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>300.000
școlari primesc
gratuit manuale

Iu curtad se vor deschide 
primitoare porțile școlii. Pio
nierii și școlarii așteaptă nerăb
dători acest eveniment. Deo
camdată, mai aleargă pe tere
nurile sportive, străbat cărări
le munților, despică voinicește 
valurile mării. In acest timp 
însă, spre școlile din orașe ca 
și din cele mai îndepărtate 
sate se îndreaptă manualele 
școlare.

Așa cum s-a stabilit la Con
gresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn, începînd 
din acest an școlar, toți elevii 
din clasele I-a — a Vil-a in
clusiv vor primi complet 
gratuit manualele școlare. In 
viitor - se prevede extinde
rea. gratuității și asupra re
chizitelor școlare. Această 
nouă măsură a partidului și 
stalului nostru este încă o 
dovadă a grijei necontenite 
a partidului pentru învățământ, 
pentru ridicarea nivelului cul
tural al poporului. Nu e vorba 
de o carte sau două, ci de 
toate cărțile, pentru tot cursul 
elementar, pentru toți copiii 
patriei. Aceasta înseamnă că 
anul acesta 2.300.000 elevi vor 
primi gratuit toate 
necesare.

In multe scrisori 
redacție, pionierii 
mulțumesc partidului. Cei mai 
mulți se angajează să merite a- 
ceasta nemărginită grijă pe 
care le-o poartă partidul, pă
rinte drag.
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p’onte»In acțiunile- patriotice ale <p!o«de>* 
rilor dta tabăra fie kt Poneasca, 
regiunea Timișoara, un loc impor
tant îl ocupă țî Strîngerea fierului 
vechi. In numâl CÎlevo z’le pionie
rii au predat peste 3.000 kg fie» 
vechi. ri- ,

in numai 4 ore dc muncă cel 1JB 
de pionieri de la Școala de 7 ani 
din comuna Rlioata, .regiunea 
București au prășit 4 ha cu sfecW. "

ta zilele de 19—20 au
gust I960,"- in viața s ti- ~ 

- «crețului din patria noas-, 
tră a avut loc un eve
niment de seamă -. lucră
rile celui de-al III-lea Con
gres al U.T.M. Delegații la 
Congres din toată țara au 
dezbătut o serie de proble
me importaate, privind con- 
tribuțiă tineretului din pa
tria noastră la construirea 
socialismului, în lumina di
rectivelor celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

. Ltaș din problemele pre
zentate în raportul Comite
tului Central al U.T.M. â 
fost și aceea legată de via
ta organizației noastre de' 
pișinîwt. Se arată în raport, 
că de Ia cel de-al II-lea 
Congres al UT.M. numărul 
pionierilor din patria noas
tră a crescut cu peste 
200.000.S- au introdus forme 
noi îti munca cu pionierii, 
distincțiile pionierești, care 
se acordă în funcție de vîrs- 
tă și de îndeplinirea unor 
condiții, legate de învățătu
ră, activitate obștească, 
sportivă,’ • fac ca activitatea 
pionierească să fie mai bo-, 

sîrguință, de a și însuși te* 
meinic cunoștințele predate 
în școală.

Oamenii muncii din pa
tria noastră își desfășoară 
activitatea fie în uzine, fie 
pe ogoare, fie în laboratoa
re, muncind cu dragoste și 
entuziasm pentru a înflori

gată și interesantă, frumoa
să și atractivă. S-a vorbit 
despre minunatele realizări 
obținute de către pionieri la 
învățătură și activitatea ob
ștească, despre activități in
teresante organizate de uni
tățile și detașamentele de 
pionieri din patria noastră 
ca r adunări cu tema, înțîl- „___ _
aici cu. ilegaliștii și fruntașii continuu patria noastră, dînd 
în producție, vizite la între- ’ viață Directivelor Conqresu- 
Prinderi și GA.C., excursii, luid] îlf.î?a al p.m.r.

- -jfliă ’—-A’'”'*
exista îndatorire mai de o- 
noare decît aceea de a se 
pregătiri n așa fel încît mîi- > 
ne cînd anii de școală vor 
rămfne în urmă, să; devină 
muncitori pricepuți și har
nici în meseria în care se 
vor pregăti, să fie la înălți
mea epocii grandioase pe 

. , care o trăim.
, . De aceea principala aten

ție a fiecărui pionier și a 
colectivelor de conducere 
pionierești trebuie să fie în
dreptată spre învățătură. A- 
jutorul pionieresc la învăță
tură trebuie să intervină la 
timp, acolo unde se observă 
delăsarea, neglijența sac 
greutățile în însușirea cu

taivățari de cintece și poezii Pentru pionieri nu poate 
despre patrie și partid.

Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn a creat copiilor din pa
tria noastră condiții minu
nate de învățătură și odih
nă. In anul școlar care ur
mează, elevii claselor I-a— 
a VH-a vor primi gratuit 
manualele școlare. Pentru 
toate aceste minunate con
diții, pionierii mulțumesc 
din inimă partidului drag. 
Dar mulțumirea trebuie s-o 
arătați, dragi copii, prin 
realizări din ce în ce mai 
frumoase.

Pentru a deveni construc
tori pricepuți ai socialismu
lui, datoria principală a pio
nierilor este de a învăța cu

noștințeior. Pionierii trebuie 
să fie merer* in frunte. ,,în
vață tu bine, dar ajută ] și 
pe tovarășul tău”, iată lo
zinca după care trebuie să 
se călăuzească fiecare pio- 
nier. •

al ni-lea al 
a discutat multe pre
care privesc direct 

activitatea noastră.
Noi, instructorii voștri, vă 

vom ajuta ca împreună cu 
colectivele de conducere ale 
unităților de pionieri să fa- 
cem în asa fel ca fiecare 
pionier să înțeleagă pe de
plin îndatoririle lui. Vom 
continua să dezvoltăm la 
pionieri dragostea nemărgi
nită fată de patrie și partid 
față de cravata roșie ce tre 
buie purtată cu cinste fiind 
o părticică a drapelului de 
luptă al clasei muncitoare 
Numai în felul acesta ne 
vom achita de sarcinile pu- 
șe în fața noastră de către 
organizație.

VLADUȚ CONSTANTIN
Instructor superior 

de pionieri, 
Școala de 7 ani, nr. 141, 

București

Pionierii dm comuna. Romano, ’ . 
regiunea Galați, partic’pă cu multă 
dragoste la înfrumusețarea comunal , 
lor. Zilele trecute ăl Ou Curățat Șan
țurile d« buruieni ți ba văruit gar
durile, podețele țî pomii de oe 
drumurile d!n comună
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Pionierii din comuna Hntina 

Domnească, regiunea Craiova, dau 
un prețios- ajutor colectiviștilor din 
comună. In numai cîteva z:le el au 
string de pe cimp 800 grămezi de 
fin

In excursia pe care au făcut-o la 
G.A.S. Botoșești-Paio, "pionierii din 
comuna Smadovița. raionul Streha- 
ia, au văzut multe lucruri intere
sante. Printre ele se numără ți ate
lierul mecanic, uzina electrică, como 
bine, secerătorl, batoza ți moșind 
de balotat poie. La sectorul zooteh
nic au asistat la adăparea mecanf- 
că a vitelor.

Alături, de colect’vițtii din comu
nă, pionierii din Petrâțti, regiunea 
Hunedoara, au ajutat ta acoperirea 
unui grajd nou pentru adâpostiree 
a 50 de vite ți au prășit 5 ha aș 
porumb.



Din

GOSPODARII

La Școala de 7 ani ar. 1 din 
Craiova, pionierii sini adevă- 
rați gospodari. In timpul verii.

împlinită

adunat netSb< 
neață 5n fata , 
gătiri i>am făcut pentru

Dorința
timpul vacanței, va merge ta Bis
trița și poate va învăța să înoate. 
Era nerăbdător să plece mai re
pede. In ultimele zile stătea mai 
mult pe lingă casă. Se pregătea 
de plecare. N-a uitat bineînțeles 
să-și facă rost și de un costum de 
baie.

Timpul s-a scurs repede. Zilele 
de tabără cu minunatele act'vități 
organizate de pionieri au trecut pe 
nesimțite.

Dacă veți avea acum ocazia să 
treceți pe malul riului Trotuș pe 
Silviu nu-l veți mai vedea stind in> 
gîndurcrt pe mal. Printre înotătorii 
mai mari îl veți găsi și pe micul 
nostru prieten... înotînd alături de 
ei în josul opei, spintecînd cu bucu
rie valurile riului. Este pionierul Sil
viu Munteanu, din clasa a IV-a, de 
Ia Școala medie din Onești. El nu 
vo uita niciodată zilele petrecute 
în tabără. Nici Bistrița zglobie și 
cu atit mai mult pe tovarășul loan 
Ursaehe, instructorul de pionieri 
care l a ajutat să învețe să Înoate.

lor de întreținere și reparație 
a școlii, ei an dat o mină «te 
ajutor la mutarea mobilierului 
din sălile de clasă și la păs
trarea, in bune condițiuni a 
materialului didactic. De 
asemenea, pionierii au par
ticipat ‘cn buCurfb la construi- 
re'a unui zid nou, care s-a ri
dicat în curtea interioara a 
șfcolil. ’ Pionierii care și-au pe
trecut vacanța în tabără loca
lă s ău dovedit gospodari entu
ziaști arâtîndu-și grija' și dra
gostea față de localul școlii in 
care vor păși fa. curînd, o' dată 
cu începerea unui nou an șco
lar. ‘ ’

■ ■ - înainte Bîrla-
dul era un tîrg 
de provincie ca 

___ toațe celelalte.
Acum vizitato- 

m «ste de-a
j dreptul uimit.

XȘaJfejBt Complexul șco-
-jjgȚjlăS Iar, fabrica de
mp | 35 rulmenți, blocu-

rile noi, parcul 
de cultură și o- 

iBgjSjg dihnă, toate la
un loc au schim- 

' bat fața orașu-
tai.

...Gatațiul, din care războiul 
a făcut up morman de Ffane, 
astăzi a jenășcut -și el; mâi fru
mos -ca oricînd. Aici se înalță 
laminorul „Nicolae Cristea”. 
iar peste cîțiva ani cel mai 
mare combinat siderdfcgip din 
țară va da aureolă orașului.

Oriunde ți-ai roti privirile 
observi schimbările care au ,a- 
vut Joc în anii regimului nos
tru de democrație populară.

Dobrogea în trecut nu pro
ducea mai nimic. Astăzi, prin 
amenajările făcute a devenit 
bogată. Peste tot vezi lanuri 
uriașe de -gnu, grădini irigate 
care se întind pe zeci de hec
tare. Aici, fa cîmpia Dobrogea
nă, a fost ridicată termocentra
la de la Ovidiu care luminează 
zeci de sate.

Iată și litoralul cu minunate
le construcții ca niște adevăra
te palate ce te transportă într-o 
adevărată lume de basm.

Am cunoscut în aceasta mi
nunată călătorie țara noastră 
de astăzi, țara unde socialis
mul e în plin avînt. Im
presiile culese adîncesc mai 
mult dragostea pentru scumpa 
și minunata noastră patrie.

CORNELIA BUHU
el. a VII-a, Șc. de 7 ani nr. 5

Orașul Stalin

la Stejarii. Sîntem atenți la ex
plicații și in imaginația noas
tră vedem încă Bistrița care cu 
cîțiva ani în urmă era folosită 
numai pentru a transporta buș
tenii cu plutele.

...Humuleștii ne-au amintit 
■de frumoasele basme ale mare
lui nostru povestitor Ion 
Creangă, iar fa apropierea pi
toreștilor așezări ale Mănăstirii 
Neamțului am avut minunata 
ocazie de a-1 întîlni pe maes
trul Mihail Sadoveanu. Masiv 
ca Ceahlăul, blajin și alb de 
ani, a fost așa de cald în dis
cuția cu noi. împreună am fă
cut și o fotografie pe care o 
vom păstra ca pe o scumpă a- 
mintire.

Mergem mai departe și jur
nalele noastre se îmbogățesc 
cu sute de impresii...

Suceava cu minunatele 
blocuri muncitorești nu de 
mult construite, cu noua școală 
pedagogică, lașul — bătrîna 
cetate a Moldovei — cu Mu
zeul Unirii, Palatul Culturii, 
Teatrul de Stat și legenda
rul turn al Goliei, toate aces
tea rămîn în imaginația noas
tră ca amintiri de neuitat.

„Ne întorsesem în tafoără, 
din excursia pe care o făcu
sem împrejurul Lipovei. A- 
junși la școală, mi-a atras 
atenția o femeie bătrîna, care 
în fața unui tablou mare re- 
prezentînd un soldat, tînăr, 
așeza niște flori.

M-am oprit atentă să nu
n-Să'dțranjez. Voiam să văd 
eg^pcie^Cligînd însă mi-am 
dat seama ca |pț eram singura 
care-o priveam pe bătrîna: 
de Jtiromprejurul meu cape
tele copiilor din .țabării o ur
măreau într-p liniște impre
sionantă. ■; ?S J
MDupă ce a aranjat florile, 

al rămas tăcută privind ta
bloul. Privea cu ochii : atenți 
de parcă ar fi vorbit fcu ti
riacul de pe pearte. A stal 
așa minute în șir, apoi a 
dat să plece. Eu n-am putut 
s-o las să plece. M-am dus 
la ea și scuzîndu-mă am ru
gat-o să-mi spună cine este 
băiatul din tablou. M-a pri
vit, m-a mîngîiat pe cap și 
cu un glas neobișnuit de li
niștit a început:

— "Pe băiatul de colo îl 
chema Valeriu Bugariu, -trăia 
aici la Radna și era fiul meu.„ 
Cînd au început luptele pen
tru izgonirea fasciștilor, el 
a pornit la luptă, luîndu-i și 
pe ceilalți doi frați ai săi. A 
luptat pînă ce ultima cizmă 
fascistă a fost alungată de pe 
pămînt romînesc. A foal elibe

rată și Radna. Apoi, într-o zi. 
pe fugă a venit, m-a îmbrăți
șat și mi-a spus: „Mamă, ae 
cum plecăm cu ostașii sovie
tici mai departe. Trebuie să 
luptăm și noi pentru înfrm- 
gerea definitivă a fascismului. 
M-a sărutat și a plecat. II ve
deam cum aleargă după băieții 
care plecaseră, cîntînd. Cit de 
mari crescuseră fiii met Au 
eoborît dealul și nu i-am mai 
zărit... Nu i-am mai văzut 
niciodată. Ultimul a murit 
Valeriu : eu șase zile înainte 
de. » mai 1945. Seara de 9 
mai, i-am așteptat mult, mult 
de tot, pînă am obosit Bat 
n-au- venit Peste cîteva zile, 
anr primit o înștiințare : fiul 
meft^care abia împlinise 23 
de anî murise eroic luptînd 
împotriva fascismului. Mai 
tîrziu un ofițer s-a oprit în 
dreptul porții noastre și mi-a 
întins un portofel. L-am re
cunoscut : era al lui Valeriu. 
Apoi nai-a povestit cum s-a 
întâmplat totul..

Ea a tăcut. Apoi, îptr-un 
lîiAu:

De atunci aduc .aici, la 
tabloul său, în fiecare zi flori 
proaspete... Toți copiii erau 
emoționați și multă vreme 
n-au putut vorbi. Apoi, un 
băiat s-a dus la bătrînică, i-a 
luat mîna și i-a sărutat-o : 
„Și fiii dumneavoastră s-au 
jertfit pentru ca noi, copiii, să 
fim azi aici. Pentru aceasta 
vă mulțumim...11.

..Este cea mai frumoasă și 
cea mai plină de învățăminte 
amintirea pe cape o am din 
tabăra de la Lipova", a în
cheiat Elena Tatomir, preșe
dinta unității a Școlii de 7 ani 
nr. 1 din Reșița.

ELENA SKIBINSKY

Grupul b astru de excursio- 
ști pregătit de plecare, s-a 

” lător dis-de-dimi- 
școlii. Cite pre- 

. 1 aceas
tă excursie, cite planuri. Dar 
iată-ne posniți. Itinerariul e 
toarte bogat. Avem de văzut 
stațiuni minunate, pline de pi
toresc. orașe cu construcții mo
derne, uzine și fabrici noi con
struite în anii regimului nos
tra. ,' i |

Primul popfcs. Tușnadul cu 
minunatele sale priveliști, cu 
zecile de oase de odihnă unde 
oameni ai muncii din toată ța
ra vin sâ-și petreacă zile de 
neuitat, ne impresionează. Tre
cem pe la Lacul Roșu și apoi 
prin pitoreștile Chei ale Bica- 
xului, ajungem la hidrocen
trala „V. I. Lenin" de la 
Bicaz. Am rămas cu adevărat 
fermecați de această gigantică 
construcție ridicată de mîinile 
harnice ale muncitorilor. Am 
vizitat barajul, lacul de acu
mulare, grupul electrooen de

RODICA ALBU

Gtoe > ar putea să spună că 
nu-4 place cîntecul șâ .jocul ? Pe 
unii -dintre pionieri chiar ii pa

sionează. lat-e de pildă pe pio
niera Constanța Popa din clasa 
a VII-a de la Școala de 7 ani 
din Amărăștii de Jos, regiunea 
Craiova Ea îngînă încet o me

lodie. Pare sfioasă, cu toate ace
stea dacă o să vă spunem că de 
mult a debutat pe scena cămi
nului cultural, încă din clasa a 
IV-a, n-o să mai spuneți că e 
sfioasă. Are voce frumoasă Tanța 
și tare mult îi plac cîntecele. 
Cînd era la grădiniță, tovarășa 
educatoare a învățat-o să diri
jeze corul de copii. Trecînd în 
clasele mai mari, Tanța nu i-a 
uitat pe cei mici. De cite ori are 
timp, ea se duce la grădiniță și-o 
ajută pe tovarășa educatoare 
să-i învețe cîntece. Ca și ceilalți 
pionieri din unitate, Tanța și-a 
dorit să obțină distincțiile pio

nierești și a trecut pînă acum o 
bună parte din probele necesare, 
în vara .aceasta, și-a cumpărat 
un caiet’ și zi de zi a transcris 
în el textul cîntecelor culese. 
Dacă sosea în comună cîte un 
elev sau o elevă de Ia alte școli, 
din Craiova, îi vizita acasă și-i

rugi» să-i dea textele Cîntecelor 
pe care le-au învățat la școală. 
Scria cuvintele cu grijă, pe caiet 
și memora melodiile. Ba mai 
mult, desena în eapul paginei 
imagini colorate, care să suge
reze conținutul cîntecului. A- 
proape că întocmise un album. 
Acum, spre sfîrșitul vacanței a 
reușit să facă, o colecție de 50 
de cîntece patriotice și populare. 
Ceilalți pionieri obișnuiesc să 
zică: „Tanța e prietena bună cu 
muzica11, iar Tanța nu uită să 
complecteze: „de fapt toți sîntem 
prietenii cîntecului. în zilele de 
tabără, am învățat cîntece noi.

am prezentat programe artistice. 
A fost așa de frumos...

Intr-adevăr, eînd vor începe 
școala, pionierii își vor aminti 
cu plăcere și mîndrie despre va
canța petrecută în anul acesta.

G. PETRESCU



La magazinul „Trei ursuleți", 
micii cumpărători probează uni
formele școlare. — Este tocmai 
pe măsura ta, spuse Alida, prie

tenei sale, Carmen.
Puți» timp ne mai desparte 

de începerea noului an școlar. 
Proaspăt îngrijite, școlile îți 
vor primi sărbătorește pe vechii 
prieteni, vor face cunoștință cu 
viitorii școlari care pășesc pen
tru prima dată pragul școlii. 
Anul acesta toți școlarii din cla
sele I-a — a Vil-a vor primi gra
tuit manualele școlare. Această 
măsură este o nouă dovadă a 
dragostei și grijii deosebite de 
care se bucură tinăra generație 
din țara noastră, din partea 
partidului și regimului de demo
crație populară.

■Magazinele de confeeții pentru 
copii sînt mult vizitate în aceste 
zile. La magazinul „Trei ursu
leți" am întîlnit pe Alida Gamu- 
lea și Carmen Maty. Ele încercau 
uniforme școlare. Alida in tară în 
acest an în clasa I-a. Este foar
te mîndră de uniforma pe care 
o va purta. Carmen este în clasa 
a IV-a. Tovarășul responsabil al 
magazinului ne spune : „Avem 
în magazin suficiente uniforme 
școlare, putem face față oricărei 
cerințe. Zilnic vindem cîte 150 
uniforme. Am luat măsurile ca 
micile retușări necesare să fie 
făcute pe loc în magazinul nos
tru".

Printre micii vizitatori ai ma
gazinului universal „Victoria" 
am întîlnit și pe Rodica Cîrcea. 
Ea este în clasa a Il-a la Școala 
medie nr. 20. „Mi-am cumpărat 
toate cele trebuincioase școlii, în 
afară de manuale, pe care Ie 
vom primi începînd din acest 
an, gratuit. Mă voi strădui și în 
acest an să învăț bine pentru a 
deveni și eu pionieră". în fața 
raionului de rechizite școlare, 
mulți copiii. între ei l-am văzut 
și pe Adrian Sîrbu, care venise 
cu mama lui pentru a-și cumpă
ra ghiozdan, caiete și creioane. 
El este mîndru că în acest an va 
intra la școală. Tot aici i-am în
tîlnit pe Dan și Mihai Gafencu, 
elevi în clasa a Il-a la Școala 
medie nr. 1 din Lugoj. Veniți în 
vizită la București au ținut nea
părat să cumpere creioane colo
rate din Capitală.

— Avem foarte mulți cumpă
rători în aceste zile, ne spuse 
utemista Maria Dionisu, vînză- 
toare la acest raion. Sînt foarte 
mult solicitate servietele de vi
nilin, care le plac mult copiilor.

Ne oprim și la magazinul „Lu

mea copiilor". Și aici am obser
vat afluența micilor cumpără
tori. Am întîlnit-o și pe colecti
vista Dumitra Grigore din comu
na Frăsinet, raionul Lehliu, so
sită în București cu treburi. Ve
nise cu fiica ei, Rodica, elevă în 
clasa a IV-a pentru ai cumpăra 
o uniformă școlară.

— Am găsit una exact pe mă
sura mea, ne zise Rodica foarte 
bucuroasă. Viorel Paraschiv era 
cu părinții, venise pentru a-și 
cumpăra și el uniformă șî-un 
ghiozdan. „Vreau unul pe care 
să-l pot duce la spate", ceru el 
tovarășei care servea. Mai am 
două surori la școală, dar eu voi 
merge cu Carmen Săndulescu. 
vecina mea, care și ea intră în 
clasa I-a, ca și mine.

Și librăria nr. 17 este vizitată 
de cumpărători în aceste zile. 
Mulți copii își cumpără în afară 
de rechizite, cărți de literatură.

— Cu banii economisiți pentru 
manualele școlare îmi cumpăr 
cărți de literatură, pentru biblio- 
tetca personală, ne spune Mihae- 
la Păunescu, elevă în clasa a 
Vl-a.

Pe Lucia Oltean, din clasa a 
V-a a Școlii medii nr. 1 din 
Gherla am întîlnit-o la „Librăria 
copiilor". Tși cumpăra un bloc 
de desen și o cutie de creioane 
colorate.

— îmi place Bucureștiul. Am 
vizitat „Galeria Națională", „Mu
zeul orașului București", „Muzeul 
de istorie naturală Grigore An- 
tipa". Am defilat și eu Ia 23 Au
gust, am văzut la- tribună pe 
conducătorii partidului și statu
lui nostru. Am ce să povestesc 
colegilor mei cînd voi ajunge 
acasă, rie spune Lucia bucuroasă. 
Tot aici am întîlnit încărcat de 
pachete pe tovarășul Nicolae 
Sindie, muncitor la uzinele Se
mănătoarea.

— Cornel intră în clasa I-a, iar 
Valentină este în clasa a IlI-a. 
ne spune el zîmbind. Le-am 
cumpărat rechizite școlare, iar 
Valentinei i-am cumpărat o ser
vietă din vinilin, din banii eco
nomisiți pentru manualele șco
lare.

Pretutindeni în magazine vei 
întîlni mici cumpărători ce se 
pregătesc pentru noul an școlar, 
care va începe peste cîteva zile.

Succes în noul an școlar, dragi 
prieteni !
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LIVIU
Nu- are încă 10 ani. Toc

mai in octombrie ii va îm
plini. II cheamă Liviu Dumi- 
triu, a trecut in clasa a IV-n

<3 ți locuiește in orașul Dara- 
G bani. L-am găsit acasă. Se 

pregătea să plece în tabără
<1<3
<3<3G

G<3

<i <1 «
S
GGG<3- G G <3 <3 <1 <3 G 
<3 <3

<3-XI

Mergea 
mare 

it co-

f>D- £>

D

f>
B t>

Hărnicie
E dimineață. fn curtea școlii s-au adunat 

mulți pionieri. Grăbiți și-au luat uneltele și 
au plecat spre parc. Acest parc își are is
toria lui In aprilie 1959 împreună cu cei de 
la Școala de 7 ani nr. 9 au plantat aici peste 
7 000de puieți. De atunci a trecut mai bine de 
un an. Cite nu s-au mai întîmplat! Puieții 
abia plantați au început să pălească. Atunci 
a urmat marea bătălie. Pionierii veneau zil
nic la plantație, îi udau, îi săpau. $i rezulta
tele s-au arătat, au început să crească. îna
inte de a cădea zăpada micii natural iști i-au 
,,îm răcal". iar în primăvară au săpat din 
nou în jurul lor. Nu de mult au fost din nou 
în parc. Iți e mai mare dragul să-i privești, 
să stai pe iarbă la umbra lor și să citești o 
carte frumoasă.

Pioniera NICULINA HUȚANU 
cl. a VII-a

Școala de 7 ani nr. 4, Bacău

la Vasile Roaită. 
pentru prima oară la 
ți de aceea emoțiile 
plețiteră.

- Mai îmi lipsesc 
nasturi la cămașă ți nu pot 
pleca in tabără oricum - 
mi a explicat Intrerupîndu-se 
pentru cîteva minute din în
deletnicirea sa.

— Deci, știi să coși I am 
observat eu.
- Bineînțeles, dar ce, cre

deți cumva că numai eu știu 
să coc t In clasa noastră toți 
băieții știu sâ coasă.

— Și ce mai știi să faci ? 
t-am întrebat.
- Vedeți masa pregătită

pentru prim ? Eu am pus-o. 
Și dacă vă veți uita in du
lap, nu veți găsi nici o far
furie murdară, pentru că pe 
toate le-am spălat eu. Insă 
lucrul pentru care sint 
mai mmdru e că știu să r- 
tesc. < 1 ■ ' /■

-Să gătești î Mi s-a pă- 
<>’• rut că nu înțeleg bine. Și ce 

anume știi să gătești ?
- Din păcate, mi-a spus el

cu o . _
nu știu sâ fac decit borș.
Mama m-a invățat. Nu-i
greu de loc. Dacă vreți... Și _ 
s-a oprit. Probabil că a vrut D 
sâ mă învețe și pe mine.

— Spune-mi, Liviu* îți pla
ce intr-adevăr să coși, să 
speli vase ți să gătești ? .

— Da, bineînțeles. Faptul 
c-o pot ajuta pe mama îmi 
face multă plăcere. In plus, 
mă bucur văzînd că mă pri
cep să fac ți altceva in afară 
de a învăța. li car apă, spăl 
vase ți in general fac tot ce 
pot. Nici nu țtiți cit de mult 
m-a bucurat cînd am văzut 
că una din condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească 
un pionier pentru obținerea 
distincțiilor pionierești este 
ți aceea că trebuie să fii 
ordonat. Și pentru a fi ordo
nat trebuie să știi să-ți coți 
nasturii, să-ți calci cravata...

— Și de ce te-ai bucurat 
ața mult ?

- Pentru că pe lingă fap
tul că-mi face plăcere s-o 
ajut pe mama, este bine 
chiar pentru mine să știu a- 
ceste lucruri. Acum plec în 
tabără unde voi sta 21 de 
iile. In aceste zile este im
posibil -ă n-am nevoie să-mi 
cos un nasture, să-mi calc 
cravata, cămașa și panta
lonii. Nu pot umbla murdar 
ți cu hainele boțite. Și cine 
să-mi facă toate acestea. 
Eu, bineînțeles 1 —

...Sînt de acord cu Liviu. 
Și voi, copii, nu-i așa ?
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Dumitru Rusa 
avea o pasiune, 
nu glumă-J^i o, 
meteahna cu $n“ 
mare: să joace 
fotbal și să sfcda 
la bafță cu co
piii pentru ori
ce fleac, folosind 
diferite „perle" 
dintr-un limbaj 
uricios la auz. 
Ajuns în tabăra 
regională Se la 
Avrig, nu i-a fost 
greu să-și facă 
de la bun ince
pt*» cunoscute 
trofeele. Dacă la 
fotbal, un alt 
pionier,, la insis
tențele lui nu-i 
dădea mingea, 
glasul Iui Dumi
tru răsuna ame
nințător : Acu’ îți 
trîntesc una..." 
Sau să zicem că se întîmpla 
invers : altul să insiste să-i pa
seze mingea iar glasul dispre
țuitor al lui Dumitru să-i pa
seze în schimb nelipsitul „ce 
mă trombonești !"

Pionierii au început să-i a- 
tragă atenția. Dumitru însă 
una știa și bună: „Lasă-mă în 
pace 1“ $i gata. Pînă într-o zi, 
cînd și-a dat prea rău în pe
tec și-a fost sfcos în careu să 
fie discutat. Lui Dumitru nu-i 
venea, să creadă. Pentru atîta 
lucru ? Ce să facă el dacă s-a 
obișnuit așa să vorbească ? 
Poți să lupți cu una cu două 
împotriva obișnuinței î Nu 
poți și atunci de ce să mai 
lupți ? Ceilalți pionieri însă 
n-au fost de aceeași părere. 
Multi s-au arătat chiar necru
țători, reproșîndu-i că nu știa 
să-și poarte cu cinste cravata 
de pionier. Nici n-ar fi crezut 
Dumitru că lucrurile or să ia

o întorsătura așa
de serioasă,' A- 
prpape că-1 ,po- 

- didiseră lacrimi- 
[ le. I s-a cerut 
* să-și spună și el 

părerea. La înce
put, nu putea șa 
vorbească, se 
îneca. La urmă 
însă, tot a vor
bit. Și-a recunos
cut vina, appi 
privindu-și in fa
tă tbvarășii a 
promis că altă
dată n-o să mai 
aibă o purtate 

necuviincioasă, 
ba încă mai 
mult, o să caute 
el însuși să fie 
un exemplu. Pio
nierii L-au ascal-
tat cu satisfac
ție. Prin, urmare. 

Dumitru al lor știa totuși să 
vorbească frumos și drept.

De atunci au trecut alte 
zile. Uneori în focul meciuri
lor, Dumitru nedîndu-și sea
ma, mai scăpa cîte una. Se 
rușina și-i venea de ciudă să-și 
dea cu palma peste gură. „A 
doua oară n-o să se mai repe
te* își promitea solemn. In fie
care moment, Dumitru și-a m- 
pus să fie atent să nu mai dea 
drumul cuvintelor fără să le 
cîntărească mai întîi. Și rezul
tatele au început sâ se vadă 
Numai o anumită persoană s-a 
jeluit de toate acestea: doam
na „Urîta Obișnuință", caic 
pînă la urmă a fost nevoită s-o 
ia Ia picior. în locul el a ră
mas triumful voinței Iui Dumi
tru de-a se arăta demn de cra
vata roșie pe care-o poarta.

M. LFCRÎ

--------------------------------0*0  -------------————

Tried și Ciupică scamatori

OANA MAGDU
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Două fete vesele, Viorica 
Hie și Elena Alexandru, ele
vele de serviciu, mă intîmpi- 
nă curioase :

— Pe cine căutați ? Tova
rășul director e în cancelarie 
sau poate Ia cabinetul peda
gogic. •

Dincolo de portiță, clădirea 
înaltă, străjuită de peri și 
caiși. Lingă scările de Ia 
intrare, un grup de pioniere, 
împreună cu instruetosțrea 
superioară, tovarășa Maria 
Dumitrescu, sapă straturile 
cu petunii și mușcate, le udă 
din belșug cu stropitorile.

De cum deschizi ușile din 
fața clădirii monumentale, 
privirea iți este atrasă de cu
rățenia ee domnește peste tot, 
de covorul alb ce urcă scările 

. la etaj. Covor alb pe jos, în- 
tr-o școală cu sute de copii ? 
Și ee înflorituri migăloase are 
pe margini 1

— Fetele noastre l-au iu- 
erat, mă lămurește instruc
toare». Dar cite lucruri nu 
știu să meșterească miinile 
lor ! Avem trei ateliere : de 
croitorie, de țesut covoare și 
de broderie și cusături artis
tice. Elevele care vor să îm
brățișeze o meserie o pot în
văța chiar aci, în școzțlă. 
Pioniere ca Mariana Drago- 
mir, Corina Munteanu, Joița 
Stoian, Elena Țînțu sau Ste- 
liana Oprescu, au ajuns sub 
îndrumarea profesorilor de 
specialitate să lucreze co
voare, fețe de mese, broderii 
șl cusături artistice de toată 
frumusețea-

*
Casa de copii școlari „Olga 

Banele" din Buzău are un 
caracter de școală-internalt. 
Copiilor găzduiți aci, statul le 
asigură totul, în mod gratuit : 
îmbrăcămintea necesară, hra
nă îmbelșugată, cărți, condiții 
minunate de învățătură.

— Avem peste 400 de eleve, 
mi-a spus tovarășul Ilic Ma
nea, directorul adjunct. Cele 
mai multe dintre ele fac 
școala de 7 ani in localul a- 
cesta, altele învață la diferite 
școli din oraș. Paraschlva Io- 
niță și Elena Berceanu, bună
oară, sînt eleve la școala pe
dagogică, Sanda Mihai -și Fe
licia Sîrbu Ia școala medic 
„Mihail Eminescu". Ba avem 
și cîteva studente la faculta
tea de horticultură, Ia agro
nomie. Elevelor li se asigură 
aici totul pînă cresc mari și AL. DINU IFRIM

pri-
pe

ge califică, pînă primesc 
mul salariu în producție.

Cele 14 săli de clasă 
care le-am vizitat, dormitoa
rele cu cearșafuri ca zăpada, 
biblioteca avînd aproape 
14.000 de volume, laboratoa
rele pentru experiențe fizico- 
chimice, sala de cinematograf, 
precum și sufrageria cu me
sele încărca<te de tacimuri 
strălucitoare, toate acestea 
vorbesc cu prisosință de con
dițiile minunate create aces
tor copii plini de viață, lipsiți 
de grija zilei de miine, încre
zători în viitorul lor fericit

★

Culoarele capitonate în par
tea de jos cu lemn gălbui, în 
culoare naturală, ne îmbie tot 
mai sus, pe scările lucioase 
de baizalt. Deodată, dindărătul 
unei uși se aud răzbătînd su
nete felurite de instrumente 
muzicale. O inscripție eu li
tere negre, mari, fixată dea
supra ușii, ne dă prima infor
mație : „Sala de muzică".

O adevărată orchestră sim
fonică exersează în sala albă, 
împodobită cu reproduceri 
după diverse picturi clasice. 
Două piane mari, cîteva, acor- 
deoane precum și sumedenia 
de chitare, viori, balalaici și 
mandoline, asigură „muzican
ților" instrumentele necesare. 
Dar cine sînt muzicanții ? 
Mai întîi o să facem cunoș
tință cu VasUica Filișan, elevă 
în clasa a VII-a, neîntrecută 
vioristă și... dirijor, (cînd lip
sește profesorul de muzică), 
apoi surorile ci, pionierele 
Eufrosina și Doina Filișan, 
cîntărețe la chitară, apoi cu 
Maria .Taluba, violonistă, Teo
dora Drugan, care cîntă la 
mandolină și altele.

Orchestrantele, ca și cele
lalte fete, au fața arsă dc 
soare, căci abia s-au întors 
dintr-o excursie Ia Sinaia și 
împrejurimile Caraimanului. 
unde au fost cu două auto
buse sub 
rului de 
Octavian

Le-am 
din orchestră 
in noul lor repertoriu ?

— Cele mai frumoase ! a» 
răspuns ele vesele. Știți, ne-av 
scris... surorile noastre mai 
mari, studentele : vin zilele 
acestea acasă. Din practica de 
vară vin, și vrem să Te primim 
cum se cuvine. Cu cîntecele 
cele mai frumoase !

conducerea profeso- 
geografie, tovarășul 
Burlacu.
întrebat pe fetele 

ee cîntece au

jg 
s

2. Două imagini din munca harnicilor muncitori de la combinatul de cauciuc „Jilava".

Țeodoră Balaș,'o fată extrem 
de modestă, dar neîntrecută în 
tainele modelării cauciucului, 
tn-a invitat mai întîi să vizitez 
așa-numita „cameră de dozaj".

— O să începem cu... înce
putul, mi-a spus ea zîmbind. 
Uite, de aci pornește cauciu
cul în lunga sa călătorie pînă 
devine șoșoni eleganți sau du
rabile benzi transportoare, cu 
ajutorul cărora minerii trimit 
la lumina zilei bogăția cărbu
nelui strălucitor.

De cum pășești pragul came
rei de dozaj, privirea îți este 
atrasă de niște baloturi parale
lipipedice, de culoarea chihlim
barului.- Acesta nu e altceva 
decît cauciucul natural. Ală 
turi de baloturile roșietice ai 
să vezi și nenumărate baloturi 
albe, pufoase — crepul, care 
intră în procesul de producție, 
împreună cu cauciucul natura) 
și multe alte substanțe chimi
ce, de toate culorile, printre 
care negrul de fum și neiipsita 
pucioasă galben-verzuie. Ames
tecat cu asemenea substanțe, 
cauciucul devine ca o pastă de 
plastilină, numai bun să-l 
„mestece” fălcile puternice ale 
malaxoarelor, iar meșteri pri- 
cepuți ca Ion Stănică, Ion E- 
nache și ceilalți din brigada 
lui llie Sandu, să-l modeleze 
cu ajutorul calandrelor uriașe, 
în nesfîrșite covoare de cau
ciuc.

— Numai în luna august, bri
gada noastră a dat peste plan 
aproape 2.000 kg cauciuc, a 
spus cu mîndrie un tinăr cu 
ochi ca de viezure.

— Dar nici fetele nu s-au lă
sat mai prejos, a intervenit ti- 
năra Teodora Balaș. Să mer
gem la ele, la secția de încăl
țăminte, condusă de comunista 
Maria Buturugă. Aveți ce ve
dea acolo.

Cu mîini agere, tinerele îm
preunau părțile componente ale 
galoșilor și sandalelor, iar ben
zile rulante le transportau cu 

repeziciune la autoclave. Aci, 
cu ajutorul aburilor fierbinți, 
la o presiune foarte puternică, 
se face vulcanizarea, proces 
prin care cauciucul trece din 
stare plastică în stare elasti
că, totodată căpătînd și dura- 
biîîiaiea necesară.

Dar poate că vă întrebați 
dacă într-adevăr au cu ce se 
mîndri și utemistele din secția 
încălțăminte, utemistele din 
brigăzile de tineret conduse de 
Virginia Coman sau Niculina 
Nicolae ? Fără îndoială că da. 
E de-ajuns să amintim că în 
luna august, din secția lor au 
ieșit peste 10.000 perechi în-

Ioana Crețescu merge la școală...
Pe o masă simplă, trei telefoane. 

Lingă ele, veghind cu atenfe un 
tinăr utemist : dispecerul Aurel Pă- 
trulescu. Deodată, în carcasa nea
gră a unuia din telefoane, un zu
ruit prelung, insistent.

— ... Da, aici Aviasan... Da, da, 
trimitem imediat, răspunde dispe
cerul.

Cîteva clipe mai tîrziu, de pe ae
rodromul acoperit cu gazon verde, 
decolează un avion alb,"strălucitor. 
De Ia bordul lui, aviatoarea Vic
toria Scbrotth avea să parașuteze 
în moi puțin de două ore medi
camentele cerute în celălalt capăt 
al țării, la Deva.

L-am rugat pe tînărul Aurel Pă- 
trulescu să.mi facă cunoștință cu 
cel mai bun pilot al stației cen
trale. E vorba de pilotul-șef, comu
nistul Eugen Sirbu. Era plecat în 
misiune, să ducă niște medicamente 
la Alexandria, Roșiorii de Vede și 
Poenari Ulmi.
- Așteptați, că trebuie să ateri

zeze din clipă în clipă, mi.a spus 
dispecerul. Dar pînă să stați de 
vorbă cu el, vă pot spune și eu 
cite ceva din munca sa. Și, prin 
cuvintele dispecerului, am făcut cu
noștință cu o fetiță inimoasă, pe 

călțăminte. Acestea peste cifra 
planificată.

Dar cîte alte produse nu se 
fabrică la Combinatul de cau
ciuc Jilava, grandioasa con
strucție înălțată în anii re
gimului nostru democrat popu
lar ? încălțăminte de protecție 
pentru mineri, curele trapezoi- 
dale și de transmisie pentru 
tractoare și combine, pentru 
batoze și mașini auto, și multe 
alte materiale necesare indus
triei metalurgice și de mașini, 
necesare economiei noastre so
cialiste.

D. ALEXANDRU

nume, Ioana Crețescu, din comuna 
Gurbănești, raionul Lehliu.

...Tocmai se pornise o ploaie ce
țoasă cînd, la telefonul stației cen
trale, se anunță un caz grav : o 
fetiță (ea, Ioana Crețescu) se în
țepase intr-un cui ruginit. Negli
jentă, a continuat să se joace in 
colbul drumului. Piciorul rănit în
cepu să i se inflameze cu repezi
ciune. Diagnosticul ? Tetanus I

Pilotul șef Eugen Sîrbu n-a. slot 
o clipă pe gînduri. A urcat în car
linga avionului și, înfruntînd săge
țile ploii, a odus-o pe Ioana de 
urgență la spital, la București, sal- 
vîndu-i viața.

De curînd, neîntrecutul pilot, care 
în timpul celor 28 de ani d€ acti
vitate aviatică a stat în aer nu 
mai puțin de 4.000 de ore, o primit 
o scrisoare. Ioana îl anunță că e 
sănătoasă și abia așteaptă să în
ceapă cursurile, să meargă la 
școală...

— Nu mi-am făcut decit datoria, 
mi-a spus cu modestie pilotul șef, 
cînd i-am amintit despre acest fapt. 
Tocmai acesta e rolul Aviason-ului, 
să vegheze la sănătatea oamenilor 
muncii și o copiilor, schimbul nostru 
de miine.

AL. PROF1R1U

SPRE ÎNĂLȚIMI
E minunat sa fii aviator, 

să zbori deasupra cîmpiilor 
și munților patriei dragi, să 
conduci avionul spre înălți
mile cerului. Cînd ești de-a- 
bia pionier însă, te mulțu
mești fie și numai cu con
ducerea unui... aeromodelI

„Păstorul electric", — așa este 
denumit noul procedeu apli
cat de colectiviștii din comuna 
Semlac — nu mai constituie azi 
un „secret" pentru nimeni din 
regiunea Timișoara. Parcela pe 
care pasc vitele este înconjurată 
cu un fir metalic prin care tre
ce un curent de 6 V, de la un 
acumulator. In momentul în care 
o vită atinge firul, se curentează 
ușor și se retrage.

Ingenios, nu-i așa ?
Inginerul agronom Nicolae 

Ciurea, vicepreședinte al gospo
dăriei, zîmbește puțin stingherit.

— £ destul de șimplu. Am a- 
plicat acest procedeu fii urma 
schimbului de experiență cu alte 
gospodării colective din regiune.

G.A.C. din Semlac e multimi
lionară. In curte stau aliniate 5 
camioane, 1 autoturism și 7 trac
toare. Dincolo de drum se înalță 
un complex de ateliere ee deser
vesc pe colectiviști: timplăria, 
rotăria, fierăria, atelierul de me
canică, curelărie. Iar în partea 
cealaltă a satului un grup de clă
diri albe, în lumina puternică a 
soarelui, ne atrage privirile.

— 'Am construit anul acesta un 
grajd modern pentru 100 de vaci 
— ne explică tovarășul Lazăr 
Pescaru, președintele gospodăriei 
colective. Iar dincolo avem o ma
gazie nouă, încăpătoare, pentru 
50 vagoane de cereale. De la in
ginerul agronom Nicolae Ciurea 

am aflat că pionierii participă la 
numeroase acțiuni în cadrul gos
podăriei. Astfel, ei au ajutat co
lectiviștilor în acțiunile de com
batere a gîndacilor de Colorado, 
la prășitul grădinii de legume, 
unde le-a fost repartizat un sec
tor de 2 ha, la strînsul spicelor. 
In primăvară a fost creată o pe
pinieră de salcîmi pe o parcelă 
de 1 ha din cele 12 kg de 
sămînță adunată de pionieri. Și, 
ca în toate acțiunile pionierești, 
s-au evidențiat și aici: Maria Bo- 
zianu, Elena Băbău și Vasile Gu- 
leș.

„ —Dar planuri de viitor ?
— Sînt multe. 18 ha de teren 

neproductiv pe care au fost plan
tați 5.600 pomi fructiferi, vor da 
în curînd rod bogat. Va fi extin
să și grădina de legume, iar pe 
cele 15 ha de teren de pe malul 
Mureșului va fi plantată viță de 
vie. Un teren inundabil se va 
transforma în pășune rațională, 
iar anul acesta se vor construi 
o îngrășătorie pentru 500 de porci 
și un mare coteț pentru găini.

1950—1960... Zece ani parcurși 
pe drumul belșugului. S-au 
schimbat și oamenii și locurile. 
Semlacul a devenit un adevărat 
sat colectivist pornit cu hotărîre 
și elan pe drumul construirii so
cialismului.

F. SEVERIN
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D HMAtl.l
Zilele trecute, guvernul revo

luționar cuban a hotărît ca un 
■ou lot de întreprinderi ale im
perialiștilor americani să treacă 
în proprietatea poporului Cubei. 
In felul acesta, alte cîteva uriașe 
uzine și fabrici, construite cu 
banii cîștlgați din exploatarea oa
menilor muncii din Cuba, au in
trat în proprietatea adevăratului 
stăpîn: poporul.

Acest act al guvernului cuban, 
ca și multe altele asemănătoare 
— despre care ș-a mai scris în ga
zeta noastră — îi umple de furie 
pe monopoliștii americani. Ahtiați 
după cîștigurl ușoare, stoarse 
fără milă din truda popoarelor pe 
care le exploatează, imperialiștii 
americani privesc cu ură orice 
popor care se smulge din ghea
rele lor șl pășește hotărît pe ca
lea libertății, a independenței na
ționale.

Ori, de cînd poporul cuban a 
pornit pe acest drum, imperialiștii 
americani l-au pus în cale fel de 
fel de piedici, de la bombardarea 
țării din avioane ..necunoscute” — 
in realitate avioane americane — 
șl pînă la refuzul de a mai cum
păra zahăr cuban.

Faptul că guvernul revoluțio
nar al Cubei a ripostat cu hotă- 
rire la toate aceste amestecuri ale 

‘imperialiștilor americani în trebu- 
rile interne ale Cubei, i-a făcut 
pe guvernanții de Ia Washington 
să pună la cale o nouă manevră 
pentru a determina mai multe

P «
Parcul din orașul bulgar lam- 

bol găzduiește tabăra pionierilor 
din localitate. Corturile au fost 
așezate chiar lingă trunchiurile 
castanilor bătrîni, la umbra 
frunzișului, pe sub care urcă în 
fiecare dimineață, solemn, sune
tele de argint ale trompetelor 
strălucitoare. Cît e ziua de mare, 
nu mai contenesc cintecele și 
jocurile pionierești, întrecerile 
sportive. Deunăzi, pionierilor din 
tabără li s-a oferit însă o sur
priză cu totul deosebită. Deoda

Cit de frumos știe să povestească tovarășa educatoare ! (Aspect 
de la grădinița rir. 102 din Sofia).

Zadarnic își astupă urechile 
conducătorii Statelor Unite ale 
Americii... Clocotul mîniei po
poarelor, indignarea oameni
lor simpli, cinstiți și iubitori 
de pace de pretutindeni se 
înalță ca un val uriaș împo
triva uneltirilor și provocări
lor grosolane care primejdu- 
iesc pacea lumii. Acțiunile a- 
cestea agresive, puse la cale de 
guvernanții S.U.A. împotriva 
țărilor socialiste, împotriva vi
itorului pașnic al omenirii, 
sînt urzite în fel și chip. Toa
te sint însă îmbrăcate cu fă
țărnicie în fraze pompoase, 
despre „apărare", iar organi
zatorii lor se prefac a fi cei 
mai nevinovați mielușei. Nu
mai că militariștii și stăpînii 
trusturilor de peste ocean 
și-au cam greșit socotelile. De 
fiecare dată masca le este 
smulsă și ei apar în adevăra
ta lor înfățișare, de provoca
tori și dușmani înrăiți ai pă
cii.

Cu puține zile în urmă, oa
menii cinstiți de pretutindeni 
au urmărit cu viu interes pro
cesul de la Moscova al avia
torului spion american Fran
cis Powers și au primit cu sa
tisfacție sentința dreaptă 
pronunțată împotriva acestuia 
de Tribunalul Suprem al 
U.R.S.S.

Acțiunea criminală săvirși- 
tă de Powers, din ordinul sto

America Latina să în

în

a-

2 septembrie, poporul 
vietnamez sărbătorește cea 
de-a XV-a aniversare a procla
mării r 
Vietnam.

state din
treprindă o agresiune împotriva 
Cubei. Pentru aceasta, imperiali
știi americani cu sprijinul cîtorva 
guverne ale unor țări sud ameri
cane a convocat Ia San Jose 
(Costa Rica) „Conferința Statelor 
Americane". La această confe
rință, șeful Departamentului de 
Stat al S.U-A. — Ch. Herter a 
prezentat un proiect de rezoluție 
prin care conferința O.S.A. să 
condamne U.R.S.S. și R. P. Chi-
neză pentru ajutorul pe care l-au 
dat Cubei In ciuda unor puternice 
presiuni exercitate de S-U.A. însă, 
Conferința a intîmpinat cu răceală 
acest „proiect" imperialist i' 
S.U.A.

Participanții la Conferință 
majoritatea lor, au înțeles ce s 
ascunde în spatele acestui proiect 
american. In ceea ce privește 
Cuba, reprezentantul cuban a pro
pus un proiect de rezoluție care 
cere S.U.A. să renunțe la politica 
de amestec în treburile interne 
ale altor state, la politica de pro
vocări și agresiune.

Și de astă-dată, încercările 
S.U.A- de a știrbi suveranitatea 
țărilor Americii Latine intîmpină 
o ripostă tot mai fermă.

Cit privește Cuba, ea nu poate 
fi deviată de pe drumul ales, dru
mul libertății și al independenței. 
Acest drum a fost ales de popor, 
și el nu poate fi schimbat, orlcît 
s-ar strădui imperialiștii ameri
cani și lacheii lor

s t« li oi a r
tă, prinsă între doi copaci, a a- 
părut... o cortină de teatru.

— Reprezentație de păpuși !... 
Vestea s-a dus ca fulgerul. 

Pionierii s-au adunat într-o clipă 
pe iarba verde. Cînd cortina s-a 
dat la o parte, au început să 
aplaude puternic. Artiștii le erau 
cunoscuți. Erau tot pionieri : pă
pușarii de la Casa pionierilor 
din Iambol.

Copiii au 
de : a fost 
nunată !

avut de ee să aplau- 
o reprezentație mi-

Powers și stăpînii lui

încer- 
orică- 
a fost 
și o-

pinilor săi, este azi cunoscu
tă în întreaga lume. In ziua de 
1 mai, anul acesta, avionul 
U-2 pilotat de Powers a în
călcat spațiul aerian al Uniu
nii Sovietice, cu scopul dove
dit de a culege informații cu 
caracter de spionaj. Dar for
țele armate ale Upiunii Sovie
tice veghează clipă de clipă, 
cu strășnicie, împotriva 
cărilor dușmănoase ale 
rui agresor. Avionul 
doborît. Din aparatele 
biectele găsite la bord și asu
pra lui Powers, caracterul 
mîrșav al misiunii acestuia a 
fost stabilit fără putință de 
tăgadă. Soarta jalnică a mer
cenarului lor, i-a silit pe gu
vernanții din S.U.A., cuprinși 
de panică, să 
cele din urmă 
mis.

In zadar au 
nii lui Powers 
pe acesta asigurindu-l că la 
înălțimea la care zboară nu 
poate fi atins de nici o armă, 
înalta tehnică militară sovie
tică a acționat fără greș, dobo- 
rînd 
tură.
apoi 
cum

recunoască în 
că ei l-au tri-

încercat stăpî- 
să-l amăgească

avionul din prima lovi- 
Pilotul spion a fost dus 
in fața judecății. După 
a arătat insă la proces

Republicii Democrate 
.. Statul vietnamez in

dependent și popular a a- 
părut ca urmare a răscoa- 

împotiiva o- 
nezi și autori- 

de la Vichy. 
Aceste evenimente memorabi
le au intrat în istoria poporu
lui vietnamez sub denumirea 
de „revoluția din august”. Dar, 
îndată după acest act istoric, 
poporul vietnamez a fost ne
voit să înceapă puternica lup
tă de eliberare pentru a res
pinge noua agresiune dezlăn
țuită de cercurile colonialiste 
din Franța. După terminarea 
victorioasă în 1954 a rezisten
ței și restabilirea păcii pe me
leagurile vietnameze, în partea 
de nord a țării, în R.D. Viet
nam, poporul a pășit pe calea 
construcției socialiste. Sub 
conducerea încercată a parti
dului celor ce muncesc, 
frunte cu președintele Ho Și 
Min, au fost construite în 
cești ani aproape 100 noi între
prinderi și obiective industria
le, printre care marea uzină 
mecanică de lingă Hanoi do
tată cu utilaj modern și 
noul combinat metalurgic cu 
o capacitate anuală de 100.000 
tone oțel. Agricultura, 
tată și' ea pe făgașul 
cialismului, cunoaște de ase
menea o 
Așa, de pildă, 
orez a anului trecut a ajuns 
la aproape 6.000.000 tone. In 
valea Fluviului Roșu și pe 
Cursul altor ape au loc impor
tante lucrări de irigare. Succe
se dfeoțpbite s-au obținut și în 
domeniul învățămîntului și cul
turii. ^Numărul elevilor s-a ri- . 
dicat în anul școlar 1958- 
Ia 1.171.169 
cîți erau în 
timpul dominației colonialiste.

Pe cît de înfloritoare este 
dezvoltarea economiei și cultu
rii în R.D. Vietnam, pe atît de 
grea este viața populației din 
Vietnamul de sud. Viciind pre
vederile acordurilor de la Ge
neva, imperialiștii americani 
și-au intensificat aci amestecul 
cu scopul de a ține mereu 
dezmembrat Vietnamul și de a 
transforma sudul țării într-o 
bază militară. Datorită acestui 
fapt, în Vietnamul de sud

orien- 
so-

mare dezvoltare, 
producția de

1959 
față de 417.361 
1939—1940, pe

procurorul general al U.R.S.S., 
„Powers nu este un simplu 
spion, ci un criminal instruit 
special și în modul cel mai a- 
mănunțit", iar fapta sa a con
stituit o primejdie pentru mi
lioane de oameni, punînd în 
pericol pacea generală. Dove
zile faptei criminale a lui Po
wers sint zdrobitoare. Avio
nul său, înzestrat cu o întrea
gă aparatură de spionaj, nu 
purta nici un semn distinctiv 
și trebuia să fie distrus în caz 
de aterizare forțată. Prevăză
tori, patronii lui Powers îi 
„dăruiseră" acestuia un ac o- 
trăvit cu care să se sinucidă 
dacă este prins. Spre dezamă
girea lor insă, Powers nu s-a 
omorît. In fața tribunalului 
sovietic el și-a recunoscut 
vinovăția. La 19 august, spio
nul american a fost condam
nat la 10 ani privațiune de 
libertate, cu ispășirea primilor 
trei ani în închisoare. Pînă și 
unii oameni de lege și politi
cieni din S.U.A. au fost siliți 
să recunoască blîndețea sen
tinței pe care justiția sovieti
că a dat-o împotriva lui Po
wers, ținînd seamă de faptul 
că acesta și-a recunoscut fap
ta și că el nu este decît o u-

1. Pe ogoarele îmbelșugate ale unei ferme de stat din regiunea 
Hanoi.

2. Pionierii participînd la construcția uzinei de obiecte plastice.

domnește foametea și șomajul. 
Autoritățile lui Ngo Dinh Diem 
săvîrșesc incursiuni bestiale 
împotriva populației pașnice, 
sub eticheta campaniei „pen
tru nimicirea comuniștilor viet
namezi". După cum a anunțat 
recent postul de radio Saigon, 
în prima jumătate a lunii au- 

. gust, soldații lui Ngo Dinh 
Diem au ucis 93 de persoane, 
au arestat 45 și au rănit grav 
numeroase alte persoane în 
timpul incursiunilor din pro
vinciile. sud-vietnameze. Popu
lația sud-vietnameză însă se 
împotrivește tot mai mult ex
ploatării și dominației imperia
liste.

Cu prilejul marii sărbători 
naționale a poporului frate 
vietnamez, poporul romîn îi 
urează din adîncul inimii să 
obțină succese tot mai mari în 
măreața operă de construire a 
socialismului în patria sa, în 
lupta sa pentru realizarea cît 
mai grabnică a unității națio
nale a Vietnamului, spre bine
le păcii în Asia și în lumea în
treagă.

nealtă, un om educat în spiri
tul lăcomiei de bani și buimă
cit de propaganda mincinoa
să a cercurilor militariste a- 
mericane.

Spionul Powers n-a stat însă 
singur pe banca acuzaților, ci 
cu el au fost judecați și stăpî
nii lui din umbră (cercurile 
imperialiste agresive din 
S.U.A.). Și nu fără tîlc au or
ganizat ei acest zbor chiar în 
ajunul conferinței ce trebuia 
să aibă loc la Paris, între con
ducătorii U.R.S.S., S.U.A., An
gliei și Franței. Ei au urmărit 
să zădărnicească această con
ferință, fiindcă urăsc pacea și 
înțelegerea. Ei vor să stoarcă 
profituri cit mai mari de pe 
urma înarmării, fără să țină 
seama de năzuințele pașnice 
ale popoarelor.

Ei uită însă că în calea pla
nurilor lor negre stau ca un 
zid de neînfrînt Uniunea So
vietică, celelalte țări socialis
te, întreaga omenire doritoa
re de pace.

Urzelile lor au fost încă oda
tă demascate, iar sentința dată 
împotriva spionului Powers a- 
firmă încă odată, și mai pu
ternic, o sentință pe care au 
dat-o, încă de mult popoarele 
lumii: condamnarea politicii 
războinice, agresive, a orică
ror încercări de a tulbura pa
cea. t

VASILE MANUCEANU

A

DELII POL
PHENIAN

'TJa ambasada sovietică din 
Phenian sosesc în aceste zile 
numeroase telegrame și scrisori 
prin care, în legătură cu apro
piata vizită a lui N. S. Hrușciov 
în R.P.D. Coreeană, colectivele 
întreprinderilor industriale își 
exprimă sentimentele de priete
nie față de poporul sovietic 
frate. „întregul nostru colectiv — 
Se spune în telegrama muncito
rilor de la uzina de tractoare 
din Kian — a întîmpinat cu o 
bucurie nemărginită știrea sosi
rii în țara noastră, într-o vizită 
de prietenie, a președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov".

Apropiata vizită a lui N. S. 
Hrușciov în Coreea populară 
trezit pretutindeni, în 
oamenilor 
în muncă.

a 
rîndurile 

muncii, un nou avînt

R. D. VIETNAM
Vietnam au fost refă-In R. D.

cuți peste 600 km linii de cale 
ferată, distruse în timpul războ
iului. în cinstea celei de-a XV-a 
aniversări a proclamării R. D. 
Vietnam, va fi terminată o nouă 
linie de cale ferată, lungă de 56 
km, care leagă Dong-An de vii- 

' torul centru siderurgic Thai- 
Nguen. în ultimii cinci ani. au 
fost reconstruite sau modernizate 
peste 2.600 km de șosele Și Po
duri avariate grav în timpul 
războiului. De asemenea, princi
palele porturi au fost lărgite.

ANGLIA

Greva marinarilor, 
sporirea salariilor și 
săptămînii de lucru.

care cer 
reducerea 
continuă. 

Pentru a infringe spiritul de 
luptă al greviștilor, federația ar
matorilor a trecut de la amenin
țări la represiuni directe. în do 
fida represiunilor, marinarii din 
Liverpool, Newport și din alte 
porturi, au hotărît să continue 
greva.
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Pe curînd, 
zborul omului în Cosmos

Cu totul ex
cepțională' s-a în
scris în istoria 
științei lansarea 
cu succes a ce
lei de-a doua na
ve cosmice sovietice. Aceasta 
fiindcă s-a dovedit posibilita
tea întoarcerii pe Pămînt a na
vei cosmice cu asigurarea de
plinei securități a ființelor vii 
care au efectuat acest zbor.

Trăim astăzi momentele pă
trunderii tot mai adine în cu
noașterea Cosmosului, proces 
de-o uriașă însemnătate istori
că și științifică. Era cosmică 
începută de primii sputnici so
vietici, a deschis vaste dome
nii de cercetare științifică cu 
totul noi. Cercetarea directă a 
condițiilor de viață în Cosmos 
creează o nouă știință : biolo
gia cosmică care cuprinde și o 
nouă ramură a medicinii: me
dicina cosmică. De aceea cea 
de-a doua navă cosmică avînd 
la bord ființe vii cărora le-a 
tost urmărită, prin televiziune, 
comportarea din timpul zboru
lui și apoi readuse pe Pămînt 
reprezintă un prețios laborator 
de cercetare în vederea zboru
lui cosmic al omului.

Este- cunoscut faptul că pe 
bordul navelor cosmice condi
țiile de viață nu mai sini a- 
ceteași ca pe Pămînt. în spe
cial nu se manifestă forța de 
gravitație. Alimentația nu poa

Corabia cosmică
s-a reîntors pe Pămînt!

I. SUȘKOV 
candidat în Științe 

Tehnice

și Strel-

Peste 700.000 
km au zburat 
prin Cosmos 
„cer c etăt o- 
r i i“ patrupezi Belka 
ka. La cea de-a 18-a rolajie a 
navei cosmice în jurul Pămîn
tului s-a dat de pe Pămînt, co
manda de coborîre. Uriașa 
corabie cosmică, în greutate de 
4.600 kg a fost dirijată in așa 
fel, incit instalația ei de frî- 
nare a asigurai micșorarea vi
tezei și schimbarea orbitei zbo
rului ei. Apoi a început cobo- 
rîrea navei și pătrunderea ei 
în păturile dense ale atmosfe
rei.

Se știe că primii sateliți arti
ficiali ai Pămîntului au ars ca 
niște meteoriji atunci, cind au 
intrat in atmosfera Pămîntului. 
Corabia cosmică, avînd o „cui
rasă" specială de proteefie îm
potriva temperaturilor înalte, 
a trecut cu succes prin atmos
fera Pămîntului.

Astfel, oamenii de știință 
sovietici au- rezolvat una din 
cele mai grele probleme ale 
astronauticei: întoarcerea na
vei pe Pămînt.

Constructorii sovietici, nu 
numai că au creat un sistem 
telemetrie sigur (măsurare la 
distanța) care transmite toate 
informațiile culese în Cosmos. 
Ei au mai realizat și un sistem 
de transmitere a comenzilor 
către nava cosmică. Comanda
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ai Academiei R.P.R,

te fi făcuta in 
mod obișnufit 
căci nu e posibil 
să se transporte 
în Cosmos cantir. 
tățile enorme de

provizii luate de pe Pămînt. 
De aceea în viitorul zbor al 

omului vor fi aplicate soluții 
noi și extrem de interesante. 
Așa, de pildă, s-a constatat că 
alga „chlorella" care a călăto
rit pe bordul navei-satdlit so
vietic va asigura respirația 
viitorilor cosmonauți întrucît 
poate degaja cantitatea de oxi
gen necesară. De asemenea t®t 
algele înmulțindu-se rapid vor 
forma, sub acțiunea luminii so
lare o hrană bogată în gră
simi, proteine, vitamine. A- 
cesta este numai unul din pre
țioasele rezultate pe care le-a 
adus din zborul său nava-cos- 
mică sovietică. Cercetările a- 
supra importantelor date obți
nute continuă. Ele îmbogățesc- 
tezaurul științei cu neprețuite 
date fără asemănare în istorie.

Alături de savanții din în
treaga lume îmi exprim pro
funda admirație pentru oame
nii de știință, inginerii și teh
nicienii sovietici care au do
vedit încă o dată prin aceas
tă epocală realizare, înaltele 
culmi la care se află știința și 
tehnica în țara comunismului, 
geniul creator al marelui po
por sovietic.

prin radio a dife
ritelor meca
nisme poartă
de-obicei denu

mirea de telecomandă. Coman
da transmisă prin radio se com
pune dintr o serie de impulsuri. 
Fiecărei comenzi îi corespunde 
cîte o combinație proprie de 
impulsuri. Fiecare din aceste 
combinații se deosebește de 
celelalte prin numărul și dura
ta impulsurilor, durata interva
lelor între ele, sau prin alte 
caractere proprii. Nava cosmi
că este prevăzută cu un desci
frator. Acesta este o instalație 
electronică, ce „dezleagă" co
manda după felul combinației 
de impulsuri primite (recepțio
nate) și stabilește contactul e- 
lectric cu releul respectiv, care 
ta rîndul lui trimite semnalul 
de executare a comenzii date. 

Preciziunea cu care a ateri
zat cea de-a doua navă cosmi
că sovietică numai la 10 kilo
metri de punctul prevăzut pe 
globul pămîntesc, dovedește 
functionarea fără greș a siste
mului de telecomandă, realizat 
de oamenii de știință sovietici.

Este un nou și uriaș succes 
al automaticei cosmice sovie
tice I

(După articolul „Voci de 
pe traseul interastral" a- 
părut în „Comsomolskala 
pravda" din 23 august 
1960).

Strelka și Belka primii cosmonauți

1960.19 august 
Pentru prima oară 
în istoria omenirii 
o navă cosmică la 
bordul căreia se 
află ,,pasageri" își 
ia zborul spre 
stele, cu itinerariul 
dinainte stabilit: 
Pămînt — Cosmos 
— Pămînt. Este u,n 
eveniment epocal 
asupra căruia se îndreaptă privi
rile întregii lumi. Dintr-o aseme
nea călătorie istorică se impune 
un jurnal de bord. Dar cine-1 va 
scrie căci „pasagerii" nu sînt oa
meni : Tot un jurnal de bord scris 
de aici, de pe Pămînt, va con
semna amănuntele călătoriei din 
spațiul sideral. Cum e posi
bil acest lucru ? Datorită inge
niozității omului nava este pre
văzută cu instalații speciale de 
radio-televiziune. Așadar încep 
însemnările...

Echipajul e gata. La bord se 
află ființe vii, animale și plante. 
Cei doi cîini „Strelka" și ,.Belka" 
poartă costume speciale de călă
torie. Nava cosmieă sovietică a- 
vînd greutatea impresionantă a 
unui autobus pentru 50 de per
soane începe să-și primească pa
sagerii. „Strelka" și „Belka" își 
ocupă locurile în cabine diferite 
cu pereți străvezii. Printre călă
torii cosmici se mai află șoareci 
albi și negri de laborator și un 
șobolan alb. Musculițele ocupă 
15 eprubete pe bordul navei sa
telit — sînt oarecum, „preferatele" 
biologilor care cercetează proble
ma eredității. Toate pregătirile 
pentru lansare sînt minuțios fă
cute. Așadar, la drum soli ai Pă
mîntului ! Voi veți aduce din 
Cosmos vești pe care locuitorii 
Pămîntului le așteaptă de mile
nii. Drum bun !

Cum e printre stele ? Destul de 
bine pare să spună „Strelka" și 
„Belka". în momentul lansării 
erau ceva mai neliniștiți. Dar 
gata, nava s-a plasat. pe orbită. 
Amîndoi au redevenit calmi.

Readucerea pe Pămînf a navei cosmice cm ființe vii

O EPOCALĂ REALIZARE A 
ȘTIINȚEI
SOVIETICE

întorși pe Pămînt.

Stau destul de co
mod pe labele de 
dinapoi, în picioa
re sau culcați.

Tot timpul se pot 
vedea unul pe ce
lălalt prin perete
le despărțitor. Par 
că așteaptă ceva 
plăcut. Intr-adevăr, 
la un moment dat 
se declanșează un

dispozitiv. Masa e servită. Auto
mat, în fața fiecăruia dintre ei 
se întinde primul dejun cosmic, 
bogat în substanțe nutritive și 
apă. Asigurarea tuturor condiții
lor într-un zbor cosmic și hrana 
servită automat de 2 ori pe zi 
asigură în permanență o stare 
bună a cosmonauților.

Din nou pe Pămînt. Victorie. 
Nava cosmică a aterizat cu suc
ces și o dată cu ea primii cosmo
nauți reveniți pe Pămînt.

După o călătorie de 700.000 km 
din trapa deschisă au sărit afară 
„Belka" și „Strelka". Starea lor 
este excelentă. Cîinil latră veseli 
șl se gudură recunoscîndu-și prie- 
tenîi-cercetători cu' care au lu
crat permanent un an în vederea 
zborului cosmic. La cîteva ore 
după aterizare mănîncă cu poftă 
preferind salamurile, dulciurile 
și anume halvaua „Laika" (hal
vaua este numită astfel în amin
tirea cățelușei Laika — primul 
călător cosmic). Călătorii patru
pezi au zburat apoi spre Mos
cova. Aici li s-a făcut baie iar 
datele obținute la o serioasă vi
zită medicală care a urmat dove
desc că starea cîinilor e normală. 
Se simt bine și celelalte ființe 
care au luat parte la zborul cos
mic. Șoarecii rod cu plăcere pes- 
meții „Sport", muștele zboară în 
baloanele de sticlă, în care au că
lătorit. Una din plantele aflate la 
bordul navei cosmice — Trades- 
cantia — continuă să înflorească.

Primul zbor — Pămînt-Cosmos- 
Pămînt - a fost încununat de un 
strălucit succes.

, l
■ .<

Admirația 
întregii omeniri
Marele savant geograf Antonio 

Nunez Jimenez, directorul Insti
tutului național pentru reforma *- 
grară din Cuba, doctor honoris 
causa al Facultății de Științe 
Geografice de la Universitatea de 
Stat din Moscova, a declarat co
respondentului agenției TASȘ t

„Plasare* pe orbit* * satelite- 
lui artificial al Pămîntului, cu * 
greutate de cinci tone, pe bordul 
căruia au călătorit doi ciini, cîțiva 
șoareci și alte forme ale vieții și 
înapoierea lor împreună cu nava 
cosmică pe teritoriul patriei lui 
Lenin, reprezintă pentru omenire 
un nou succes grandios in do
meniul cuceririi spațiului cosmic.

„RUSIA PE PRIMUL LOC“

Ziarul „New York Times" pu
blică un articol intitulat „RUSIA 
- PE PRIMUL LOC“.

„Lansarea celei de-a doua n*ve 
cosmiee-satelit sovietice, se spune- 
in articol, a demonstrai că Uni
unea Sovietieă creează sateliți mai 
mari și mai grei pe care ii pla
sează pe orbită cu ajutorul unor 
rachete mai puternice decit ra
chetele de care dispun S.U.A,“..'.’ 
Recenta realizare a rușilor dove
dește in mod clar că din punct 
de vedere al proporțiilor navei 
tor și al tehnicii readucerii aces
tei nave pe Pămînt, rușii sini 
inaințea Statelor Unite. Realiză» 
rile sovietiee, scrie in continuare 
ziarul, arată de asemenea, cit se 
poate de clar că Uniunea Sovie
tică dispune acum de posibilită
țile necesare pentru zborul omu
lui in Cosmos.

RUȘII S1NT 1N PRAGUL 
TRIMITERII UNUI OM

IN COSMOS
Bernard Lovell, directorul ob

servatorului Astronomic „Jodrcll 
Bank" și unul din cei mai cunos- 
cuți specialiști britanici în dome
niul navigației cosmice, a subli
niat că înapoierea navei cosmice 
sovietice constituie „O realizare 
magnifică". Această realizare — 
a spus profesorul Lovell — arată 
că rușii sint in pragul trimiterii 
unui om in spațiul cosmic".

Savantul britanic, care * cali
ficat progresele științifice concre
tizate prin zborul și înapoierea 
pe Pămint a navei cosmice sovie
tice drept „o realizare fenome
nală a tehnologiei secolului al 
80-lea" și-a exprimat convinge-. 
rea că Uniunea Sovietică poate 
trimite un om in spațiu „oriei nd, 
poate intr-un răstimp de două 
luni".

(după ziarul ., Sovelsk-ala Rosoia >



Prietenul 
ordinei

La renedere, vacanță!
iii, de la Bicaz, din munții Re- 
tezatnlui, de la Reșița sau 
arte locuri din geografia țăm 
noastre, proaspăt învățata de 
pionieri în excursie. Pe sce
nă, pionierii completau in cîn- 
tec și poezie ceea ce jurnalul 
de vacanță consemnase cu ca
ligrafia îngrijită și pe alocuri 
îmbogățită cu desene și foto
grafii. Corul Palatului pionieri-

De .’te Bumte «eu de 4a mare, 
corturile pionierești au început 
să' fie împăturite. Insectarele și 
ierbarele rînduite frumos își 
așteaptă călătoria spre școli. 
Jurnalele- de vacanță, sînt din 
ce în ce mai des răsfoite. În
tâmplările petrecute în tabere 
sau în excursii sînt reînviate 
de proprii lor eroi.

E plăcut să-ți depeni aminti
rile frumoase, mai ales atunci 
cînd le.desprinzi cronologic cu 
fidelitatea paginilor de W" 
naț.». Ac.eșt lucru se face de- 
obîcei individual, dar e 
nat cînd clipe de neuitat, 
evocate colectiv. Un asemenea 
prilej a#>fejit de curind pio
nierilor din București* Palatul 
pionierfl&r, organizînd o întâl
nire cu tema „Ce frumos ne-am 
petrecut vacanța".-Duminică, 28 
august, în parCuT palatului, în
treaga zi, dar mai ales seară, 
în jurhl locului de tabără, s-au 
perindat: țînd :pe jind amintirile - 
în interpretarea micilor dar ta- 
lentaților artiști recrutați din 
rîndurile purtătorilor Cravatei 
roșii. Un jurnal de tabără de 
dimensiuni respectabile des
chis în fața focului de tabără, _
dezvăluia însemnările minuna- ctt ocazia închiderii activității din vacanță, Ia Palatul p 
telor excursii diri'Dfelta Duhă- diferite manifestări culturale ?i sportive. In cli

A XVII-a EDIJIE 
JOCURILOR OLIMPICE

Acasă sînt tyi frați ; Costel, Mir- 
ceo și Nicușot. Acum, In vatdhjfc, 
•i ou devenit ajutoarele mamei. De

i,a conducerea tre-

■" ~~------------------ ----------- ---------------------------------------------- ------------------------------------------ - ----------------------

<B» București, au fost organizate 
meci de volei, viu disputat.

cum se scoală de dimindață, Costeț, 
cel moi mare, 
burilor gospodărești.
- Astăzi «u mă duc Io piața, tu 

M irceo foci patul și tu Nieușor mă
turi. ’ .itaftea-

Cind toate sînt așezate în ordine 
și camera strălucește de curățenie, 
Castel se duce la tabără. împreună 
cu ceilalți pionieri fac excursii, vi
zionează filme, citesc gazete, cărți. 
Anul acesta tabăra lor a fost in
stalată in altă porte, la Școala me
die nr. 1. Acolo își desfășoară în
treaga activitate.

tnrf-a seară o trecut pe lingă 
.școa'a lor. Ce liniște era... Florile 
d«» grădiniță își plecaseră capul 
supărate. Ne duc doriri, iși spuse 
Castel și fără să mai stea pe gîn- 
duri a intrat, a luat stropitoarea și 
le-a udat. A doua seară a făcut 
acelaș lucru, o treia la fel. Citeo- 
dotă Castel venea împreună cu 
Mircea și Nieușor. O adevărată 
brigadă. Rondurile de flori și iar
ba' din fața școlii erau acum ve
sele, te veniseră prietenii. Aplecat 
deasupra lor, Costel le rupea frun
zele uscate cînd, deodată, auzi o 
voce.

— Ce foci aici ? Omul te caută 
pe acasă și tu..-^

Dar cuvintele îi rămaseră pe bu»e, 
ceea ce făcea Costel ero o treaba 
serioasă, importantă.

- Și zi «ici v* mereu ? De ce 
nu mi-oi spus nimic, a-m fi venit tot 
detașamentul

— Parcă ce nevoie era... Intr-o 
jumătate do eră termin totul.

A doua zi în tabără Costel Con
stantin a fost evidențiat pentru ini. 
țiativa lui lăudabilă. De atunci Ia 
școală ou venit cu toții. O grupă 
o udat florile, aha « ajutat tova
rășei bibliotecară Io aranjat cărți
le, alto a făcut ordine in atelier. 
Printre cei mai harnici a fost bine- 
Ințeles îi Costel. Să fii bun gospo
dar, să. păstrezi curată cartea, bun
co, să ajuți acolo unde e nevo'e, 
iată ce a îhvățat nou în această * 
vacanță, Costel Constantin din cla- 
so-c iV-a de- ta Școala de 7 onî 
nr. 765 din București.

CRISTINA ANDREI

Am recoiiai
Pe lotul școlar a început re- 

eoMarea. Pionierii care ap .lucrat 
la tintrețineri 
m^-dri de

‘ e puțin lucru să cutegi 510
Z culturilor, sînt 

zțltatele Abținute.

raionul Zimnicea 
regiunea București

Jurnal olimpic
25 august; La cîteva ore

după festivitatea de deschidere 
a celei de a XVII-a ediții a 
Jocurilor Olimpice, în tribune
le piscinei „St adio del Nuoto* 
nu se mai găsea nici un loc li
ber. Se disputa primul meci de 
polo : Italia—RJP.R. După o 
lupta pasionantă încurajați fre
netic de spectatori, italienii 
cîșțigă la limită, 4—3. Jucăto
rii noștri sînt liotârîți însă ca 
în meciurile viitoare șâ învin
gă‘cu orice preț, avînd astfel 
posibilitatea sâ aîuhqă îh serhi- 
linată. ................. '

26 (îngust; ‘Ura t- Victorie F • 
Pe -același stadion nautic etfie' - < 
pa noastră de polo, în mare 
formă, învinge echipa R-A.U.

; cu categoricul scor de 5—0. Pe 
. via Cristoforo Colombo s a des- 

'* fășurat proba de ciclism, pe e- 
r-chipe, de 100 km contra-crono- 
f metru. Luptînd cu multă dîrze- 
.nie, înviagîndaeăidura snfbcac- 
' tă, echipa noastră- formată din 
Gabriel Moiceenu, Aurel Șela- 
ru, Ion Cesma și Ludovic Za- 
noni, Teușesc să cucerească lo
cul 6 lăsînd în urma lor echipe 
cu renume ca cea a Franței, 
Poloniei, S.U.A., Bulgariei dtc. 
La „Palazzo dello Sp«rt“~ Mir
cea Dobrescu învinge pe bo
xerul brazilian Nevers, iat C«m- 
stantiâ Gheorghiu la categoria 
pană H“ întrece- la puncte pe 
boxerul Williams din Ghana. 
La 40 de km depărtare de 
Roma, pe lacul Albano, Dumi
tru Alexe-ăgor Lipalit se califi
că în finala probei de canoe 
dublu, iar Leon Rotman în 
semifinală, te canoe simplu. 
Tot astăzi -la „Basilica di Ma- 
ssenzio" , luptătorii noștri Dumi
tru Pîrvulescu, Ion Cernea și 
Mihai Schultz obțin primele 
victorii în meciurile de lupte 
clasice.

27 august: Din nou victorie 
la polo. De data aceasta jucă
torii noștri au învins echipa 
Japoniei cu scorul de 4—1. 
Astfel în urma acestui meci îm
preuna cu echipa Italiei, echi
pa noastră s-a calificat în se
mifinalele turneului de polo.

* »« ’ •>» * * *•’' <• f • ■ *4 * • ’
Sporjiua sgvietioi Antofjia- Seredina- a cișligaf două medalii olimpice de 
aur' la, wap. simpla și iuiprettiții cu coechipiera sa Jiaria Șubina 

caiac dublu’

Cel mai mic olimpic
— Bravo Mircea, îmi plaei, la 

.spus Linca. Am auzit că ești un 
mare polisportiv. Cine știe, poate

Vă mai aduceți aminte? Acum 
mai bine de un an s a prezentat 
pe ecranele cinematografelor un 
film de scurt metraj despre cam
pionul nostru olimpic Nicoiae 
Linca. In acest film apare și eroul 
reportajului nostru. Mircea Roger. 
Vă amintiți? Mircea deschide în
cet ușa, bagă puțin capul înăun
tru și întreabă timid.

— Nene Linca, îmi dai voie să 
mă uit și eu ?

In ziua aceea Mircea și-a pus 
pentru prima dată mănușile de 
box în mînă.

■ . + ' - ' '
. iojr și-a execute* partea lui din 

program cu entuziasmul celor 
ce știu că vor pleca în curind 
Intr-un turneu prin țară.

Ansamblul de acordeoane 
s-a prezentat -cu un repertoriu 
bine îngrijit și completat în 
tabără iar artiștii orchestrei 
de mandoline, mari cît mando
linele lor, au fost 1a înălțimea 
cuvenită.

Pionierii din ansamblul de 
dansuri populare au dansat în 
costume pitorești ca niște ade- 
vărați copii din țara Oașului. •

Paff. r
Vâlvătaia focului de tabără, 

ca ud uriaș copac de flacără, 
scria cp lumină o nouă a- 
mintire în jurnalul de va
canță. încep preocupările pen
tru începerea noului an de 
invățămint Se închid jurnalele 
de vacanță și in locul lor sc 
deschid manualele, caietele de 
notițe și maculatoarele Pio
nierii șj școlarii se pregătesc 
să spună : La revedere, va
canță !

M. LĂSTUN

lunii iulie, cu vreo două saptămîni 
după aniversarea celor 13 ani ai 
săi, Mircea a fost selecționat ta 
lotul olimpic. Intr-una din zile 
a fost cîntărit 34 kg. Ce ne fa
cem Mircea? l-au spus sportivii. 
La Roma, la olimpiadă dacă nu ai 
40 de kg nu ne dă voie să con
curăm. Am să mă îngraș, le-a răs
puns Mircea. La fiecare 2—3 zile 
Mircea era cîntărit, șl cu toți se 
bucurau cînd vedea că se îngrașă 
din zl în zi.

lată-ne în ziua de august cînd 
pe aeroportul Băneasa, avionul 
I.L. 18 era gata pentru decolare. 
Printre canotorii romîni care se 
îndreptau spre orașul olimpiadei 
se afla și Mircea Roger. De acum 
toți copiii Romei îl cunosc pe 
Mircea Roger, cel mai tânăr olim
pic. ,

La 25 august pe marele Stadion 
Olimpic Centamila defila mîndrti 
și pionierul Mircea Roger-

La .rugămintea pionierilor ,dte 
.școala ta, publicam mai ios eî- 
teva rînduri din partea lor. 

.> / 7 >»ADU POPA;

Dragă Mircea,
Nici nu-fi închipui di de fe

riciți si n t em că un pionier din 
unitatea noastră se află printre 
miile de concurent! prezenfi 
ta Olimpiada cle.Jp. Roma. My- 

. - - cea, după cite știm Ju ești sin-
ah peste multă vreme vom par- tetlclpa împreună la vreun mare 9^rul pionier care parTmipa In 

Olimpiada. Cînd vorbim despre 
concursurile Qiimpiadei von- 
bim și despre tine. Tu ești și 
prietenul țu colegul nostru. 
Noi tofi te prețuim pentru că 
ești unul dintre cel mai buni 
pionieri din școala noastră. Am 
dori ca Și la Roma sȘ dii tot, 
alît de dirz și hotârît ciim ești 
aici, acasă.

Draga Mircea, atunci cînd 
concurezi qîndește-te c3 la a- 
ceeași cizmă alături de tine 
sînt încă 230 de pionieri care 
la fel ca tine doresc victoria. 

Te rugăm să-fi notezi Intr-un 
carnefel toate impresiile, ca a- 
lunci cînd vii acasă să ne po
vestești cît mai multe despre 
Olimpiadă.

In orice moment socotește-ng 
alături de tine. Mult succes 1

Pionierii unității tale 
Școala de 7 ani nr. 25, 

București.

concurs internațional-..
Dar acum, celor -care nu au vă

suț filmul să le facem cunoștința 
cu Mircea. E mic de statură, roș
covan la față, cu nasul cîrn și 
părul blond, tăiat scurt. La 16 
iunie anul acesta a împlinit 13 
ani. Inimos și isteț cum este s-a 
împrietenit nu numai cu eopili 
din școală dar șl cu sportivii de 
la Dinamo. E nnul dintre cel mal 
buni sportivi ai Școlii de 7 ani 
nr. 25. Știe să înoate de la 6 ani, 
iar de Ia 9 ani a început să des
copere tainele canotajului. De 
multe ori zilele vacanței și le pe
trecea pe malul lacului Snagov 
împreună Cu sportivii dinamoviști. 
Mircea era nespus de fericit cînd 
canotorii ii luau pe ambarcațiu
nile lor șl-1 lăsau să vîslească 
sau să fie cîrmaci la schiturile 
de 2+1 sau 4+1.

De atunci însă au trecut aproa
pe 4 vacanțe de vară și iată că U> 
această vacanță, Mircea, spre mi
rarea tuturor a fost invitat să 
participe la concursurile de veri
ficare ale lotului nostru olimpic 
de canotaj. In timpul concursuri
lor, Mircea s-a dovedit a fi cel 
mai bun cîrmaci cei mai bun 
tehnician, așa că pe la începutul
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' Tata ă ieșit de cu seară în 
Curte și s-a uitat pe cer tn 
.toate părțile.

— Nicule. mi-a zis el, cred 
că mîine o să avem timp fru
mos. Tu să te culci chiar de pe 
acum, fiindcă autobusul pleacă 
la ora .6 dimineața și pînă la 
gară avem nițel de mers.

Am rămas în cameră cu ochii 
ațintiți In întuneric,. spre de
părtări. acolo unde ghiceam că 
se află cei 7 munți ai Vrancei, 
spre care aveam să pornesc â 
doua zi, în zori.

Zorii au mijit pe nesimțite. 
Eu am făcut bine ochi abia în 
autobus. Noroc de tata că che
mase de seara Un taxi care sa 
ne ducă la autogara. In autobus 
era lume multă. Lingă mine 
niște fete cam de vîrsta sorei 
mele mai mari, adică de vreo 
20 de ani, și un om bătrîn cu 
mustață. Tovarășul cel mustă
cios le-a zis :

— Prin urmare, dragele «ie
le, de-acum ^sînteți învățătoa
re...

Ele au dat afirmativ din cap 
și au rîs. Eu mi-âm ciulit ure
chile și mi-am tras picioarele 
mai lîngă fereastră făcîndu-mă 
că privesc afară munții care se 
apropiau. Prin urmare stăm lîn
gă două tovarășe de curînd în- 
vățătbar'

— înainte cu 16 ani, adică 
pînă la eliberarea țării de sul» 
călcîiul hitlerist, spunea tova
rășul mustăcios, despre care 
am aflat că este director de 
școală. în Vrancea existau 
doar cam o sută de cadre di
dactice, Acum >sî»t-. aproape 
300 în peste 60 de școli.

Autobusul Înainta pe 
pentina. Jos, la zeci de metri 
adîncime, se vedea o apă care 
se rostogolea printre bolovani, 
trecînd sprintenă peste ziduri
le albe, de piatră, ce i-au fost 
ridicate în cale ca să-i mai po
tolească furia cu care vine a- 
lungată din munte. Apa aceas
ta, după cum învățasem la 
geografie, se cheamă Putna.

— Iată dragul meu, îmi spu
ne tata, aici este locul unde se 
întîlnește Putna cu Zăbala.

Un asemenea peisaj nu 
mai văzusem niciodată. Munți 
golași, adormiți într-o încreme
nire de piatră, străluceau vi
neții în lumina soarelui care 
abia le trecuse de creste. Peste 
Putna un pod lung de lemn și 
o despicătură în munte prin 
care se încumeta șoseaua. 
Așa este locul ce i se spune 
din veac de veac „Grumaz". 
Putna venea din dreapta, iar 
Zăbala drept din față izbindu- 
se intr-un clocot și o veșnică 
dantelă de spumă albă.

— Pînă acum 10 ani, îmi spu-
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chenni m-

Albastra și-atinsa e ■ 
Nisipul o parcă de tac. 
Adie și freamătă zarea. 
Ca valul ne prindem ta joc

Refren:
Sărim ta val,
Ne cheamă întinderea mării

spre ea;

Ia val bucuria se scaldă. 
Spre saare se-nalță ușor. 
Și glasuri din inima caldă

nl l/Ta,>
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ne i exisau 
drumuri. Cărări șerpuite grâu 
tăiate de pasul cailor nepotr 
coviți și de piciorul oamenilor 
pe deasupra Grumazului de
parte spre Năruja, Nerejii, Re
ghin trecînd în părțile Rîmni- 
cului Sărat și mai încolo, peste 
munți în Tîrgu Săcuiesc, spre 
inima munților. Una din preo
cupările zilelor noastre în 
Vrancea este construirea dru
murilor. Zeci de milioane de 
lei dă statul pentru aceste 
drumuri în construcție.

Ne-am oprit la Năruja. Aci 
este inima Vrancei. De aici în 
sus nu mai merge autobusul. 
Dacă vrem să urcăm spre Ne- 
reju — puteam merge pînă la 
Paltiu cu mașina colectiviști
lor, deasupra pe*sacii doldora 
de qrîu. Camionul colectiviști
lor trecea însă fără oră și mai 
precis, abia spre seară. Am a- 
flat că în Paltiu, în creierul 
munților, se află sediul gospo
dăriei, iar ogoarele cu grîu și 
porumb se află mai jos spre 
poalele munților.

După cum spunea

pehtru prima oară in 
cin< 
gări.---------- --

— Belșugul de pline, dragă 
băiatule, i-a Scăpat pe yrîn- 
ceni, în zilele noastre de în
grozitoarea boală a subalimen- 
tației. Pelagra nu mai există. 
Vecinul meu din autobus, me
dicul șef al raionului Vrancea, 
mi-a spus pe drum că numai 
în anul acesta statul alocă pen
tru sănătatea locuitorilor Vran
cei peste 5 milioane lei, din 
care 1.100.000 lei pentru medi
camentele ce se împart gratuit 
la o populație de 46 mii de su
flete.

Pe la ora prînzului tata s-a 
întîlnit cu un prieten. II chea
mă Mihai Cirlioru și este de
putat în Marea Adunare Națio
nală — cel mai înalt sfat al 
țării.

— Veniți cu mine aici în Nă
ruja, ne-ă invitat deputatul., 
care este un om simplu și bun 
muncitor, să vă arăt ce poate 
face munca omului.

Am trecut drumul și ne am 
aflat în curtea școlii. Nu era 
nimeni la școală fiind vacan- 
ță. Școlarii erau plecați în ta
bără la Soveja, iar directorul 
și profesorii la niște examene.

— Iată, puiule, mi-a zis de
putatul, cum arată un lot ex
perimental al unei școli din 
Vrancea.

Pe mine, ce să vă spun, m-a 
îneîntat. Pe un locușor cam de 
60 m în lățime, de 50,4n în Iun- 

Idvăț^tă grădină. Se 
acblo xoaw x soiurile ' 

de leaume și zarzavaturi, flori 
și trandafiri altoiți de piomeriț 
CȘnâ amjafl^t povestea aces
tei grătlini arh rămas Uimit.

...In primăvară apele Zăba
lei, pe care o vedem în față au 
venit atît de mînioase că au 
potopit curtea școlii pînă la 
scări. Răsadurile din grădină 
au fost făcute una cu pămîntul. 
Cînds-au retras 
rămas doar mîl și pietroa
ie cît pepenii, 
muncă pe colegii mei 
nierii, în frunte cu directorul 
școlii, un profesor tînăr ! Au 
adunat pietrele într-o grămadă 
cît casa, au nivelat terenul, 
l-au săpat și au transplantat 
dip răsadnițe alte plante.

Am plecat spre Tulnici- A'"* 
veam să vedem Bîrseștii, locul 
unde a fost casa babei Vrînă 
cioaia și cascada Putnei. La 
Bîrsești, așezare întocmită pe 
vremea unuia din feciorii Vrîn- 
cioaei, satul e parcă într-o căl
dare. Jur-împrejur munții, a* 
coperiți de cătină și de copaci 
pitici. Pînă acum zece ani erau 
goi goluți. Societățile forestie
re străine au tăiat toți copa- 
'••i din multe părți ale Vrancei

____ _____ ...i istorie X k t 
ind vrînceriii s-au făcut plu: ,
fari. De vreo 7—8 ani.

60 m în 1;
gin*. 
găseau

apele au

Ce mai 
pio-

w ./ rtyrr. & jr

S-a îmbolnăvit marea!
de K.

La mare a sosit îngrijorat
Vn doctor cu halat și fața gravă : 
„Ei, mare, iată-ți iau imediat 
Temperatura, ci îmi pari 

bolnavă". 
Și, încruntat, i-a așezat s«b val 
Vn termometru-n ramă de metal!

Ai numai douăzeci fi două
grade! 

E cazul grav — ești tare anemiată! 
Din zi în zi, temperatura-ți scade, 
Deci, de copil hm vei fi vizitată.

t

Cântec pionieresc 
de ISTVAN VASVARI 

« i
Adia «înt da primăvară 
străbatem halde fi câmpii, 
ai scumpei patrii muncitoare 
noi vrednici fii aricind vom ti.

Hai, pionier I Vino cu noi I 
Ne-ațteaptâ patria, poporul ; 
inima noastră-i un lăstar, 
in ea pulsează viitorul.

Inima noastră-i un lăstar, 
în aa pulsează viitorul.

Cind focul taberei iți stinge 
ți ultimele flăcărui,

și i-au cărat peste mări și țpri. 
Unde nu există cgp#ci/munții 
se macină,' ploile nu mai cad, 
apele îi rod» adînc, adînc, pînă 
în măruntaie. Ce urîte sînt rî- 

" * P>le ! .. « » f " . ; . ’
Cind i-a chemat partidul să

reîmpădurească munții, vrînce- 
nii au venit cu mic cu mare. 
Sute și sute de pionieri au aju* 
tat la sădit cătină și brazi ca 
să rămîaă munții lor dragi ia* 
tro viață veșnic tînără. Peste 
17.000 ha de munți au fost îm-

IOSIF
O rază din fețfeastrs^cerului 
Citi atentă pe rețeta lui}

El ti prescrie mirii; mai mult
Și vîrȘt de vară proaspăt 

s-o-ntremeze.
Să-și fțcă băi călduțe f< picioare 
Și-apoi copiii , ppt t-g viziteze ! 
Dar asta o să'fie, bunăoară.
La anul viitor... oam pe la vară f

ta romîoește de M.

■; I 
*■ •

HM cint void* suim in noapte ;
m zbor spro-noltul ceruhri.

Și după noaptea liniștită, 
cind zorile se vor ivi 
in sunet vesel de trompetă 
noi, pionierii, «om pomi.

In cunot vetol de trompetă 
nei, pionierii, vom pomi.

In romtaește 
CATALINA BUCUR

M

pădurite de la eliberare în- ‘ 
coace.

Am colindat mult prin Vran- •. 
cea cunoscută mie din legen
de ca țara Vrîncioaiei care și-R 
dat 7 feciori pentru a-și apăra 
meleagul de cotropitori. Am 

cunoscut însă o Vrance nouă1, 
în care mîinile oamenilor 
muncii făuresc minuni. Despre 
faptele lor noi se vor crea alte 
legende : legendele muncii li
bere și însuflețite. ?

TEODOR MANDA

Mal în două mutări
CONTROLUL POZIȚIEI | 

alb : Rdtf ; Tf2 ; NeSCet; | 
Cd7; p: dl, el, e5.

negru. Re6; De? :
CbS; p: c«; el.


