toate riezleaarne

„ Florile 
(sing.) ; 10. Radiu —
pe munte — Gene- 

lui Mihai Viteazul — 
ea trudeau din greu îna-

SCHEMA TRASEULUI
SE Ml ETAPA PTATRA

LMV 
RO'

PLOEST!

2AUGUS7

srAVro/rca
-r/ ,25AU6USr

Duminică > după-amiază, cei 
peste 80.000 de spectatori veniți 
pe stadionul „23 August” să 
urmărească cea de-a doua întîl- 
nire dintre reprezentativele 
de fotbal ale țării noastre 
și Uniunii Sovietice, au aștep
tat cu multă nerăbdare so
sirea cicliștilor din cea de-a 
Xll-a ediție a Cursei Scînteii. 
De a lungul celor peste 900 de 
km străbătuți pe meleagurile 
moldovene, lupta pentru tricoul 
galben a fost foarte îndîrjită. 
Fiecare ciclist era animat de 
dorința de a îmbrăca tricoul de 
învingător. Lupta cea mai 
aprigă s-a dus între Ludovic 
Zanoni de la Dinamo și Ion 
Vasile de la C.C.A. . Ih semi- 
etapa contra cronometru de 
la Bicaz la Piatra Neamț, ur-

să se deciuă lupta dintre 
lider și adversarul său princi
pal. Icm Vasile. Atent, Zanoni 
11 urmărește îndeaproape. Ci
clistul de la CC-A. fătînd uz 
de toate forțele sale, reușește 
să sosească primul la Piatra 
Neamț. In urma lui, la citeva 
secunde sosește si purtătorul 
tricoului galben. Așa că Ion 
Vasile nu reușește să recupereze 
decît 22 de secunde din cele 
39 care îl despărțeau de învin
gător. Lupta continuă însă și 
pe mai departe, in cea de a 
doua semietapă. Piatra Neamț- 
Focșani, Ludovic Zanoni mai 
cîștigă încă 28 de secunde Așa 
că acum, avea un avans de 45 
de secunde. In ultima etapă cei 
doi cicliști rulează în același 
pluton urmărindu-se unul pe 
altul. Pe străzile Bucureștiului, 
încep încercările de „evadare”. 
Primu! ciclist însă care reu
șește să intre pe Stadionul ,,23 
August” e Simion Ariton de ța 
C.C.A., urmat' de Petre Gane, 
N. Pelcaru. In plutonul com
pact sosește și Zanoni. Ion Va
sile, b. Munteanu și ceilalți 
cicliști.

Ludovic Zanoni, care pe tra
seul celor 900 de km a fost 
animatorul Cursei, dînd dovadă 
de o voință de fier, a realizat 
cel mai bun timp în clasamen
tul general: 24h40’I6”.„

Ludovic Zanoni în aplauzele 
zecilor de mii de spectatori de 
pe stadion a fost declarat câști
gătorul celei de a Xll-a ediții 
a Cursei Scînteii. Prihcipalul 
său adversar Ion Vasile, s-a 
clasat pe locul II, iar D. Mun
teanu. de la Victoria, pe locul

12 5 4 5 6 7 8 9 /0 // 12 15 14 15 16 17

DOST

© Pionierii taberei locale din Simeria au alcătuit 
trei echipe de handbal: echipa A, B și C. In prî-' 
mele meciuri s-au înregistrat următoarele rezul
tate : 9—4 între echipele A—B și 5—4 între echi* 
pele C—B

Xica

j o eu ri

© Pionierii din orașul Beiuș își petrec vacanța 
în tabăra locală, deschisă la Casa pionierilor. Un 
loc important în activitatea lor îl ocupă sportul. De 
trei ori pe săptămînă merg la stadionul orașului 
unde joacă fotbal și volei, iar înotătorii își dispută 
întiietatea în apa Crișului.

© La Rupea se află în cantonament echipa de 
fotbal a Școlii de 7 ani nr. 4 din Orașul Stalin, 
cîștigătoarea fazei pe zonă a Spartachiadei pionie-* 
rilor șl școlarilor. Sub îndrumarea atentă a antre
norului, jucătorii își desăvîrșesc pregătirea în ve
derea finalei pe tară
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CONCURS

ORIZONTAL: 1, Liber și fe
ricit pe pămîntul patriei elibe
rate — Autorul versurilor inti
tulate „Imnul lui 23 August“ ; 
2. Un nou oraș pe harta patriei 
— 49 la romani ; 3. în lupta pen
tru construirea vieții noi, e alia
tul clasei muncitoare — Nume 
rusesc feminin ; 4. Editura «fe 
Stat Așa e țara noastră de 
la 23 August 1944 ; 5. Lectură ; 
6. Operetă de Lehar — Unelte — 
Aluminiu ; 7. Personaj feminin 
din piesa „Citadela sfărîmatâ" de 
Eforia Lovineseu — Această ener
gia trebuie folosită numai în 
scopuri pașnice — Ostașii săi 
ne-ău ajutat să scuturăm jugul 
fascist ; 8. Apărător al granițe
lor maritime ale patriei — Adresa 
pionierilor in timpul verii — 
Drum fără pulbere ; 9. Viteaz 
conducător al Hunilor ; — Curca
nul lui„. Alecsandri 
vieții" 
Merg 
ral ăl 
Pentru 
into de 23 August 1944, munci
torii... ardeleni ; 11. Fruntaș în 
sport — „23 August" în Bucu
rești — Vestit îh țara noastră 
este cel de la Scărișoara : 12. To-

al P.M.R. din 13-14 iulie 1959 
prevede reducerea lor, la 2.600 de 
sortimente — Munți în U.R.S.S. ; 
13. Titlu acordat unora care s-au 
distins pe frontul artei, culturii 
și sportului (pbî — Important 
centru industrial mult dezvoltat 
după 23 August 1944 — Sub
semnatul.

VERTICAL : 1. A fost cucerită 
de clasa muncitoare din țările 
lagărului socialist — Așa sînt 
realizările regimului nostru ; 2.
în anii puterii populare își 
sehimbă și el fața prin noi con
strucții de locuințe și obiective 
social-economice — De la 23 Au
gust 1944 e din ce în ce mai fru
moasă și mai îmbelșugată — Cel 
mai prețios capital din lume .- 3. 
Graminee — Au un tiraj de mi
lioane de exemplare pe an — 
Salut roman ; 4. Mătura lui Cuza 
(pl) — Asociația pentru strînge- 
rea legăturilor de prietenie cu 
Uniunea Sovietică ; 5. Geaman- 

• — Comună 
Sa tu Mare — 3.14 , 6. 
realizare a regimului 
va da lumină satelor 

Localitate în R.
Alături

9. Locul de muncă al minerilor 
— Autorul picturii „Hora Unirii 
la Craiova" — Grație ; 10. Acela 
(pop) — O sărbătorim în fiecare 
an la 23 August; 11. ...Scînteii, o 
măreață construcție, focar de lu
mină și cultură — Sint (pop) } 
12. Măsură a-rară — Tîrg ; 13.
Anul curent— Serînciob, leagăn} 
14. O altă măreață construcție 
din Capitală ; 15. Plantă olea
ginoasă ce se cultivă și în țara 
noastră ; 16. Așezăminte sociale 
sprijinite și dezvoltate de regimul 
democrat-popular pentru apăra
rea sănătății oamenilor muncii; 
11. A fost ridicat la toate catego
riile de oameni ăi muncit în baza 
prevederilor Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.M R dih 
1959

tari ul eUccursionișI hor 
în raionul 
Măreață 
nostru ce 
Moldovei 
Bulgară ; 7.
participă cu elan In construirea 
Socialismului în țara 
Pprvnnmo Icann/lnrp •

P.
de vîrstnici

noastră — 
5? C 11rpl.11.se.
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Afiș din 1944.

Și

—Și în spatele frontului
In tot acest timp, o luptă fără 

vărsare de singe dar. dîrză se

Ostașii sovietici și romîni 
croiau drum, biruitori.

Pretutindeni oamenii simpli M 
tntimpinau de-a lungul drumu
rilor cu priviri înlăcrimate de 
bucurie și îi îmbrățișau fier
binte, ca Pe eliberatorii lor.

53 de 
capturafi 

război... 
cu greu

LUCITORI
a sta. f rț., & 9

oeier încercare <te safcvEiî iltt» o» 
T? in Imr,., pirite. ?

> patriotice de tupU
jr , «Tutoritâțflor oirile îimilt

fragment din Apelul Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Rominia din 21 septembrie 1944

Așadar, mai aduceți vreascu
ri, întețiți focul și așezati-vă 
roată. Să ducem mai departe 
find povestirii, la focul de 
tabără, despre zilele glorioase 
•Ie eliberării patriei.

...August 23 izbindise. Insu
recția armată, avînd în frunte 
un conducător atît de încercat 
și dîrz ca Partidul Comunist, a 
sfărîmat în numai cîteva zile 
stăpînirea hitleriștilor și a slu
goilor Jor din țara noastră. 
Lupta însă, nu s-a oprit aici. 
Nici o palmă de loc de pe pă- 
■lîntul scump al patriei nu tre
buia să rămînă sub cizma co. 
topitorilor fasciști ’

turnire trupelor noas
tre pentru că au aco
perit vitejește mișca
rea trupelor sovietice 
spre cîmpia ungară. 
,,fn aceste lupte — 
se spune în ordinul 
de zi — unitățile și 
subunitățile romîne, 
în condiții grele de 
regrupare, au dovedit 
bărbăție Și dîrzenie 
și au îndeplinit cu 
cinste misiunea ce li 
s-a încredințat".

Divizia de panduri 
„Tu dor Vladimire- 
scu", constituită la ce
rerea fierbinte a pri
zonierilor romini a- 
flați pe pămîntul so
vietic, a fost imbol
dul însuflețitor al ar
matei noastre. In lup
tele grele, pentru cu
cerirea orașelor Sf. 
Gheorghe, T g. Secu. 
iese si Odorhei, și 
mai departe pînă în 
cîmpia ungară, pan
durii s-au acoperit 

de glorie. La Debrețin ei au 
înscris o adevărată pagină de 
eroism, pentru care divizia 
a primit numele de „Tudor Vla- 
dimirescu-Debrețin", iar la 3 
mai 1945, 1 s-a decernat ordi
nul „Drapelul roșu*, înaltă dis
tincție a Armatei Sovietice.

Pe plaiurile ardelene și mai 
apoi, in cîmpia ungară sau în 
Cehoslovacia s-au dat lupte 
grele, pentru fiecare sat, pentru 
fiecare oraș. Trupele fasciste se 
retrăgeau în panică, îngrozite. 
Ostașii sovietici și romîni își

ducea în spatele frontului, în 
uzine și fabrici, în transporturi. 
„Totul pentru front, lotul pen
tru victorie 1 suna chemarea 
partidului nostru. In condiții 
neasemuit de grele, peste capul 
patronilor și împotriva lor, 
muncitorii luptau pentru mări, 
rea producției, pentru a aco
peri nevoile frontului. Ziarele 
aduceau zi de zi noi vești des
pre victoriile de pe fronturile 
muncii.

De la Timișoara, bunăoară, 
se anunța că muncitorii însu
flețiți de comuniști, au dat pen
tru front 35.000 de bocanci în 
loc de 12.000 ; că la țesătoriile 
„lisa" și la fabrica de conserve 
producția s-a mărit cu 100% ; 
că muncitorii ceferiști s-au an
gajat să lucreze duminicile, 
fără plată, pentru a asigura 
transporturile pentru front...

Ostașii, acolo în primele linii 
de luptă, simțeau astfel alături 
umărul vînjos al muncitorilor. 
Se simțeau mai puternici, mai 
de neînvins.

■

Freamătul de muncă entuziastă care a cuprins întrea
ga țară cu prilejul apropierii celei de-a XV-a aniver
sări a gloriosului 23 August, trăiește în egală măsură 
în uzine și pe ogoare, pe platourile cinematografice, 
și în tipografii, în taberele pionierești și pe scenele tea
trelor...

Din nou a răsunat, insuftefi- 
toare, chemarea partidului: 
„Aiăturați-vă în mod activ lup
tei glorioasei Armate Roșii, 
luptei ofițerilor și soldatilor ro
mîni care umăr la umăr cu sol- 
dafii sovietici dau bătălia pen
tru nimicirea bitlerismului și 
eliberarea completă a tării 
fraților noștri din Ardeal".

Pe drumul vitejilo.
Alături de Armata Sovietică 

trupele romîne au luptat timp 
de 260 de zile. Ele au luat 
parte la 16 mari bătălii, în 
cursul cărora au străpuns dis
pozitivul inamic pe o adincime 
de 1.000 de kilometri. Au fost 
cucerite și eliberate 3.831 centre 
populate, dintre care 
orașe și au fost 
103.214 prizonieri de 
Graiul cifrelor, însă,
poate reda vitejia de care au 
dat dovadă ostașii romîni lup- 
tînd cot la cot cu glorioșii 
ostași sovietici împotriva hoar
delor hîtleriste. In ordinul de 
zi nr. 0348, din 23 septembrie 
1944, Comandantul Grupului de 
Armate adresează o caldă mul-

Cei câzuți 
pa cîmpui de luptă
Multe monumente risipite pe 

pămintul patriei noastre, sau 
pe pămîntul țărilor surori. Un
garia și Cehoslovacia, amintesc 
de ostașii romîni căzuți eroic 
pe cîmpui de luptă. Mulți din
tre ei au lăsat pagini nepieri
toare de eroism, Închinate pa
triei-

La Muzeul de istorie a parti
dului, se păstrează cu grijă una 
din ultimele scrisori ale utecis- 
tului Constantin Godeanu, căzut 
pe pămîntul Cehoslovaciei la 14 
februarie 1945, către părinții 
lui: „Dragii mei, scrie el. Știa 
că sînteți foarte supărați pe 
mine. Și vă dau dreptate. Sînt 
băiatul vostru, m-ați crescut și 
m-ați apărat și de apă și de 
foc, și-acum cînd să vă dau și 
eu puțin ajutor, v-am lăsat sin
guri. Dar nu trebuie să uitați 
un lucru: în momentul cînd un 
om intră Intr-o luptă, trebuie să 
meargă pînă la capăt; trebuie 
să lase interesele personale și 
să lupte pentru interesele celor 
mulți, celor care au încredere 
în el. Cei care părăsesc lupta, 
se numesc lași și sînt excluși 
din rîndurile muncitorilor...*. 
Utecistul Constamtin Godeanu 
• luptat pînă la capăt. Trebuia 
cucerită cota 568 din munții Ta- 
trei. Un cuib de mitralieră fas
cist împiedica însă, înaintarea 
companiei condusă de Godeanu. 
Tn fruntea unei grupe, el se 
strecoară în spatele hitleriștilor 
scoțînd din luptă cuibul de mi
tralieră. Utecistul a căzut eroic, 
chiar Intr-acel loc, atins de-un 
proiectil inamic...

Dar cîte asemenea nume glo
rioase n-au fost înscrise, ca 
Utere de aur, în istoria luptelor 
pentru eliberarea patriei noas
tre, pentru zdrobirea completă 
a hoardelor hitleriste I E o da
torie de cinste a pionierilor da 
a nu uita nici o clipă prin ce 
încrîncenată luptă a fost fău
rită patria noastră liberă Și fe
ricită, de a cinsti așa cum se 
cuvine memoria acelora care 
și-au dat viața pentru zilele 
noastre senine de azi.

Undeva, pe drumurile grele ale războiului, înfrățiți te luptă — ostași 
sovietici ti romîni

In clipa de față, harnicii lucrători ai cinematografiei 
noastre pun la punct cu entuziasm o serie de filme. 
Printre acestea se află filmul „Valurile Dunării" (scena
riul : Francisc Munteanu și Titus Popovici, regia: Liviu 
Ciulei) și „Furtuna" (scenariul de aceiași autori, în regia 
lui Andrei Blaier și Sinișa Ivetici). Aceste două filme 
înfățișează aspecte ale insurecției armate desfășurate 
sub conducerea Partidului Comunist Romîn, la 23 Au
gust 1944, împotriva dictaturii fasciste. Tot din perioa
da aceea se inspiră și filmul „La miezul nopții va cădea 
O stea" (scenariu: D. Carabăț și Theodor Constantin, 
regia : Lucian Bratu). Acțiunea reflectă lupta patriotică 
a armatei romîne pe frontul antihitlerist, descriind des
coperirea și zdrobirea unui grup de agenți ai serviciului 
de spionaj fascist strecurați în rîndurile unei unități mi
litare romîne.

In cinstea marii aniversări, „Editura tineretului" va 
scoate de sub tipar, pentru voi, o seamă de cărți. Prin
tre acestea un volum de poezii al lui Marcel Breslașu 
care vă va duce cu gîndul în vremea luptelor din ile
galitate ale comuniștilor din țara noastră, apoi vă va 
arăta cît de frumoasă e viața noastră de azi.

Titel Constantinescu a pregătit un volum chiar des
pre sărbătorirea așteptată : „Copii din august".

Veți mai avea de citit și noi volume de proză :
I. Agîrbiceanu, în „File din cartea naturii", vă vor

bește despre viața copiilor dinainte de 23 August 1944.
Vladimir Colin, cu „întoarcerea pescărușului", vă dă

ruie un roman despre luptele eroice ale comuniștilor 
din Constanța în anul 1943, cu tot senzaționalul luptei 
într-o perioadă de neagră ilegalitate.

Iar nuvela „August de foc", de Mircea Mohor, descrie 
lupta unui sat din Moldova împotriva fasciștilor.

Emisiunile pentru copii din cadrul Radiodifuziunii Ro
mîne pregătesc și ele o mulțime de transmisiuni intere
sante. Este vorba, de pildă, despre o serie întreagă de 
rubrici noi. La emisiunea „Salut voios de pionier", ru
bricile „In sat la noi" și „Și ei au fost pionieri", etc s 
în cadrul emisiunii „Vreau să știu", rubrica „Fabricat în 
R.P.R." și rubrica „Invenții și inventatori romîni". Apoi, 
va exista emisiunea „Generația eliberării" și așa mai 
departe. Cît despre corul de copii Radio, el pregătește, 
pentru a fi difuzate, o mulțime de cîntece. Printre a- 
cestea se află și două cîntece deosebit de frumoase, în
chinate lui 23 August. Unul aparține compozitorului 
Gheorghe Danga, iar celălalt compozitorului Laurenție 
Profeta. In cadrul emisiunii „Teatru la microfon pentru 
copii", li se pregătesc ascultătorilor două scenarii radio
fonice închinate evenimentelor de la 23 August 1944, 
Este vorba de „Vară romantică” de Octav Pancu Iași și 
de „Jurămtntul" de Horia Lovinescu. Desigur, acestea 
sînt doar cfteva din pregătirile emisiunilor pentru co
pii, care de fapt sînt mult mai numeroase.

Și teatrele se pregătesc intens pentru întîmpinarau 
sărbătoririi de la 23 August. Iată cîteva dintre pre
miere :

In cinstea măreței zile, Teatrul Muncitoresc C.FJL 
pregătește piesa „Descoperirea" de P. Everac. Tovarăș* 
directoare a teatrului a fost bucuroasă să ne spună des
pre ce vorbește piesa. Autorul a fost inspirat de entu
ziasmul cu care muncitorii noștri feroviari au participat 
la insurecția armată.

La Teatrul Tineretului, spectatorii vor vedea pies* 
„Ediție specială", de Mariana Pîrvulescu. Acțiunea pier 
sei se petrece in preajma zilei de 6 Martie 1945, in bo- 
dacția ziarului unui comitet județean de partid.

Teatrul Constantin Nottara pregătește piesa „Nopți 
august”, de Igor Grinevici.

După cum vedeți, lucrătorii, din domeniul artei tea
trale întîmpină entuziaști sărbătorirea a 15 ani de ia e« 
liberarea patriei noastre de sub jugul fascist ______ Â
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