
Proletari din toate țările unitl-vă I
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romin, Iii gatal

Anul XI Nr. 26 (758) * joi 30 iunie 1960 * 8 pagini 30 bani

Iraiasca Partidul 
Muncitoresc Romin, condu
că t or ui luptei pop orii lu i 

muncitor pentru victoria 
deplina a socialismului /

Congresul al Ill-lea
al Partidului Muncitoresc Romin

și-a încheiat lucrările
Cuvîntarea de încheiere rostită 

de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
Tovarăși,
Congresul nostru, spre care au 

fost îndreptate privirile pline de 
dragoste și încredere ale tuturor 
membrilor de partid și ale întregu
lui popor, își încheie lucrările.

Cel de-al Ill-lea Congres va ră- 
mîne în istoria partidului și a po
porului nostru ca un eveniment de 
însemnătate deosebită ; el a făcut 
bilanțul unei perioade de mari rea
lizări, în decursul căreia socialis
mul a învins în patria noastră. 
Intrăm într-o etapă nouă a dezvol
tării țării — etapa desăvîrșirii con
strucției socialismului. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Putem aprecia cu satisfacție că 
dezbaterile Congresului, la care a 
luat parte un mare număr de dele
gați, s-âu desfășurat la un nivel ri
dicat, într-o atmosferă de muncă 
constructivă, în spirit de înaltă răs
pundere și seriozitate.

Prin participarea lor bogată, 
creatoare, la lucrările Congresului, 
delegații au adus o contribuție va
loroasă la elaborarea sarcinilor de 
viitor ale partidului. Hotăririle a- 
doptato, planul de șase ani și 
schița programului economic de 
perspectivă, reprezintă un măreț 
program de muncă și de luptă 
pentru dezvoltarea continuă a eco
nomiei naționale, pentru creșterea 
bunăstării întregului popor.

Congresul a constituit o impună
toare manifestare a unității parti
dului nostru, a consecvenței și fer
mității politicii sale marxist-leninis- 
-te, a maturității și combativității luî. 
(Aplauze furtunoase).

Este o mare mîndrie pentru noî 
toți că facem parte din rindurile 
unui asemenea partid, puternic, iu
bit și urmat cu încredere de oame
nii muncii. Să nu precupețim nici 
un efort pentru întărirea continuă a 
rîndurilor partidului, a legăturii lui 
cu masele largi ale poporului.

In numele Comitetului Central 
ales de Congres, vă mulțumim, 
dragi tovarăși, pentru încrederea ce 
ne-ați acordat și vă asigurăm că 
întreaga noastră putere de muncă 
va fi. consacrată aplicării cu perse
verență a hotăririlor Congresului, 
consolidării regimului democrat- 
popular, operei de construire a so
cialismului. (Aplauze prelungite).

Tovarăși delegați,
Permiteți-mi, ca în numele dum

neavoastră și al întregului partid, 
să exprim încă odată reprezentan
ților partidelor comuniste frățești 
mulțumirile cele mai cordiale pen
tru cinstea ce ne-au făcut, partici- 
pînd la lucrările Congresului, (A- 
plauze prelungite). Prezența dum-

Ședi'utfa de simbăia dinii srenjă
Sînibătă 25 iunie a avut loc ședința 

de închidere a celui de-al Ill-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La . ședință . iau parte delegații și 
invitații la Congres, precum și dele, 
gațiile partidelor comuniste și mun
citorești frățești.

Ședința s-a deschis la ora 8,30.
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej a anunțat că vineri după-amiază 
a avut loc ședința destinată punctu. 
lui 3 al ordinei de zi : alegerea Co. 
miletului Central și a Comisiei Cen
trale de Revizie.

Se dă citire listei membrilor Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn. a membrilor su. 
pleanți ai C.C. al P.M.R., precum și 
listei membrilor Comisiei Centrale 
de Revizie, aleși în unanimitate de 
Congres

întreaga asistență ovaționează 
pentru Comitetul Central el Parti, 
dului Muncitoresc Romîn.

Tovarășul Alexandru Moghioroș 
anunță că sîmbătă dimineață a avut 
loc prima ședință plenară a Comi

neavoastră în mijlocul nostru, dragi 
oaspeți, cuvintele calde și aprecie
rile de înaltă prețuire pe care 
le-ați adresat partidului și poporu
lui nostru sînt incă o mărturie a le
găturilor frățești de solidaritate in
ternațională ce unesc partidele 
noastre. Vă rugăm, dragi tovarăși, 
să duceți comuniștilor și oamenilor 
muncii din țările dumneavoastră, 
salutul nostru tovărășesc și asigura
rea că Partidul Muncitoresc Romin, 
clasa muncitoare, poporul romin 
vor fi neclintit la datorie în slujba 
cauzei socialismului, a întăririi 
coeziunii mișcării comuniste și a 
unității de nezdruncinat dintre ță
rile lagărului socialist. (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).

Transmitem din partea poporului 
romîn popoarelor dumneavoastră 
cele mai bune urări de succes în 
lupta pentru pace și socialism. 
(Aplauze).

Tovarăși delegați,
O dată cu încheierea lucrărilor 

Congresului ne întoarcem fiecare 
la locul său de muncă. Să ne con
centrăm eforturile pentru mobiliza
rea oamenilor muncii de la orașe 
și sate, în vederea înfăptuirii obiec
tivelor stabilite de Congres.

Sîntem convinși că clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, 
întregul popor talentat și iubitor 
de muncă vor lupta cu energie și 
hotărîre, strîns unit în jurul încerca
tului nostru partid, pentru realiza
rea unui puternic avînt al econo
miei și culturii și a unui înalt nivel 
de trai al celor ce muncesc. (A- 
plauze puternice).

înarmați cu hotăririle Congresului, 
călăuziți de măreața învățătură 
marxist-leninistă, înainte, spre vic
toria deplină a socialismului 1 (A- 
plauze îndelungate, urate).

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn I (Aplauze puternice, înde
lung repetate, ovații).

Trăiască puternicul lagăr al ță
rilor socialiste ! (Aplauze puternice, 
urale).

Trăiască unitatea și coeziunea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale I (Aplauze prelungite, 
urale).

Declar închise lucrările celui 
de-a| Ill-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Spor la muncă, tovarăși I 
(Aplauze furtunoase, îndelung re
petate, aclamații, urale; întreaga 
asistență, în picioare, ovaționează 
îndelung pentru Partidul Muncito
resc Romîn, pentru Comitetul său 
Central, pentru unitatea țărilor la
gărului socialist, pentru unitatea și 
coeziunea partidelor comuniste și 
muncitorești frățești).

tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, cere a ales în una
nimitate pe membrii Biroului Poli
tic, pe membrii supleanți ai Biroului 
Politic, Secretariatul C.C. al P.M.R. 
și Comisia Controlului de Partid.

Participanții la Congres, în pi
cioare, aclamă îndelung. Anunțarea 
alegerii tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej ca pritn-secretar al C.C. al 
P.M.R. este primită cu puternice 
aplauze și ovații.

In continuare se anunță că a avut 
loc ședința de constituire a Comisiei 
Centrale de Revizie.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej rostește cuvîntarea de închidere 
a Congresului.

In sală răsună minute în șir ovații 
și urale. Se strigă: Trăiască Partidul 
Muncitoreso Romîn ! Trăiască Co. 
mitetul Central al partidului I Tră- 
iască unitatea țărilor lagărului so
cialist I Trăiască unitatea și coeziu
nea mișcării comuniste și muncito
rești internaționeile!

întreaga asistență intonează In
ternaționala.

Ședința plenară a Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Secretariatul C.C. al P.M.R,
Prim-secretar al C.C. al P.M.R.

Gheorghe Gheorghiu-Dej

Secretari ai C.C.
Nicolae Ceaușescu
Mihai Dalea
Janos Fazekas

Comisia Controlului de Partid

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, ales de cel de-al Hl-lea Congres al partidului, 
s-a întrunit în ședință plenară în dimineața zilei 
de 25 .iunie.

Plenara a ales în unanimitate Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R. și Secretariatul C.C. al P.M.R.

Prlm-secretar al C. C. al P.M.R. a fost ales în 
unanimitate tovarășul GHEORGHE GHEOKGHIU- 
DEJ.

Plenara a ales în unanimitate Comisia Controlu
lui de Partid.
Membrii Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Chivu Stoica
Gheorghe Apostol
Emil Bodnăraș 
Petre Borilă 
Nicolae Ceaușescu 
Alexandru Drăghici 
Ion Gheorghe Maurer 
Alexandru Moghioroș

Membrii supleanți ai Biroului Politic
Dumitru Coliu
Leonte Răutu
Leontin Sălăjan 
Ștefan Voitec

Ședința Comisiei Centrale de Revizie

In dimineața zilei de 25 iunie a avut loc ședințet 
de constituire a Comisiei Centrale de Revizie. Ca 
președinte al Comisiei Centrale de Revizie a fost 
ales tovarășul Constantin Pîrvulescu.

Marele miting al oamenilor muncii din Capitală

Tovarășii Nikita Sergheevici Hrușciov și Gheorghe Gheorghiu-Dej la tribună.

Sîmbătă după-amiază pe sta
dionul „23 August" a avut 
loc marele miting al oameni
lor muncii din Capitală orga
nizat cu prilejul încheierii lu
crărilor celui de-al Ill-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn.

Freamătul mulțimii de zeci 
de mii de oameni, stegulețele 
roșii și tricolore, cintecele ce 
răsună, tinerii îmbrăcați în 
costume naționale, sportivii, 
gărzile muncitorești aliniate — 
totul dă un aspect sărbătoresc 
stadionului.

Salutați cu aplauze furtu
noase șl urale, în tribuna cen
trală iau loc conducătorii par
tidului nostru și delegațiile 
partidelor comuniste și munci
torești care au participat la 
lucrările celui de-al Ill-lea 
Congres al P.M.R.

Marea mulțime ovaționează 
îndelung pentru Partidul Mun
citoresc Romîn, pentru Comi
tetul său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Participanții la miting salu
tă cu căldură pe reprezentanții 
partidelor frățești.

Președinte 
Vicepreședinte 
Membrii

Mitingul este deschis de to
varășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.

Primit cu ovații și urale, la 
cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. In repetate 
rînduri cuvîntarea este subli
niată de puternice aplauze șl 
urale. La sfîrșitul cuvîntării se 
aclamă îndelung pentru partid, 
conducătorul încercat al po
porului în lupta pentru socia
lism și pace.

Cu puternice aclamații în- 
tîmpină participanții la miting 
pe tovarășul N. S. Hrușciov, 
care vine la tribună pentru 
a-și rosti cuvîntarea. Zecile de 
mii de particîpanți la miting 
manifestează îndelung pentru 
puternicul lagăr al țărilor so
cialiste. în frunte cu Uniunea 
Sovietică, pentru prietenia de 
nezdruncinat dintre poporul 
romîn și poporul sovietic.

Iau cuvîntul apoi tovarășii 
Leo Figueres, secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Francez, Itaru Yone- 
hara, membru al Secretariatu
lui Comitetului Central al Par

Dumitru Coliu
Ion Vințe
Cornel Onescu 
Gheorghe Arsene 
Ion G uran
Iosif Mogoș 
Ștefan Duduman

tidului Comunist din Japonia, K 
Arturo Colombi, membru- ai 
Conducerii Partidului Comu
nist Italian. Aii Yata, secretar 
general al Partidului Comu- g 
nist din Maroc, și Kalcines 
Ramon, membru supleant al 
Biroului Executiv al Comitetu
lui Național al Partidului So
cialist Popular din Cuba.

Cuvîntărlle reprezentanților 
partidelor frățești din Franța, ; 
Japonia, Italia, Maroc și Cuba 
sînt primite cu puternice a- 
plauze și urale. Cei prezenți 
manifestează cu căldură pen
tru unitatea șl coeziunea par
tidelor comuniste șl muncito
rești frățești, pentru pace și 
prietenie între popoare.

La încheierea mitingului, 
uratele șl aclamațiile nesfîrșite 
ale zecilor de mii de oameni 
ai muncii exprimă hotărîrea 
fermă a întregului popor de a 
înfăptui mărețele sarcini tra
sate de cel de-al II Mea Con
gres al Partidului Muncitoreso 
Romîn pentru victoria deplină 
a socialismului în patria noas- j 
tră.
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BRAVO, COPII!
Ltmidupă-amiază și-au dat în- 

tîlnire pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R.P.R. toate 
ilorile plaiurilor patriei, de la 
albul ghiocel Ia înfiăcuralul 
trandafir, de la albastrul cicoa- 
rei la auriul romaniței. 1.500 
dintre pionierii și școlarii cei 
mai talentați in arta cîntecului 
și dansului s-au adunat aci din 
multe colturi ale tării pentru a 
participa la serbarea interșco- 
lară organizată de Ministerul 
Jnvătămîntului și Culturii cu

prilejul încheierii anului șco
lar. Timp de 3 ceasuri, scena 
imensă a fost nesecat izvor de 
culori și melodii încîntătoare 
iar sala, o furtună de aplauze, 
îndeobște, de la un spectacol 
pleci cu păreri bine stabilite: 
asta mi-a plăcut mai mult, asta 
mi-a plăcut mai puțin. De la 
această serbare am plecat însă 
gîndindu-mă cu egal entuziasm 
la fiecare număr din program. 
Totul a fost frumos,

cerut, în 
„Din 

lămuriri 
trebuie

Mai mulți cititori ne-au 
scrisorile adresate rubricii 
viața pionierească", unele 
cu privire la felul în care 
întocmit -programul de activități in
tabăra locală. Socotim că aceasta 
este o întrebare foarte nimerită a- 
cum, la începutul vacanței și că 
răspunsul poate fi de folos și altor 
pionieri.

Spre deosebire de perioada anu
lui școlar, in vacanță, programul de 
activități al unității de pionieri din 
tabără nu se mai întocmește pen
tru o perioadă de trei luni, ci 
pe durata vacanței. La alcă
tuirea fui, colectivul de condu
cere al unității pornește de la pro
punerile și dorințele pionierilor din 
tabără. Ce anume îi interesează pe 
pionieri ? Desigur, să petreacă o 
vacanță plăcută, veselă și în ace
lași timp instructivă.

Cu toții vor ca în timpul verii să 
îndeplinească o serie de condiții 
cerute de distincțiile pionierești, 
să-și cunoască mai bine ținutul na
tal, să-și dedice mai mult timp ocu
pațiilor preferate : lectura, sportul, 
muzica și așa mai departe. De 
toate acestea, colectivul de condu
cere trebuie să țină cu grijă sea
ma fa alcătuirea programului de 
activități în așa fel îneît el să vină 
în întîmpinarea preocupărilor și do
rințelor tuturor pionierilor.

Am arătat mai sus că pionierii 
doresc ca în vacanță să-și conti- 
nuie pregătirea în vederea obține
rii distincțiilor pionierești. De aceea, 
în programul de activități, vom pre
vedea învățarea a cel puțin 4—5 
cîntece și poezii dedicate patriei 
și partidului nostru. De asemenea, 
vom mai prevedea 3-4 vizite în uzine 
și fabrici,' sau la G.A.C., G.A.S. sau 
S.M.T. precum și întîlniri cu acti
viști de partid și de stat, muncitori 
fruntași, ofițeri ai armatei populare, 
oameni de știință și cultură, întîl
niri care întotdeauna sînt așteptate 
cu drag de copii. Un loc însemnat 
în programul de activități trebuie 
să-l ocupe acțiunile obștești. Tradi
ționalul strîns al spicelor, colecta-

rea fierului vechi, ajutorul dat la 
gospodăriile agricole colective și de 
stat sint minunate prilejuri pentru a 
vă dovedi hărnicia și priceperea. O 
zi pe săptămînă va fi dedicată ac
tivității obștești.

Firește, nu veți uita de excursii, 
fie ele de una sau două zile. Cu 
prilejul lor veți învăța (sau repeta) 
orientarea cu busola, după hartă, 
după ceas și după semne naturale, 
semnalizarea cu fanioane, aprinde
rea focului de tabără. Tot în 
excursie veți putea să vă îmbogă
țiți ierbarele, insectarele și pietra- 
rele.

Desigur, la alcătuirea programu
lui de activități sportul se va afla 
și el în otenția colectivului de con
ducere. In afară de antrenamentele 
regulate la disciplinele practicate 
de pionieri veți organiza cel puțin 
3-4 întreceri sportive, între care la 
loc de cinste va figura spartachia- 
da taberei.

Intre amintirile frumoase ale va
canțelor din anii trecuți se află și 
aceea a carnavalurilor, a reuniuni
lor pionierești, prilej de veselie și 
voie bună. Programul de activități 
va trebui să se 
ceasta.

Și acum, citeva 
activul pionieresc 
țină seamă. Este 
birile de vîrstă ale pionierilor. Cău- 
tați ca activitățile pe care le veți 
desfășura să-i intereseze și pe cei 
din clasele a V-a, a VII-a, dar și 
pe cei din clasele a lll-a, a IV-a, 
De asemenea, nu uitați de școlarii 
mici, intre 7-9 ani. Invitați-i in ta
berele voastre locale, învățați-i ver
suri, cîntece, reprezentați pentru ei 
șpectacole vesele, basme dramati
zate, povestiți-le despre cravata 
roșie, despre ce înseamnă să 
pionier. Vor fi foarte bucuroși.

in încheiere, vă amintim că 
timpul vacanței, la palatele și 
sele de pionieri vor avea loc „zile 
de tabără model". Participind la 
ele, veți putea îmbunătăți și îmbo
găți activitatea taberelor voastre.

SANDU ALEXANDRU

fost de neuial. Și de ce irar 
fi așa ? Doar
putut vedea nu numai talentul 
fiecărui interpret, nu numai 
disciplina ireproșabilă a fiecă
rei formalii ci, în primul rînd, 
bucuria, rîsul nestingherit al 
acelor copii, vioiciunea lor 
care vorbea despre copilăria 
fericită pe care o trăiesc as
tăzi fiii tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră. Cît de 
impresionant a fost corul pio
nierilor din București care a 
executat medalionul de cînte
ce pionierești „Mtilțumim din 
inimă partidului', cum au mai 
stîrnit aplauze nesfîrșite micii 
dansatori din (omuna Țagu, 
regiunea Cluj, cu al lor „Joc 
al bărbuncașilor". Dar jocurile 
echipei de dansuri din Regiu
nea Autonomă Maghiară ? Dar 
acel neuitat „Dans al marame
lor" interpretat cu o uimitoare 
artă a ritmului de către echipa 
de dansuri a Școlii medii din 
Giurgiu ? Au fost bisate cu în- 
dîrjire dar, din păcate, nu s-a 
repetat, deoarece din culise își 
ițeau cu nerăbdare capelele 
alți și alți mici artiști care își 
așteptau rîndul. Au fost și so
liști. Angela Gavrilă, din clasa 
a Vl-a a Școlii medii de mu
zică din Timișoara a făcut cu 
vioara ei ca sub bolta feericei 
săli să răsune melodia emoțio
nantă a „Baladei" lui Ciprian 
Porumbescu; Aurelia Tudor, din 
clasa a VII-a a Școlii medii de 
muzică nr. 2 din București a 
scos, din două ciocănașe lovite 
repetat și fulgerător de repede 
în niște Iemnișoare fermecate, 
trilul cunoscutei „Ciocîrlii" 
(Aurelia va ajunge cu siguran
ță o bună interpretă la xilo
fon); micii dar virtuoșii cînlă- 
reți din fluier din comuna Po- 
lovraci, regiunea Craiova, au 
interpretat minunat de bine un 
potpuriu de cîntece popu
lare oltenești iar Doina Nem
țeam din clasa a VII-a a 
Școlii medii de muzică nr. 1 
din București a executat cu 
gravitate la pian două melodii 
de... Doina Nemțeanu, deci 
compoziții proprii.

Dacă ar fi să apreciem cu 
note, atunci toți cei care și-au 
dat concursul merită nota IC.

pe scena am

Spic cu spic
In adierea vîntului, tremură 

gingaș, la gîtul copiilor flăcă
ruile roșii ale cravatelor. Ici, 
colo — cite un pionier mai în- 
tîrzie sub umbrarul ariei, dar 
ceilalți, detașamentul, merg 
înainte. Un spic... Și încă unul... 
Zece... Cincisprezece... Un braț! 
Sute, mii de boabe aurii adu
nate de pe arie. Cocoțați pe 
batoză- pe secerători sau pe 
combinele care zumzăie ca niș
te bondari uriași, colectiviștii 
privesc chipurile arămite de 
soare ale pionierilor. Hărnicia 
copiilor, voia lor bună, îi fac 
să gîndească mîndri : Strașnici 
copii, urmași de nădejde !...

In fiece an, detașamentele 
și unitățile pionierești umplu 
ariile cu cîntecul și voioșia lor. 
Pionierii, traducînd în viață 
tradiționala lozincă pioniereas
că „Spic cu spic — patriei 
snop" !, nu lasă pe miriști nici 
un spiculeț pierdut.

Vara trecută gazeta noastră 
a citat nenumărate exemple de 
unități pionierești fruntașe în 
strîngerea spicelor, ca cele de 
la Casa de copii din Tr. Severin, 
de la Școala de 7 ani Gi- 
lău — Cluj, de la Școala de 
7 ani Băcia— Hunedoara. Șu- 
huleț — Iași și multe, multe al
te unități.

Anul acesta, copii, drapelele 
voastre de unitate să vă poar
te către ariile gospodăriilor a- 
gricole de stat, către lanurile 
de aur ale colectivelor, peste 
tot unde e nevoie de ajutorul 
vostru. Nici un spic uitat pe 
miriști, nici un bob pierdut•

ar

patriei snop!
La sfîrșitul verii, fiecare dintre 
voi să raporteze cu cinste : în 
vara aceasta am reușit și eu să 
adun spice din care au ieșit 2 
kilograme de boabe! 2 kg 
de boabe !... Știți voi cîte tone 
de grîu s ar strînge dacă fie
care' din cei peste 1 milion de 
purtători ai cravatei roșii
aduna de pe arii cîte 2 kg de 
boabe ? Aproape 2.000 tone de 
cereale! Doua trenuri a cîte 
100 de vagoane !...

Dar voi> copii, puteti fi pre- 
zenți pe arii și pentru a-i înve
seli în clipele de răgaz pe cei 
care îngrijesc ca recolta să 
fie bogată. O poezie, cîteva 
cîntece, o glumă, un articol de 
ziar citit în pauza de prînz, 
iată numai cîteva lucruri din 
ceea ce puteți face voi spre a 
fi de folos pe_arie.

Nu uitați că veți fi primiți 
cu dragoste atît în 
G.A.C. cît și în

grădinile 
cele ale 

gospodăriilor de stat. Ajutorul 
vostru trebuie să i dati peste 
tot unde vi se cere. El va fi o 
mărturie a formării voastre ca 
cetățeni de nădejde, harnici și 
pricepuți, care mîine, cînd vor 
păși pe poarta fabricii, sau cind 
vor deveni colectiviști, sâ poar
te aceste titluri cu mândrie — 
mîndria omului stăpin pe des
tinele sale, liber de orice ex
ploatare și care pășește încre
zător spre viitor-

EMIL EMANOIL
N'. R. Pionieri, scriefi-ne des

pre primele succese în acțiu
nea patriotică de strîngere a 
spicelor.

ocupe și de a-

lucruri de care 
trebuie să moi 
vorba de deose-

fii

în 
ca-

AL. OVIDIU ZOTTA

Va - can - fă

w as - leap - fă

rit. La

drum, la drum cu

Versuri: ED. JURIST 
Muzica : I. D. CHIRESCU

.Vara scaldă lotu-n soare, 
Plaiul 1-a-inbtâcat în floare ; 
E-al vacanței drag popas. 
Școală, țcoală, bun rămas I

Du-ne, trehule, în goană. 
Nu vezi marea că ne cheamă ? 
Zburde voioșia viu,
Pe tot fărmul auriu!

Vacantă dragă, bine-ai venit 
Cu salba ta de bucurii, 
Ne-așteaplă plaiul însorii. 
La drum, copii, ia drum, copii 1

Du tfb, trenule, mai iute, 
Tabăra, ne-așteaptăn munte. 
Noi, pe tainice poteci, 
Colinda-vom zile-nlregi.

va- cai •
Refren

J’/a ■ lut lam-bră ■

Allegretto^ •/Hei.'

drag po pas ocna-la, școa la.



warslnîc
cu noul an școlar, manualele 
pentru clasele I-a—VII-a vor 
fi gratuite. Prin grija parti
dului, în fiecare an al ți tineri 
învățători și profesori, absol
venți ai școlilor pedagogice 
sau facultăților sporesc rîn- 
durile celor ce vă luminează 
mintea și inima.

Mihail Ivanovici Kalinin 
spunea odată : „învățătorul 
închină elevilor săi, poporu
lui, toată energia, toată viața 
sa, tot ce are mai prețios1*. 
Cuvintele acestea înfățișează 
cum nu se poate mai viu 
chipul luminos al educatoru
lui tău.

Pentru truda sa gingașa, 
migăloasă și plină de răspun
dere, poporul nostru a dedicat 
învățătorului, în semn de cin
stire, o zi anume în fiecare an: 
ziua de 30 iunie.

Alături de toți pionierii și 
școlarii patriei îl dăruiești și 
tu astăzi, sărbătoritului, florile 
recunoștinței tale. Iar florile 
acestea, știu, vor rămîne la fel 
de proaspete și peste ani, cînd 
vei deveni oțel ar, miner, me
canic sau constructor și vei 
munci cu înflăcărare pentru 
făurirea comunismului.

VASILE MANUCEANV

al

de

el 
îl 
îl 
E

nouă ne a mai fost afiat, desigur, cu bucu- 
în următorii șase ani 
clădi încă 15.000 noi 
clasă, și că începînd

Si*telenul lati moî

Așa se sene

primul pas stîngaci făcut spre carte.

■■

cu-ncredere în față, 
ca toți ceilalți copii.

Școala mîine

Era o toamnă caldă ți-nsoritâ, 
Cind drumul școlii, străjuit de tei. 
L-am străbătut cu-atîți copii odată, 
Gîndind că ei vor fi colegii mei...

® Numărul celor care frec
ventează școlile medii de cul
tură generală a crescut de la 
29.000 în 1938—39, la peste 
200.000 în anul acesta.

învățătorii, pro- 
uimiliți de mai 
și chiar de fiii 

presa

® în 1962, aproape întreg ti4 
neretul de vîrstă școlară va 
absolvi școala de 1 ani.

Cu 
Cu 
Eu
Și i-am zimbit

pașii gravi veni învățătorul, 
zimbet blind in ochii calzi și vii ; 
l-am privit

Cu frunțile-nsorite de lumină, 
In stol de porumbei ne-am strins 

de-oparte ; 
înfiorați de clipele-așteptării, 
De

® începînd cu acest an, toii 
copiii din clasele l-a— a VII-a 
vor primi gratuit manualele 
școlare.

Ții minte ? își scutura toam
na păișul cu canafuri aurii și 
tu dibuiai pe tablă întîia oară 
scama albă a buchiilor. Mîna 
lui ți-a însoțit atunci, ușoară, 
părintească, suișul șirului de 
semne, iar slovele ce se îndă
rătniciseră, sucite și firave, au 
căpătat dintr-o dată zîmbet, 
înțeles și frumusețe.

Mai apoi, calda-i priveghere 
și dragoste ai simțit-o mereu 
asupră ți în timp ce zilele — 
albine — își luau zborul, lă- 
sîndu-și fiecare picătura ei de 
înțelepciune nouă în fagurile 
minții-

învățătorul tău, care ți-a 
descuiat poarta de cleștar a 
înțelegerii buchiilor, sa bucu
rat de fiecare biruință a ta 
asupra tainelor din carte. I 
s au umezit ochii de fericire 
cînd, la sfîrșitul de an te-a 
cercetat și te a aflat cunos
cător sigur de sine al atîtor 
lucruri noi. S-a bucurat ase
menea cînd ai primit cravata 
roșie de 
copilăriei

Chipul 
tînăr sau 
porți în 
purtăm 
adevărat,
dat și cîte un domnu' Vucea, 
hîd, lacom și dospind de cru
zime. între dascălii trecutului 
însă, foarte mulți au avut 
inimi cinstite și dîrze, s-au 
împotrivit cît au putut mijloa
celor brutale prin care re
gimul burghezo moșieresc 
căuta să-i țină cît mai departe

pionier, simbol 
fericite, 
învățătorului, fie 
încărunțit de ani, 
inimă. Si la fel 

noi, cei vîrstnici.

de învățătură pe copiii oame
nilor muncii, s-au străduit 
să aducă măcar o rază de lu
mină în sufletele copiilor ne
căjiți de odinioară.

Și au avut de pătimit pen
tru asta. Erau umiliți, înfo
metați, aruncați în stradă. 
Mulți își amintesc că, prin 
1932—33 atît de mare era nu
mărul dascălilor șomeri, incit 
luase ființă o ....Asociație a
învățătorilor fără post". A’ 
ceasta situație dureroasă bîn- 
tuie azi din plin în țările ca
pitaliste. Numai în Italia, de 
pildă, sînt 140.000 de învăță
tori șomeri în timp ce un 
mare număr de copii sînt lip
siți de lumina cărții.

în țara noastră însă, astăzi, 
învățătorii și profesorii- se 
bucură de o înaltă prețuire, 
pe măsura sarcinii nobile pe 
care le-a încredințat-o parti
dul, poporul muncitor: aceea 
de a educa tînăra generație. 
Învățămîntul este o preocu
pare de frunte, o grijă de 
zi cu zi a statului nostru de
mocrat-popular. Nenumărate 
școli noi s au înălțat în ulti
mii ani în orașele și satele 
patriei. Iar în zilele celui de 
al IlI-lea Congres al partidu
lui ați 
rie, că 
se vor 
săli

Numărul elvilor din șco- 
elementare a crescut de la 

1.575.000 în anul școlar 1938— 
39, la peste 2.135.000 în 1959—
60

bănci pe fiecare,Ne-a așezat în
Și-n miinile stîngace, intr-o zi. 
Ne-a învățat creioanele să ținem, 
Și slovele-n caiete a le-nflori.

$coal ieri
* Cu prilejul deschiderii

Cum soarele ne dăruie lumină, 
Ne-a pus in miini scinteiele științei. 
Și visele, ți planurile noastre, 
Le-a îndrumat pe calea năzuinței.

...Sînt amintiri legate doar de dînsul, 
Trăiesc in cărți, caiete, în ghiozdan, 
Sint resfirate-n pagini de
Din cartea începutului de

lumină,
an...

BALADA 
pionieră

ANESIA

Mulțumire

a- 
nului școlar 1932—33, un mare 
ziar burghez, „Universul", ar 
mintea că în țară erau 600.000 
analfabeți (cifră mult micșorată 
bineînțeles). Acelaș ziar arăta 
că la 1 învățător reveneau 100 
de copii 1 Pas de mai învață 
carte!...

Congresul general al 
învățătorilor din 1932, un das
căl din județul Neam}, spunea: 
„Cerem eftenirea cărților didac
tice'. Și, după părerea lui, vi
novat de această stare de lu
cruri era „1 
za scumpete! 
NITE".

9 Adeseori, 
fesorii, erau 
marii vremii, 
acestora. In iulie 1930, 
vremii relata un caz interesant:
pentru că nepotul lui Gafencu 
<— pe atunci, Gafencu era sub
secretar la Preșidenția Consi
liului de Miniștri — s-a încă
pățînat să nu meargă ia exa
menele de bacalaureat care 
trebuiau să se țină la Suceava, 
unchiul mărinimos cu „nepo
tul", a dat un ordin și, într-o 
singură noapte, comisia de exa
minare și toți elevii sosiți la 
examene au trebuit să se mute 
de la Suceava la.-. Fălticeni, 
unde locuia „copilul încăpă
țînat", fiul unui mare moșier...

• Acum 20 de ani, existau 
în (ara noastră numai 33 de 
facultăți, astăzi, studenții noștri 
studiază în 88 de facultăți.

® O dată cu încheierea gene
ralizării învățământului de 7 
ani, se prevede trecerea trep
tată la învățămîntul general de 
8 ani. în felul acesta, durata 
școlii medii de .cultură gene
rală va ajunge la 12 ani.

trustul hîrtiei... cau-
NEMAIPOME-

Școala ați
® Față de 1938, numărul pro

fesorilor din școlile de cultură 
generală s a dublat.

® în anii regimului burghe- 
zo-moșieresc, fii de oameni ai 
muncii, elevi în licee, datorită 
taxelor uriașe, care, de multe 
ori, întreceau venitul realizat 
de un muncitor se puteau nu
măra pe degete astăzi,
oamenilor muncii nu mai plă
tesc taxe — drumul li-e 
deschis către toate școlile.

fiii

larg

• Pi nu în 1965 se vor con
strui 15 mii de săli de clasă și 
cămine studențești cu peste 15 
mii de locuri.

® în viitorii ani, se prevede 
extinderea gratuității complec
te și asupra rechizitelor șco
lare,

copii, ci leva 
învățămîntul 
învățămîntul

Acum cînd sini ai stare cu a- 
ju torul tocului să fac să vor
bească micile semne pe care 
le am învățat cu șapte ani în 
urmă sub privirea blîndă a to
varășei învățătoare. îmi amin
tesc cu drag de primul an școlar.

Cu ajutorul mîlnli ei am în- 
vățat să scriu bastonașele șl cer- 
culețele primelor lecții. Pasiu
nea eu care ne-a învățat a stîr- 
nit în noi interesul de ă cunoaște 
mai multe din secretele pe care 
le ascundeau literele, a crescut 
în noi dorința de a învăța.

Pentru că m-a făcut să înțe
leg tîlcul cărților șl să scot în
țelepciunea de sub semnele 
relor de tipar, îi mulțumesc

Ii mulțumesc azi, că și 
mine ca și pe colegii mei 
învățat să ducem orice lucru la 
Imn sfîrșit, să dobîndim succese.

ȘTEFAN SPINEI
elev clasa a VII-a, Școala 

nr. 141, București Școala noua din Viitea

k
...Acestea sînt, 

date cu privire ia 
în țara noastră :
ieri—cînd ne exploatau capita
liștii și moșierii, învățămîntul 
azi — cînd stăpîni pe țară sînt 
înșiși oamenii muncii. învăță- 
mîntul mîine, cînd cu pași re
pezi, ne vom îndrepta spre 
cei mai frumoși zori ai vieții —♦ 
comunismul I

Voi. cititorii de azi ai 
noastre, veți fi viitorii 

și intelectuali 
pentru aceasta, 

învățați. învățați și nu uitați 
că în fiecare zi înd voi mer
geți la tabără, sau la școală, în 
țările capitaliste copii de sea
ma voastră lipsiți de posibilita
tea de a urma școala, lipsiți de 
viitor, sînt nevoiți să cerșească 
sau să scormonească în gu
noaie pentru a-și astîmpăra 
foamea.

gazetei
munci'

copii,



Planurile economice au
I fost îndeplinite ți depășite 

an de an, planul producției 
globale industriale in pri
mele 5 luni ale anului 1960 

fost depășit cu 3 la sută.

*

I Unul din cele mai pozitive 
. rezultate ale activității noas

tre economice în această pe
rioadă este realizarea cu 
un an mai devreme a sarci
nilor industriei constructoare 
de mașini a cărei producție 
este în 1960 de peste 2 ori : 
mai mare decit in 1955 și 
de 10 ori mai mare decit 
în 1938.

Aceasta-i inovația pe care trebuie s-o îmbunătățim 1 spune Matei Mihala che tovarășilor săi de brigadă, Petre 
Ciutac și Ion Tudor.

întrecerea continuă
cuțit de frezat care aduce mari 
economii de metal...

lata de ce flutură azi pe 
strungul său, steagul roșu de 
brigadă fruntașă pe secție.

Astăzi întrecerea e din nou 
în toi. Prind viață prevederile

Valoarea producției 
: globale industriale va 

fi în anul 1965 de apro
ximativ 2,1 ori mai mare 
decit în 1959.

Planul de 10 ani de elec
trificare a țării aprobat de 
plenara Comitetului Central 
al partidului din octombrie 
1950, a fost realizat și de
pășit.

In perioada 1956-1960 au 
fost obținute realizări impor
tante în industria bunurilor 
de consum.

Dezvoltarea bazei de ma
terii prime, noile construcții 
industriale ți progresele ob
ținute în reutilarea ți moder
nizarea unor întreprinderi au 
asigurat creșterea de 1,3 ori 
a producției industriei ușoa
re ți de 1,5 ori a industriei 
alimentare în 1960 față de 
1955.

★

Cit de mult a crescut pu
terea economică a țării se 
vede din faptul că in 1960 
realizăm în numai 11 săptă- 
mîni întreaga producție in
dustrială din 1938 ; la fontă 
— în șapte săptămini, la o- 
țel — în opt săptămini, la ci
ment — in zece săptămini.

★

A crescut producția de ce
reale, mai ales de grîu ți 
porumb. La grîu, producția 
totală anuală realizată in 
medie în anii 1955-1959 a 
fost de 3.212.000 tone, față 
de 2.630.C00 tone în anii 1934 
-1938.

La sfîrșitul anului 1959 nu
mărul bovinelor a fost de 
4.450.000 față de 3.747.000 
în 1938, iar al porcinelor de 
4.300.000 față de 2.520.000.

*

In anii 1956-1959 au fost 
Construite 101 întreprinderi 
noi, 93 secții noi, iar 294 de 
întreprinderi au fost reutilate 
și dezvoltate.

*

Salariu] real a crescut în 
*959 cu 33 la sută față de 
1955, indepiinindu-se cu un 
an mai devreme sarcina tra
sată de Congresul ai ll-lea 
al partidului.

arnwri,“x?^iffrrTrrrrmi.E."r<rjr"iaiiw»ruiîfi

înd intri în hala 
secției • sculărie, 
a uzinelor ,,23 
August" din Ca
pitală rămîi ui
mit de ordinea 
și curățenia ce 
domnește aici.

Strunguri, mașini de frezat, de 
găurit, de rectificat, polizoare, 
menghine, strălucesc de cură
țenie iar piesele lucrate se 
înalță stivă alături. Pe cîteva 
mici panouri, scrise cu creta, 
se poate citi : ,,Să permane- 
tizăm succesele obținute în 
cinstea celui de al Ill lea Con
gres al partidului1“ ,,Să reali
zăm înainte de termen sarcini
le trasate de Congresul al 
Iiriea I" „Tovarăși 1 întrecerea 
continuă l“...

Din munca fiecăruia, din 
graba cu care merg electroca
rele încărcate cu piese, de la

mașini la magazie sau cele ce 
aduc materiale muncitorilor, 
îți dai seama că, _ într-adevăr, 
întrecerea continuă.

Pe un strung străjuiește un 
steag roșu pe care stă scris : 
„Brigadă fruntașă pe secție". 
Aici lucrează comunistul Ma
tei Mihalache, responsabilul 
brigăzii. Steagul a poposit pe 
mașina sa doar în urmă cu 
cîteva zile, în ziua cînd s-a 
deschis cel de al IlI-lea Con
gres al partidului. Pentru ce ? 
Toți muncitorii secției știu : 
brigada lui Matei Mihalache 
și-a depășit planul zi de zi cu 
20 la sută, a făcut economii 
în valoare de 35.197 lei, a aju
tat întreaga secție să-și termi
ne planul global pe primul se
mestru al anului încă de la 18 
iunie; Matei Mihalache, împre
ună cu alți tehnicieni și munci
tori au făcut o inovație la un

Raportului C.C. al P.M.R. pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de al 
IlI-lea Congres al partidului. O 
nouă etapă, începe. Și nu exis
tă muncitor în această secție, 
care să nu fie în întrecere, 
pentru că ei toți știu că între
cerea socialistă este o cheză
șie a noilor succese în muncă, 
în secția sculărie există multe 
brigăzi bune, cum este cea 
condusă de Constantin Oancea, 
care lucrează la atelierul de 
strunguri mici și care s-a cla
sat pe locul II în etapa ante
rioară a întrecerii. E o brigadă 
care aspiră cu hotărîre la lo
cul I.

L-am văzut pe comunistul 
Matei Mihalache și pe tova
rășii săi discutînd despre re
centa lor inovație. Vor s-o 
facă și mai bună.

Așadar întrecerea continuă 
în cinstea zilei de 23 August.

Puterea nouă ce se va 
instala în centralele elec
trice în perioada 1960- 
1965 va fi de 2.380 MW, 
și anume: 540 MW prin 
amplificarea unor centra
le existente (Borzești, Pa- 
roșeni, Grozăvești ș.a.) și 
1.840 MW in centrale noi 
(Bicaz, Ploești, Luduș, Cra
iova, Oradea, Tg. Mureș, 
lași ș.a.).

Extracția de țiței va fi în 
1965 de circa 12,2 milioa
ne de tone.

In anii 1960-1965, pro
ducția de oțel va crește 
prin construirea a 3 cup
toare Martin de 400 tone 
șarjă Ia oțelăria nouă de 
la Hunedoara, a primelor 
cuptoare Martin la noul 
combinat siderurgic, prin 
dezvoltarea producției in 
turnătoriile de oțel și j 
creșterea indicelui mediu | 
de utilizare □ cuptoarelor . 
Martin cu 40 Ia sută 
1965 față de 1959.

in

In contul 
semestrului doi

20 de întreprinderi industriale din regiunea 
Galați și-au îndeplinit înainte de termen pla
nul pe primul semestru al anului acesta. 
Printre ele se află uzinele siderurgice „Nico- 
lae Cristea", fabricile de conserve din Tecuci, 
și Zagna Vădeai, fabrica de confecții din 
Brăila și altele. Muncitorii de la fa
brica de confecții Brăila au produs în contul 
semestrului viitor 20.000 articole de îmbră
căminte.

întreprinderile din regiunea Galați au rea
lizat în acest an economii peste plan in va
loare de 14.421,000 lei.

ânsemncite economii
Raportul C.C. al P.M.R. prezentat de to

varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel de-al 
IlI-lea Congres al partidului a fost citit cu 
atenție și de muncitorii fabricii de încălțămin
te „Solidaritatea" din Oradea. Ca răspuns la 
grija partidului nostru față de continua dez
voltare economică a țării și de creșterea ni
velului de trai al celor, ce muncesc, muncito
rii de la „Solidaritatea" și-au intensificat 
munca. Și succesele n-au întârziat să apară. 
Intr-o singură zi s-au economisit 1.820 dm.p. 
piele, ceea ce înseamnă 140 de fețe de pantofi 
realizate numai din economiile la croit.

Schimb de onoare
La uzinele „Elcctropuiere" din Craiova s-a 

organizat zilele trecute un schimb db onoare 
în cinstea lucrărilor Congresului partidului. 
Sute de muncitori tineri și virstnici, ui frunte 
cu comuniștii, au înscris în această zi suc-t 
cese de seamă. Așa, de pildă, echipa de mori- 
tatori condusă de Gheorghe Oprea, lucrînd 
la montarea bobinelor pentru transformatorii, 
de 1.000, 1.300 șl 5.000 RVA și-d depășii pla
nul cu 11 procente, iar echipele de lăcătuși 
conduse de Ilie Dumitru și Gheorghe Frunză, 
și-au depășit sarcinile de plan cit 15 lă sută.

Succese asemănătoare au obținut și echi
pele de muncitori ce lucrează la fabricarea 
locomotivelor „Diesel" electrice, Rabotorul 
Constantin Stancu, strungarii Dumitra Stân- 
ciu și Petre Simionescu, de pildă, au realizat 
depășiri de plan de 15—30 la sută. .

Pe mașina cui se va muta stea
gul brigăzii fruntașe ? Va ră- 
mîne tot la comunistul Matei 
Mihalache ? Iată întrebări la 
care nu putem răspunde. Cei 
ce vor munci mai bine și vor 
face economii mai multe, vor 
cîștiga.

Să le urăm din toată inima: 
succes!

GH. ANGELESCU

Pentru mecanizarea 
griculturii, producția 
tractoare va spori de 
11.000 de bucăți in 
la circa 25.000 in

a- 
de 
la 

1959 
1965 ;

Producția de țesături 
de bumbac, lină, mătase, 
in și cinepă va crește de 
1,9 ori, ajungind în 1965 
la 540-550 milioane m2.

e

In perioada 1960-1965, 
vor intra in funcțiune 4 
fabrici noi de zahăr, o 
fabrică de ulei, 3 fabrici 
de lapte praf, precum și 
fabrici de bere, abatoare, 
mori, fabrici de pîine etc.

va crește pînă în 
1965 cu 70-80 la 
față de anul 1959. 
această perioadă se 

pro-

Producția globală agri
colă 
anul 
sută

In
prevede încheierea 
cesului de colectivizare a 
agriculturii.

In anii 1960-1965 se 
vor construi circa 15.000 
de săli de clasă din care 
circa 4.000 de săli decla
sa în școlii® de cultură 
generală, în orașe și cen
tre muncitorești și circa 
11.000 de săli de clasă in 
localitățile rurale.

muncr 
tehni'

Salariul . real ol 
lorilor, inginerilor, 
cienilor și funcționarilor 
va crește pînă în 1965 
«r circa 40-45 Ia sută fa
ță de nivelul realizat în 
a doua jumătate a anu
lui 1959.
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4:: Telegramă
Prezidiului celui de-al lll-lea Congres 

al P. M. R.
Salut pionieresc delegafilor Congresului al lll-lea al Parii' 

dului Muncitoresc Romîn. Dorim poporului romîn succese mari 
în construirea socialismului.

Colectivul de conducere al 
unității de pionieri, Școala 
nr. 11 Snejnoe, Regiunea 

Stalinsk, UR.S.S.

Din presa internațională
Cel de-al lll-lea Congres al 

partidului nostru s-a bucurat 
de o mare atenție și din par
tea oamenilor muncii de pes
te hotare. După cum știți, la 
lucrările Congresului au luat 
parte delegați a 50 de partide 
comuniste și muncitorești din 
întreaga lume. Ei au adus 
Congresului salutul comuniști
lor din 50 de țări. Prin impor
tanța problemelor ce au fost 
dezbătute, prin documentele a- 
doptate, Congresul al lll-lea al 
P.M.R. a trezit interesul opi
niei publice mondiale. Presa 
internațională a acordat o ma
re atenție acestui eveniment. 
Iată cîteva din aprecierile a- 
părute în presa de peste ho
tare.

Ziarul ,Pravda" a publicat 
zilnic știri și reportaje ale tri
mișilor speciali la București, 
la 25 iunie sub titlul „Viitorul 
aparține comunismului" „Prav
da" scrie .- „Aprobînd în mod 
fierbinte și în unanimitate pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale a R.P. Romîne pe a- 
nii 1960—1965 și liniile direc
toare ale programului de dez
voltare a economiei naționale 
în viitorii 15 anf, delegații la 
Congres au propus diferite mă
suri pentru dezvoltarea conti
nuă a industriei, agriculturii, 
științei și culturii".

Ziarul „Izvestia" sub titlul 
’.Unitate și coeziune" scrie : 
„Reprezentanții partidelor fră
țești au subliniat în cuvîntări- 
le lor de salut rostite la Con
gres unitatea marxist-leninis- 
tă a mișcării comuniste inter
naționale, lupta crescîndă a

popoarelor pentru pace, de
mocrație, socialism".

Ziarul „Mlada Fronta" din 
R. Cehoslovacă își intitulează 
relatarea sa din 25 iunie : „Al 
lll-lea Congres al P.M.R. a 
aprobat documentele de închi
dere. Obiectiv principal — de- 
săvîrșirea construirii socialis
mului".

Ziarul „Rabotnicesko Delo" 
din R.P. Bulgaria scrie că eve
nimentul central al săptămînii, 
eveniment care a fixat atenția 
opiniei publice, a fost Congre
sul al lll-lea al P.M.R. Acesta 
este un eveniment important 
nu numai pentru oamenii mun
cii din R.P. Romînă ci și pen
tru mișcarea comunistă inter
națională.

Ziarul „Washington Post" 
din New York a publicat o co
respondență în legătură cu ra
portul Comitetului Central. Zi
arul citează, de pildă, faptul 
că în cei 5 ani care au trecut 
de la ultimul Congres al parti
dului producția industrială a 
Romîniei a crescut cu 67 la 
sută, iar sectorul socialist al 
agriculturii reprezintă în pre
zent 81 la sută.

Postul de televiziune din 
Roma a consacrat una din e- 
misiunile sale din seara zilei 
de 24 iunie lucrărilor celui de 
al lll-lea Congres al P.M.R. Au 
fost prezentate telespectatori
lor mai multe imagini din noua 
sală a Palatului Republicii, cî
teva momente ale prezentării 
raportului de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pre
cum și din timpul cuvîntării 
rostite de N. S. Hrușciov.

„Stăpînii mării"
Marea albastră abia un

duiește ascultînd cîntecul 
pionierilor ce se îndreap
tă spre orășelul de corturi 
„Sputnic". Și într-o zi, 
Neptun, zeul mării, nu 
mai putu să rabde și Ieșind 
din valuri strigă :

— Cine calcă împărăția 
mea ? Cine se înveselește 
aici fără știrea mea ?

Ii răspunseră sutele de 
voci pionierești:

— Te poftim la serbarea 
noastră maritimă !

Neptun lovi cu sceptrul 
său de țărm șl... rămase. 
Privi în jur : copiii săreau 
în mare, înotau, luîndu-se 
la întrecere cu atîta măies
trie, încît zeul Neptun 
spuse:

— Stăpînlțl voi marea 
pe vecie I iar eu cobor în 
împărățiile mele din a- 
dîncuri. Vă las o cunună 
de scoici pentru cel mai 
bun înotător.

Să vă dezvăluim secre
tul : toate acestea s-au pe
trecut nu de mult la Ar
tec, minunata tabără a pi
onierilor sovietici. In acea 
zi a avut loc serbarea ma
ritimă, cînd „Zeul Neptun", 
un pionier dintre cei mai 
buni înotători, care a stat 
sub apă într-o mască spe
cială, a ieșit din adîncu- 
rile mării spre a dărui pio
nierilor împărăția sa.

A urmat apoi un foc de 
tabără al prieteniei la care 
s-a jucat, s-a dansat. Pînă 
seara tîrziu au răsunat cîn- 
tecele vesele ale fericiți- 
lor copii sovietici

Minunate sini și zilele de vacanță ale pionierilor din R.P.1J. Coreeană. 
Iată un grup de pionieri în miiloctil naturii recitind versuri in care e prea- 

•^ărită copilăria lor fericită.

Ei nu au copilărie
DUSSELDORF este un 

mare oraș din Republica 
Federală Germană. Ca să 
locuiești aici în condi
ții cît de cît civilizate, 
adică în case în care să 
nu plouă și să aibă lu
mină electrică, trebuie să 
ai foarte mulți bani. Și 
dacă nu-i ai? Dacă, de 
pildă, ți s-a îmbolnăvit 
tatăl și familia nu mai 
are un ban? Atunci, po
liția are o soluție simplă: 
te aruncă în stradă. A- 
tunci te muți în „orășe
lele" de la marginea ora
șului. Aci vei locui în 
autobuse străvechi, în va
goane stricate, în lăzi și 
în căruțe, — căci acestea 
sînt locuințele acestor 
„orășele"... Unele din a- 
ceste locuințe sînt atît de 
mici, încît trebuie să in
tri aplecat. Copiii din a- 
ceste „orășele" umblă în

zdrențe. Și știți cîți oa
meni trăiesc astfel în re
giunea Dusseldorf? 
50.000!

MOHEGAN (Virginia 
de vest. S.U.A.). Iată ce 
scrie o ziaristă america
nă despre felul cum tră
iesc copiii din acest oră
șel. „...Cu multă greutate 
am trecut prin băltoace 
și ne-am îndreptat spre 
cocioaba minerului 
Hicks. Soția și cei 5 copii 
stăteau în jurul sobei. In 
cameră plutea un miros 
greu. Toți aveau ochii 
dilatați, fețe cadaverice, 
murdare de funingine, u- 
merii aduși în față..."

„...Soția lui Hicks ara
tă spre 2 dintre copii: 
azi nu i-am lăsat la școa
lă că n-am avut săpun să 
le spăl rufele și, pe lîngă 
asta, copiii sînt flămînzi. 
Azi au mîncat doar niște

boabe și pînă mîine nu 
mai am ce le da să mă- 
nînce"...

Și ca Hicks sînt majo
ritatea minerilor din Mo
hegan.

SANULIM (provincia 
Canvon — Coreea de 
Sud). Copiii de la Școa
la elementara din Sanu- 
lim se hrănesc cu dife
rite rădăcini și ierburi. 
Din 200, peste 70 de 
copii nu pot veni la 
școală fiindcă n-au ce 
mînca și îmbrăca. Șco
larii din această locali 
tate sînt atît de slabi 
încît privindu i, ai im
presia că scheletele lor 
sînt acoperite numai cu 
piele.

Este greu ca acești 
copii să-și închipuie că 
sînt pe lume oameni 
care se hrănesc de 3—4 
ori pe zi.

State
Republica

Poate că la ora cînd tu citești 
aceste rinduri, iubite cititor, pe stră
zile orașului Tananarive, capitala 
iîoii republici africane, poporul 
mal ga ș sărbătorește cu bucurie a- 
cordarea independenței tării sale.

n. o ‘ i
Maigașă

Republica Malgașă a luat naș
tere la 25 iunie a.c. pe insula Ma
dagascar, situată în oceanul Indian, 
în apropiere de coasta Africii, insulă 
'cu o suprafață de 590 mii km2. Cei 
aproape 5 milioane de locuitori, în 
majoritate malgași, sînt urmașii 
unui popor străvechi. Imperialiștii 
francezi, care au cotropit insula 
acum 64 de ani, au transformat țara 
intr-o colonie, exploatînd-o mai bine 
de o jumătate de secol. Țară cu 
multe bogății naturale, Republica 
Malgașă are acum toate condițiile 
să Se dezvolte in viitor. Acordurile 
pe care Madagascarul le-a semnat 
cfi Franța, nu înseamnă încă reali
zarea deplină a năzuințelor poporu
lui mdlgaș, întrucît îii baza acestor 
acorduri Franța continuă să-și exer
cite controlul asupra noii republici. 
Cu toate acestea însă, acordarea in
dependenței Madagascarului chiar 
șl îri mod limitat este un pas îna
inte spre țelul final — obținerea 
independenței depline.

hart
La 30 iunie Congo Belgian devine liber

în ultima vreme, într-una din 
cele mai mari colonii, în Con
go Belgian, au avut loc nenu
mărate mișcări antiimperialiste 
împotriva sălbaticii exploatări 
colonialiste.

Colonialiștii belgieni au ex
ploatat cu cruzime populația 
Congoului, au jefuit bogățiile 
țării, au aruncat populația 
pradă mizeriei, analfabetismu
lui și' foametei cronice. 97% 
din populația Congoului nu 
știa carte iar puținele școli 
pentru indigeni erau date pe 
mîna preoților misionari. Colo
nialiștii belgieni au dat în a- 
rendă multe din bogățiile țării 
cu gîndul ca, în puținii ani ce-i 
mai aveau de domnit, să secă- 
tuiască cît mai mult aceste bo
gății. Astfel, monopolurilor a- 
mericane li s-au dat pe mină 
exploatările de uraniu, iar co

merțul era încredințat multor 
firme străine.

O țară mică, Belgia, exploa
ta și ținea sub jug, aproape 13 
milioane de locuitori și un teri
toriu de peste 2.346.000 km2.

Populația Congoului s-a ridi
cat de nenumărate ori la luptă 
pentru acordarea independen
ței țării. Așa au fost mișcările 
populare din anii 1921, 1926, 
1927, 1931 — 1932, insurecția 
armată din 1945, acțiunile mi
nerilor din 1949—1950.

în ultimii ani, ca rezultat al 
puternicului avînt luat de miș
carea de eliberare națională în 
întreaga Africă, guvernanții 
belgieni au trebuit să consimtă 
treptat acordarea independen
ței acestei colonii. Aceasta, cu 
atît mai mult, cu cît în anii 
aceștia mișcarea de eliberare 
din Congo a luat proporții 

grandioase, mai ales în urma 
sîngeroaselor evenimente care 
au avut loc la Leopoldville, 
capitala țării și la Elisabeth- 
ville — un alt oraș în Congo.

Congo trebuie să devină stat 
independent la 30 iunie a. c. 
Dar pînă în ultimele clipe co
lonialiștii belgieni, prin ma
nevre de culise, vor să aducă 
la cîrma viitorului stat liber 
Congo, un guvern „națisnal" 
care să mențină Congo... legat 
de Belgia-

Populația Congoului însă, 
care a suferit zeci și zeci de 
ani crîncena exploatare colo
nială, nu va permite aceasta. 
Prea mari și prea multe au fost 
jertfele aduse pe altarul înde* 
penderiței Congoului pentru ca 
poporul să admită o indepen
dență ciuntită.
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Perspective grandioase
Perspectivele grandioase ale 

dezvoltării agriculturii des
chise de Congresul al III-lea 
al P.M.R. pun în fața științei 
agricole probleme deosebit de 
importante. Pentru a răspunde 
cu cinste sarcinilor mărețe 
care revin sectorului de cer
cetare în domeniul agricul
turii, oamenii de știință din 
Institutul de Cercetări Agro
nomice își vor îndrepta efor
turile lor spre rezolvarea 
obiectivelor arătate de con
gres. Cîmpiile patriei noastre 
vor îmbrăca haină nouă țesută 
cu alesătură și fir bogat. E 
vorba de crearea a noi soiuri 
de plante mai productive și 
mai rezistente la boli. Soiuri 
mai productive de grîu de 
toamnă, rezistente la ger, la 
cădere și la boli ; hibrizi du
bli autohtoni de mare produc
tivitate la porumb, soiuri de 
floarea-soarelui cu un conți
nut ridicat de ulei, soiuri noi 
de sfeclă de zahăr cu un con
ținut ridicat de zahăr. De ase
menea, vom obține soiuri noi 
superioare la cartofi' plante 
leguminoase, plante textile, 
plante furajere etc.

La haina nouă se cere și 
croială nouă. Munca noastră 
de cercetare va ținti îmbună
tățirea permanentă a sistemu
lui de lucrare a solului și a 
aplicării îngrășămintelor. A- 
ceasta pentru a corespunde 
cerințelor pe care le au noile 
soiuri de plante create de a- 
melioratori. Vom cultiva atît 
în cultura neirigată cît și în 
cea irigată soiuri de mare pro
ductivitate care să valorifice 
doze mai mari de îngrășă
minte. Vom generaliza arătu
rile mai adinei față de cele pe 
care le facem astăzi. Prin îm

binarea arăturilor adinei cu 
folosirea rațională a îngrășă
mintelor și cultivarea soiuri
lor mai productive vom putea 
contribui și noi la obținerea 
producțiilor arătate în rapor
tul C.C. al P.M.R. prezentat de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
la cel de-al III-lea Congres.

Numeroase probleme se pun 
și în alte sectoare. Astfel sînt: 
cercetările privind extinderea 
suprafețelor de culturi irigate, 
punerea în valoare a terenuri
lor slab productive, combate
rea bolilor și dăunătorilor, ri
dicarea producției pășunilor și

fînețelor naturale din toate zo
nele climatice ale țării, com
baterea eroziunii solului etc.

Toate cercetările noastre, 
Strîns legate cu practica, vor 
face ca întinsele holde ale pa
triei să aducă un belșug tot 
mai mare de produse pentru 
creșterea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii și 
al vostru, dragi pionieri și 
școlari.

Ing. STELIAN STAN 
secretar științific al

Institutului de cercetări 
agronomice

Știință 
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UN NOU ANIIBIOfi ,

colectivul fabricii de medicamente 
„Terapia'' din Cluj a obținut in cinstea 
celui de-al III-lea Congres al partidu
lui. prima șarjă industrială de clorom- 
fenicol. Acest antibiotic are o largă în
trebuințare, îndeosebi in combaterea 
febrei "tifoide și a infecțiilor intestinale.

PRIMA STAȚIE AUTOMATĂ 
METEOROLOGICA DIN ȚARA

De cele mai multe ori stațiile me
teorologice trebuie instalate la înăl
țimi de peste 2.000 m. Cum să stea 
totuși acolo un număr de observa

țAtdobusti! romînesc T.V. 2 care a atras aprecierile vizi
tatorilor Ia <eTmozitia internațională tfe la Leipzig.

tori cărora le sînt inaccesibile condi
țiile formelor de relief respective ? 
Acest principal neajuns poate fi înlă
turat prin instalarea stațiunilor meteo
rologice automate. Prima stație de 
acest fel din țara noastră realizată de 
ing. Florian Patrichi înregistrează și 
apoi transmite automat elementele at
mosferice : temperatura, umezeală, 
direcția vintului etc. Noua stație se 
pune în mișcare singură, înregistrează 
fenomenele atmosferice și le transmite 
stației de recepție din apropiere. Ast
fel este inlocuită munca a trei oameni, 
rămînînd să se efectueze doar un 
control asupra instalațiilor odată pe 
an. Acum, stațiunea se află la Afumați, 
iar in luna septembrie va fi mutată 
pe vîrful Pietrosul Rodnei la 2.305 m 
înălțime.

IZOTOPI RADIOACTIVI PENTRU 
NECESITĂȚILE ECONOMIEI 

NAȚIONALE

. primele cinci luni ale acestui 
an, colectivul laboratorului de izotopi 
radioactivi al institutului de fizică a- 
tomică a produs o cantitate de izotopi 
mult mai mare decit cea realizată in 
perioada corespunzătoare a anului 

trecut. Paralel cu 
sporirea producției 
cercetătorii de aici 
au realizat și o se
rie de noi izotopi 
radioactiv! necesari 
in industria petro
liferă, iar acum lu
crează la elabora
rea unor noi izo
topi radioactivi ca
re vor fi folosiți in 
medicină.

Din „Junii tehnic"

noua
„m i n u n e 
a chimiei!
„Pînză* miraculoasă

Sîntem Intr-un atelier de confecționat ca
roserii pentru automobile. Nicăieri nu se vad 
obișnuitele prese de forjat sau macarale. Un 
tambur se învîrtește și de pe el se desfă
șoară o bandă lată de •,pînză de sticlă '. Pin
za se înfășoară pe un calapod mare de lemn 
în formă de caroserie Fiecare strat al pînzei 
se îmbibă cu un lichid care o transformă sub 
ochii noștri într-un material tare. Trec minu
tele și caroseria este gata ! Caroseria făcută 
din această „pînză" miraculoasă este tot atît 
de rezistentă ca și otelul, în același timp fi
ind ușoară, incit poate fi transportată 
brațe.

Din aceeași pînză îmbibată cu lichidul „mi
raculos" se pot face și alte obiecte : conducte, 
fevi și altele. Este de ajuns să înfășori o tijă 
de lemn, de grosimea corespunzătoare cu 
pînză de sticlă îmbibată în lichidul „mira
culos" și' în cîteva minute țeava este gata!

Astfel de țevi nu numai că sînt rezistente, 
dar sînt și refractare la acțiunea multor a- 
cizi.

Si acum să vă dezvăluim secretul acestui 
„miracol".

Ați auzit că există un material foarte re
zistent care se numește beton armat ? De cu- 
rînd,_ chimiștii sovietici au reușit să creeze, 
după o metodă nouă, mase plastice armate 
cu sticlă de o rezistentă egală cu cea a ote
lului. Materialul creat de chimiștii sovietici 
poartă numele de polieteracrilat. Este un li
chid dens, compus din mai multe substanțe 
chimice care se transformă într-o masă plas
tică tare, rezistentă și elastică. Lichidul „mi
raculos" cu care se îmbibă „pînză de sticlă" 
este polieteracrilatul.

In trecut, diferitele materiale plastice ar
mate cu sticlă se obțineau sub presiuni înal
te, pe bază de rășini. Ele erau fragile și nu 
puteau fi 
construcție, 
le plastice 
de polieteracrilat 
armat cu sticlă, ce 
se obțin la presiuni 
normale ale aeru
lui, sînt rezistente 
ca șl oțelul și nici 
nu putrezesc. Fiind 
și izolatori electrici 
de cea mai bună ca
litate ,ele își vor 
găsi o largă între
buințare în energe
tică și tehnică-

întrebuințate
Mase- 
create

material

", iar 
umbre 

același

Ce pu- 
Umbra

Se întîmplă adesea ca in- 
tr-o excursie să fie necesare 
unele măsurători pe teren. Ei 
bine, dar cum s-ar putea fa
ce astfel de măsurători fără 
a avea la îndemînă instru
mentele și aparatele necesa
re pentru aceasta ?

Vă propunem cîteva meto
de simple și la îndemînă ori
cui.

Să presupunem că 
să aflați înălțimea unui 
pac sau a altui 
tr-o zi cu soare, 
surătoare poate 
umbra aruncată

doriți 
co- 

obiect. In- 
pentru mă- 
fi ‘ ’ 

de
folosită 

obiectul

ÎN EXCURSIE

de măsurat. Dar dimineața 
și seara umbra este lungă, 
iar la amiază este foarte 
scurtă. In acest caz cum pu
tem măsura înălțimea la o- 
rice oră din zi ?

Vă va ajuta... un băț din 
cele mai simple! Infigeți-I in 
pămint în poziție verticală, 
in locul ales astfel, incit, um
bra bățului să cadă de-a lun
gul obiectului măsurat, 
capetele celor două 
să se întîlnească în 
punct (fig 1).

Priviși acest desen, 
tem observa la el ? 
copacului (BC) este mai lun
gă decit a bățului (bC) e- 
xact de atîtea ori. de cite 
ori copacul (AB) este mai 
înalt decit bățul (ab). Și a- 
cum rezolvarea problemei a 
devenit mai ușoară : măsu
rări lungimea umbrei copa
cului și lungimea umbrei bă
țului. Impărțiți rezultatul pri
mei măsurări (lungimea um
brei copacului) la rezultatul 
celei de a doua (lungimea

umbrei bățului), apoi înmul
țiți cifra obținută, cu lungi
mea bățului. Veți obține :

AB (înălțimea copacului) 
BC

~ -fc x Qb
Problema

rezolvată și
noastră poate fi 
cu ajutorul unei

oglinjoare mici așezata 
pămint cu fața în sus. 
iată cum : Așezați-vă în 
cui din care se va vedea în 
oglindă vîrful, topacului (fig. 
2). înălțimea copacului va fi 
de data aceasta egală cu 
distanța dintre baza lui și 
centrul oglinjoarei, împărțită 
la distanța dintre centrul o- 
glinjoarei și picioarele voas
tre și înmulțită cu lungimea 
corpului vostru. „ . -

BC ’ •A.B ==. Tj; x » b
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INTERVIU IN TREN
Trenul aleargă de mult peste 

Cîmpia Bărăganului. Nedezli- 
pît de fereastra vagonului 
stă un băiețel. E numai ochi, 
ar vrea să cuprindă cu privi
rea lanurile întinse de grîu și 
porumb, satele, să-și întipă
rească în minte numele fiecă- 
r- ’ stații.

- Pentru prima dată mergi 
Ia mare ? îl întreb.

— Da 1 Prima tabără, prima 
călătorie fără părinți, prima 
dată Ia... mare. De asta mă tot 
uit, nu cumva s-o zări odată. 
Abia aștept s-o „gust". Tovară
șa învățătoare ne-a spus că e 
sărată.

— Dar în ce clasă ești ?
—- A treia I De fapt o să fiu 

la anul, dar așa îmi place să 
spun, să arăt și eu mai mare.

— Dar cravata ?
— Cravata am primit-o de 

două săptămîni. Să nu credeți 
că n-am să știu să mă comport 
în tabără. Frații mei mai mari,

SPORT 
Scurte
s t ■ r ■

care și ei au fost pionieri, 
mi-au povestit amănunțit cum 
c în tabără.

■— Ce fac frații tăi ?
■— Nicolae e la școala medie, 

Ion — Ia Școala profesională. 
Se face electrician și o să lu
creze tot la ,,23 August".

— De ce „tot" ?
— Pentru că acolo lucrează 

și tata, e oțelar fruntaș.
— Dar tu ?
— Nu-mi place să mă laud.
— Totuși ?
— Am primit „Diplomă de 

merit". Dorința mea fierbinte 
e să obțin distincția pioniereas
că.

— Succes, Petrică!...
In încheiere aș vrea să aud 

că Petrică Blaj de la Școala de 
7 ani nr. 51 din București a 
crescut în tabără cu... cîte ki
lograme vrea mama !

CRISTINA ANDREI

— In finala cupei R.P.R. Ia 
fotbal s-au clasificat echipele 
Progresul-București și Dinamo 
Obor. Prima a învins cu 2-0, 
după prelungiri, pe Dinamo Ba
cău, iar a doua, tot după pre
lungiri, a 
Timișoara 
Progresul 
șansă de
pe anul 1960.

eliminat pe Știința- 
cu scorul de 4-2. 

București are prima 
a cîștiga cupa R.P.R.

• In intilnirea de la Milano 
dintre echipele feminine de 
gimnastică ale țârii noastre și 
Italiei, echipa noastră a învins 
cu 371,65 puncte, față de 369,30 
■puncte acumulate de cea ita
liană.

• Deși învinsă cu 3-1 de Ra
pid București, echipa T.SK.A. 
Moscova a cîștigat prima edi
ție a „Cupei Campionilor Euro
pei" la volei. La Moscova dis
pusese cu 3-0 de echipa Rapid 
București.

• Campionatul republican de 
juniori la fotbal 
Finala a dovedit 
bună echipă este Rapid-Bucu-
rești care a depășit net U.T.A. r 
4-0 (2-0).

s-a încheiat, 
că cea mai

Pe fiecare vagon o inscrip
ție : „Mulțumim din inimă par
tidului pentru copilăria noastră 
fericită". Pentru toți copiii pa
triei noastre socialiste aceasta 
e mai mult decît o inscripție, 
e recunoștința față de cel ce 
le-a făurit o copilărie fericită, 
lipsită de griji: Partidul Mun
citoresc Romîn.

Au plecat trenurile spre lito
ral. Din București au pornit 
675 de copii, îndreptîndu-se 
spre Năvodari, Vasile Roaită, 
Costinești. De la Cluj, Baia Ma
re, Oradea au pornit 800 de co
pii, din Regiunea Autonomă 
Maqhiară și Stalin 700, de la 
Galați, Iași și Bacău alți 800. 
Pe malul argintiu al marii vor 
înflori macii — cravatele pio
nierilor 1 Cine sînt acești copii? 
In Gara de Nord am făcut cîte- 
va cunoștințe. Rodica Godea- 
nu e in clasa a V-a la Școala 
de 7 ani nr. 176 din București. 
Cu toate că e al treilea an de 
cînd merge în tabără, e tot e- 
moționată. Tatăl ei, ajustor la 
atelierele C.F.R. Grivița Roșie 
era la lucru, n a putut să vină

Sfîrșit de an
Ca de-obicef, la redacție am pri

mit o mulțime de scrisori de la 
prietenii met. Unii dintre ei mi-au 
scris că au terminat anul școlar, că 
in detașamentele lor nu au nici tm 
corigent, nici un repetent. Alții 
mi-au povestit despre pregătirile 
pentru examene, despre nerăbdarea 
cu care le-au așteptat și despre 
bucuria notelor bune ne care le-au 
primit.

Dintre scrisorile pe care le-am ci
tit nu au lipsit nici acelea In care 
pionierii Și școlarii descriu succe
sele activității lor in cinstea celui 
de-al IlI-lea Congres al partidului 
nostru. Mulți au ajutat la căratul 
cărămizilor și țiglelor pentru con
struirea unor cămine culturale, alții 
au dat o mină de ajutor la plivitul 
griului, pe ogoarele colectivelor, la 
ridicarea unor școli noi, la înfrumu
sețarea claselor in care au învățat.

Toate scrisorile mi-au adus vești 
despre bogata activitate a pionieri
lor, despre ajutorul pe care-l dau la 
înfrumusețarea comunelor și orașe
lor. în care locuiesc, despre felul 
in care ei mulțumesc partidului 
pentru grija ce le-o poarta.

Și iată, acum, după un an de 
muncă rodnică, in fața noastră, a 
copiilor, se deschid porțile tabere
lor șl coloniilor. De sus, din mun
ții înalți, acoperiți cu brazi și pinii 
pe țărmul însorit al mării, intil- 
nești zeci, sute de cabane și vile, 
care ne intimpină cu urarea „bine 
ați venii, copii". Aici sosesc Șco
larii cei mai harnici să-și petreacă 
zile frumoase, de vacanță. Cei

Drum 
t> u n?
s-o conducă, dar a venit ma
ma. Și Rodica e bucuroasă. Fe
ricita că pleacă, fericită că a 
terminat anul școlar eu note 
bune, iar acum... marea. In a- 
celași compartiment cu Rodica 
am făcut cunoștință cu Maria
na Rizea și cu Dumitru Con- 
stantinescu, de la Școala medie 
nr. 6 „llie Pintilie". De altfel, 
de la Școala medie nr._ 6 sînt 
mai mulți pionieri. Iată-1 pe 
Dumitru Miiler, care își i-a ră
mas bun de la tatăl său. Astăzi, 
mecanicul de locomotivă de la 
București Tria j * Ion G. Miiler, 
e liber. Și a lăsat locomotiva, 
a dat o „fugă", după cum spu
ne el, acasă să se schimbe și 
iată-1 în gară, sași conducă fe
ciorul. Mecanicul de locomoti
vă e fericit. Privește chipurile 
vesele ale copiilor, ale tuturor 
copiilor și parcă îi pare rău că 
nu conduce chiar el trenul de 
astăzi. Dar nu-i nimic, își răs

• Echipa de handbal feminin 
a țării noastre, a cucerit pentru 
o doua oară titlul de campioa
nă mondială. După ce au re
purtat victorii răsunătoare, hand
balistele noastre au întrecut, în 
finală, echipa Austriei. Scorul 
de 10-2 din finală vorbește de 
la sine despre excelenta com
portare a echipei noastre.

școlar — început de vacanta
care vor merge la munte vor 
porni dis-de-dimineață in excursii 
sus, sus spre virfurile înalte 
ale munților. Ceilalți care vor fi 
pe litoral vor „înfrunta" valurile În
spumate ate mării. Apoi, după 
excursii și scaldă o masă îmbelșu
gată și jocurile, veselele jocuri pio
nierești... Aștept scrisorile prin care 
să-nu împărtășească bucuriile lor. 

CE UCST AT2.E -SA EÎGuRtZ ~

'n CAR.ÎCATURILE PENTRU VACANTA, 
CÎND EU AM îtNCĂ CE
Învățat -pentuu

' CORIGENTĂ ?

punde tot el, partidul trimite 
în tabere mii die copii, spre 
maie sau munte se îndreaptă 
zeci de trenuri. Neapărat, unul 
dintre acestea îl va conduce și 
el.

O mogîldeață de 4 ani alear 
gă zvîrlugă’ de colo colo- E 
Paulina Burcea, care a venit 
sa și petreacă prietena mai 
mare, Firanda Pertz, iar acum 
nici asta ntri ajunge, ar vrea 
să plece cu trenul, să meargă 
și ea cu pionierii.

— Lasă, o liniștește Firanda, 
cînd te faci pionieră te iau cu 
mine 1

Și fetița zîmbește.
— La revedere ! strigă din 

toată puterea Paulina.
— Drum bun, strigă și tova

rășa Maria Constantinescu, 
muncitoare la Fabrica de con
fecții Gh. Gheorghiu-Dej.

Cu bine, cu bine, copii! 
Să fiți sănătoși, să creșteți mari 
și fericiți, le urează toată lumea 
prezentă în aceste clipe pe pe
ronul Gării de Nord. Vacantă 
plăcută I

GETA COST1N

Către aceste bucurii, trenurile 
duc sute Și nui de copii in cele mai 
pitorești colțuri ale patriei. Cu sigu
ranță că printre ei sînt mulți din
tre prietenii mei. Vouă, dragi prie
teni și tuturor celor, ce pleacă spre 
tabere și colonii urez vacanță 
plăcută.

ILEANA



Cel de al Ill-lea Congres al 
partidului a declanșat în patria 
noastră iureșul marilor bucurii 
și nețărmurita satisfacție a trece
rii în revistă a unor mărețe în
făptuiri pe care le trăiește po
porul nostru zi de zi, ceas de 
CC3S.

Alături de toți oamenii muncii, 
artiștii plastici au adus omagiul 
lor partidului, oglindind în expo
ziția deschisă în cinstea Congre
sului. noile lor preocupări artis
tice. noua orientare pe care o 
are arta romînească.

In .pictura, sculptura și grafi
ca prezentată-,1a „Casa Scînteil" 
pe drumul reflectării realist-so- 
cialisțe a noilor prefaceri din 
țara noastră,' apare: măi convin
gătoare realitatea, se simte spri
jinul și îndrumarea permanentă 
a rxirtidulni

UN NOU CONCURS 
PENTRU VOI

Incepind cu numărul viitor, 
gazeta noastră organizează un 
nou concurs pentru voi.

Tema concursului este „Fru
moasă ești patria mea“.

Concursul va consta din între
bări privind marile realizări ale 
regimului nostru, înfăptuite 
pînă acum sau prevăzute de 
cel de-al Ill-lea Congres al 
partidului, fotografii în care va 
trebui să recunoașteți peisagiile 
industriale pe care le înfățișea
ză, întrebări privind geografia 
nouă a orașelor sau satelor în 
care locuiți etc.

Este încă o dovadă a unei maî 
strînse apropieri între artiști și 
viața poporului, a reflectării 
preocupărilor oamenilor muncii, 
angrenați în uriașa operă de 
construire a socialismului.

Artiștii au transpus în plctu. 
rile, desenele și sculpturile lor 
pulsațiile timpurilor noi pe care 
le trăim, oglindind preocupările 
poporului. Multe din lucrări ilus
trează cu măiestrie momente din 
lupta partidului în ilegalitate, 
astfel că, privită în ansamblu, 
expoziția apare ca o frescă a 
drumului glorios al partidului 
pentru făurirea unei vieți noi, 
spre socialism și comunism.

In fotografie: Sculptura „Pri
măvara vieții" de LELIA ZUAF.

Ce e vacanța ? Sînt convins, 
dragi cititori, că niciunul dintre voi 
nu v-ați da in lături să definiți un 
cuvînt atît de plăcut. Dovadă hăr
mălaia ce s-a iscat cînd am pus 
întrebarea. In ce mă privește însă, 
definiția m-a pus în oarecare în
curcătură și să vedeți de ce, Dacă 
stai și adîncești puțin problema te 
izbești de o primă greutate : ve
deți voi, vacanța e una și aceeași 
pentru toți doar ca durată. încolo 
vorba ceea : „cîte bordeie atîtea 
obiceie". De aceea nu e de mirare 
că pentru a răspunde la această 
întrebare am început de îndată să 
mă documentez. Ce-ar fi, mi-am zis, 
să mă reped la început pînă la 
Gara de Nord. Mi-am luat la re
pezeală carnetul de note — avem 
și noi, reporterii, carnetul nostru de 
note și iată-mă în Gara de Nord. 
Ciudată era gara în dimineața a- 
ceea. Peroanele erau pline de copii 
r- numai de copii. Din megafon nu 
mai răsuna cunoscuta voce, cîntată 
și puțin nazală, a crainicului gării 
anunțînd plecările obișnuite. Era o 
voce de copil iar. difuzoarele, de o- 
bicei și răgușite și înfundate, ră
sunau de această dată ca o vioară.

— ,,Bine-ai venit, vacanță ! Drum 
bun, dragi prieteni. Urcați-vă de 
grabă în oricare vagon. Pe linia 
întîia vă așteaptă Marea — tren 
direct - pe linia a doua Muntele. 
Salutați Sinaia, Buștenii, Predealul 
cu cel mai frumos cîntec de drume
ție. Trenul spre izvoarele Covasnei, 
Zizinului, Borsecului, pleacă de la 
linia a treia..-".

Eram pe punctul să urc din zbor 
în unul din nenumăratele trenuri 
ce pufăiau gata să plece. Deodată, 
lingă mine, un băiat cu un maldăr 
de cărți în spinare și cu o figură 
posomorită mi se adresă cu a- 
creală :

— Mare scofală. Aș putea să fac 
și eu pe crainicul. Ehe, ce-aș mai 
vorbi și eu... Poate așa m-ar auzi 
și profesorul care m-a lăsat cori
gent la geografie.

O clipă am închis ochii și, nu 
știu cum, parcă am auzit din di

FU* TUFA
23 August 1944, Un non soare, 

soarele lui august va străluci ele 
acum înainte peste pătnlnturile 
noastre.

In aceste zile, intr-un orășel ar
delenesc, la granița de vest a ță
rii, se desfășoară evenimente furtu
noase. Deținuții politici își recapătă 
libertatea. In mijlocul tovarășilor 
săi de luptă revine Duma, un comu
nist încercat, om dirz și calm, care 
în fruntea comitetului județean al 
partidului comunist, duce o vastă 
muncă de organizare pentru a în
druma viața orașului, a oamenilor, 
pe drumul cel nou deschis de ma
rele act de la 23 August...

O puternică unitate hitleristă se 
apropie de oraș vrînd să facă jonc
țiunea cu trupele fasciste de pe te
ritoriul Ungariei. Duma, împreună 
cu muncitorii din oraș, se decide 
să-i oprească pe fasciști.

Muncitorii se înarmează- O luptă 
crîncenă se dă pentru gară... Pla
nul lui Duma se traduce în prac
tică. Dar acest erou al clasei mun
citoare plătește cu viața victoria.

Ungă Duma, pe fundalul drama
tic al luptelor, se conturează cu vi
goare chipul luminos al locotenen
tului Oprea, care împreună cu Du
ma cade eroic la datorie și al lui 
Andrei, tinărul utecist, care devotat 

fuzoare vocea corigentului la geo
grafie răspîndindu-se deasupra for
fotei de pe peroane :

— „Taberele vă așteaptă ! Vă 
așteaptă munții cu crestele pierdute 
printre nori la 2.000 metri sub nive
lul mării... Marea cu minunatele ei 
stațiuni de exemplu... cum o chema 
pe Tanța la catalog ? Suflă, mă 1 
a da, Constanța... Copii din munții 
Apuseni, profitați de vecinătatea 
cu marea ce scaldă cu apele ei 
veșnic dulci frumoasa plajă ce se 
întinde pe plaiurile Moldovei voas
tre... Urcați în grabă în vagoane. 
Cei ce veți pleca spre Snagov a- 
veți grijă să schimbați trenul în 
importantul nod de cale ferată 
Omul și Caraimanul... Trenul în di
recția Năvodari — Baia Mare — Ada- 
Kcleh pleacă peste trei minute"... 
Deodată zgomote înfiorătoare înce
pură să se audă. Am deschis în- 
spăimîntat ochii : ce se petrecea ? 
După indicațiile amicului corigent 
trenurile se puseseră în mișcare. Tre
nul de Moldova pregătit să o ia 
spre Nord-Est își croia drum spre 
apus în țipetele alarmate ale pa
sagerilor, o locomotivă cu 14 va
goane se învîrtea nădușită pe la 
Biroul de Informații, gîfîind : „As- 
ta-i culmea I Mi s-a dat plecarea 
la Ceahlău ! S-a făcut cale ferată ? 
Nu de alta dar nu mi-am luat bo
cancii cu ținte și nici destui căr
buni în rucsac"-.. Alta, ce plecase 
de un sfert de oră spre Nord, flue- 
ra desperată din Snagov unde se 
isprăvise linia... Unele garnituri a- 
lergau prin mulțime spre Gara de 
Est în timp ce altele, cu sufletul la 
gură, agățate de scara tramvaiu
lui veneau din Filaret spre Gara de 
Nord...

Numai amicul stătea liniștit și 
mormăia într-una :

— Știu geografia, pe cuvîntul 
meu. Doar că mă încurc la denu
miri... Am plecat în goana mare 
din gară. Și am avut noroc : acce
leratul de care aveam nevoie spre 
Constanța se oprise în Tîrgul Moși
lor. Și zic noroc pentru că după 
geografia amicului putea ajunge 
la Tîrgul Frumos.

pînă la capăt partidului, îndepli
nește fără șovăire o misiune impor
tantă ce i-a fost încredințată.

Filmul „Furtuna* rememorează 
și aduce un omagiu forțelor patrio
tice populare care raspunzind cu

O scenă din Mm

La Moși am întîlnît o fetiță. Mi 
s-a părut că o recunosc. M-am a- 
propiat de dînsa.

s Nu cumva te cheamă Tocilescu?
~ Ba da, Tocilescu mi-e numele. 

Dar știu și pronumele care e o 
parte de cuvînt flexibilă ce înlocu
iește un substantiv...

e» Ce părere ai despre vacanță î
•S Vacanța ? 1 E un substantiv 

feminin format din 3 silabe, termi* 
nat într-o vocală, deci substantiv 
de declinarea a ll-a. Nu pot uita 
niciodată plăcerea de a declina la 
munte, la mare, la singular, la 
plural...

— Dar despre 
zisă ce ne poți

vacanța propriu 
spune ? Despre

jocurile, distracțiile vacanței...
— Vă rog nu-mi mai spuneți ni

mic. Cunosc subiectul... Am citit
mult despre vacanță. Am făcut și 
rezumat...

— Nu te supăra : e vorba de 
vacanța în sine. Tu ce părere ai î

— Nu cine știe ce. Vedeți, eu în 
timpul anului sînt cineva : iau note 
mari ! Dar acum cine-mi dă mie
vreo notă ?

— La strînsul spicelor nu te duci ? 
am întrebat-o-

— Se dau note ? a tresărit fetița 
apucîndu-mă de haină. Se dau ?

M-am despărțit de eleva Tociles- 
cu fără părere de rău. Am mai a- 
vut doar timpul să-i pun o notă 
proastă în carnetul meu de note și 
am plecat. M-am așezat în primul 
parc pe o bancă și, pe negîndite, 
am interceptat un dialog despre 
vacanță, în spatele meu.

e Tu ce faci în vacanță ?
Eu ? Ah, de-ai ști cît îmi pla- 

ce să-mi petrec privirea peste tar
lalele aurii, ondulate ca niște dune. 
Imi place să aud țîriitul greierilor, 
să mă întind la răcoare la umbra 
unei ciuturi, să dau o mînă de aju
tor la culesul spicelor...

»- Aha, pleci la țară. In Bărăgan.
— Nu, nici vorbă. Și cît de mult 

îmi place să joc volei pe nisip, să 
înot în apa răcoritoare, să mă scol 
o dată cu răsăritul soarelui, în timp 
ce drapelul flutură pe catargul 
înalt...

— Aha, am înțeles, pleci la mare.
— Nu. N-ai ghicit... iar seara să 

stau alături de alți copii, roată în 
jurul focului de tabără, cu o pătură 
pe genunchi în timp ce deasupra 
copacilor se arată luna roșiatică ca 
o gutuie fiartă...

— Știu, te duci la munte.
— Nu, rămîn în oraș.

Și atunci de unde spice și pla
je aurie și focul de tabără cu pă
tura pe genunchi ?

— Simplu. La tabăra de curte. 
Program bogat. Vino și tu...

Am colindat aproape toată ziua 
aceea în oraș. Și, cînd întors acasă, 
m-am așternut la masă în fața foii 
albe care purta cu titlu întrebarea: 
„ce e vacanța" ? am auzit răspun
sul. Un fir de vînt s-a strecurat în 
filele carnetului de note și acestea, 
răsfoite, au prins ca de la sine să 
foșnească...

h Vacanța e bucurie, dragul 
meu... Poți să începi sau să sfîr- 
șești cu asta.

Eu, după cum vedeți, așa am ter
minat.

MIRCEA SINTIMBREANU

[(0 producție a studioului 
cinematografic „București"

toată abnegația la chemarea parti
dului, s-au ridicat la luptă eroicii 
pentru eliberarea de sub ocupația 
hitleristă, pentru viitorul luminos 
al poporului nostru.
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