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întreaga țară a sărbătorit 
cu entuziasm cea de-a 16-a 
aniversare a eliberării pa
triei noastre de sub jugul 
fascist.
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TRIBUNA CENTRALA IN TIM PUL PARAZII MILITARE ȘI AL DEMONSTRAȚIEI OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALA. De la stingă la dreapta tovarășii : general 
locotenent Marcu Stan comandantul parăzii militare, Alexandru Bîrlădeanu, Mihai Dalea, general de armată Leontin Sălăjan, Dumitru Coliu, general colonel Alexandru 
Drăghici Petre Borilă’ Gheorghe Apostol, Chivu Stoica, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, general de armată Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, Alexandru 

Moghioroș, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Janos Fazekaș, Florian Dănălache.

rea paradă militară 
și demonstrația oamenilor muncii 

din Capitală
Ziua măreață de 23 Au

gust, este pentru poporul 
Tomîn cea care marchează 
începutul primăverii patriei 
noastre. Voi, copii, înțele
geți mai greu acest lucru: 
v-ați născut și ați crescut în 
anii puterii populare și nu 
vă puteți închipui care este 
deosebirea dintre vremea de 
acum cînd oamenii muncii 
își chibzuiesc patria ca pro
pria casa, și vremea cînd 
ei erau sîngeros exploatați 
de către burghezia și moșie- 
rimea stăpînă pe avuțiile 
țării. Ziua de 23 August a 
înlăturat pentru totdeauna 
această exploatare și, dacă 
priviți astăzi în ochii părin
ților, citiți marea bucurie a 
inimii lor.

De aceea în dimineața a- 
cestei zile v-au îmbrăcat ca 
pentru cea mai frumoasă 
festivitate. Și la fel s-au îm
brăcat și părinții voștri. A- 
poi, veseli și luminoși v-ați 
îndreptat spre locul de a- 
dunare pentru marea de
monstrație în cinstea aces
tei mărețe zile.

Istoria poporului nostru 
este presărată cu date care 
dovedesc că sîntem popor 
viteaz, eroic, ce a știut să 
lupte pentru apărarea pa
triei, pentru libertatea ei.

Acum prin fața tribunei o- 
ficiale unde se află condu
cătorii partidului nostru trec 
formațiile de ostași, apoi 
trec qărzile muncitorești... 
Mulți dintre militarii și 

muncitorii prezențt în co
loane au fost prezenți și la 
insurecția armată, la luptele 
din ziua de 23 August 1944 
purtate în jurul Capitalei 
împotriva fascismului.

Oamenii muncii din Capi
tală și din împrejurimile 
Capitalei au venit la demon
strație cu entuziasmul ca
racteristic. Fiecare munci
tor a ținut să-și dovedească 
atașamentul față de partid, 
față de cauza construirii so
cialismului. Sub lozinca „în
făptuim hotărîrile Congre
sului al Ill-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn" vin 
la demonstrație muncitorii 
raionului 23 August în frun
te cu cei de la uzinele „23 
August". In carele alegori
ce pe care le duc au izbu
tit să întruchipeze roadele 
muncii lor, să vorbească 
despre producția sporită de 
motoare, de pompe etc. O 
locomotivă șuieră semnalul 
de plecare. Bravii muncitori 
de Ia uzinele care poartă 
numele măreței sărbători 
salută cu urale, cu lozinci 
pe conducătorii partidului 
și ai guvernului.

Raion cu raion au trecut 
prin fața tribunelor munci
torii din București. Harnicii 
constructori de blocuri 
arată că în 1960 în Capita
lă se vor da în folosință 
11.900 de apartamente. Lin
gă celelalte cartiere noi 
care au înflorit în bătrîna 

cetate a lui Bucur se vor a- 
dăuga alte și alte noi 
blocuri, pentru oamenii 
muncii.

Trec, sub aceeași lozincă 
a înfăptuirii hotărîrilor Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. 
și muncitorii de la uzinele 
„Grivița Roșie", „I.O.R.“, „21 
Decembrie", „Republica", „E- 
lectronica", „TAROM", „In
dustria bumbacului" etc.

La marea demonstrație au 
ținut să fie prezenți și mun
citorii din sectorul agricol. 
O coloană de harnici trac
toriști raportează că un ha 
de arătură normală va fi lu
crat sub 64 lei.

G.A.S. ,,I. L. Caragiale" 
raportează că a obținut 
2.170 kg grîu la ha. Mun
cind cu entuziasm, oamenii 
muncii, liberi, vin cu roade
le muncii lor : legume, po
rumb, care vorbesc des
pre același avînt al poporu
lui nostru în munca liberă.

Lozinci scandate aduc 
slavă măreței sărbători :

„Douăzeci și trei August 
Libertate ne-a adus !“
Iar altele arată drumul pe 

care-1 urmăm :
„Sub steagul partidului
Pe calea belșugului".
Elevii școlilor medii, în 

care se află și cei născuți 
în 1944 trec fericiți în co
loane. O mare lozincă scri
să pe un panou luminos 
spune: „Avem 16 ani de 
viață fericită".

(continuare în pag. 3-a)

în miezul lui 
august, în zilele 
de 18, 19 și 20 
ale lunii, noua 
sală a Palatului 
R. P. R. a cunos
cut din nou frea
mătul și entu
ziasmul unor cli
pe solemne în 
atmosfera tine
rească și clocoti
toare a celui de
al Ill-lea Con
gres al Uniunii 
Tineretului Mun
citor, Cu înflăcărată 
și devotament delegații la 
Congres au dovedit încă odată 
profundul atașament și recu
noștința pe care întregul tine
ret al patriei le poartă înțe
leptului și încercatului nostru 
conducător și părinte, Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Menit a dezbate sarcinile 
ce stau în fața tineretului în 
lumina mărețelor perspective 
deschise în fața întregului po
por prin aplicarea în viață a 
Directivelor celui de-al Ill-lea 
Congres al P.M.R., Congresul 
Uniunii Tineretului Muncitor 
a constituit o înflăcărată ma
nifestare a hotărîrii tinerei ge
nerații de a-și aduce o contri
buție pasionată și clocotitoare, 
demnă de măreția zilelor pe 
care le trăim, la istorica operă 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noastră.

Raportul Comitetului Cen
tral prezentat la Congres de 
tovarășul Virgil Trofin, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M. a 
făcut un amplu tablou al acti
vității neobosite pe care o des
fășoară sub conducerea parti
dului tineretul patriei noastre. 
A fost întîmpinaț cu ovații și 
aplauze furtunoase, salutul Co- 

, mitetului Central al Partidului 

L

Înainte
SCHIMB
DE MÎINE
dragoste

Muncitoresc Ro
mîn adresat Con
gresului al Ill-lea 
al U.T.M. de că
tre tovarășul Ni
colae Ceaușes
cu membru al 
Biroului Politic și 
secretar al Comi
tetului Central al 
Partidului Mun
citoresc Romîn. 
„Comitetul Cen
tral al Partidu
lui Muncitoresc 
Romîn — spu- 

altele salutul — 

istorică ale

ne printre
dă o înaltă apreciere muncii en
tuziaste a minunatului tineret 
al patriei noastre care aduce o 
mare contribuție la victoriile 
de însemnătate
poporului nostru, constructor 
al socialismului. Pentru rezul
tatele obținute în această mun
că nobilă, Comitetul Central al 
partidului, felicită din toată 
inima tineretul nostru munci
toresc, sătesc și studios".

Această înaltă apreciere 
dată muncii și actvității tine
retului constituie încă o do
vadă a dragostei și grijii pă
rintești cu care partidul nostru 
drag înconjoară tînăra gene
rație.

Victoriile obținute de po
porul muncitor pe drumul con
struirii socialismului sub con
ducerea partidului asigură tu
turor celor ce muncesc un trai 
îmbelșugat și fericit. Nicicînd 
n-au cunoscut aceste melea
guri minunate condiții de mun
că și viață de care se bucură 
generațiile de astăzi. Vorbind 
despre aceasta în salutul par
tidului adresat Congresului 
U.T.M., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arata :' „Viața pe

(continuare în pag 5-a) J
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Vin zilele de școală...
Vara se apropie de sfîrșit și 

o dată cu ea și vacanța voas
tră petrecută pe malul mării 
albastre și în taberele din 
munți. Și ca întotdeauna și a- 
nul acesta vă gîndiți că o dată 
cu sfîrșitul vacanței vin zilele 
de școală... Soneria stă gata să 
vă cheme, porțile școlii gata să 
se deschidă. Totul e pregătit 
ca voi, dragi pionieri și șco
lari, să porniți cu nădejde la 
muncă.

Acum, cînd în acest sfîrșit 
de vacanță mai sînteți încă în 
tabere, profesorii voștri și pă
rinții se preocupă de redes
chiderea școlilor în cele mai 
bune condițiuni. însuflețiți de 
Directivele celui de-al III-lea 
Congres al partidului, oamenii 
muncii din patria noastră se 
îngrijesc ca voi să aveți în a- 
cest nou an școlar mai multe 
școli mari și frumoase, mai 
multe laboratoare de fizică, de 
chimie și științele naturii, în
zestrate cu utilaj modern, mai 
multe ateliere școlare... Acest 
început de an școlar vă așteap
tă cu aproape 2.500 săli noi de 
clasă.

Documentele Congresului al 
III-lea al P.M.R. au deschis 
largi perspective în dezvol
tarea învățămîntului de toate 
gradele în țara noastră.

încheierea generalizării în
vățămîntului de 7 ani pînă în 
anii 1962—1963 și trecerea 
treptată în perioada 1960— 
1965 la învățămîntul de 8 ani 
constituie una dintre directi
vele stabilite prin hotărîrile 
Congresului. Iată că în toam 
na acestui an școlile de 7 ani 
din întreaga țară sînt pregă

Mulțumim din inimă partidului
Alături de ceilalți copii din patria noastră și noi pionierii clasei 

a Vl-a, de la Școala de 7 ani nr. 12 Sibiu, ținem să mulțumim din 
inimă partidului pentru grija părintească ce ne-o poartă.

In această vacanță, pe lingă taberele minunate de la munte și 
de la mare, unde copiii și-au petrecut zile minunate, partidul ne-a 
făcut o mare bucurie. Toți copiii patriei, care învață la școlile ele
mentare, vor primi manuale școlare gratuit. La aflarea acestei vești 
bucuria noastră a fost fără margini. Am hotărit ca in noul an școlar 
pe care-l așteptăm cu nerăbdare, să învățăm cu și mai multă perse
verență, să obținem numai note bune, pentru ca în felul acesta să 
dovedim dragostea și recunoștință noastră față de partid.

NICOLAE TRIF
cl. a Vl-a, Șeoala de 7 ani nr. 12, 

Sibiu.

tite să primească în clasa a 
V-a 95% din absolvenții cla
selor a IV-a, un nou pas im
portant în generalizarea învă
țămîntului de 7 ani în țara 
noastră.

Tot mai mulți tineri care ter
mină școala generală, conti
nuă învățătura ; astfel 45.000 
de absolvenți ai școlii de 7 
ani merg mai departe în cla
sa a VlII-a, iar 56.000 de ab 
solvenți ai clasei a Vil-a merg 
la școlile profesionale de me
serii și agricole. Acest lucru 
înseamnă că în învățămîntul 
mediu de cultură generală și 
al școlilor profesionale învață 
anul acesta cîte 10.000 de e- 
levi mai mult ca pînă acum. 
Pe lingă școlile noi și interna
tele construite, pe lingă labo
ratoarele bogate și sălile de 
gimnastică, pe lingă instru
mentele muzicale dăruite șco
lilor de muzică, în acest an 
cei peste 2.300.000 de elevi din 
clasele I—VII-a vor primi ma
nuale școlare gratuit. Acest lu
cru ce dovedește încă o dată 
dragostea și grija pe care par
tidul și guvernul o poartă șco
lii și copiilor, celor ce azi se 
străduiesc să învețe bine pen
tru ca mîine să fie la rîndul 
lor tractoriști sau mecanici, 
învățători, ingineri, muncitori, 
medici și agronomi... grijă pe 
care partidul drag o poartă 
schimbului de mîine viitorilor 
constructori ai socialismului 
și comunismului în patria 
noastră...

P. I. VlLCU
Director

Direcția Școlilor din Minis
terul învățămîntului și Culturii

Pentru

COpiii ;; 
noștri» 1 ’

Locuiesc în orașul miner 
Uricani și am șase copii. 
Patru dintre ei sînt la 
școală : Elena în clasa a 
VII-a, Silvia în clasa a 
IV-a, Constantin în clasa 
a III-a și Maria, care va 
intra la toamnă în prima 
clasă. Soțul meu este 
muncitor la I.R.T.A. și de 
un an am primit un apar
tament mare compus din 
trei camere și dependințe. 
(Dar nu despre aceste lu
cruri vreau să vorbesc, 
însă de emoție și. bucurie, 
m-am apucat să vă spun 
despre toate).

Nu de multă vreme am 
aliat de Hotărîrea parti
dului nostru de a se da 
tuturor copiilor din școli
le elementare cărți gra
tuit. Iar singurul preț al 
cărților este acum dragos
tea de carte, de învățătură.

Eu am iubit foarte mult 
cartea, însă n-am putut 
învăța pentru Că, pe vre
mea mea, învățătura era 
un „lux“ adică ceva de 
care fără foarte mulți bani 
nu te puteai apropia. Pen
tru acei ani voi păstra 
mereu în suflet o tristețe. 
Pentru zilele fericite ale 
copiilor mei, inima mi-e 
plină de bucurie.

Părinții își iubesc copiii 
și de aceea fericirea copii
lor lor este și fericirea 
noastră, a părinților. De 
data aceasta, faptul că 
copiii noștri primesc cărți 
gratuit, este în primul 
rînd și fericirea noastră. 
Voi, copii, vă puteți bucu
ra azi nestingheriți de 
lumina și bogăția cărții.

Pentru minunatele con
diții de trai și învățătură, 
eu mamă a șase copii, mul
țumesc din toată inima 
partidului.

d

d

d 
d

d

FLOAREA 1ACOB
Uricani, raionul 

Petroșani

Pe Io! întinsul 
patriei cresc zi 
de zi construcții 
noi printre care 
numeroase școli 
frumoase și mo
derne. Noul an 
Școlar vă așteap
tă dragi pionieri 
și școlari cu în
că 2.500 săli noi 
de clasă, con
struite prin grija 
partidului și gu
vernului.

In fotografie 
vedeți una din
tre noile școli 
din București ter
minată de curînd, 
pregătită să-și 
întîmpine școla
rii cu clase lu
minoase atelie
re și laborator 
bogat.

Zilele de început de școa lă în acest an de învățătură sînt 
așteptate cu indreptâțită emo ție și nerăbdare. In aceste zile 
toți pionierii și școlarii de la clasa I-a—VII-a vor primi ma
nuale școlare gratuit... Dar pînă la începutul anului școlar o 
mică recapitulare a materiei nu strica totuși.

ț(OALA LOR E GATA
N-au început cursurile și 

clinchetele clopoțeilor n-au 
răsunat încă pe coridoarele șco
lilor vestind prima zi de în
vățătură, dar sălile claselor 
s-au și umplut de larma ve
selă a copiilor. Elevii nerăbdă
tori dau o mînă de ajutor la 
pregătirile în vederea începe
rii noului an școlar.

• O asemenea atmosfera en
tuziastă am găsit și la Școala 
elementară nr. 87 din raionul 
Tudor Vladimirescu unde am 
fost deunăzi. Dintre elevii pe 
care , i_am văzut zorind ca al
binele, trebuie să menționez 
în primul rînd pe cei din 
echipa „Constructorul". Ca 
niște adevărați constructori, 
pionierii Nicolae Sait. Gheor- 
ghe Crețu, Nicolae Nicolescu, 
și ceilalți elevi din echipă, fă
ceau cu pricepere amestecul 
de ciment, nisip și apă, pentru

Anul acesta copiii din car
tierul nostru au avut o mare 
bucurie. Partidul, părintele nos
tru drag, ne-a dăruit o școală 
nouă, cu clase mari, luminoa
se. încă de cînd s-a . turnat 
temelia școlii, noi, pionierii din 
cartier am fost prezenți pe 
șantier ajutînd constructorilor 
după puterile noastre la dife
rite munci. Astfel în locul șco- 
lii vechi și mici cu numai 2 
săli de clasă a apărut școala 
nouă, încăpătoare, care acum e 
gata și își așteaptă elevii, ■

Pentru darul minunat noi 
mulțumim din inimă parti
dului.

ILIE V. VASILE
Școala de 7 ani Șupan 

£omă’i_eșUI reg. Bacau 

trotuarele care leagă cele trei 
clădiri de școală. Muncitorii pe 
care-i ajutau se bucurau deo
potrivă cu elevii, se bucurau 
de hărnicia lor.

Școala albă, strălucitoare, 
zugrăvită proaspăt, te îmbia 
parcă să-i treci pragul. O ade
vărată întrecere se pornise in

tre elevele care ștergeau gea
murile mari și cele care frecau 
dușumeaua.

— Noi o să terminăm mai 
repede ! spunea Maria Bonn, o 
fată inimoasă, lustruind cu 
cîrpa sticla albăstruie a gea
mului.

— Ba noi I i-au răspuns în 
cor celelalte fete, zorind și ele 
cu ștersul dușumelei.

Mai lîngă ușă, tot la cu
rățatul dușumelei, o femeie mai 
în vîrstă. Alături de ea, cîteva 
fete, semănîndu-i leit.

—• Gedrgeta, Lucia, Constan
ța și mama lor, tovarășa Elena 
Bondoc, mi-a explicat profe
soara Irina Rusu. Ca și tuturor 
celorlalte școli din. tară, și 
nouă, prin grija partidului ni 
s-au asigurat fondurile nece
sare în vederea pregătirii lo
calului pentru noul an* școlar. 
Insă mulți copii și părinți, ca 
de pildă, tovarășul Ion Gor
dan, electrician, sau Elena 
Bondoc, mamă eroină, au venit 
zilnic să ne ajute.

Curînd, pe ușile noi de ste
jar ale acestei școli strălucind 
de curățenie, vor păși elevii. 
Fără îndoială că ei vor ști 
să fie tot atît de harnici și la 
învățătură.

AL. DINU IFRIM
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Marea paradă militară și demonstrata 
oamenilor muncii din Capitală

(urmare din pag. l-a)

Sportivii cluburilor din Bucu
rești au venit în care alegorice 
sau în pas de defilare dovedind 
creșterea măiestriei sportive în 
patria noastră. Ei au demon
strat aceeași năzuință spre 
pace, aceeași dragoste față de 
partidul părinte.

Lucrătorii pe tărîm intelec
tual, studenții, profesorii și-au 
manifestat entuziasmul lor ne
mărginit. Cercetătorii de la In
stitutul de fizică atomică au 
venit la demonstrație sub lo
zinca ,,Energia atomică în sluj
ba păcii**. Sateliții se roteau 
pe elipse în jurul pămîntului. 
rachete străbateau spațiul cos
mic.

Și bineînțeles, n-a lipsit de 
la grandioasa demonstrație nici 
coloana minunată a pionierilor. 
„Luptele duse pentru o viață 
nouă în patria noastră n-au 
fost zadarnice!** Așa parcă vor
bește coloana radioasă a lor. 
Cravatele roșii zîmbesc pe 
piepturile mici, pașii bat 
ritmic, inima radiază de ferici
re. Ochii le strălucesc. O 
lozincă scrisă cu litere roșii 
vorbește despre o mare bucu
rie pe care iubitul nostru 
părinte, partidul, le-a făcut-o 
pionierilor în acest an. „Cei 
peste 2.300.000 de școlari mul
țumesc din inimă partidului 
pentru manualele pe care le 
vor primi gratuit**. Prima grijă 
a micilor cetățeni este deci a- 
ceea de a învăța mai bine, de 
a răspunde cum se cuvine gri
jii deosebite pe care le-o ara
tă partidul.

Despre aceasta grăiesc și no
tele de 10 pe care pionierii le 
ridică mîndri în sus, scrise cu 
cifre uriașe într-un catalog pe 
măsura cifrelor.

Pionierii, prin uneltele-n mi
niatură pe care le poartă, vor
besc despre pregătirea politeh
nică a lor în școli. Echere și 
compase, ciocane și chei fran

Pionierii își anunță sosirea in Piața Stalin

Curul alegoric al pionierilor cu bucuriile vacanței

ceze; dintre acești pionieri se 
vor ridica viitorii muncitori și 
tehnicieni.

Mai pe urmă vin și micii na- 
turaliști cu căsmăluțe de să
pat gropile pentru sădit pomi, 
cu greble de mărunțit pămîntul 
viitoarelor răsaduri; florile 
cîmpului (maci, margarete, al
băstrele) s-au adunat simbolic 
să ne spuie despre viața feri
cită a copiilor.

lată-i și pe micii dansatori, 
pe micii artiști... Mulți dintre 
ei în viitor vor urca pe scene 
celebre în țară și, în turnee, 
peste hotare.

Copiii sportivi duc cununile 
victoriilor obținute în întrece
rile de pînă acum, așa cum le 
dorim să le poarte și pe ma 
rile stadioane ale patriei și ale 
lumii.

Toate aceste năzuințe, vise 
ale pionierilor se vor realiza 
în patria noastră sub înțeleap
tă conducere a partidului.

Entuziasmul și bucuria de a 
trăi în țară liberă precum și 
dorința arzătoare pentru tri
umful păcii în lume și-a găsit 
o vie expresie și în sutele de 
porumbei pe care pionierii îi 
lasă să-și ia zborul în fața tri
bunei. Fluturînd din aripi albe, 
păsările se rotesc peste tribu
nă și apoi se ridică tot mai sus 
pentru a duce spre zări 
dorința de pace a poporului 
nostru muncitor.

întocmai ca zborul lor spre 
înălțimi simțeam și zborul ini
milor și năzuințelor noastre. 
Energia poporului descătu
șat din lanțurile robiei mi
lenare nu cunoaște margini. 
Acesta a fost sensul ma
rii demonstrații a oameni
lor muncii care au trecut 
prin fața iubiților conducă
tori. Aceasta este marea în
semnătate a zilei de 23 August 
pentru poporul nostru. Pentru 
acest lucru, mulțumim partidu
lui nostru drag.

VASILE GHEORGHE

Trec gărzile muncitorești

Prin fața tribunelor trec coloane entuziaste ale oamenilor muncii 
din Capitală

Manifestări consacrate 
zilei de 23 August peste hotare

MOSCOVA
Orchestra Simfonică a Filar

monicii din Moscova a prezen
tat în parcul de odihnă ,,Gor
ki", un concert de muzică ro- 
mînească, închinat celei de-a 
16-a aniversări a eliberării Ro- 
mîniei de sub jugul fascist. 
SOFIA

Oamenii muncii din Sofia au 
luat parte în seara zilei de 19 
august la o seară festivă con
sacrată Republicii Populare

încă o strălucită victorie
a științei și tehnicii sovietice

Lansarea cu succes la 19 
august 1960 de către Uniu
nea Sovietică a celei de-a 
doua nave cosmice a stîrnit 
Un viu interes și admirația 
oamenilor cinstiți din lumea 
întreagă.

Scopul principal al aces
tei lansări l-a constituit 
studierea în continuare a 
unor sisteme care să asi
gure condiții normale de 
viață pentru om, precum și 
securitatea zborului lui și a 
înapoierii pe Pămînt.

De aceea cabina navei 
cosmice dotată cu toate cele 
necesare viitorului zbor al 
omului, a adăpostit animale 
de experiență, printre care 
doi cîini cu numele de 
„Strelka** și „Belka".

Greutatea navei-satelit 
fără ultima treaptă a rache
tei purtătoare a fost de 
4.600 kg. Iar instalațiile de 
radio-televiziune, aflate la 
bordul navei au dat posi
bilitatea pentru prima oară 
oamenilor de știință să ur
mărească de pe Pămînt, 
comportarea animalelor în 
timpul zborului cosmic.

Romine cu prilejul marii săr
bători de la 23 August.
BUDAPESTA

In apropiere de Budapesta 
se află o comună pe nume 
Cserkeszdlo. Aici a avut loc 
sîmbătă 20 august o festivitate 
închinată marii sărbători a 
poporului nostru, ziua eliberă
rii patriei de sub jugul fascist.

Cu acest prilej s-a acordat 
numele de ,,Prietenia romîno- 
maghiară" cooperativei agrico
le de producție din comună.

După încheierea progra
mului de cercetări stabilit 
s-a dat comanda de cobo- 
rîre a navei satelit de pe 
orbită. Sistemul de dirijare 
al acesteia și instalația de 
frînare au funcționat cu o 
mare precizie și au asigu
rat coborîrea navei în re
giunea stabilită.

Nava-satelit și cabina cu 
animalele de experiență 
care s-a desprins de ea au 
aterizat cu succes.

Astfel, pentru prima oară 
în istorie ființe vii care au 
efectuat un zbor cosmic de 
peste 700.000 de km s-au 
înapoiat cu succes pe Pă- 
mînt. O parte din zbor, mo
dul de comportare al clini
lor Belka" și „Strelka" a 
putut fi urmărit de pe Pă- 
mînt cu ajutorul unor insta
lații de radio-televiziune. 
Oamenii de știință au putut 
vedea imaginea animalelor, 
mișcările lor, a fost înre
gistrat momentul cînd unul 
din cîini se hrănea. Acum 
pasagerii navei cosmice 
sînt din nou pe Pămînt. In 
prezent se efectuează cer

Vești din țară 
despre sărbătorirea, 
zilei de 23 August 
ORAȘUL STALIN
• In orașul care a dat țării 

primele tractoare și autocamioa
ne romînești, peste 75.000 de 
oameni ai muncii au participat la 
demonstrația închinată celei.de-a 
16-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist. Tre- 
cînd prin fața tribunelor harnicii 
constructori de tractoare de la 
uzinele „Ernst Thălmann" au 
vestit că lucrează în contul zilei 
de 4 septembrie, că au realizat 
economii peste plan în valoare de 
aproape 8 milioane lei, și că au 
economisit 429 tone de metal cfin 
care se pot fabrica 132 tractoa
re. In același timp ei au produs 
peste plan 480 de tractoare, 
IAȘI

• 23 August 1960 a găsit ora
șul Iași în plin avînt al recon
strucției îmbogățit cu noi obiec
tive industriale și social cultu
rale. La ora 9 dimineața Piața 
Unirii din centrul orașului a cu
noscut una dintre cele mal entu
ziaste manifestări ale oamenilor 
muncii la mitingul ce a precedat 
demonstrația închinată celei de-a 
16-a aniversări a eliberării pa
triei.
CLUJ
• Cu prilejul mitingului din ziua 
de 23 August care a avut loc 
în Piața Malinovschi unde se 
înalță în semn de veșnică recu. 
noștință monumentele eroilor so
vietici căzuți în luptele pentru 
eliberarea țării, a vorbit tovară
șul Vasile Vaida, membru al C.C, 
al P.M.R., prim secretar al Co
mitetului regional Cluj al P.M.R.

La demonstrația oamenilor 
muncii din regiune și oraș au 
luat parte reprezentanții tuturor 
uzinelor și fabricilor, întreprin
derilor și instituțiilor din locali
tate.

Atmosfera de veselie și entu
ziasm din timpul demonstrației a 
continuat pînă seara tîrziu în 
parcurile și piețele orașului unde 
oamenii muncii au participat la 
frumoase manifestări culturale.

CRAIOVA
Ca peste tot în patrie și în 

Craiova oamenii muncii au luat 
parte cu bucurie la demonstrația 
închinată zilei de 23 August.

Mii de steaguri roșii și trico
lore, pancarte, lozinci, grafice și 
care alegorice dădeau coloanelor 
un aspect sărbătoresc. Muncito
rii din Craiova au raportat parti
dului numeroasele lor realizări 
obținute în dezvoltarea indus
triei, agriculturii și culturii în 
regiunea Craiova odinioară atît 
de înapoiată. Comparativ cu a- 
nul 1948 producția industrială a 
acestei regiuni a crescut de peste 
patru ori.

mai 
cală- 
stele, 
doua

cetări complexe asupra a- 
nimalelor și sînt prelu
crate numeroasele materiala 
științifice.

Oamenii de 
poarele lumii 
întreaga lor 
prețuire pentru 
nouă și strălucită victorie a 
științei și tehnicii sovietice. 
S-a apropiat astfel 
mult ca oricînd ziua 
toriei omului spre 
Ziua în care cea de-a 
navă cosmică sovietică s-a 
întors pe pămînt la locul 
fixat, împreună cu toate 
viețuitoarele pe care le-a 
purtat reprezintă o dată 
epocală în știința și teh
nica mondială.

Inimile noastre se umplu 
de bucurie și admirație în 
fața acestor strălucite rea
lizări științifice obținute de 
savanții sovietici. Succe
sele realizate în cucerirea 
cosmosului sînt în acelaș 
timp o nouă dovadă a fap
tului că savanții sovietici 
se află în fruntea științei și 
tehnicii mondiale.

știință, po- 
își exprimă 

admirație și 
această'
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Lucrările Congresului s-au încheiat în acordurile Internațio
nalei.

Scrisoarea Congresului al Ill-lea al U.'
Central al P. M. R., tovarășului Gh

Lucrările celui deal lll-lea 
Congres al Uniunii Tinere
tului Muncitor s-au în

cheiat. Dar sub plafonul uriaș 
al noii săli a Palatului R.P.R. mai 
stăruie încă uralele, cîntecele, ova
țiile, rotindu-se ca un stol de po
rumbei. Trei zile imensa și solem
na sală a semănat ca o avîntată 
navă a tinereții la catargul căruia 
a fost înălțat drapelul roșu al orga
nizației noastre dragi, simbolul mă
reț al atașamentului nețărmurit al 
tinerei generații la cauza scumpă 
a Partidului Muncitoresc Romîn — 
construirea socialismului și comu
nismului pe meleagurile bogatei și 
frumoasei noastre patrii. Timp de 
trei zile tineretul nostru și-a expri
mat cuvîntul înflăcărat rostit de la 
tribuna Congresului, prin uralele 
care nu mai conteneau, dragostea 
și recunoștință față de partid și 
față de Comitetul Central în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, precum și hotărîrea nestrămu
tată de a-și dărui toate forțele, 
toată puterea Iui de muncă pentru 
îndeplinirea mărețului program a- 
doptat de cel de-al lll-lea Congres 
al partidului.

Nava aceasta a tinereții cîrmuită 
cu mînă s;gură de partidul nostru, 
a ridicat mii și mii de valuri care, 
o dată cu întoarcerea delegaților 
în Organizațiile care i-au trimis Ig 
Congres, au ajuns pînă în cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării. In'ma 
fiecărui tînăr freamătă de emoție 
și mîndrie la gîndul că și lui i-au 
fost adresate cuvintele însufleți- 
itoare ale Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, che
marea de a' participa cu'Toate pui 
terile sale la lupta pentru desăvâr
șirea construcției socialiste și tre
cerea treptată la comunism.

Programul de dezvoltare a eco
nomiei și culturii socialiste — se 
spune în salutul Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn — deschide în fața întregului 
tineret al țării noastre un cîmp larg 

Un aspect al sălii în timpul lucrurilor Congresului.

de activitate creatoare, pentru a- 
firmarea energiei și entuziasmu
lui său, pentru înfăptuirea celor 
ma: îndrăznețe năzuințe închinate 
fericirii poporului și înfloririi pa
triei, perspectiva unei vieți din 
ce în ce mai îmbelșugate și ma; 
luminoase pentru tînăra generație.

DISCUȚII DESPRE OȚEL IN PAU 
ZELE CONGRESULUI

Despre înalta răspundere ce le 
revine în îndeplinirea planului, sar
cinilor trasate de partid, discutau 
cu însuflețire înt>r-una din pauzele 
Congresului tinerii oțelari Ștefan 
Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, 
maistru șef al noii oțelării de la 
Hunedoara și oțelarul reșițean Po- 
mătaru lordache. Precum se știe 
cele două cetăți de foc, Reșița și 
Hunedoara, sînt în întrecere so
cialistă. La această întrecere au 
participat și tinerii oțelari și furna- 
liști hunedoreni, printre care și to

Sub steagul partidului
varășul Ștefan Tripșa. Inovațiile in
troduse de el, eforturile mari depu
se pentru repararea cuptoarelor la 
cald, priceperea cu care organizea
ză munca noii oțelării „Filimon Sîr- 
bu“ s-au soldat cu milioane de lei 
economii, cu mii și mii de tone de 
ofeFpeste plan.

Cu toate aceste succese, în ati
tudinea, în felul de a discuta al 
tovarășului Tripșa, nu se simte 
nici urmă de înfumurare, nimic 
care să-ți amintească : vezi, eu 
sînt Ștefan Tripșa. Modest și simplu 
el îi împărtășește tovarășului lui de 
întrecere Pomătariu lordache, expe
riența sa și a tovarășilor săi. Ca-

In numele tuturor utemiștilor, al în
tregului tineret din Republica Popu
lară Romînă, Congresul al lll-lea al 
Uniunii Tineretului Muncitor transmite 
un salut fierbinte, plin de dragoste și 
recunoștință Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Comitetului său Central în frunte 
cu tovarășul Gheorghe GheorghiU- 
Dej.

Tînăra noastră generație are marea 
fericire de a trăi și munci într-o pa
trie înfloritoare, în care a fost făurită 
baza economică a socialismului. Da
torită grijii permanente, părintești, a 
partidului și guvernului, datorită efor
turilor poporului muncitor, tineretului 
nostru îi sînt create condiții tot mai 
bune pentru a se dezvolta multilate
ral, pentru a-și pune în valoare în
treaga sa capacitate creatoare și a 
se bucura din plin de frumusețea ani
lor tinereții.

Utemiștii, masele tineretului de la 
orașe și sate au primit cu nespusă 
bucurie și însuflețire mărețul program 
de muncă și luptă adoptat de cel 
dc-al lll-lea Congres al partidului, 
care deschide poporului romîn minu
nata perspectivă a desăvirșirii con
strucției socialiste.

Congresul Uniunii Tineretului Mun

litatea aceasta de a dărui din cu
noștințele acumulate de tine și to
varășilor tăi de muncă, calitate 
proprie tînărului înaintat al zilelor 
noastre îl caracterizează de altfel 
pe maistrul oțelar hunedorean. în 
ciuda tinereții sale el este un neo
bosit popularizator al unor metode 
tehnice noi de elaborare a șarjelor, 
un luptător pasionat pentru noutate, 
pentru sporirea indicelor de utiliza
re ai cuptoarelor. Discuția însufle
țită ce s-a înfiripat pe culoarele 
sălii Palatului R.P.R. e un lucru o- 
bișnuit atît pentru tovarășul Tripșa 
cît și pentru reșițeanul Pomătariu 
lordache. Ei sînt doi dintre milioa-

vietic și Comsomolul leninist al că
rui reprezentant Vadin Petrovici Lo- 
ghinov a salutat Congresul. Culo
rile variază în acest tablou al v;e- 
ții tineretului ce se conturează îna
intea ochilor noștri de la nuanțele 
vii, optimiste, luminoase, reprezen
tând munca și viața tineretului din 
țările lagărului socialist pînă la cele 
sumbre, întunecate, evocînd viața de 
mizerie a tineretului din țările capi
taliste. In întregul tablou însă do
mină un ton puternic, încrezător 
solidaritatea tineretului din toate 
țările. Emoționant a apărut acest lu
cru în evidență cînd a luat cuvîntul 
Adolfo Rivera, reprezentantul tine-

nele de tineri din țara noastră care 
răspunzînd cu entuziasm la chema
rea partidului, dau patriei oțel mai 
mult, mașini mai bune, recolte bo
gate.

PACE Șl PRIETENIE

Rind pe rînd la tribuna Congre
sului iau cuvîntul invitații de peste 
graniță. Cuvintările lor conturează 
în fața delegaților și invitaților la 
Congres un tablou amplu al luptei 
desfășurate de tineretul lumii pen
tru pace, pentru socialism. întrea
ga sală în picioare ovaționează 
îndelung pentru Uniunea Sovietică 
a cărei politică externă reprezintă 
năzuințele tuturor oamenilor iubi
tori de pace, pentru tineretul so

netului din Cuba. Cu ropote nesfîr- 
șite de aplauze au fost primite cu- 
vmtele sale prin care a exprimat 
hotărîrea tineretului Cuban de a 
apăra cuceririle revoluției, de a 
lupta cu eroism împotriva oricăror 
uneltiri ale imperialismului amejj.- 
can care încearcă să sugrume re
voluția cubană. „Știm că fără aju
torul fraților noștri de luptă din 
lumea întreagă a spus el — revolu
ția noastră ar fi fost trecută pînă 
acum prin foc și sabie".

Tocmai datorită acestei atmos
fere puternice de solidaritate cu 
lupta tineretului din întreaga lume 
pentru pace și progres, cuvintele 
„pace și prietenie", lozinca sub 
care s-au desfășurat festivalurile 
tineretului, au izbucnit firesc și im

citor a stabilit sarcinile care revin or
ganizației noastre, întregului tineret, 
pe baza hotărîrilor istoricului Congres 
al partidului. El asigură partidul că 
Uniunea Tineretului Muncitor va des
fășura o intensă muncă politică și or
ganizatorică in vederea mobilizării ti
nerei generații, alături de întregul po
por muncitor, în lupta pentru înfăp
tuirea grandiosului program al parti
dului.

Tineretul din fabrici, din uzine, de 
pe șantiere va pune întreaga sa ca
pacitate, tot elanul și puterea sa de 
muncă in slujba realizării sarcinilor 
planului de 6 ani, participînd și mai 
activ la întrecerea socialistă, pentru 
a-și spori aportul la creșterea conti
nuă a producției și productivității 
muncii, la imbunătățirea calității pro
duselor, la darea în funcțiune înainte 
de termen a noilor construcții ale so
cialismului, la realizarea de economii 
și reducerea prețului de cost al pro
ducției.

Tinerii muncitori, țărani muncitori, 
intelectuali de la sale vor participa 
cu toate forțele lor la terminarea ope
rei de transformare socialistă a agricul
turii, la consolidarea economico-orga- 
nizatorică și dezvoltarea multilaterală 
a unităților socialiste din agricultură, 

la creșterea continuă a producției agri
cole, vegetale și animale.

Uniunea Tineretului Muncitor va în 
druma masele tineretului din fabrici ș 
uzine, de pe șantiere și ogoare, spre 
ridicarea continuă a calificării profe
sionale și însușirea temeinică a teh 
nicii înaintate, pentru a contribui dir 
plin la progresul tehnic al industriei.

Uniunea Tineretului Muncitor se an 
gajeazâ în fața partidului sc 
contribuie în și mai mare mă
sură la ridicarea nivelului învățămîn 
tului de toate gradele, la legarec 
lui strînsă de practică, la pregătirer 
temeinică a tineretului studios pentri 
muncă, pentru viață.

Uniunea Tineretului Muncitor asiguri 
Comitetul Central al partidului că ni 
va precupeți nimic pentru a-și îndeplin 
cu cinste înalta sa menire de ajulo 
credincios al partidului în educarea co 
munistă a tinerei generații. Vom fac< 
totul pentru a dezvolta munca noas 
tră ideologică și politico-educativă 
pentru a contribui și mai mult la edu 
carea unui tineret profund devota 
Partidului Muncitoresc Romîn, poporu 
lui muncitor, un tineret pătruns de pa 
triotism fierbinte și de internaționa 
lism proletar, cu un larg ori- t cui 
tural, vigilent și combativ faț e ma

petuos din piepturile tmerilor repre
zentanți la Congres ca delegați și 
invitați. Ea răsună pe zi ce trece 
moi puternic căci forțele păcii în 
lume cresc mereu și în avangarda 
acestor forțe se află invincibilul la
găr socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

CU FORȚE SPORITE LA MUNCA

Lucrările Congresului s-au înche
iat. Hotărîrile adoptate de cel mai 
înalt for al organizației noastre !z- 
vorîte din sarcinile deosebite ce 
stau în fața Uniunii Tineretului 
Muncitor, a întregului tineret în 
noua etapă, sarcin1 trasate de par
tid încep să prindă viață prin 
munca entuziastă a tuturor. în 
scrisoarea adresată Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, de către Congres 
este expr'mat angajamentul solemn 
al tineretului nostru : „Sub steagul 
roșu al gloriosului nostru partid, 
cu credința nețărmurită în forța a- 
totbiruitoare a învățăturii marxist- 
leninjste pășim înainte împreună 
cu întregul popor muncitor în lupta 
pentru victoria deplină a socialis- 
mului, spre zorile însorite ale co
munismului".

Să traduci în faptă zi cu z: acest 
angajament, cu toate puterile tale, 
cu toată pasiunea inimii tinere, a. 
colo în uzină, pe ogor, pe băncile 
școlii — iată datora de onoare a 
fiecărui utemist și pionier, a fiecă
rui tînăr din țara noastră.

NICOLAE STOIAN
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M. adresată Comitetului 
orghe Gheorghiu-Dej
nifestările ideologiei străine, plin de 
optimism ți încredere, gata să dea 
totul pentru victoria cauzei socialismu
lui ți comunismului, pentru fericirea 
poporului, întărirea ți înflorirea patriei.

Vom dezvolta ți mai mult prietenia 
frățească cu gloriosul tineret sovietic, 
cu tineretul din celelalte țări socialiste, 
solidaritatea cu lupta tineretului din 
țările capitaliste ți coloniale pentru 
o viață mai bună, pentru progres so
cial, pentru cucerirea ți apărarea li
bertății ți independenței naționale. 
Vom milita neobosit pentru unitatea 
mișcării mondiale a tineretului în lup
ta pentru preîntîmpinarea războiului, 
pentru triumful politicii coexistenței 
pațnice, pentru prietenia între popoare 
ți pace în lumea întreagă.

înalta apreciere dată activității orga
nizației noastre ți a maselor tinere
tului de Comitetul Central al partidu
lui în salutul adresat Congresului 
U.T.M. ne umple inimile de mîndrie ți 
bucurie, ne sporește încrederea în for
țele noastre, hotărirea de a munci ți 
învăța mai mult ți mai bine în viitor.

Izvorul tuturor succeselor noastre 
este conducerea de către partid a 
Jniun" Tineretului Muncitor. Partidul 
ne-a un țel clar ți luminos ți ne

îitetul Central al U.T.M,
Victoria ; Adăscăliței Olga ; 
1 ; Alexe Haralambie ; Andone 
:hel Alexandru ; Anghel Ion ; 
r; Batea Gheorghe; Barna 
zcki Mihai ; Bîrlea Ștefan ; Bo- 

Brătescu Stanciu ; Bucelea 
uc.avschi Mihai; Bucșa Remus ; 
el ; Ceafalan Niculina ; Ciocan 
țină Constantin ; Coman Ion ; 
Vladimir ; Cotociu Eleonora ; 
i ; Domokoș Geza ; Dumitrașcu 
mitrescu C. Nicolae; Dumitriu 
lache Stana ; Enescu Eugenia ;

; Frîncu Ioan ; Gabor Magda- 
tefania ; Gania Nicolae ; Geor- 
:; Georgescu Vasile ; Ghiț Vio- 
î Sanda ; Gros Emilia ; Haday 
agy i ; Iliescu Ileana ; Iones- 

; Ștfc—a; Kiraly Carol ; Kopan-
; Kozak Nicolae ; Kremer Her- 
u Avram ; Lupu Ștefania ; Ma- 
itin ; Malațcov Angela ; Man- 
larcu Ion ; Marinescu Toma ;

supleant ai Comitetului Central al U.T.M.
;i Maria ; Antoniuc C. loan ; 
ița ; Baltă Ana ; Ban Petru ; 
Paterina ; Bircea Ioan ; Brei- 
Burnaz Elena ; Carasova Elena ; 
;he ; Cîrciumaru Victor ; Dan 
:a) ; Darnay Ludovic ; Demeter 
iaconu C. Ion ; Faur Elena ; 
>umitru ; Gheorghe I. Vasile ;

>rri comisiei centrale de revizie a U.T.M.
iria ; Bilig Petra (Cărbunarul ; 
a ; Borodi Elena ; Chirilă Ma- 
Teodor ; Dima Ilie ; Fetcu A- 
Tiberiu ; Fodor Alexandru ;

Ședința plenară a
Central al Uniunii Tineretului 
s de cel de-al III Congres al 
întrunit în ședință plenară în 
zilei de 20 august 1960.

Membrii Biroului C.C. al U.T.M.
ilambie, Bîrlea Ștefan, Burtică 
oă Constantin, Domokos Geza, 

lonescu Ion, Kopandi Alexan

>rii supleant ai Biroului C.C. al U.T.M.
21ena, Anghel Ion, Niculescu Zalman Constanța, Nistor Octavian, Vintilă

Secretariatul C.C. al U.T.M.
ar al C.C. al U.T.M. : Virgil

★
ipă-amiază a avut loc ședința 
a Comisiei Centrale de Revizie. 

îndreaptă cu fermitate pății spre în
făptuirea Iui. Cauzei nobile a partidu
lui ii închinăm toate forțele, talentul, 
cunoștințele, viața noastră intreagă.

Uniunea Tineretului Muncitor, mai 
strins unită ca oricind in jurul parti
dului nostru iubit, asigură conducerea 
partidului că se va dovedi demnă de 
minunatele tradiții revoluționare ale 
U.T.C.-ului, va mobiliza întregul tineret 
al țării la înfăptuirea mărețului pro
gram al partidului, pentru făurirea 
vieții tot mai îmbelșugate și mai lumi
noase pe care au visat-o ți pentru 
care s-au jertfit atîția dintre cei mai 
buni fii ai poporului muncitor.

Sub steagul roșu al gloriosului nos
tru partid, cu credința nestrămutată în 
forța atotbiruitoare a învățăturii mar- 
xist-leniniste pășim înainte împreună 
cu întregul popor muncitor în lupta pen
tru victoria deplină a socialismului, 
spre zorile însorite ale comunismului.

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro- 
min,conducătorul încercat al poporului, 
Comitetul său Central în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Trăiască scumpa noastră patrie — 
Republica Populară Rominâ.

Trăiască pacea și prietenia între po
poare.

Matei Constantin ; Matei Gheorghe ; Mocanu 
Maria ; Munteanu Profira ; Nacu Gheorghi- 
ța ; Neagoe M. Constantin ; Nichita Iosif ; 
Niculescu Zalman Constanța ; Nistor Octa
vian ; Paraschiv Anghel; Pavel A. Ion ; Pa
vel Ioan ; Pavel Mihai; Paduraru Gheorghe 
Anton ; Păun Elena ; Pirtea Alexandru •; 
Ploștinaru Iulian ; Pomătariu Iordache ; Pop 
Ana ; Popa Nevenca ; Poparad Elena ; Popo- 
vici Titus ; Postelnicu Tudor ; Pricop Aspa- 
zia ; Pricop Vasile ; Purcărea Ana ; Ristache 
Florea ; Roman Nicolae ; Spiridon Ana ; 
Standavid Filip ; Stoian Nicolae ; Stoica Ion ; 
Strătică Ion ; Suslic Ivan ; Szabo Carol; Ște
fan Dumitra ; Schiller Terezia ; Suteu Teo
dor ; Tănase Ștefan; Tătaru Alexandrina; 
Trandafir Gheorghe ; Tripșa Ștefan ; Trofin 
Virgil ; Tudor I. Tudor ; Tudor Valeria ; 
Țapu Zoe ; Țidorescu Georgeta Eleonora J 
Uhgureanu Dumitru; Ursea Dumitru; Vals 
Augustin ; Vintilă Florea ; Vlad Vasile ; Voi-< 
ca Sabina ; Winter Richard.

Gherghina Apostol; Ghețea Otilia ; Harhătă 
Aglaia ; Iliescu Nicolae ; Ioniță Elena ; Iosif 
Agatia ; Kajăn Ștefan ; Kerekeș Anton ; 
Krech Suzana (Wilhelm); Mamulă Ioan ; Mi- 
cuda Constanța ; Mînzală Nicolae ; Mureșan 
Doina Eleonora ; Murgan Florea; Oană 
Constantin ; Pasenciuc Victor ; Pavel Con
stanța ; Popescu Nicolae; Radu Victoria; 
Sprinceană Nicolae; Socaciu loan.

Grigore Vasile Dan ; Ionică Dumitru ; Mara 
loan ; Rugea Sabin ; Soricu Frusina ; Stanciu 
Romică ; Tănase Ion ; Tătulescu Pompiliu ; 
Zisu Ioana.

C. C. al U. T.M.
Plenara a ales în unanimitate membrii Bi

roului C.C. al U.T.M., membrii supleanți ai 
Biroului C.C. al U.T.M. și secretariatul C.C, 
al U.T.M.

dru, Marinescu Toma, Paraschiv Anghel, Po
parad Elena, Ristache Florea, Roman Nico
lae, Trofin Virgil, Winter Richard.

Secretari ai C.C. al U.T.M. : Burtică Cornel, 
Cîrțînă Constantin, Kopandi Alexandru, Po
parad Elena, Roman Nicolae.

★
Tovarășa Apostol Maria a fost aleasă ca pre
ședinte al Comisiei.

(urmare din pag. I-a)

care au visat-o atîtea gene
rații în trecut, pentru care 
s-au jertfit, luptînd atîția din
tre cei mai buni fii ai poporu
lui nostru, neînfricații luptători 
comuniști și uteciști a devenit 
pentru tineretul nostru de as
tăzi o realitate vie ca urma
re a cuceririlor revoluționare 
ale poporului, a construirii so
cialismului".

Priviți în jurul vostru, dragi 
copii. Vă înconjoară o viață 
frumoasă, luminoasă. La înde- 
mîna voastră sînt școli încăpă
toare și moderne cu săli de la
borator și ateliere bine înzes
trate. Numai în anul care a 
trecut au fost construite pen
tru voi școli noi însumînd 
peste 33.000 locuri. în fiecare 
vacantă sute de mii de copii 
petrec clipe de neuitat în ta
bere și atunci potecile umbroa
se ale munților și malurile 
scăldate în soare ale marii se 
umplu de cîntecele și voioșia 
voastră. Palate și case ale pio
nierilor vă stau la dispoziție 
pentru petrecerea plăcută și 
folositoare a timpului liber, 
pretutindeni vă așteaptă sta-: 
dioanele, cîntecul, jocul. Porți
le școlii, porțile vieții fericite, 
sînt larg deschise în fața voas
tră- Ca urmare a măsurii adop
tate de partid privind gratuita
tea manualelor școlare, peste 
2.300.000 de copii din primele 
șapte clase de învățământ vor 
primi gratuit la începutul aces
tui an școlar toate manualele 
de care au nevoie. (Printre cei 
2.300.000 ești și tu, drag citi
tor).

Priviți, priviți copii în jurul 
vostru. Totul ce vă înconjoară

Pionierii au dăruit cravate roșii oaspeților draai.

este făcut pentru a va face 
viața fericită.

Bucurîndu-vă de tot ce vă 
înconjoară, trebuie însă să nu 
uitați nici o clipă că pentru 
fiecare dintre voi nu există și 
nu poate exista datorie mai 
mare și mai inportantă decît 
învățătura. Organizațiile de 
pionieri trebuie să antreneze 
pe toți pionierii și școlarii în- 
tr-o uriașă și nobilă bătălie: bă
tălia notelor bune, bătălia îm
potriva notelor limită, a me
diocrității, bătălia pentru însu
șirea temeinică a tuturor cu
noștințelor predate în școală. 
Trebuie ca în fiecare unitate 
și detașament de pionieri să fie 
larg folosit ajutorul pionieresc 
la învățătură, să se țină adu
nări cu temă despre felul în 
care studiază fruntașii la în
vățătură, să fie organizate cer
curi pe materii, consultații, 
precum și jocuri și concursuri 
pionierești legate de diferite 
obiecte de studiu școlar.

Organizațiile de pionieri tre
buie să continue mai departe 
cu perseverentă și pasiune ac
tivitatea lor rodnică de edu
care în rîndurile copiilor a dra
gostei față de munca fizică,

Patf. &

creatoarea tuturor bunurilor 
care ne înconjoară. Să conti
nuăm să extindem autodeser- 
virea în cadrul școlilor, inter
natelor, să participăm cu tot 
mai mult avînt la concursurile 
tradiționale ale micilor tehni
cieni sau ale micilor natura- 
liști, să luăm parte la activi
tatea atelierelor școlare, să 
muncim cu spor pe loturile ex
perimentale încredințate nouă.

Organizațiile de pionieri au 
menirea de a se ocupa mai 
susținut de educarea copiilor 
în spiritul dragostei nețărmu
rite față de patria noastră so
cialistă, față de Partidul Mun
citoresc Romîn părintele iubit 
al tineretului și copiilor.

Pentru realizarea sarcinilor 
.organizației, pentru desfășura
rea unei activități rodnice, in
teresante și educative, o mare 
importanță o are participarea 
pionierilor la obținerea dis
tincțiilor pionierești. Normele 
prevăzute pentru obținerea ce
lor două distincții sînt un ade
vărat program de îmbogățire 
și întărire a conținutului mun
cii pionierești. Asaltînd nor
mele pentru obținerea stelu
țelor roșii, trebuie să atacați și 
să lăsați în urmă granițele me
diocrității la învățătură, tre
buie să vă avîntați cu elan în 
acțiunile de muncă pătrfotică, 
să colindați frumoasele și bo
gatele plaiuri ale patriei, înso
țiți de frumusețea și avîntul 
cîntecului pionieresc.

Fiecare pionier, fiecare șco
lar trebuie să se simtă părtaș 
prin modul în care învață, prin 
felul în care se poartă, la ma
rea operă de construire a so
cialismului. Sarcinile puse în 
fața poporului muncitor de Di
rectivele Congresului Partidu
lui, ridică pe o treaptă superi
oară întreaga activitate de 
construire a socialismului în 
patria noastră.

Să ridicați și voi, pionieri și 
pioniere, școlari și școlărițe, 
pe trepte tot miai înalte, învă
țătura, strădania voastră de a 
fi stăpîni pe deplin asupra cu
noștințelor primite în școală.

Să învățați acum mai bine 
în școală, pentru ca mîine să 
fiți oțelari sau mecanizatori 
în agricultură, tehnicieni ta- 
lentăți, făurari de mașini și 
unelte, lucrători harnici ai o- 
go.arelor înfrățite. .

Să învățați mai bine, mai te
meinic, mai cu spor, pentru a 
purta mai departe cu cinste 
nestinsa flacără ce arde în su
fletele părinților și fraților 
v.oștri mai mari, constructorii 
de azi ai socialismului, căci 
voi sînteți schimbul de mîine 1
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Brigada pe ierna

Orășelul de pe malul mării
ln apropierea orașului Năvodari, 

înscris de curînd pe harta patriei, se 
află tabăra pionierească în care își 
petrec vacanța mii de pionieri și 
școlari din toate colțurile țării.

După suprafața pe care o ocu
pă, dar mai ales după condițiile 
minunate pe care le oferă micilor 
oaspeți, tabăra ar putea fi denu
mită foarte bine „orășelul copiilor".

Astăzi, în toate orașele patriei 
noastre există teatre, cinematogra
fe, cluburi, terenuri de sport. Toate 
acestea sînt prezente și în tabăra 
de pionieri de la Năvodari. Pe 
plajă, pe aleile răcoroase sau în 
orele de odihnă întîlnești la tot pa
sul pionieri care citesc cu pasiune. 
Cele 10.000 de volume, cît numără 
biblioteca taberei, răspund cerințe
lor tuturor celor care, însetați de 
lectură, citesc.

PIONIERI INV AȚAȚI ÎNOTUL!

privirea, valurile eî înspumate au 
fost părtașe la jocurile vesele în 
apă. Dar ea le-a trezit copiilor și 
dorința puternică de a se avînta în 
larg, spintecînd cu mișcări sigure 
valurile puternice. Mulți copii au 
învățat să înoate aici, la Năvodari, 
deși la mare acest lucru este mai 
greu. Dar deși nu a fost chiar ușor, 
voința lor s-a dovedit mai puterni
că decît marea, îndrumările perma
nente ale profesorilor de educație 
fizică, exercițiile de gimnastică, 
le-au fost de ajutor, complețînd 
ceea ce voința nu poate împlini.

Eugenia Oprean, din Sibiu, Lidia 
Bodea din Tîrgoviște, Paul Niculescu 
din București, ca și mulți alții se 
vor întoarce acasă nu numai odih
niți și bronzați, dor și cu o nouă 
bucurie : oceea de a putea conti
nua în orașele lor înotul pe care 
l-cu învățat prima dată în tabăra 
pionierească de la Năvodari.

de pe buze, străbate 
răsună voios pretutin-

Pe aleile taberei întîlnești destul 
de des 
piii să 
treaba 
tori pe 
eteri și . .
de a învăța acest sport. Marea al
bastră se află la cîțiva pași de ta
bără. Ea le-a încîntat de atîtea ori

pancarte care îndeamnă co- 
învețe înotul. Și se vede 

că pionierii nu trec nepăsă- 
lingă ele. Tot mai mulți pio- 
școlari își manifestă dorința

ClNTECUL — 
PRIETEN NEDESPĂRȚIT

Cînd trăiești o viață luminoasă 
și fericită, cînd simți la tot pasul 
grija nețărmurită a partidului, a 
clasei muncitoare, pentru 
constructori de mîine ai 
noastre socialiste, cîntecul

viitorii 
patriei

Autobuzul se umplu de că
lători. Trecuse de orele 16 
cînd am plecat din Piatra 
Neamț. Timpul se răcorise. 
Nori mari și negri prevesteau 
ploaia. Am coborît la Davi- 
deni, dar pînă-n comuna Țibu
cani mai aveam cale bună de 
mers.

Pornisem la drum cînd din 
urmă mă ajunseră cele 2 au
tocamioane ale G.A.C. „Dru
mul lui Lenin" din Țibucani. 
Am urcat și-am mers pînă la 
sediul gospodăriei. In mașină 
l-am întîlnit pe tovarășul Du
mitru Mănulache, secretarul 
comitetului U.T.M. pe comună. 
'Am intrat în vorbă cu el și 
pînă la sediul gospodăriei am 
aflat multe lucruri frumoase și 
interesante despre activitatea 
pionierilor școlii de 7 ani de 
aici.
— Avem peste 120 de pionieri 

în sat și ne mîndrim cu ei, în
cepu să povestească tovarășul 
Mănulache. Toți sînt harnici. 
Activitățile lor sînt multe și 
rodnice. Cît de bucuroși au 
fost pionierii cînd s-au mutat 
în școala nouă. Nu mai aveau 
răbdare s-o vadă terminată. 
Timpul liber și-l petreceau pe 
șantier alături de muncitori 
dîndu-Ie ajutor la construirea 
ei. Cu cîtă dragoste o îngri
jesc ei acum 1 Secretarul se 
opri. își adusese aminte de ce
va. Părea mulțumit și cu zîm- 
betul pe buze începu din nou 
să povestească.

— Ne-am împrietenit cu ei și 
ni-s foarte dragi. Vin des pe

tre-

prinde liber 
depărtările, 
deni.

Și la Năvodari, cîntecul e priete
nul nedespărțit al copiilor. Pe dru
mul ce duce spre plajă, în excursii 
sau la focurile de tabără, el îi în
soțește pretutindeni pe pionieri. 
Fiecare detașament a hotărît să în
vețe trei cîntece noi, pionierești, în 
cele trei săptămîni petrecute în ta
bără. La concursul celor mai buni 
soliști organizat în tabără a fost 
foarte greu să stabilești pe cei mai 
buni... cîntăreți. Toți concurenții 
s-au bucurat de aprecierea micilor 
lor tovarăși, iar aplauzele au rea
dus de nenumărate ori pe scenă pe 
pionierele Roxana Bucur, Ecaterina 
Ivan, Mariana Spiridon sau pe Ve
ronica Roman, care a interpretat 
cu mult talent cîntece populare din 
comuna Sibieni.

Despre pionierii din tabăra de la 
Năvodari, ar fi multe de spus. Ei 
știu nu numai să cînte frumos sau 
să se întreacă în sport ci au făcut 
și excursii interesante, au participat 
la munca de folos patriotic la 
G.A.S.-Ovidiu sau în tabără, înfru- 
musețînd spațiile verzi, sau cură- 
țînd aleile.

Din adunările cu temă au învă
țat multe lucruri interesante despre 
Dobrogea de ieri și de azi, despre 
viața grea a poporului nostru în 
trecut, despre lupta glorioasă a 
partidului și a celor mai tineri lup
tători — uteciștii. Zilele petrecute 
în tabără vor rămîne neuitate de 
pionieri. De aceea, cînd se adună 
în careu pentru ridicarea drapelului 
tricolor al taberei, răspunsul la de
viza pionierilor : „La luptă pentru 
cauza Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, fii gata!" răsună puternic din 
piepturile celor 2.000 de pionieri : 
„Sînt gata întotdeauna".

C. NICULESCU

Cînd apare pe scenă briga
da artistică de agitație a uni
tății, toți spectatorii sînt nu
mai ochi și urechi. In fața lor, 
un colectiv mic de artiști a- 
matori de aceeași vîrstă cu 
spectatorii li se adresează di
rect prin cîntece și versuri. O 
recitare, un cuplet, un cor mi
niatural pe două sau chiar o 
voce, o scenetă și alte mij
loace artistice au darul de a 
înfățișa pe scenă fapte pe
trecute în viața lor. E de ajuns 
să-i zărești pe cei prinși în 
țepii ariciului ca să-ți dai 
seama că a doua oară nu le 
va conveni să treacă prin a- 
ceeași răfuială. Cel care nu a 
avut note bune le va avea, 
cel care nu e ordonat, va fi 
ordonat... Pe de altă parte, fe
licitările rostite de pe scenă 
aprind de bucurie obrajii frun
tașilor la învățătură și în ac
tivitatea pionierească.

Brigada artistică era numită 
de marele scriitor sovietic 
Maxim Gorki : „Autocritică pe 
scenă" dar și ceva „mult mai 
folositor" brigada artistică 
poate să cuprindă un program 
cu o tematică lărgită, bogată.

Astfel, brigada artistică a 
Școlii de 7 ani din Schitu Go
lești, raionul Cîmpulung-Mus- 
cel, a urmărit, pe lîngă sur
prinderea unor aspecte din ac
tivitatea unității de pionieri și 
popularizarea muncii pe lotul 
experimental. La întocmirea 
textului brigăzii au contribuit 
pe lîngă instructorul superior 
al unității,. tovarășii profesori 
și pionierii din unitate. Pio-

niera Maria Cesăoanu din 
clasa a Vl-a B a compus un 
cuplet cu conținut satiric. 
Pioniera Paraschiva Iedu a 
făcut ghicitori. Alți pionieri au 
cules și adaptat textele. 
Brigada artistică de la Schitu 
Golești s-a perfecționat însă 
și în urma schimburilor de 
experiență cu alte brigăzi. în 
anul acesta, de pildă, au or
ganizat două schimburi de 
experiență la Pescăreasa și 
Poenari.

Brigada artistică a unității 
de pionieri nr. 11, comuna 
Lungești, raionul Drăgășani, a 
cuprins într-un singur specta
col trei programe bine defi
nite. Din colectivul de redac
tare a textului au făcut parte 
cinci pionieri. La spectacol, 
pioniera Veronica Catrina a 
recitat poezii, producții pro
prii, închinate realizărilor po
porului nostru muncitor. S-a 
remarcat, la interpretare, în 
aceeași brigadă, pioniera 
Oprița Niculina.

Indiferent de perioada mun
cii, . brigada artistică rămîne 
prezentă în mijlocul pionieri
lor. Acum e încă vacanță dar 
în curînd se va deschide un 
nou an școlar. Brigada artis
tică de agitație are întot
deauna de spus ceva. Oriși
unde, în jurul focului de ta
bără, la căminul cultural, pe 
arie, la școală, brigăzile ar
tistice ale unităților vorbesc 
prin cîntece și versuri despre 
viața și activitatea pionie
rească.

M. LICIU

sosit caravana
Vestea s-a răspîndit cu 

repeziciune în toata comu
na. A venit caravana ■'... As
tăzi rulează filmul romînesc 
„Avalanșa". Și pînă cînd 
operatorii își pregătesc apa
ratele, sala căminului cul
tural se umple. Tineri, vîrst- 
nici și foarte mulți copii, 
vin să-și îmbogățească cu
noștințele vizionînd filmele 
pe care caravana cinemato
grafică le prezintă din sat 
în sat. Anul acesta carava
na a poposii de mai multe

ori în comuna noastră și 
ne-a distrat cu filme de de
sene animate și filmele 
„Zboară Cocorii", „Mumu", 
„Pagini de vitejie" și multe 
altele, care au stîrnit un viu 
interes în 
lor noștri, 
este la fel 
cate dată
sosește caravana.

rîndurile sateni- 
Bucuria 
de mare 
cînd în

noastră 
de fie- 

comunâ

PETRILA V. COSTICA 
corn, Tansa; satul Șuhuleț, 

reg. Iași

la noi. Ne ajută la diferite 
buri de-ale gospodăriei. Au și 
un lot experimental pe 
îngrijesc cu mult drag 
cepere .Cînd muncesc 
de colectiviști caută să 
tot. Nimic nu le scapă din ve
dere acestor mici gospodari. 
S ar putea povesti multe des
pre ajutorul ce-1 dau ei colec
tiviștilor. Să vă dau un exem
plu : de curînd au prășit 2 hec
tare de sfeclă. Ne aflam în 
campania de întreținere a cul
turilor. Aveam nevoie de aju
tor la prășitul sfeclei. Ne-am 
adresat pionierilon prietenii 
noștri mai mici. Cu multă dra
goste • au răspuns 
noastre. Erau mîndri că li s-a 
încredințat o sarcină atît 
importantă. Vestea a fost răs- 
pîndită imediat. După puțin 
timp toți pionierii unității erau 
pregătiți pentru a începe lu
crul. Să-i fi văzut ce încîntați 
se îndreptau spre ogor cu u- 
neltele pe umeri!

Cînd ne-am dus să vedem 
cum merg treburile, copiii cîn- 
tau și prășeau

...Sfecla a 
timp.

Așa știu să 
nierii Scolii de 
na Țibucani. La fel de bine ei 
se ocupă și de învățătură și 
de sarcinile de organizație, 
răsnunzînd astfel grijii 
care partidul îi înconjoară'.

care-l 
și pri- 
alături 
învețe

chemării

de

de zor. 
fost prășită la

muncească pio- 
7 ani din comu-

M. NEGREA

Jb
Grupul de copii numeros și 

vesel pornise de la tabăra din 
Rucăr-vilă, cu mașina, spre 
peștera Dîmbovicioara. Frumu
sețile interiorului peșterii și a 
împrejurimilor avea să-i incin
te pe excursioniști, dar mai cu 
seamă pe cei din Țițești- De 
ce tocmai pe ei ? Trebuie să 
știți, că în această minunată 
tabără de la Rucăr, se aflau 
niște „personalități” ale cercu
lui micilor naturaliști 
Țițești: Gheorghe Ivașcu,

ful stației de meteorologie, 
Nițu Vasile, Maria Dragomir și 
alții. Micii naturaliști nu și-au 
uitat școala, lotul experimen
tal nici acum, în vacanță. Au 
strîns roci de calcar, plante 
pentru ierbar, garofițe albe de 
munte, crini sălbatici, conifere, 
ferigi.^Ierbarele și pietrarele le 
vor dărui școlii la întoarcere. 
Iar caietul în care Gheorghi- 
tă Ivașcu își însemna zilnic 
situația atmosferică, de aseme
nea a ajutat pe cei ce se ocupă 
de statia meteorologică a șco
lii. Dar această excursie avea 
de fapt două scopuri: pe lînga 
vizitarea peșterii, urmărirea 
procesului de industrializare a 
lemnului la întreprinderea fo-

restieră. La 
au mers pe 
boviței, de 
primul rînd 
transporta 
s-au oprit 
exploatare 
cunoscut

întoarcere copiii 
jos, pe malul Dizn- 
unde au văzut în 
funicularul care 

buștenii. Pe parcurs 
la parchetele de 

a lemnului, unde au 
taratul mecanic și

manual, corhânitul. După o 
bună bucată de drum, au ajuns 
și la fabrică, unde au văzut 
clasarea buștenilor pe catego
rii de dimensiuni și calități. 
La rampa din curtea fabricii, 
au urmărit cum se retezau ca
petele buștenilor iar de aici 
aceștia erau transportați la 
hala de gatere. Și poate cele 
mai frumoase clipe din aceas
tă excursie au fost acelea pe
trecute în tovărășia unui frun
taș în producție care le-a vor
bit despre viața muncitorilor 
forestieri din trecut și cea de 
azi care este din zi 
frumoasă.

CATALINA BUCUR

în 21 mâi
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ROMA 
ORAȘ 
OLIMPIC

Roma. Pe malul istoricului rîu 
Tibru, în imediata vecinătate a 
pitorescului Monte Mario, pe Sta-_ 
dio Olimpico, s-a deschis cea 
de-a XVII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice. Cei mai de seamă 
sportivi, străbătînd orașul au a- 
■'is în Foro Italico torța păcii, 

re zile de-a rîndul a străbă
tut Marea Ionică, bătrîna cetate 
a Siracuzei și șoselele romane 
și care acum vestește începu
tul unei noi edi
ții a Jocurilor O- 
limpice.

Majoritatea ce
lor aproape 30 de 
baze sportive sînt 
grupate în trei 
centre principale : 
centrul olimpic de 
nord, numit Foro
Italico, centrul olimpic de sud, 
numit E.U.R. și principalul com
plex sportiv pentru antrenamen
te Aqua Accetoza.

Satul olimpic care se ailă la 
1,5 km de Aqua Accetoza găz
duiește peste 7.000 de spor
tivi veniți din 87 de țări ale 
lumii. în țața tiecărui bloc se 
află arborate drapelele țărilor ai 
căror sportivi locuiesc acolo. In 
fața unui bloc, sus pe un catarg, 
■lutură drapelul tricolor cu stema 

atriei noastre. Aici sînt cazați 
sportivii romîni. Să ne îndreptăm 
acum spre, Stadio Olimpico, care 
are peste 100.000 de locuri. Aici, 
peste cîteva zile, maestra eme
rită a sportului Iolanda Balaș se 
va strădui să ridice gloria spor
tului romînesc pe culmi și mai 
înalte. „Stadio Olimpico" se lea
gă printr-un tunel subteran cu 
«Stadio dei Marmi". Acesta 
este destinat încălzirii sportivilor 
înainte de concurs. Nu departe 
de aici se întinde „Piscina delle 

Rose" ale cărei tribune cuprind 
20.000 de spectatori. în apele a- 
cestui „stadion nautic" echipa 
noastră de polo va lupta din 
răsputeri pentru a aduce culori
lor patriei noi victorii.

îndreptîndu-ne acum spre par
tea de sud-vest a Romei vom în- 
tîlni Palazzo dello Sport. Acest 
palat al sporturilor, construit în 
formă circulară, are cupola sfe
rică ridicată la o înălțime de 

32,5 metri. Fără 
îndoială că, aci, 
cei peste 15.000 
de spectatori care 
vor asista la ga
lele de box vor 
aplauda și pe 
pugilistul romîn 
Gheorghe Negrea, 
vice campion o

limpic.
Părăsind Roma, la 30 km de

părtare, la o altitudine de 292 m 
deasupra nivelului mării, vom în- 
tîlni lacul Albano. Pe acest u- 
riaș lac apărut în craterul unui 
vulcan stins, se dispută întrece
rile de caiac-canoe. La startul 
acestor mari întreceri sînt pre- 
zenți și campionii olimpici Leon 
Rotman, Simion Ismailciuc și Du
mitru Alexe.

Gîndurile iubitorilor de sport 
sînt îndreptate acum spre Roma, 
spre olimpicii noștri care se vor 
strădui să ridice prestigiul spor
tului din Republica Populară Ro- 
mînă pe trepte cît mai înalte, 
răsplătind în felul acesta grija 
nețărmurită a partidului nostru 
față de condițiile minunate pe 
care le au toți sportivii din țara 
noastră.

Noi le urăm din toată inima 
mult succes 1

POPA RADU

Medalii olimpice de aur 
cîștigate de sportivii romîni

Știți cînd a cucerit țara noa
stră prima medalie olimpică de 
aur ? în anii regimului nostru 
de democrație populară. în iu
lie 1952 cu prilejul celei de-a 
XV-a ediții a Jocurilor Olim
pice de la Helsinki. Dar cine 
a fost sportivul romîn care 
a adus țării noastre prima me
dalie de aur ? Ziua de 29 iulie 
1952 va rămîne înscrisă în is
toria sportului romînesc. în 
această zi la proba de armă 

liberă, calibru redus, 40 focuri

Steagul R. P. Romîne 
la Satul Olimpic

La 16 august a avut loc în 
Satul Olimpic din Roma festi
vitatea ridicării steagului de
legației R.P. Romîne. Festivi
tatea a fost deschisă de Steno 
Borgheze, directorul Satului O- 
limpic. După intonarea imnu
lui de stat al R.P. Romîne, a 
fost înălțat pe catarg steagul 
patriei noastre. La festivitate 
au fost prezenți membrii lotu
lui olimpic al R.P. Romîne în 
frunte cu tovarășul Aurel Du
ma, președintele Uniunii de 
Cultură Fizică si Sport, condu
cătorul delegației și Al. Si- 
perco din partea Comitetului 
Olimpic Romîn. Au fost pre
zenți de asemenea reprezen
tanți ai Leaatiei R. P. Romîne 
la Roma.

culcat, Iosif Sîrbu aduce țării 
noastre prima medalie olimpică 
de aur.

Patru ani mai tîrziu, la 
Melbourne, la cea de-a XVI-a 
ediție a Jocurilor Olimpice 
sportivii romîni se afirmă cu șj 
mai multă tărie. La această 
ediție a J. O. ei cuceresc încă 
5 medalii de aur ridicînd faima 
sportului romînesc pe culmi și 
mai înalte. Iată care sînt cam
pionii olimpici t Leon Rotman 
(la canoe simplu viteză și fond) 
Nicolae Linca (la box), Ștefan 
Petrescu (la pistol viteză) și 
cuplul Ismailciuc-Dumitru (la 
canoe dublu viteză).

Canotorii Simion Ismailciuc și Dumitru Alexe cîștigători ai meda
liilor de aur la Olimpiada de la Melbourne

OL Megrea

Vice campion olimpic 
la box

Cine-și închipuia în 1950 că 
lăcătușul Gheorghe Negrea de 
la uzinele „Independenta" din 
Sibiu va ajunge peste cîtiva 
ani unul dintre cei mai buni 
boxeri din lume ? Poate putini. 
Dar voința ii dîrzenia lui, cea
surile iară de slîrșit de antre
namente au făcut din tînărul 
lăcătuș un redutabil pugilist- 
In curînd de agilitatea sa au 
început să se teamă tot mai 
mulfi boxeri cu renume.

La 22 ani, Gheorghe Negrea 
realizează cea mai frumoasă 
performantă din scurta lui ca
rieră sportivă — titlul de vice 
campion olimpic, la Melbour
ne, în 1956. Apoi, un an mai 
tîrziu, cu prilejul campionate
lor europene de box, Gheor
ghe Negrea închină patriei 
noastre dragi o nouă victorie 
de mare prestigiu : Centura de 
campion european. Aceeași 
comportare frumoasă a avut-o 
și în confruntările ce-au ur
mat. Pînă acum tînărul nostru 
pugilist a susfinut nu mai pu
țin de 220 meciuri dintre care 
208 le-a cîștigat.

Înainte de-a pleca Ia Roma, 
Gheorghe Negrea ne-a spus : 
„doresc nespus de mult să 
aduc patriei mele dragi o nouă 
medalie olimpică".

------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- -------------------------------------------------------------------

Cine vrea pace și cine ațîță la război
Cînd în octombrie 1917, ma

rele Lenin a dat decretul a- 
supra păcii întreaga lume ca
pitalistă cu miniștrii și diplo
mații săi a simțit că relațiile 
dintre state, așa cum se sta
torniciseră ele de milenii — re
lații bazate pe frica de bîta 
celui mai tare — se surpă, că 
o dată cu apariția primului stat 
socialist, relațiile dintre state 
se vor statornici pe cu totul 
alte baze.

Forțele imperialiste, obișnuite 
să se îmbogățească de pe urma 
războaielor s-au temut ca de 
moarte de acest decret. Secre
tarul de stat al S.U.A. din acea 
vreme, scria președintelui 
S.U.A., Wilson : „Deeretul bol
șevicilor cu privire la pace, 
este o amenințare directă la a- 
dresa orînduirii existente în 
toate țările..." Desigur că a- 
ceastă declarație monstruoasă 
era și este și astăzi în deplin 
acord cu filozofia canibalică a 
imperialismului.

Lenin a învățat proletaria
tul că socialismul iși poate croi 
drum, dintr-o țară în alta, nu 
pe calea armelor, ci prin pu
terea exemplului. „Vom dove
di că sîntem, mai puternici", 
scria V. I. Lcnin. „Desigur, sar
cina e grea, dar... socialismul e 
puternic prin forța exemplului". 

„Trebuie să arătăm practic, 
prin exemple, însemnătatea co
munismului".

Statul socialist are ca scop 
construirea unei societăți noi, 
unei vieți fericite pentru toți 
cei ce muncesc, n-are timp de 
războaie. Pentru ca să constru
iești mult și bine, ai nevoie de 
liniște, de pace. Cine zidește, nu 
iubește distrugerea.

Capitaliștii însă urzesc conti
nuu noi planuri de război, an
trenează țările capitaliste în ne
buneasca cursă a înarmărilor, 
cheltuind pe uneltele morții mi
liarde și miliarde... Un distru
gător costă cît un oraș 1 Un 
bombardier atomic — cît zeci 
de școli și spitale !...

Ce-i face pe capitaliști să 
cheltuiască atîta pe armament ? 
Oare acești bani sînt ai lor ? 
Cine susține uriașa povară a 
înarmărilor? Statul burghez — 
care, în zilele noastre nu numai 
că este total subordonat mono
polurilor, dar în chiar sinul gu
vernului sînt monopoliști — a- 
cordă credite capitaliștilor, le 
plătește acestora pentru unel
tele fabricate de ei sume fabu
loase, din care monopoliștii 
proprietari ai uzinelor de arma
ment storc profituri scanda
loase.

în zilele noastre, magnații a

mericani, posesori de uriașe u- 
zine de fabricare a armelor de 
distrugere în masă (Rockefeller, 
Morgan, Dupont etc.) pentru a 
fi mai siguri că statul ameri
can iși va mări tot mai mult 
bugetul de război, că va co
manda in continuare avioane 
de război, bombe atomice, ra
chete, substanțe explozibile etc. 
iși trimit în guvern directori ai 
trusturilor sau ii numesc pe 
actualii miniștri in consiliile de 
conducere ale trusturilor de ar
mament.

Aceste interese îi mină să 
dezlănțuie un nou război mon
dial. Dar popoarele iși dau tot 
mai bine seama de pericolul 
ce-1 reprezintă pentru ele poli
tica războinicilor imperialiști. 
Aceasta cu atît mai mult, cu cît 
însăși unele declarații ale aces
tora le dau un semnal de 
alarmă. Astfel Clarence Cannou, 
președintele comisiei pentru a- 
locații a Camerei reprezentanți
lor din S.U.A., plin de cinism, 
spunea acum cîțiva ani: „Sta
tele Unite trebuie să fie gata să 
aprovizioneze trupele altor țări 
și să permită acestora să-și 
jertfească fiii, pentru ca să nu 
fim noi nevoiți să ne jertfim fiii 
noștri. Iată ce înseamnă pentru 
noi bomba atomică!“ Cu alte 

cuvinte, scoate castanele din foc 
cu mina altuia 1...

Timpurile însă s-au schim
bat. Există acum forțe care-i 
pot ține in friu pe imperialiști. 
Aceste forțe sînt, în primul 
rînd, lagărul păcii și socialis
mului, în frunte cu puternica 
Uniune Sovietică. Călăuzindu-se 
după cerințele arzătoare ale 
popoarelor, „Declarația Con
sfătuirii de la Moscova din 
1957 a partidelor comuniste și 
muncitorești" spune: „Parti
dele comuniste consideră lupta 
pentru pace drept sarcina lor 
primordială. împreună cu toate 
forțele iubitoare de pace, ele 
vor face tot ce le stă în putin
ță pentru a preîntâmpina răz
boiul".

Iată pentru ce luptăm noi 
pentru pace — pentru a putea 
trăi și construi în liniște !

Pentru popoarele lumii este 
o uriașă fericire că există pe 
pămint și se întărește zi de zi 
lagărul socialismului care a 
pus in slujba păcii toate gigan
ticele sale forțe și care a fă
cut ca posibilitatea preîntâmpi
nării războaielor să devină 
reală. Cauza păcii este apărată 
de asemenea de statele iubitoa
re de pace din Asia, Africa, A- 
merica Latină care, alături de 
țările socialiste, formează „zona 

păcii", de oamenii muncii indi
ferent unde trăiesc ei, de miș
carea de masă a popoarelor 
pentru pace.

Oamenii iubitori de pace din 
lumea întreagă privesc cu în
credere lupta lagărului socialist 
in frunte cu Uniunea Sovietică 
pentru coexistență pașnică pen
tru pace. Călătoriile tovarășului 
Hrușciov în diferite țări ale 
lumii au demonstrat uriașul 
prestigiu de eare se bucură 
Uniunea Sovietică.

Desele propuneri pentru de
zarmare totală și generală, fă- J 
cute de U.R.S.S. se bucură azi 
de sprijinul oamenilor cinstiți 
de pe tot globuL Ele au răsu
nat adînc în conștiința popoa
relor, ciștigîndu-le de partea 
păcii, de partea lagărului socia- j 
list care apără pacea.

Și dacă popoarele vor mobi
liza toate forțele lor, vor lupta 
cu hotărire împotriva politicii 
agresive a imperialismului, ele 
ii vor infrina pe agresori, îi vor ; 
sili să renunțe la planurile lor 
agresive, războinice,

Pacea va triumfa !

ȘTEFAN ZAIDES
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Aici, unde e floarea tinereții,
Sub bolta largă-a sălii cit un cer, 
Primiți, ca pe o rază-a dimineții, 
Un cald salut voios de pionier I

Ca inimile voastre-nflăcărate
De dragoste și-avînt nemărginit
Și inima copilăriei bate
Pentru slăvirea patriei bogate 
Și cauza partidului iubit.

Cuvintul nostru mulțumiri aduce 
Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Și Comitetului Central ce duce 
Pe drumuri drepte oastea de viteji.

deschis ca o 
de-al IlI-lea

Viitorul ne stă în față 
minunată carte uriașă. Cel 
Congres al partidului a arătat că dru
mul larg străbătut pînă acum cu en
tuziasm și neobosită hărnicie de po
porul nostru se avîntă mereu mai sus, 
spre desăvîrșirea construcției socia
liste, spre trecerea treptată la cons-

/ truirea comunismului.
’ Sîntem fericiți că peste numai cîțiva 

ani, cînd vom avea vîrsta voastră, vom 
participa cu depline puteri tinerești la 
făurirea celei mai frumoase societăți 
din lume, societatea comunistă.

Partidul a înscris in planul de 0 ani, 
‘ alături de construirea uriașei cetăți de 

oțel de la Galați, de combinate chi
mice. uzine și fabrici, de cele 100.000 
de tractoare care vor brăzda ogoarele 
colective și numeroase alte mari înfăp
tuiri care vor face viața pionierilor și 
școlarilor mai frumoasă, mai plină de 
bucurii. Chiar în toamna acestui an 
peste 2 milioane de elevi din clasa I-a 
la a Vil-a vor merge la școală ducînd sub- 
soară manualele primite gratuit de la stat. 
O emoție puternică ne învăluie inima, gîn- 
dindu-ne la zilele acestea. în care încă o 
dată partidul își manifestă marea sa grijă 
părintească pentru a ne ajuta să devenim 
oameni culți, instruiți. După cum ne spun 
părinții, ca de la soare la pămînt e dis
tanța între zilele de acum și vremurile pe 
care chiar și unii dintre voi le-ați apucat 
— cînd un abecedar în mîna copiilor în
semna și mai puțină pîine pe masa unei 
familii de muncitori.

Tn anii care vin se vor clădi noi și noi 
școli, case și palate de pionieri, tabere de 
odihnă, biblioteci și terenuri de sport, săli 
de gimnastică, 
acestea pentru

bazine de înot -- și toate 
noi. copiii

Cit de înalt și
Tot ce-au visat
Cămașa fericirii, din poveste
Azi e croită — anume pentru noi.

fără seamăn crește 
cei mulți. căzniți și goi!

Noi, pionierii, raportăm Congresului 
Uniunii Tineretului Muncitor că, avînd în 
față exemplul uriașelor succese ale părin
ților, ne-am străduit să ne îndeplinim în
datoririle cu cinste și cu entuziasm. Din 
ce în ce mai mulți obținem la școală re
zultate tot mai bune. La fizică, chimie; 
matematică, limba romînă, avem mai multe 
note bune. Căutăm de pe acum să legăm 
cele învățate de practică, pentru ca din 
bobul de aur al învățăturii și muncii să 
crească spicul și lanul
Partidul ne învață să iubim din toată 
inima minunata noastră patrie — Repu
blica Populară Romînă — pe părinții și 
frații noștri mai mari, care muncesc 
neobosit ca ea să devină din ce în ce mai 
bogată și mai frumoasă.

Pentru fiecare clipă, fiecare ceas și fie
care zi din munca de creștere și educare 
a noastră, pentru a deveni cetățeni demni 
ai patriei, mulțumim învățătorilor și pro-

de aur al vieții.

fesorilor care ne dăruiesc lumina cunoș
tințelor și căldura inimii lor, mulțumim 
acelora pe care tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej i-a numit purtători în masele cele 
mai largi ai făcliei culturii și științei îna
intate.

întindem punți de argint peste ape și 
munți ca să creștem și să dezvoltăm prie
tenia veșnică cu pionierii sovietici și din 
celelalte țări socialiste, cu copiii oameni
lor muncii din lumea întreagă.

Zi de zi ne străduim să desfășurăm o 
activitate mai plină de conținut în unită
țile de pionieri, pentru a merita să purtăm 
steluțele roșii, distincțiile pionierești, în
drumați și ajutați de instructorii de 
pionieri, de utemiști, cărora din ini
mă le mulțumim încă o dată de la 
această înaltă tribună. Invățînd în școli,- 
muncind în unitățile și detașamentele or
ganizației noastre de pionieri, pentru a 
cinsti cum se cuvine cravata roșie, ne stră
duim permanent ca peste cîțiva ani să 
ajungem Ia împlinirea dorinței noastre ar
zătoare de a deveni membri ai Uniunii Ti
neretului Muncitor.

învățăm, visăm, muncim,
Și mai multi fruntași să fim.

Dar vedeți că, din păcate, 
Și-n pădurea mindră, tare, 
Se mai află crengi uscate 
Printre tinere lăstare.
Vechi deprinderi mai au urme 
Și-ndărăt, ici — colo, trag, 
Vrînd mai iute să se curme 
Le dăm astăzi în vileag.
Tu strîngi flori, el timbre-adună,
Altul colectează roci.
Mulți copii fac treabă bună 
Und-te duci, unde te-ntorci.
Dar sînt alții care-n grabă 
Invățîndu-și lecția.
Iarăși cu o notă slabă
Iși sporesc colecția.

I In carnetul cui vă spui 
'„Cinci" într-una face pui,

„Șase" e mai rar prezent,
A venit odat-un „șapte", 
Și-a fost un eveniment!

Unii spun din politețe 
Am eu timp la bătrînețe.
Și-astfel, așteptind sorocul, 
Vezi cîte-un școlar mărunt 
Că-n tramvai ocupă locul 
Omului cu păr cărunt.
Noi să-i adresăm, e cazul,
Vorbele, amarele :
Numai bătucind obrazul 
Ți-ai cruțat picioarele !

Unii își iubesc briceagul 
Că-i frumos, mai mare dragul. 
Numele pe bănci și-ar scrie 
Dar „nu-i voie", se gîndesc.
Și atuncea cu migală 
Scriu pe bancă „bun obștesc" ! 
Cîntec, glumă, fantezie 
Tare mult ne plac, mereu. 
Să-nvățăm un joc nu-i greu 
Cînd instructorul îl știe.
Dar țin unii doar ședințe
După țeapănul tipic,
Tot cu-aceleași conferințe 
Păr-a mai schimba nimic.
Două puncte, separat: o
Intii analiză și apoi referat.
Ca tîrziu, hăt, dup-o vreme 
De discuții și probleme, 
Să ne-ofere o surpriză : 
Referat și analiză !...
Adunările nu-s rele
Dacă — munca ce ni-i dragă 
Nu rămînem doar la ele 
Ci găsim o gamă-ntreagă 
De activități bogate, 
Mai cu miez, mai variate.

Am vorbit în versuri despre lipsurile 
unora dintre noi, ce-i drept puțini la nu
măr, ca să dovedim că nu ne plac aceste 
neajunsuri, dar ni-s dragi poeziile vioaie, 
pe care am dori să le întîlnim și mai des 
în revistele noastre pionierești.

Sîntem convinși că delegații la cel de 
al III-lea Congres al Uniunii Tineretului 
Muncitor vor discuta și despre munca 
noastră, a pionierilor și vor stabili hotă- 
rîri care ne vor ajuta să înlăturăm grabnic 
aceste neajunsuri, pentru ca activitatea 
pionierească să devină șl mai instructivă 
și mai atractivă și mai frumoasă.

In fața Congresului ne angajăm ca în
tregul activ pionieresc, toți pionierii, să 
învățăm și să muncim mereu mai bine, 
să participăm la realizarea sarcinilor care 
ne revin nouă și pe care sîntem gata să 
Ie îndeplinim întotdeauna cu entuziasm și 
voie bună.

Partidul, la al treilea Congres, 
A dat noi aripi visurilor țării 
Și ca-ntr-un snop de raze a cules 
Luminile din zarea depărtării.

La școala socialismului și noi 
Ucenicim, cu ochii plini de soare, 
Ca mâine, harnice albine-n roi, 
Să împînzim grădina țării, mare.

Fremătătoare-i țara de avînt 
Și însorite-s drumurile toate 
Cu voi curînd noi vom munci în rînd 
Orașe noi să creștem, mîndre sate.

Sub steagul tău, partid biruitor, 
Avînd părinții, comuniștii-n frunte, 
Ne îndreptăm ca vulturul în zbor 
Spre comunism ca spre un vîrf de munte !

23 August
Căci partidul este calea dreaptă 
Visul milenar tradus in faptă.

El ne-aduse August 23
Și de-atunci... frumoși sînt anii mei I

De n-ar fi fost August 23 
Ce-ar fi fost prin vremuri anii mei ?

Vise irosite în șirag 
Dacă n-ar fi fost pqrtidul drag.

RODICA R. SIMION 
pionieră, cl. a Vl-a 
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Doruri adunate în cuvinte, 
De n-ar fi partidul, drag părinte.

de BOKOR KATALIN

La orizont e soarele-n văpaie 
E cer senin și azi nu va fi ploaie... 
Pîrîul alb cu apă cristalină 
Așteaptă pionierii ce-au să vină, 
Pe malul lui cu iarbă de mătasă.
— Frumoasă e excursia ? — Frumoasă ! 
Și-au luat și undițe și mingi și-au luat 
E timp destul și-î loc de alergat... 
Pădurea, prinzînd vestea mai din vreme 
A prins cu zvon și freamăt lung

să-i cheme. 
Chiar soarele privindu-i printre gene 

rA mers cu ei la joacă prin poiene. 
Dar vălul lin
Și-atunci la foc de tabără-nălțat 
Prin cîntul lor, din inimă pornit, 

rAu mulțumit partidului iubit.

Școala nouă
întîi am pus ciment la temelie...
Din cărămidă lîngă cărămidă
Am înălțat apoi zidire vie
Cu largi ferestre 'n zări să se deschidă.

Pe coperlșul 'nalt, lucind în soare. 
Am ridicat, cîntînd, un roșu steag.
Ca semn distinct că-n grija lui ne are 
Partidul —
AI nostru soare luminos și drag.

al serii s-a lăsat
Toate-qr fi murit, în cuib de gînd 
De partidul nu venea curînd.

Gîndul nostru, sufletul curat, 
li va fi alături ne ncetat.

E dimineață ! Rîndunica zboară 1 
Din corturi pionierii ies afară... 
Răsună goarna, tobele răsună, 
In tabără e cînt și voie bună.

V
în romînește de M. CALIN

La așezarea asta plină de lumină
Am ajutat și noi.
Cu brațele-amîndouă...-
De-aceea, vezi din toamna ce-o să vină
Vom învăța maț bine-n școală nouă 1
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