
Srilâ
cased

Oamenii muncii din patria noastră au 
primit cu mare bucurie și dragoste fată de 
partid recenta Hotărîre a C. C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri privind creș
terea salariilor unor categorii de oameni 
ai muncii și reducerea de prețuri. Pretu
tindeni în țara noastră, entuziasmul viu 
și dragostea față de partid sînt manifes
tate de către oamenii muncii printr-un sus
ținut avînt în muncă și prin noi succese în 
întrecerea pentru îndeplinirea planului și 
pentru calitate.

In patria noastră se desăvîrșește con- 
struirea socialismului. Socialismul se con
struiește pentru ca cei ce muncesc să se 
bucure de o viață tot mai bună. Sub înalta 
grijă a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Guvernului, viața 
oamenilor muncii din patria noastră este 
din ce în ce mai luminoasă, mai înflori

Vizita în Uniunea Sovietică a delegației de partid
a R. P. Romîne

toare.
Bucuria, seninătatea, încrederea în vi

itor se oglindesc continuu pe fețele oame
nilor muncii. Si e firesc acest lucru. In ul
timii ani, oamenii muncii au luat de nenu
mărate ori cunoștință de noi și noi măsuri 
luate de partidul nostru pentru ridicarea 
nivelului de trai al celor ce muncesc. Ast
fel, sînt cunoscute hotărîrile aplicate în 
anul 1959, privind majorarea salariilor și 
reducerea prețurilor, hotărîri care au adău
gat veniturilor oamenilor muncii un spor 
net de 4 miliarde 700 milioane lei anual. 
In 1960 au crescut din nou salariile cu 
aproape un miliard lei anual și în același 
timp s-au făcut reduceri de prețuri care 
au însemnat încă un miliard lei. Și iată 
că și în acest an, o nouă hotărîre a Comi
tetului Central al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri privind creșterea salariilor 
unor categorii de oameni ai muncii, pre- 
cum și reducerea prețurilor, aduce o nouă 
dovadă că orînduirea noastră socialistă a- 
sigură oamenilor muncii condiții tot mai 
bune de trai, o viață tot mai fericită și îm
belșugată.

Sîmbătă seara a părăsit 
Capitala, plecînd spre Mos
cova, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne, condusă 
de tovarășul Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, care, la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice și a Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
face o vizită în Uniunea So
vietică.

Luni la prînz, delegația de 
partid și guvernamentală a 
R.P. Romîne a sosit la Mos
cova. In gara Kiev, delegația 
noastră a îost întîmpinată de 
tovarășii N.S. Hrusciov și 
Leonid Brejnev, precum și de 
alți conducători de partid 
și de stat sovietici, care au 
salutat cu căldură delegația.

Pe întreg parcursul de la 
gară pînă la Kremlin, popu
lația Moscovei a făcut o de
osebit de călduroasă primire 
solilor poporului nostru.

La sosire în gara Kiev din Moscova
La drum, spre

Zilele frumoase ale vacantei de vară 
Îndeamnă pe multi pionieri și școlari 
să pornească în excursii spre vîrfurile înalte 
ale munților, spre (ărmul însorit al mării.

Marea, munții, delta, întreaga natură, îi 
cheamă s-o cunoască, să-i pătrundă tainele 
și frumusețile, lncîntătoarele peisaje din 
regiunile tării, îmbogățite cu noile con
strucții ale uzinelor, școlilor, blocurilor de 
locuințe, își așteaptă vizitatorii. Iar copiii, 
nerăbdători să le cunoască, au pornit voioși 
la drum, spre frumusețile patriei.

In deltă...

In cinstea marii sărbători de la 23 Au
gust, pionierii din comuna Ștefănești, re
giunea Suceava, pregătesc un bogat pro
gram artistic. Pentru aceasta, pionierii în
vață de pe acum cele mai frumoase cînte- 
ce pionierești, cele mai frumoase poezii 
despre partid și patrie.

• j
300 kg fier vechi au strîns pionierii din 

comuna Nenciulești, raionul Alexandria, 
în orele de acțiuni patriotice. Pe lingă a- 
ceasta, ei se pot mîndri și cu cele 340 kg 
boabe de grîu care au ieșit din spicele a- 
dunate de ei.

120.000 de fluturi generatori de omizi 
au stîrpit pionierii din comuna Coțușca, 
raionul Săveni. Printre cei mai harnici în 
această acțiune au fost pionierii Abaiasel 
Aneta, Slădaru Rodica, Julei Georgeta. 
Humelnicu Emil și Simirad Gheorghe.

Pionierii din comuna Ighișu Vechi, re
giunea Brașov, se îngrijesc cu drag de as
pectul frumos al școlii și al căminului cul
tural din comună. Pînă acum au amena
jat rondurile, iar florile sădite le stropesc 
cu regularitate. Vor să fie toate înflorite 
la marea sărbătoare.

Aproape o sută de pionieri de 
Ia Casa pionierilor din orașul 
Buzău, au făeut o frumoasă 
excursie. Cîteva zile, copiii s-au 
plimbat pe cărările apelor, au 
cunoscut sate pescărești, au legat 
prietenii cu pionierii care lo
cuiesc pe malurile Dunării.

In excursia aceasta, copiii au 
văzut multe locuri noi și cu acest 
prilej mulți dintre ei și-au mai 
îndeplinit încă una din condițiile 
pentru primirea distincției pio
nierești. Zilele de vacanță petre
cute în deltă se încheiau seara, 
în jurul focului de tabără. O dată 
cu flacăra, se înălțau tot mai sus 
și glasurile pionierilor într-un 
imn de mulțumire partidului, 
pentru neuitatele zile ale vacan
ței.

La Cluj
Pe lingă frumusețile văzute în 

grădina botanică, pionierii din 
comuna Gîrbova de Jos, raionul 
Aiud, au vizitat și marea fabri
că de încălțăminte „Ianoș Her- 
bak". Aici au mers prin cele mai 
importante secții și au urmărit 
munca pielarilor, a cizmarilor. 
Mare le-a fost mirarea cînd au 
văzut că aproape în fiecare mi
nut muncitorii dau cite o pere
che de pantofi gata. Dar lucruri 
noi pentru ei, deosebit de intere
sante, au văzut și la întreprinde
rea de fabricare a porțelanului, 
și în alte întreprinderi din oraș.

Pionierii din comuna Gîrbova, 
din orașul Buzău, ca și cei din. 
întreaga țară de altfel, vor purta 
mult timp în minte amintirile 
dragi din excursiile lor prin țară.



Se pregătesc pentru 23 August

LA PALATUL
PIONIERILOR

De la poalele dealului Co- 
vurluiului, se ridică un fuun 
alburiu. Apoi, apar flăcărui 
vesele, jucăușe. O vreme e li
niște, dar pe urmă glasurile 
cristaline ale pionierilor um
plu valea. Pentru toată lumea 
din comună sînt bine cunos
cute și focurile de tabără cu 
flăcările care suie spre cer, și 
cîntecede entuziaste ale copii
lor. A devenit o tradiție în 
Tîrgu Bujoru, regiunea Galați, 
ca pionierii să întîmpine 
marea sărbătoare a poporului 
nostru, 23 August, ziua elibe
rării patriei de sub jugul fas
cist, cu noi succese, cu cîntec 
și veselie. La a 17-a ani
versare, colectivul de condu
cere al unității a holărit să or
ganizeze din nou un foc de ta
bără. Va fi și mai frumos ca 
acela de anul trecut, care a 
fost mai frumos ca acela de 
acum doi ani. Fiecare 23 Au
gust aduce poporului noi 
bucurii, și ei, pionierii, vor să 
organizeze festivitatea cit mai 
interesant. Seara, strînși 
roată în jurul focului, vor as-

culta cuvintele tovarășului 
Ionel Diragu, prim secretar al 
Comitetului raional U. T. M. 
Evocarea mărețului eveniment 
de la 23 August 1944, a mun
cii neobosite a oamenilor 
muncii pentru o viață mai bu
nă, va trezi în mintea fiecă

în jurul focului. Unii, vor po
vesti despre viața de școlar, 
alții despre tabăra regională 
în care au fost în timpul verii. 
Cu toții vor interpreta cîntece 
și poezii dedicate partidului 
nostru, patriei socialiste. E 
semnificativ chiar titlul cînle-

ruia recunoștință pentru viața 
nouă pe care o duc la ei aca
să, la G.A.C., faptul că nu de 
mult în localitate a apărut o 
școală medie, nou construită, 
că au primit gratuit manua
lele școlare, și cîte altele. De 
altfel, aceste gînduri se pre
gătesc să și le exprime chiar

O zi la Palatul pionie
rilor din București. Aici 
nimeni nu se plictisește. 
Activitatea pionierească 
e atît de interesantă... Mai 
întîi, să fim spectatori. 
Pe scena teatrului de va
ră e serbare (foto 1). A- 
poi... într-un iureș vije
lios cobori, cobori! După 
cum vedeți, unul din 
locurile îndrăgite ale pio
nierilor este și bazinul 
de înot și mai ales tobo
ganul (foto 2). Acum fa
ceți liniște. Ssst! Se joa
că șah (foto 3).

Și de-ar fi să vă dăm 
și alte imagini din acti
vitatea ce se desfășoară 
la Palatul pionierilor, nu 
ne-ar ajunge această pa
gină. Convingeți-vă sin
guri vizitînd tabăra de la 
Palatul pionierilor.

E vară. Soarele dogorește 
puternic. Snopii sînt așe
zați în clăi, iar clăile aco
peră cit vezi tot cîmpul. Intrăm 
în comună. Liniște. E liniște 
pentru, că, în primul rînd, nu 
se aud glasuri de copii. In 
curtea internatului Școlii de 7 
ani din comuna Gilău, raionul 
Huedin, descoperim totuși o 
pionieră. Stă de gardă la dra
pel. Întrebată, ea face un semn 
binevoitor în sus, spre dealuri. 
Să-i căutăm pe ceilalți pio
nieri. Iată, mai întîi cîteva as
pecte din programul taberei 
locale de pionieri din comună : 
adunări cu temă ,,Ce meserie 
ne vom alege ?“, ,,23 August, 
începutul vieții noi", „Scriito
rii romîni contemporani cîntă 
copilăria noastră fericită". Con
curs „Drumefii veseli", „Ziua 
poeziei și clnlecului", vizită la 
gospodăria agricolă colectivă 
din comună, excursii, ziua jo
cului și a veseliei.

Dacă urcăm pe un deal spre 
clădirea masivă a școlii agri
cole din comună și ne oprim 
într-o poiană răcoroasă, stră
juita de brazi pe cit de înalți 
pe atît de bătrîni, ne vom în- 
tîlni cu prietenii noștri. Se aud 
strigăte de veselie. Pioniera 
Lazău Lucia sprintează- verti
ginos. După ea, Lăpuște loan, 
Mayer Dumitru, Vinze* Elisa- 
beta și ceilalți pionieri, toți 
mai mici de statură, abia se 
țin. „Ce să-i faci, cu pașii ei de 
un metru nu poți să te puii , 
declară la sfîrșit Dumitru.

S-au adunat apoi, deoarece 
urma o mică șezătoare menită 
să-i ajute să se pregătească 
pentru a îndeplini o parte din 
condițiile distincțiilor pionie
rești. Au cîntat cîntece patrio
tice, au recitat poezii închina
te partidului și patriei, au po
vestit despre sărbătorile clasei 
muncitoare. La urmă, s-au așe
zat în poiana citind molcom 
întîmplarile pline de minunății

cului cu care se pregătesc să 
deschidă festivitatea : „Partid, 
părinte al bucuriei". Dumitra- 
che Ilinca a început să învețe 
poezia „Partidului" de Mihai 
Beniuc iar Vlad Stela și 
Șufaru Magdalena pregă
tesc poezii închinate par
tidului nostru drag, patriei 
socialiste. Se pregătesc și 
noi dansuri populare roniî- 
nești. Vasilache Ion și Cazacu 
Liliana au o surpriză. Cei din 
Bujoru n-o știu, dar vouă, ce
lor care nu veți putea parti
cipa la foc, pot să v-o spun : 
învață un dans sovietic.

Programul artistic ce se va 
desfășura la focul de tabăfp 
organizat în cinstea lttm% 
August va fi frumos. Acest lu
cru ni l-a .dovedit pregătirile 
ce se fac. v

GETA COSTIN

Coborîș cu..o
bucluc

dintr-o poveste de Petre Ispi- 
rescu-

*
E vara, e vacanta. Pionierii 

din comuna s-au dus pe miriște 
să siringă spicele de grîu, 
pregătesc un frumos spectacol 
artistic, se scaldă voioși in 
apele line ale Someșului, 
străbat dealurile din împreju
rimi descoperind noi drumea
guri pentru excursii, își a- 
rată priceperea lor dînd ajutor 
la gospodăria agricolă colecti
vă din comună. Zi de zi, au alt 
program — și fiecare program 
le oferă satisfacție, odihnă plă
cută, îndeletniciri interesante 
și folositoare, surprize nenu
mărate.

Vacanța pionierească se des
fășoară din plin.

M. 1MACONU



SURPRIZĂ1
in curtea Școlii de 7 ani nr. 

1 din Turnu Severin, străjuieș
te, asemenea unui vajnic ostaș, 
un copac baîrîn- Crengile i se 
întind dincolo de marginile 
gardului, aduetnd umbră și ră
coare și micilor locatari ai Că
minului de copii „Ana Ipates- 
cu". Asemenea copacului ce Ie 
unește curțile, asemenea trăi- 
niciei și puterii sale, s-a legat 
prietenia între pionierii Școlii 
nr. 1 și copiii de la cămin.

Aici, la Școala nr. 1, își des
fășoară activitatea tabăra loca
lă de pionieri. Și, așa cum era 
și firesc, la una din frumoasele 
șezători organizate de ei i-au 
invitat și pe micii prieteni. Dar 
nu mică le-a fost mirarea cînd 
la locul special amenajat pen
tru serbare și-a făcut apariția 
un șir disciplinat de mici și 
drăgălași spectatori, îmbrăcați 
în costume naționale.

Micii spectatori nu și-au dez
văluit taina decît abia spre 
sfîrșitul serbării. Pînă atunci, 
au ascultat cu mare atenție co
rurile pionierești, au aplaudat 
cu entuziasm cintecnl „Parti
dul", interpretat de Cîtu Ioana 
și au fost însuflețiți de patosul 
cu care Preda Elena, președin
ta unității de pionieri, a recitat 
„Cîntec de 
de Marcel

Dar iată, 
acum spre 
loc de scenă ? Sînt chiar., 
peții! Dansul lor începe vesel, 
săltăreț. Dans popular româ
nesc, executat cu atîta măies
trie, vioiciune și avînt îneît, 
putea stîrni admirația unor e- 
chipe profesioniste.

Abia mai tîrziu am aflat tîl- 
cui acestei surprize. De Ziua 
internațională a copilului, pio
nierii și elevii Școlii de 7 ani 
nr- 1 au fost în vizită la cămi
nul „Ana Ipătescu". O dată cu 
un frumos program artistic, 
pionierii le-au oferit micuților 
o mulțime de jucării. Iar copiii 
au ținut minte. Și au dansat cu 
dragoste la tabăra locală, ca 
pentru prieteni.

leagăn al Doncăi" 
Breslașu.
cine șe îndreaptă 
podiumul ce ține 

... oas-

ADA SIMIONESCU I. MITROI

GOSPODRRIR RGRICOLR (ftlLECTIVR

După mai multe zile de dru
meție prin cîteva comune ar
delene, deunăzi am poposit în 
comuna Berthelot din regiunea 
Hunedoara. In drum spre tabă
ra locala, ne-am întîlnit cu un 
grup vesel de copii care toc
mai se întorcea din excursia 
făcută la minele Boița, După 
ce tovarășa instructoare supe
rioară Văduva Elena ne-a po
vestit despre nenumăratele ac
țiuni organizate în tabăra loca
lă, ne-a spus ■

— Ar fi bine să scrieți în 
gazetă despre cît de mult iu
besc copiii din comuna noastră 
gospodăria colectivă. Cît îi 
ziulica de mare, pe majorita
tea dintre ei îi poți vedea fie 
pe la grajduri ajutînd la hră
nitul și adăpajtul animalelor, 
fie pe la păsări, fie pe cîmp. 
Zilele trecute, fără să ne anun
țe cineva, mai mulți copii au 
venit la mine și mi-au spus :

Uf, caidurile După plaja, 
dușul te înviorează.

se

cu-
sau

sub

ra o seară cu luna și cu 
cîntec de greieri în sur
dină. Tovarășul profesor 

de științe naturale Dumitru 
Enciu pleca spre casă. Pe lo
tul experimental observa o lu
mină de lanterna. Curios, 
apropie. Cine credeți ca era î 
Pionierul Maița N. Constantin 
de la Școala de 7 ani din co
muna Amara.

— Ce faci aici, Maița ?
— Ma uitam la altoiul aces

ta, tovarășe profesor. Sînt 
rios să văd dacă se prinde 
mă face de rîs !

încă din toamna trecuta,
conducerea profesorului de ști
ințe naturale, pionierii au pre
gătit lotul experimental. După 
ce au aranjat răsadnițele,
au început să aștepte cu
nerăbdare primăvara, sa vadă 
cum se vor dezvolta plantele 
sădite de ei. Ei au aclimatizat 
plante din U.R.S.S., Danemar
ca și din alte țări. Din Uniunea 
Sovietica au primit diferite so
iuri de roșii, varza și vinete. 
Chiar și unele plante mai rare 
pentru clima țării noastre au

— Tovarășă instructoare, 
mergem și noi 
recoltatul 
dus, Sa-i 
Laurențiu, 
Cleb Ion, Lăpugeanu Cornel, 
cu cîta tragere de inima mai 
lucrau la recoltarea legumelor 
din grădina gospodăriei- Tot 
pionierii au fost aceia care au 
ajutat gospodăria la prășitul 
porumbului. Ei singuri au smuls 
buruienile de pe mai bine de 
4 ha de rapiță. Dar cîfe nu fac 
copiii noștri! Dacă aveți timp 
treceți și pe la livada gospo
dăriei. Toți pomii fructiferi, ti
neri, au fost plantați de copii 
asta-toamnă. Dacă acum ei sînt 
așa d bine

Să 
să ajutăm ia 

cartofilor. Și ne-am 
fi văzut pe Parau 
Păsculescu Doina,

Pentru zilele de vacanță, 
pionierii din regiunea 
Suceava și-au propus 

în programele lor de activi
tăți multe acțiuni frumoase și 
interesante. Printre acestea au 
trecut și organizarea diferite
lor excursii în țară, cu scopul 
de a cunoaște eît mai multe 
realizări ale regimului nostru, 
frumusețile patriei dragi. Una 
din cele mai interesante ex
cursii a fost făcută de pionie
rii din raionul Botoșani.

Primul popas pe care l-au 
făcut a fost în orașul Cluj. 
Aici, printre altele, au vizitat 
și frumoasa grădinii botanică. 
Și-au continuat apoi drumul 
spre Hunedoara, unde au vi
zitat Combinatul siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", 
cartierul nou al Hunedoarei 
și noul teatru. După ce la 
Călimănești au admirat fru
moasele peisaje ale localită
ții, s-au îndreptat spre Bra
șov pentru a vizita noile

------------------------- <>9<>-------------------------

Micii naturaliști din Amara
fost aclimatizate. Astfel susanul, 
batatui din China, fasolea u- 
riașă etc. Multe cuiburi de ro
șii poartă emblema : „Altoite 
și îngrijite de pionierul Maița 
N, Constantin". Maița N. Con
stantin 
tințele 
Are de 
gronom.
tele gospodăriei agricole co

la o 
agro- 

se lasă

și-a îmbogățit cunoș- 
de științele naturale

gînd să
Tatăl său. președin-

devină a-

vacantei, vine pentru 
lotul experimental, 
i-a promis ca, după 
întoarce de la școa-

SăU
va
va aduce un briceag de 
Și cu cîta nerăbdare îl

lective, este plecat 
școala de cunoștințe 
tehnice. Dar nici fiul nu 
mai prejos. împreuna cu prie
tenii lui cei mai buni, Petre 
Iancu și Soare Nicolae, acum, 
în timpul 
a îngriji 
Tatăl 
ce se 
la, îi 
altoit.
așteaptă Maiță 1

Și încă un lucru important : 
cele 7.000 fire de răsaduri de 
legume dintre cele mai produc
tive obținute de pionierii din 
Amara, au și fost predate gos
podăriei colective.

dezvoltați, apoi aceasta se da- 
torește tot pionierilor noștri, 
în zilele mai secetoase după 
asfințitul soarelui, ei au cărat 
apă cu gălețile și iu udat tul
pina fiecărui pom.

— Dar la strînsul spicelor ați 
fost ?

Pionierii din regiunea Suceava 
în excursie prin fără

realizări ale orașului, uzinele 
de tractoare „Ernst Th&l- 
rnann" și uzinele de autoca
mioane „Steagul Roșu“... Au 
trecut apoi prin orașul Sinaia, 
au poposit la Cimpina și 
au vizitat Muzeul Dof- 
tana. Apoi au admirat Capi
tala patriei și Palatul pionie
rilor. Coloritul viu al minu
natelor blocuri de pe litora
lul Mării Negre și intllnirea 
cu marea le-au prilejuit co
piilor multe bucurii. Ulti
mul popas pe care l-au făcut 
micii excursioniști a fost in 

pio- 
care, 
venit 

a-

nu
să fie mai prejos

DAN POPA

Se clatină pluta ?! încă nu, dar 
nu-i nimic. Tocmai aceasta aș
teptare face farmecul pescui

tului !

— Da. In perioada recoltării, 
copiii noștri au fost aproape în 
fiecare zi pe miriști/ la adunai 
de spice. Am strîns o grămadă 
de grîu, peste 400 de kg. De 
fiecare dată însă/ atunci cînd 
am fost la strînsțil spicelor, în 
pauza de la amiază, pionierii, 
prezentau colectiviștilor și un 
mic program artistic. Avem o 
brigada artistică care se bucu
ră de . mult succes în fața co
lectiviștilor. Adeseori, în pro
gramele ei, brigada cînta atît 
succesele, obținute de gospodă
rie, cîl și pe fruntașii ei.

Ajunși în curtea școlii, îna
inte de începerea concursului 
de atletism, tovarășa instruc
toare superioară ne spuse :

— Sa știți, aș dori tare mult 
să scrieți! despre tot ce v-am 
povestit. Copiilor noștri le este 
tare draga gospodăria colecti
vă, sînt dornici să contribuie, 
după puterile lor, la înflorirea 
ei. Se pregățesc de pe acum să 
devină colectiviști destoinici, 
pricepuți.

orașul Galați, cu așezarea 
sa pitorească, cu frumoasele 
și noile sale construcții care 
rămin de neuitat vizitatorilor.

Călătoria aceasta a consti
tuit pentru pionierii din Bo
toșani un nou prilej de a cu
noaște frumusețile și bogății
le patriei.

Astfel de excursii au mai 
organizat și pionierii din co
muna Dărmănești, cei de la 
Casa pionierilor din Rădăuți 
și din multe unități de pio
nieri din regiunea Suceava.

M. GHERASE

Pescarii 
amatori

Trenul a oprit, greoi, în 
gara Lugoj. Peronul s-a 
umplut de lume. Prin mul
țimea aceasta i-ai fi putut 
vedea și pe cei șase 
oieri din Caransebeș 
duminică 16 iulie, au 
la concursul pescarilor 
matori. Erau cU toții emo
ționați... Doar reprezentau 
raionul Caransebeș și 
doreau 
decît reprezentanții Lugoju
lui sau ai Timișoarei.

Cu toții au pornit spre 
locul stabilit. Pe malul Ti
mișului, reprezentanții Ti
mișoarei, ai Lugojului erau 
deja prezenți. Ora 9 fix... La 
fluierul arbitrului, concu- 
renții au aruncat undițele 
în apă. Concursul a avut 
trei reprize a cîte 20 de 
minute fiecare.

Liniștea se așternu peste 
tot. Iată, acolo, o plută s-a 
scufundat în apă. Bucuria 
a luminat chipul concuren
tului și a mulțimii de spec
tatori ce veniseră la con
cursul pionierilor. Din nou 
s-a auzit fluierul arbitru
lui. Și iată-i pe concurenții 
noștri în fața cîntarelor. 
Alte emoții... Rînd pe rînd 
li s-au cîntărit peștii prinși. 
Peste puțin, juriul con
cursului și-a spus cuvîntul :

Locul I pe echipe a fost 
ocupat de pionierii din Lu
goj. Locul II pe echipe I au 
ocupat pionierii din Ca
ransebeș. La individual, au 
cîștigat pionierii Bănăduc 
Gheorghe și Tocaci Dumi
tru din Caransebeș.

GINA SÎRBU
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Fetita nu mai putea de bucu

rie. își întîmpină tatai reîntors 
de la munca, neobișnuit de ve
sela. De altfel, și tatai ei era 
bucuros.

— Tăticule, bine ai venit —• 
ai citit, tăticule, ca o sa ți se 
mărească salariul ?! Mi-a aratat 
mămica ziarul.

— Am citit, am citit...
Săndulescu își lua fetița în 

brațe. Ea se agață de gîtul lui 
și-l săruta pe obraz șoptindu-i:

— Te așteaptă și mămica. 
Toată ziua am vorbit amîn- 
două. Am ajutat-o la bucătărie 
și mi-a spus că azi mergem să 
ne cumpărăm o mașina de cu
sut.

Gabriela este pionieră, elevă 
în clasa a IV-a, ia Școala de 7 
ani nr- 62, București.

Ea era gătită sa plece în o- 
raș.

După ce tatai o lasă jos, ea 
îl apuca de mina și-i zise se
rioasa, dar rugătoare:

s Tăticule, acum avem bani 
mai mulți.-. N-ai vrea sa-mi 
cumperi și mie o minge și un 
crocodil... ca sa le am în tabără 
la mare ?

— Lasă că o să mergem îm
preună și-o sa vedem.

întreaga familie se pregăti sa 
plece în oraș.

S-au oprit toți trei la Maga
zinul copiilor, la raionul de 
materiale foto-sport In vitrine
le strălucitoare se afișaseră

Ml LI A
noile prețuri reduse. In rafturi, 
mărfurile erau așezate într-o 
ordine desavîrșita și-și aștep
tau cumpărătorii.

După ce cîntârî cu privirea 
cîteva mingi, Gabriela își ale
se una de culoare roșie. Apoi

ceru un colac în formă de 
crocodil, de culoare galbenă. 
Nu mai putea de bucurie- Mama 
ei o ajuta sa-și duca jucăriile.

Urma acum rîndul tatălui 
sa-și cumpere...

— Sa mă lași să-ți aleg eu 
pantofii, tăticule, îl ruga Ga
briela. Da, mă lași, tăticule ?,

Bineînțeles ca o lașa : fetița 
știe ce fel de pantofi îi plac 
tații. După cumpărare Gabrie
la făcu un calcul în minte și 
zise rîzînd, entuziasmata de 
descoperire :

•— Tăticule, pantofii te-au 
costat mult mai ieftin- Și asta 
face aproape cit ai dat pe min
gea și crocodilul meu. Așa 
ca... n-ai dat nimic pe jucă
rii : le-ai luat din reducere...

Urma rîndul mamei. Aci era 
mai complicat. Maria Sandu- 
lescu trebuia sa-și cumpere o 
mașina de cusut și pe asta n-o 
mai putea transporta cu bra- 
țele. Și-apoi alegerea o făcu
ră după mai multa chibzuință. 
Bucuria familiei a fost aci și 
mai mare. Pe mașina de cusut 
au dat cu aproape 500 lei mai 
puțin!

După ce aduseră un furgo- 
net de transport, așezară cu 
grijă mașina în el, fetița luă 
loc în cabină lîngă șofer, iar 
tatai și mama se urcară să su
pravegheze mașina cumpărată.

Cei doi soți se priveau în 
ochi tăcuți, zîmbind, în timp ce 
fetița lor își supraveghea o- 
biectele prin geamul din spate 
al cabinei.

Ca și tuturor oamenilor mun
cii, partidul a adus, prin noile 
reduceri de prețuri și ridicarea 
salariului, o bucurie nouă și în 
familia lor.

N. BULGARU

ZIUA MARINEI

Fie că fața mării este netedă și strălucitoare, fie că vîntul ridică valuri uriașe, pe vreme bună sau rert., 
curajoșii marinari militari, in frunte cu comuniștii sînt totdeauna la datorie. lns<ușindu-și necont^' 
măiestria militară, ei dovedesc astfel hotărârea fermă de a apăra cuceririle poporului nostru muncitor, 

de a veghea la pacea și liniștea patriei dragi.

Micii cumpărători se bucură: s-au ieftinit doar și rechizitele 
școlare !

Ipt&bl

I

De obicei, la ora cînd pornesc colectiviștii la lucru, 
copiii lor sforăie cu cearșaful tras pe nas, lîngă fereastra 
deschisă larg. Dorm mai mult... „ca să crească mari". Dar 
și pentru că, pur și simplu, se află în vacantă. Așa se în- 
tîmplă în fiecare dimineață, dar...

— Ai aflat și tu, Ștefan ?
— De-aseară știu, l-am auzit pe tata vorbind cînd s-a 

Întors de Ia gospodărie. Chiar în dimineața asta se fac 
șănțulețele și se dă drumul apei în porumbiște...

Și în cîteva clipe, în pragul caselor, pe drumul umed 
de rouă dimineții, apar capelele ciufulite ale copiilor. Cu 
săpăligi la spinare, cei mai mici cu mîinile goale, se în
dreaptă spre marginea satului, la cîmp, la „izvoare".

Departe, în porumbul crescut în linii paralele, nici un 
om! Firele de apă, prinse parcă înîntrecere, aleargă gră
bite de la lujer la lujer, pe lîngă rădăcină, gîlgîind.

— Să știi că am venit degeaba, spune cu amărăciune un 
copil, azvîrlind săpăliga din mină.

■.— Nicidecum. Uite!...
— Aici, veniți aici la parcela cu sfeclă! se aude o 

voce groasă. Pe dig, sprijinit pe coada sapei, un om înde
sat, cu fata negricioasă, arsă de vînt. Vasile Tache, șef de 
echipă.

Cu săpăligile pe urmele rarițelor, alături de colecti
viști, copiii adîncesc în grabă șănțulețele. Săpăligile se 
înfig rînd pe rînd în pămîntul reavăn, tot mai mult se lun
gesc șănțulețele printre tufele de sfeclă.

Nu cu multă vreme în urmă, izvoarele existente acolo, 
la marginea satului, își iroseau apa în hățișuri crescute 
anapoda, se bălăceau ratele în ele. Și ce și-au spus colec
tiviștii : să le folosească, să le pună la treabă. Mai întîi 
au amenajat un iaz de cîteva hectare pentru pește, apoi 
apa altor izvoare au folosit-o la irigarea grădinii de 
zarzavat, au udat vreo zece hectare cu porumb și acum au 
început și cu sfecla de zahăr. Fruntașe în acțiunea de iri
gare de la gospodăria colectivă din Livedea, raionul Ur- 
ziceni sînt echipele conduse de comunistul Vasile Tache și 
Tudor Ene.

★
O oră mai tîrziu, pe marginea lacului — zarvă, rîsete. 

Aceiași copii care au dat ajutor colectiviștilor la irigarea 
sfeclei de zahăr. Soarele s-a înălțat de-o suliță pe cer, 
încălzind apa: numai bună să se azvîrle copiii în ea, să-și 
încerce puterile și iscusința Ia înot. Să se bucure- Merită, 
că doar au făcut treabă bunăI

AL. DINU IFRIM

Peisaj din portul Constanța
Cînd, dis-de-dimineața, fața 

roșcata a soarelui apare ve
sela deasupra marii, constata 
cu mirare că portul e de mult 
trezit. De-a lungul cheiurilor, 
ca niște ciocuri mari de barză, 
brațele macaralelor prind cu 
dibăcie greutăți mari, lăzi 
pline, pe care le încarcă și 
descarcă din vagoane în va
poare. Aici totul e mecanizat 
— docul plutitor, macaralele 
mobile și puternice... Oamenii 
din port, marinarii înnegriți de 
soare, în maiouri albe, se miș
ca cu vioiciune...

Dar iată că pe mare, în de
părtare, se zărește mica, mica, 
o navă. Se apropie și devine 
tot mai impunătoare. Plutește 
ca o lebădă uriașă. Este vasul 
„Transilvania". La pupă, dra
pelul romînesc flutura voios. 
Fluierul puternic de sirena a- 
learga spre cheiul portului. El 
cheamă astfel pilotul 1-a bord. 
De îndată, de la cheiul portului 
se desprinde un vas mic cu 
motor — pilotina. Ea înaintea
ză cu repeziciune. Ajunsa lin

gă vas, se oprește. Pe cheiul 
vaporului sare sprinten pilotul. 
Salută. Marinarii, îmbrăcați în 
bluzele lor strălucitor de albe, 
cu beretele pe cap, răspund 
salutului- Alături, cu ochii 
strălucitori și pielea oacheșă, 
ținînd mîna la chipiu, sta drept 
comandantul vasului, tovară
șul Titus Stănescu. Pilotul 
chemat la bord, după o veche 
tradiție marinărească, ia co
manda vasului și-l conduce în 
port. Acostează. Din sala de 
mașini iată că apare tovarășul 
Constantin Folescu. El este 
mecanicul vasului. Zîmbește 
fericit tovarășilor. Și lui i se 
datorează faptul că drumurile 
lungi pînă în Egipt, Grecia, 
Italia sau Uniunea Sovietica, 
au decurs în cele mai bune 
condițiuni. Dar sînt mulți 
marinarii despre care se 
pot povesti lucruri minunate, 
fapte de vitejie. Fie că ei lu
crează în port, în diferite sec
ții, fie că poartă vasele cu pa
vilionul romînesc încărcate cu 
mărfuri pentru schimburi co
merciale sau pasageri peste 
mări și oceane, ei fac ca faima 
patriei noastre să ajungă în 
multe țări.

...Cînd se lasă seara, portul 
Constanța apare ca un oraș 
de lumini. Vasele stau calme, 
acostînd. Marinarii, afară de 
cei de cart, sînt liberi. Ii poți 
găsi fie la club, fie la specta
col, fie la repetiția echipei lor 
artistice, fie stînd de vorba 
prietenește. Iar dacă ai să in
tri în vorba, și-ai să-i întrebi 
despre munca lor, vor începe 
prin a-ți spune că nu exista 
meserie mai frumoasa...

E. DONOSE



T. 
X fiul
fupnalistului

Pentru muncitorii de la
furnale, pionierul cu ciu
lul bălai căzut pe frunte, 
devenise o bună cunoș
tință. Toți știau căi 
cheamă Mihai, că este 
fiul furnalistului Szabo 
Andrei. Se obișnuiseră 
să-l vadă cum le urmă
rește cu ochi curioși 
munca, cum se bucură 
alături de ei pentru fie
care șarjă. 11 îndrăgeau 
mai ales pentru că-și pu
sese în gînd să devină și 
el un bun furnalist ca și 
ei, ca și tatăl lui. Atunci, 
unii au zîmbit aflînd do
rința lui Mihai...

Anii au trecut. Jn- 
tr-urp din zile, pe poarta 
uzinelor „Victoria-Calan" 
regiunea Hunedoara, a 
intrat un tînăr înalt, 
blond și nerăbdător, s-a 
îndreptat spre furnalul 
doi. Aici, oamenii mun
ceau cu încordare. Se 
pregăteau să dea o nouă 
șarjă. Iată, primele sein- 
tei au izbucnit. Șuvoiul 
incandescent de fontă 
înainta pe canal răspîn- 
dind o căldură puternică. 
De Ia locul său, bătrînul 
furnalist Szabo urmărea 
cu atenție munca, fără să 
observe că tînărul înalt

'Tjinezețta- tte e

e

e

Moscova, dimineața zilei de 
25 iulie..- Ceasornicul din ve
chiul turn „Spaski" răsuna 
solemn vestind orele 11. Ora 
cînd solii tineretului iubitor 
de pace din întreaga lume 
și-au dat întîlnire sub cupola 
strălucitoare din Sala Coloa
nelor.

Cuvintele cunoscutului imn 
— „Tinerețea ne e dragă“ — 
au răsunat mai solemn și mai 
înălțător ca oricînd în aceste 
clipe emoționante.

în numele tinereții, al priete
niei și păcii, acești soli au par
curs mii și mii de kilometri, so
sind aici de pe cele mai înde
părtate meleaguri, de pe toate 
continentele.

De la înalta tribună a Foru
mului, tinerii veniți de pe toate 
meridianele și-au exprimat 
cu sinceritate sentimentele, 
și-au spus răspicat cuvîntul.

Marea dezbatere a Forumului 
s-a inaugurat cu referatul lui 
Serghei Pavlov în legătură cu 
înțelegera reciproca, coope
rarea și coexistența pașnică. 
SeTghei Pavlov a subliniat efor
turile poporului și tineretului 
sovietic pentru victoria păcii, 
pentru zădărnicirea uneltirilor 
războinice ale cercurilor impe
rialiste. Arătînd că tineretul 
din diferite țări devine tot mai 
mult o forța activă, reprezen
tantul tineretului sovietic a 
subliniat meritele în acest do
meniu ale tineretului din Cuba, 
Africa și a relevat marea am
ploare a acțiunilor tineretului

din Franța, Anglia, Italia și din 
alte țări pentru apărarea păcii 
în lume.

Participanții la Forum au 
contribuit cu mult interes ia 
desfășurarea lucrărilor, aducîn- 
du-și contribuția lor însufle
țită, fie că a fost vorba de 
problema coexistenței pașnice, 
de dezarmare, de tema luptei 
împotriva colonialismului și 
imperialismului, pentru inde
pendență naționala, sau în le
gătură cu drepturile și îndato
ririle tineretului în societate.

De un mare interes din 
partea participanților la Forum 
s-a. bucurat contribuția delega
ției tineretului romîn. Tovară
șul Virgil Trofin, prim se
cretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Muncitor, a subliniat 
poziția fermă a tineretului 
romîn ca și a întregului nostru 
popor în apărarea păcii, a 
reamintit propunerile pe care 
țara noastră le-a făcut în 
scopul realizării unor înțele
geri regionale, pentru relații 
de buna vecinătate între state 
cu sisteme social-politice dife
rite, precum și pentru promo
varea în rîndurile tineretului a 
ideilor păcii, prieteniei și res
pectării reciproce între po
poare.

în comisia consacrata pro
blemelor educării tineretului, 
tovarășul Virgil Trofin a pre
zentat referatul „Educarea tine
retului în spiritul păcii, priete
niei și respectului fața de alte 
popoare". Tovarășa Elena 
Poparad Mantho, secretar al

C.C. al U.T-M., a prezentat în 
cadrul comisiei „Tineretul 
și dezarmarea” un referat pe 
tema „Importanța acțiunilor pe 
plan regional pentru crearea 
zonelor păcii și pentru dezvol
tarea relațiilor de bună vecină
tate". Sînt teme care au stîrnit 
un viu interes în rîndurile par
ticipanților la Forum, și ele re
flectă dorința de pace a între
gului nostru popor, pentru înțe
legere între popoare.

dzaqă...
Solii tineretului iubitor de 

pace sosiți la Forumul Mondial 
al Tineretului, desfășurat la 
Moscova, și-au spus cu hotărî- 
re cuvîntul în sprijinul înțele
gerii reciproce, pentru priete
nie, pentru pace în lumea în
treagă. Și ei, tinerii cărora ti
nerețea le e draga și scumpă, 
nu numai că și-au spus cu ho- 
tărîre cuvîntul, dar îl vor râs- 
pîndi mai departe, pe toate me< 
ridianele !...

Aici, la umbra pă
durilor de pini a prins 
să se ridice un adevă
rat orășel pionieresc 
— „Artekul" pămîntu- 
rilor desțelenite unde, 
începînd cu vara a- 
ceasta, mii de pionieri 
sovietici își vor pe
trece frumoasele zile 
de vacanță făcînd in
teresante excursii în 
pădure, plimbîndu-se

Se apropie de el.
— Tată, ani sosit, spuse 

tînărul bucuros. Sînt tri
mis să lucrez aici, cu voi, 
chiar așa cum mi-am do
rit...

— iy, bravo, ai sosit la 
timpi a pune mîna pe 
rangă, să vedem ce știi...

Mihai se amestecă 
printre muncitori. Purtînd 
cu îndemînare ranga, făcu 
drum liber fontei spre 
forme. In toiul lucrului, 
mulți nu l-au recunoscut 
dar apoi, cînd s-au dumi
rit cine e, mai că nu le 
venea să creadă: tînărul

&
acesta era pionierul ini
mos pe care-1 văzuseră 
cu ani în urmă ?/ Și, au 
recunoscut atunci la el 
înfățișarea, dragostea de 
muncă a bătrînului furna-

3

list Szabo-
Mîndru că-și realizase 

visul copilăriei, Mihai a 
Început munca cu entu
ziasm. El stă de veghe 
cu atenție la fiecare șar
jă de fontă. Gîndul că a- 
ceasta trebuie să fie de 
cea mai bună calitate, îl 
insufle/ește și, alături de 
eeilalfi muncitori, de co
muniști, lucrează și el 
pentru a da tot mai mul
tă fontă, de calitate supe
rioară. Pentru rezultatele 
frumoase obținute în 
muncă de utemistul Mihai

©

© 
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e
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Mari, roșietice, frumos așe
zate în lădițele din vitrina unui 
magazin din Paris, piersicele 
îmbiau trecătorii să intre 
în magazin și să cumpere. 
Prețul — destul de mare — îi 
făcea totuși pe cei mai multi 
dintre trecători să renunțe la 
gîndul de a mușca cu poftă 
din fructul dulce, zemos.

Antoinette se opri la una din 
vitrinele magazinului de fruc
te. Și cu toate că cei 13 ani ai 
săi îi spuneau că nu e frumos 
să stai și să-fi turtești nasul de 
geamul vitrinei, Antoinette 
nu-și mai putea dezlipi priviri* 
le de pe piersicele expuse, Își 
făcu repede o socoteală în 
gînd. Da, ar fi putut lua- cu 
banii ce-i avea strînși încă de 
mult, o jumătate kilogram de 
piersici, dar îi mai trebuiau 
clțiva bănuți...

Primul gînd fu să-i ceară ta
tii. Apoi se răzgîndi — tata er
bia de aducea seara pentru o 
pîine și ceva de mîncare...

Se duse într-una din gările 
metroului parizian. Cum cobo
ra un călător cu pachete, fetița 
da fuga și-și oferea serviciile. 
Uneori bagajul era greu — dar 
Antoinette parcă nici nu-1 sim
țea : avea mereu în fa fa ochi
lor fructele mari, rumene, ze
moase... Sudoarea îi curgea 
șiroind pe față, dar dinain
tea ochilor nu-i dispăreau 
piersicele acelea. De cînd ar fi 
dorit ea, să aibă măcar una, 
una singură/

Seara, tîrziu, își completă 
ultimii bănuți.

Frîntă de oboseală, se Urî 
spre magazin. înainte însă de 
a intra, mai privi odată la lă
zile cu piersici. Și ceea ce 
văzu, o făcu să-și piardă ulti
mele puteri: o mînă distrată 
ștersese pe tăbliță preful cel 
vechi și așternuse cu cretă al
tul : piersicele — ca de altfel 
toate fructele — se scumpise
ră! Din nou bănuții nu-i mai 
ajungeau.

„ARTEKUL" PAMÎNTURILOR 
DESȚELENITE

Nu de mult, pe îndepărtate
le meleaguri ale pămînturilor 
desțelenite, lînga satul Arîk- 
Balîk, și-a făcut apariția un 
grup de comsomoliști care 
cerceta cu atenție locurile din 
jur.

— Aici, au spus deodată ei, 
văzînd în fața apa limpede și 
albastră a unui lac — lacul 
Imantov.

Da, loc mai potrivit pentru 
ceea ce căutau ei, nici că se 
putea ; lacul cu ierburile mătă
soase și foșnitoare din jur, pă
durile, lanțul munților profilați 
pe cerul limpede — un peisaj 
minunat 1

De ce veniseră cei cîțiva 
comsomoliști aici, avea sa se 
vadă curînd, cînd în jurul dra
pelului purpuriu înălțat pe un 
catarg, primii constructori au 
prins să înalțe schele, să ridice 
corturi pionierești de tabără.

cu oarca pe lac. organizînd
neuitate focuri de tabără.

O INIȚIATIVA FRUMOASA

Nu veniseră încă zilele de 
vacanță cînd pionierii din satul 
Nastan, R. P. Bulgaria, au luat 
această inițiativă. Despre ce 
este vorba? Ei au hotărît în- 
tr-o adunare să nu mai rămîna 
nici un loc gol dinaintea case
lor, pe marginea ulițelor, sa 
planteze acolo cît mai mulți 
pomi.

Odată luată hotărîrea, au și 
pornit la treabă. Au făcut gro
pile și au plantat puieții la dis
tanțe egale.

Așa se face că astăzi, peste 
2.500 de plopi, duzi și vișini 
înfrumusețează satul-

O inițiativă, intr-adevăr, fru
moasă, cu care se mîndresc nu 
numai pionierii, dar și ceilalți 
locuitori maturi din sat.

Cît de plăcută e răcoarea apei în zilele călduroase de vară 1 
în foto: un grup de copii sovietici scăldîndu-se în apa limpede 

tt rlului Moscova.

Szabo, muncitorii l-au 
primit de curînd în rin
gurile candidatilor de 
partid.

Tînărul Mihai Szabo 
muncește cu drag. Vrea 
să ducă mai departe tra
diția de oameni harnici 
*1 priceputi a furnaliști- 
hor. Doar nu degeaba este 
BUmit... fiul furnalistului/

©

A

Viata oamenilor muncii 
din țările capitaliste este pe 
zi ce trece mai tristă, mai 
lipșftă de bucurii. Ei sînt 

aruncafi mereu pradă șo
majului sau primesc salarii 
de mizerie — copiii lor, fa
miliile lor duci nd o viață 
lipsită de cele mai mici bu
curii, chinuită de 
de mîine-

Știrile, pe care 
căm, sînt fapte 
chiar de presa 
nevoită să recunoască crun
ta realitate.
„ORIUNDE M-AȘ DUCE..."

'Compania Fairchild l-a 
concediat pe Jim Wilson 
acum 2 ani. De atunci, Wil
son a găsit de lucru, pe 
ici, pe colo, numai 7 luni. 
Jim Wilson are 34 de ani, 
4 copii, nici un ban și nici 
speranța că va găsi undeva

In lumea capitalistă

frica zilei

le publi- 
relatate 

burgheză,

LIDIA VIȘAN

Familia Wilson, 
putea duce 

s-a înglodat

declarat unui

de lucru, 
pentru a-și 
totuși zilele, 
în datorii.

Wilson a
ziarist de la „Washington 
Post And Times Herald" : 
„Oriunde m-aș duce, nimeni 
nu vrea să mă ajute... Vreau 
să lucrez și n-am unde..."

Aceasta este soarta trista 
a 5,5 milioane de oameni 
în S.U.A-

PENTRU CĂ NU A MAI
PUTUT SĂ-ȘI PLĂTEASCĂ 

CHIRIA

De ce? Pentru că la cererea 
proprietarului, tribunalul lo
cal l-a silit să părăsească 
casa în care locuia și pentru 
care nu mai putea plăti chi
riile tot mai scumpe.

Cei 6 copii ai lui Hambur
ger și soția s-au mutat acum 
într-o baracă mizeră de la 
marginea orașului. Aci mai 
trăiesc nenumărate alte fa
milii de oameni ai muncii 
care nu pot plăti chiriile ex
traordinar de scumpe cerute 
de capitaliști.

tot mai greu de cum- 
pentru oamenii bol-

în Danemarca, prețu- 
unele produse ali- 

ulti-

<'

Heinrich Hamburger, din 
Langenselbold (Republica Fe
derala Germană) s-a sinucis.

SĂRACII N-AU VOIE SĂ
SE ÎMBOLNĂVEASCĂ...

în ultimele 2 luni, în Da
nemarca, medicamentele,

care și așa costau destul de 
mult, s-au scumpit iarăși. în 
felul acesta, medicamentele 
devin 
pârât 
na vi.

Tot
rile la
mentare au sporit în 
mele 8 săptămîni cu 10—15 
la suta.

O asemenea viață sortesc 
capitaliștii celor de pe urma 
muncii cărora string averi 
uriașe.

In țările coloniale și 
pendente însă, situația
menilor muncii este și mai 
desperată...

de-
oa-

4t
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în patria noastră oamenii 
muncii construiesc cu entuzi
asm socialismul. Aceasta în
seamnă o viață tot mai fru
moasă și mai îndestulată, 
copii sănătoși și veseli, care 
nu duc lipsă de nimic, in fie- 
care casă pîinea cea mai 
bună. . De toate acestea se în
grijește partidul

La recenta plenară a Comi

tetului Centra! al P.M.R., to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej s-a ocupat in raportul 
său, în mod special rde pro
blemele agriculturii. Aceasta 
nu numai pentru că agricul
tura asigură produsele ali
mentare, dar pentru că ea dă 
o bună parte din materiile 
prime industriei, ajută la ri
dicarea continuă a nivelului 

de frai al poporului. Mergînd 
cu încredere pe drumul ară
tat de partid, 84,2 la sută 
din numărul total al famili
ilor țărănești fac parte azi 
din sectorul socialist. Numai 
în ultimul an, în gospodări
ile colective au intrat 610.000 
familii. Raportul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a analizat cele mai impor
tante probleme ale agricultu
rii, arătînd drumul care tre
buie urmat în viitor.

Una din principalele sarcini 
ale planului de 6 ani în agri
cultură este aceea de a se 
spori considerabil producția 
de cereale. Recoltele vor fi 
mai bogate, pentru că ogoa
relor li se vor aplica pe scară 
tot mai largă îngrășămirite, 
pentru că industria noastră 
va trimite noi tractoare agri

culturii, semănători, com
bine, mereu mai perfecționate, 
în anul 1965, agricultura va 
avea circa 100.000 tractoare! 
Dar nu numai atît. în școli 
speciale vor fi pregătiți 13.000 
ingineri agronomi, medici ve
terinari, ingineri zootehnici- 
eni, 60.000 tractoriști meca
nizatori.

De asemenea, o mare aten
ție se va da creșterii animale
lor și sporirii producției aces
tora. Aceasta înseamnă, că în 
anii care vin vom avea mai 
mult lapte, mai multă carne, 
mai multe ouă și mai multă 
lină pentru ca să ne hrănim 
și să ne îmbrăcăm cît mai 
bine.

în laboratoare, la cen
trele experimentale cercetă
torii științifici care vor crea 
și vor stabili cele mai bune 

soiuri de plante și cereale se!~ 
vor ocupa de problema îmbu
nătățirii raselor de animale și 
crearea unor rase de înaltă 
productivitate. Constructorii 
de mașini agricole vor trebui 
să depună eforturi pentru per
fecționarea continuă a mașini
lor. pentru crearea unor 
noi tipuri de mașini. De altfel, 
în lupta pentru a da viață 
măsurilor trasate de plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
sarcini mărețe revin întregu
lui popor muncitor. Fiecare 
dintre noi trebuie să mun
cească cu pasiune și cu per
severență pentru înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor puse de 
partid în domeniul construc
ției socialiste la sate și a dez
voltării agriculturii în anii ur
mători.

n împărăția... soiurilor
— 'Alo !..i Aici Soiul Martor

A 15, înregistrați ultimele 
ștâri... încep cu „Bezostaia 1“«

Se simte bine. A dat dovada 
de mult curaj, de multa rezis
tenta. Vîntul puternic de acum 
cîteva zile n-a înspaimîntat-o- 
S-a comportat vitejește Nici 
măcar nu s-a aplecat...

Dar mai bine sa întrerupem 
transmisia și sa va lămuresc 
cine sînt aceste misterioase 
personaje. Numele de Soiul 
Martor A 15 îl poarta, griul 
cel mai raspîndit din tara 
noastră. A 15. A fost adus spe
cial la centrul experimental ca 
sa fie „martor", adică cu el sa 
se compare toate celelalte so
iuri de grîu care se experi

mentează. Și acum, haideți în 
împărăția... soiurilor !

Terenul întins cit vezi cu o- 
chii a fost împărțit în zeci și 
zeci de suprafețe de... locuit. 
Și chiar dacă deasupra nu se 
văd locuințele, să știți că ele 
exista, stau ascunse în pămînt. 
Ingrășămintele azotoase date 
de cu toamna pămîntului, apoi 
superfosfatul au clădit strașni
ce culcușuri griului, porumbu
lui, legumelor. Iat-o și pe „Be- 
zostaia". Are spicul greu de 
rod, iar pe tăblița de la intra
rea pe parcela ei, scrie ca-i 
tare harnică A dat 5.240 kg 

boabe la hectar ! Numai că a- 
cest lucru nu-i de-ajuns. Tre
buie să dovedească și dacă 

este rezistenta la ger, dacă nu 
se sperie repede și se îmbolnă
vește de rugină, în sfîrșit, să 
se vadă dacă se simte tot atît 
de bine la noi, ca și în țara de 
baștină, Uniunea Sovietica. 
Alături de „Bezostaia", cu o 
talie mai înaltă, stă mîndru 
„Triumf". El este întotdeauna 
grăbit. Se coace mai devreme, 
îi e teamă de secetă...

Doar puțin a săltat vîntul 
jucăuș și foșnetul vesel al frun

zelor de porumb s-a făcut au
zit. Sînt multe soiuri. Locuieș
te fiecare pe parcela lui. „Pio- 
nie 345" este viguros și atît 
de înalt încît nici dacă ai fi pe 
cal nu te-ai vedea din mijlocul 
lui. Dar soiul venit tocmai din 
Krasnodar, chiar dacă nu-i 
prea înalt, este în schimb pu
ternic. A dat anul trecut 5.800 
kg porumb la ha

Ca mai întotdeauna, apa 

vorbăreață îți atrage atenția. 
Șuvoiul neastîmpărat, care a- 
leargă, parcă-ți spune : „Hai cu

mine". Și daca-1 asculți, te tre
zești în preajma... grădinii de 
zarzavat Roșiile mari, zîmbi- 
toare și rumene, te întîm- 
pină cu ochi mari. Vinetele, 
cu capetele aplecate spre pă- 
mînt, s-au înnegrit parcă de 
necaz văzînd cum ardeii se tot 
umfla în ...coajă pretinzînd că și 
ei vor ajunge cît vinetele. In 
generai însă, în grădină este 
înțelegere. Pepenii calmi se 
tot măresc, fără a face caz de 
acest lucru. Ei dau exemplu. 
Dar nu-i vorba că și roșiile, 
așa cum sînt ele, mai mititele, 
la un loc au dat chiar și 60.000 
kg la ha. „Cu aceasta se poa
te mîndri soiul romînesc „Au
rora 100", scrie în caietul sau 
tovarășul inginer...

Caietul tovarășului inginer 
este la fel de interesant de ci

tit ca și o carte. Găsești acolo 
povestea fiecărui soi Us, parte- 
Și povestea lor se întinde pe 
3—4 sau chiar 5 ani. Din acest 
caiet poți afla de ce are ne
voie porumbul sau grîul, floa- 
rea-soărelui Sau sfecla. De căl
dură ? De umezeală ? Este bine 
sa fie semănate mai devreme 
sau mai tîrziu ? Ce distanța sa 
existe între ele ? întrebările a- 
cestea își găsesc răspunsul nu
mai după îndelungate experi
ențe. Tovarășul inginer Ștefan 
Nicolau, de la Centrul expe
rimental de stat de la Buzău, 
și ceilalți ingineri, urmăresc cu 
grijă fiecare cultură în parte. 
Apoi, fac comunicări. Și astfel, 
cu ajutorul experiențelor lor 
și ale altor cercetători din țară, 
în agricultură se recomandă și 
se trimit cele mai bune și mai

productive soiuri. Soiuri de 
înaltă productivitate j '.șa cura 
s-a recomandat la recenta ple
nara a partidului.

E. TOFAN

Foc de tabără închinat ziiei de 23 August
Dragi pionieri, în întimpinarea zilei de 23 August, sărbă

toarea eliberării țării noastre de sub jugul fascist, vă prezen
tăm acest program artistic pe care îl puteți organiza în jurul 
focului de tabără. Textul de legătură va fi susținut de un pio
nier, Prezentator 1 și de o pionieră, Prezentator 2, precum și 
de alți pionieri care vor rosti versurile. La focul de tabără se 
poate adăuga pe lingă programul de mai jos și un jurnal 
vorbit. Se vor. citi, de pildă, paginile cele mai interesante și 
mai frumos scrise din jurnalul taberei. Focul de tabără se va 
deschide cu un clntec închinat eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist.

Cîntec despre eliberare
Versuri :N. NASTA

Muzica : GH. DANGA
Peste munți și văi șl dealuri 
Povestiți cavale.
Despre o zi de neuitat, 
După ani de iole.
Lacrimi penlru-ntîia oară
Și-au seca! izvorul, 
Ca un zvon de primăvară 
Se-nălta poporul.

Refren: 
August douăzeci și trei 
Tp slăvim prin muncă. 
Și nu-s dușmani pe pămînt

Zborul să rii-1 Irîngă.
Tu în inimi ne-ai sădit 
Cîntecul fierbinte.
Și sub steagul de partid 
Mergem înainte.

II
Fără clipă de odihnă
Pe pămîntul tării,
Primăveri purtau în pas 
Eliberatorii.
Și ne-nfrîntilor ostași 
Patria-ntreagă
Le-aducea pe brațe flori
Și cîntări de slavă.

Refren:

Du -pa am deDes.-pre o zi de ne-ut

La - crimi pen tru n-fi ia Și au se - cat iz - w -

ța un zvon de pri- mă va-ră de - nat tă po po - rut._ _ _ Au ■ guxf

dtruâ-zeci și trei Te stă vim prin mun-ca. Si nusduș-mam pe pă mînt

Zbo-rul să m-t frîn-gă Tu în / oi/m ne-a/ să di/ Cîn- te- cu/ Fier-

A'" te <fz sub stea-gui de Par tid Mer-gemî- na in - te

III

Povestiți cu drag, cavale,
Din Carpati la mare,
Că deschidem liber drum
Către mîndrul soare.
Și uniți de-același gînd,
Cu privirea vie,
Punem tării, rînd pe rînd,
Nouă temelie.

Refren:

PREZENTATORUL 1 : Te în- 
tîmpinâm cu cîntece și veselie, 
luminoasă zi de 23 August 1 A- 
cum 17 ani, ai sosit victorioa
să pe plaiurile țării noastre a- 
ducînd zorii unei vieți noi.

PREZENTATORUL 2 : Ești 
întîmpinată cu buchetul reali
zărilor minunate, luminoasă zi 
de 23 August 1 Anii pe care 
i-ai deschis în fața ta au schim

bat chipul țării. Iată cum furna
lele se înalță puternice spre 
cer, iată nenumăratele fabrici 
și uzine, blocurile noi ridicate, 
orașele noi, belșugul gospodă
riilor agricole colective, o- 
goarele fără haturi acoperite 
de aurul griului, munca plină 
de entuziasm a oamenilor mun
cii.

PREZENTATORUL 1 : Iți a- 
ducem salutul nostru pionie
resc, luminoasă zi de 23 Au
gust I Ne-am născut într-o 
țară liberă în care poporul 
muncitor, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, dă glas în
făptuirilor mărețe.

PREZENTATORUL 2: Ne-am 
născut într-o țara care a în
gropat pentru totdeauna trecu
tul apăsător și negru, care ne-a 
dăruit copilăria fericită, pregă- 
tindu-ne să devenim oameni de 
nădejde ai patriei noastre so
cialiste.

PREZENTATORUL 1 și PRE
ZENTATORUL 2: fîntr-un glas) 
Slăvită fii, luminoasă zi de 23 
August — zi a eliberării 1
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Cupa .Scînleii
pionierului"

FAZA PE RAION
Astăzi, soarele pare supârat 

și se ascunde după nori... De 
aceea, finaliștii celor patru ta
bere locale ale raionului 23 
August din Capitala sînt cam 
îngrijorați. Au venit la Pala
tul pionierilor mai devreme ca 
de obicei, cu gîndul sa mai 
facă un ultim antrenament. Dar 
iată ca soarele... Ce s-a intim- 
plat ?

Copiii au început să strige 
voioși :

— Urpaa ! Soarele !... A ieșit 
soarele !

Megafoanele din întregul 
parc îi cheamă pe concurenți 
la bazin.

Pe marginea bazinului s-au 
adunat peste 250 de pionieri 
spectatori. Fluierul suna pre
lung.

— Start!...
Primele sar în apa fetele din 

categoria I-a, 9—11 ani. Zam- 
firescu Ștefania conduce gru
pul... Costea Natalia își ajunge 
din cîteva salturi colega și par

curge împreună cu ea 5—6 
metri.

— Hai, Ștefania ! Mai repe
de ! încă un salt! o îndemnau 
colegii de pe marginea bazi
nului.

Și, curajoasă, Ștefania, cu 
un ultim efort, se clasează pe 
primul loc. A parcurs distanța 
de 33 m în 36 sec. E urmată 
de Costea Natalia, cu 37 sec. 
Intr-un timp buni a parcurs dis
tanța și pioniera Iosif Ana 
care s-a clasat pe locul III-

Băieții, mai nerăbdători, sar 
în apă înainte ca ' starterul să 
dea semnalul. De aceea, sem
nalul trebuie repetat. Dar ia- 
tă-i că au sărit cu toții la sem
nalul dat. Eronim Dan parcurge 
primul lungimea bazinului în 
27 sec. Mandache Florea, care 
s-a clasat pe locul II, a obți
nut un timp de 37'sec. Locul 
III a fost ocupat de doi pio
nieri care au ajuns în același 
timp — 37 sec și 8 zecimi : 
Bregeanu Lica și Virgil Rîn- 
dunel.

Printre pionierii clasați pe 
primele locuri la categoria a 
Il-a, 12—14 ani, se afla și Nițu 
Ion, Negru Constantin și Popa 
Ion.

Juriul i-a felicitat călduros

BB

Un start specta
culos în una din 
probele compe
tiției de nota
ție dotate cu 
Cupa „Scînteii 

pionierului".

pe cei ce s-au clasat pe prime
le locuri, iar pionierii au pro
mis sa se antreneze cu ace
eași dîrzenîe și perseverența 
cu care s-au antrenat pînă a- 
cum și pentru finala.

Zilele trecute au mai avut 
loc finalele pe raion și în ra
ioanele Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Grivița Roșie, I. V. Stalin, 
Tudor Vladimirescu. In cele
lalte raioane, întrecerile sînt 
în curs de desfășurare .

Le urăm tuturor finaliștilor 
succes în finala care va avea 
Ioc în ziua de 13 august, la 
bazinul Palatului pionierilor 
din Capitală.

Nu uitați: la 13 august vă 
invitam și pe voi, dragi prie
teni, să urmăriți desfășurarea 
întrecerilor-

E. ROȘCA

O victorie meritată
Lacul Bănoasa. Pavilioanele 

Centrului experimental de na- 
vo-modele, ca și pontonul, pa
voazate sărbătorește, sînt în
țesate de tineri și copii. Azi 
are loc un mare eveniment 
sportiv pentru ei : se desfășoa
ră concursul orășenesc de na- 
vo-modele în cadrul campiona
tului republican.

O voce răsună dintr-o pîlnie 
de alamă : „Concurenții, la 
start

Primele, împinse de vîntul 
ce mîngîie luciul apei, se a- 
vîntă grațioase, cu pînzele um
flate, velierele. încă un start, 
apoi încă unul... Și Neacșu 
Viorica, pioniera de la Școala 
medie nr. 4, află cu bucurie că 

s-a clasat a doua, imediat după 
tînăra Ștefania Ivanovici din 
raionul Tudor Vladimirescu. 
care, oricum, e mai mare și e 
ingineră...

Și așa, rînd pe rînd, în aplau
zele sutelor de spectatori, evo
luează — cînd grațios ca bar- 
cuțele cu pînze, cînd vijelios 
ca hidroglisoarele — zeci de 
ambarcațiuni în miniatură.

La sfîrșit se anunța rezulta
tul concursului : Cupa orașului 
București a revenit reprezen
tanților Palatului pionierilor

Succes și pe mai departe, în 
campionatul republican, dragi 
copii 1

ROMULUS ALEXANDRESCU

Badio spic comunică

Era în anul 1959. Intr-o zi, a 
poposit în clasă ceva care se
măna cu o mică gogoașă. Am 
trecut, pe rînd, s-o vedem. Era 
galbenă, ușoară ca fulgul, iar 
înăuntru... Nu știam încă ce 
putea să fie înăuntrul ei f To
varășul profesor ne-a spus să 
ne purtă-p" cu grijă, să n-o 
strîngem, n-o strivim, fiind
că din ea se scot fire de mă
tase. N-a trecut mult timp și 
noi am reușit să aflăm și să 
stăpînim taina acestor „jucării 
de aur", cum le numeam la în
ceput. Anul acesta, cu luni de 
zile în urmă, au sosit din nou 
în școală meșterii firelor de 
aur. Ca înfățișare nu prea ară
tau frumoși. Erau niște viermi-

JUCĂRIILE DE AUR
șori micuți, rotunzi și foarte 
leneși în mișcări. Știam noi 
însă de ce sînt în stare. De a- 
ceea, i-am luat cu grijă și i-am 
întins pe mese printre frunzele 
de dud mari, late, anume cule
se să fie cit mai fragede- Vier- 
mișorii au început să se hră
nească, iar noi ne-am aplecat 
ascultînd cu înaintare scîrțîitul 
ușor al frunzelor de dud. Aveam 
grijă să le servim masa la ore
le indicate și cîteodată, cînd 
unii dintre viermi, ca orbeții, 
mai picau joș, noi îi luam fru
mos și îi așezam din nou pe 
nașă. Drept recunoștință, ei 
n-aveau altă datorie decît să 
crească mari, atît de mari Incit 
să fie în stare să-și meștereas

că, fiecare, gogoașa. Și iată că 
răbdarea și sîrguința noastră 
au fost răsplătite. N-a trecut 
mult timp și au răsărit, cu șu
tele, micile gogoașe de măta
se, care mai de care mai gal
bene sau mai portocalii, mai 
strălucitoare. In total, 8 kg ca
litatea I-a și 1,400 kg calitatea 
a Il-a, au luat drumul de la 
școala noastră spre Aiud.

In anul ce vine, vom face în 
așa fel ca „jucăriile de aur" 
pe care le-am îndrăgit, să gă
sească în școala noastră con
diții cit mai prielnice.

Un grup de pionieri de la 
Școala de 7 ani nr. 1 din corn.

Unirea, raionul Aiud.

Pionierii și școlarii din re
giunile București, Dobrogea și 
Oltenia, au făcut zilele aces
tea bilanțul activității de st'rîn- 
gere a spicelor. lata rezulta
tele :

Din spicele adunate de pio
nierii din comuna Zebil, ra
ionul Istria, de pe ogoarele 
gospodăriei colective, s-au ob
ținut peste 300 kg boabe de 
grîu.

® Pionierii Dima I. George, 
Tălpuș Georgeta, Anuța Iulian 
și Badea Ion au adunat cele 
mai multe spice din grămada 
de 300 kg spice, strînse de co
pii. Colectiviștii din gospodă
ria „1 Iunie" din comuna Bă
lăci, regiunea București, se 
mîndresc cu acești harnici pio
nieri.

• 400 kg boabe de grîu au 
ieșit din spicele adunate de 
pionierii de la Școala de 7 ani 
din comuna Tîrgușor, regiunea 
Dobrogea.

® Pionierii din comuna Plos
ca, raionul Băilești, au partici
pat cu mult drag la strîngerea 
spicelor. Pînă acum au strîns 
300 kg grîu din spicele adu
nate.

® Pionierii din comuna Sin- 
gureni, raionul Giurgiu, au 
participat la fel ca mulți din
tre școlarii patriei, la strînsul 
spicelor- Pînă acum, unitatea 
lor a strîns peste 70 kg boa
be de grîu. In aceasta acțiu
ne, cei mai harnici au fost pio
nierii Puiu Elena, Costin Adri
ana, Pufulescu Elena, Odoroa- 
bă Mariana si alf5!

(Urmare din pag- 6-a)

AUGUST
de ton Brad

Porți de aur
Ne-ai deschis,
Să trăim
Ce-a fost doar vis,
Vis plătit
Cu suferinți
Și cu singe
De părinți.

Tu în inimi

Ești comoară, 
Zi de August 
Luminoasă, 
Ce-ai făcut
Din țară, țară, 
Ce-ai făcut
Din casă, casă.

Nopțile 
încătușate

PREZENTATORUL 1 : In via
ța poporului nostru, ziua de 
23 August este cea mai mare 
sărbătoare națională. In au
gust 1944, Partidul Comunist 
Romîn — în condițiile înaintă
rii victorioase a armatelor so
vietice, care dădeau lovituri ni
micitoare trupelor fasciste — a 
organizat și a condus insurec
ția armata victorioasă. Sub 
conducerea nartidu’ ”- a fost

Le-ai schimbat 
In libertate.
Și din zilele
Amare
Ai scos muguri noi 
Și floare.

Gîndul nostru
Ți se-nchină,
Zi de zbor
Și de lumină,
Soare nou
Ce înflorești 
Plaiurile
Românești!

fărîmat regimul fascist din țara 
noastră, deschizîndu-se în fața 
poporului romîn calea vieții 
noi, libere.

PREZENTATORUL 2 : Erois
mul celor care au luptat pen
tru fericirea noastră, a tuturo
ra, nu va fi uitat niciodată. E- 
liberarea patriei noastre a fost 
posibilă numai în condițiile 
înaintării victorioase a Arma
tei Roșii.

PREZENTATORUL 1: Priete
nia romîno-sovietică s-a ci
mentat în lupta unita a ostași
lor sovietici și romîni pentru 
izgonirea cotropitorilor de pe 
pămîntul țării noastre, pentru 
zdrobirea definitivă a fascis
mului german.

UN PIONIER :
Foșniră-a cîntec fagii în păduri 
Și florile pe lujer se-nălțara, 
Fîntînile rîdeau cu mii de guri 
In liniștea sfîrșitului de vară. 
Și-atîtea crengi cu rod, foșnind 

în vînt 
Și-atîtea pasări glăsuind prin 

cetini!...
Plutea, naframă albă pe 

pămînt,
Un cîntec nou de viață și 

prieteni.
O PIONIERA :

I
Și i-am văzut pe tancuri. 

Alergam 
In calea lor cîntînd de bucurie.

Ostașii roșii! Iată-1! Au venit* 
Te bucură și rîzi, copilărie !

II
Căzură unii. Dorm aici la noi. 
De piatră și de lauri li-i

mormîntul-
Suspină frunza, doine cîntă

vîntul...
Noi vă slăvim și vă cinstim, 

eroi !

Inscripție 
pe mormîntul unui 

oștean sovietic 
de Mihai Beniuc

Acestui sovietic iiu căzut, 
Pămîntul Romîniei apărindu-1, 
O clipă dări, oprindu-te tăcut, 
Ca să-i privești, din drumul tău, 

mormîntul.

Așază-ți iruntea-ncet pe recea 
piatră —

El doarme-aici, ca tu sd ai o 
vatră,

Să n-ai stăpîn, să-ți steie sus
pe casă 

Biruitor steag roșu de mătasă.

— Cinstire ție, slavă ție, frate, 
Căzut pentru a lumii libertate 1

PREZENTATORUL 2: Mulțu 
mim din inimă partidului pen
tru viața fericită pe care o 
trăim, pentru minunatele con
diții de învățătură, pentru ne
număratele posibilități pe care 
ni le-a dat sa ne îmbogățim 
cunoștințele, să creștem plini 
de putere și elan.

PREZENTATORUL 1 și PRE 
ZENTATORUL 2 (într-un glas): 
Mulțumim din inimă partidu
lui !

UN PIONIER :
Vară rumenită-n soare, 
Doinele ți-ascult și jocul. 
Vreau să-mi fluturi peste zare 
Steagu-acesta roș ca focul.

Rîd cu foșnet de mătase 
Fructe dulci ca mierea-n 

fagur,
Și plutesc prin crengi, pe case. 
Numai steaguri, roșii steaguri—

Printre ele, ca un graur
Mic, suind spre zări albastre, 
E și cîntecul de aur
Al copilăriei noastre

Iată-1! Mîndru, voinicește.
Pe cîmpuri roditoare, 
Zboară-n August și-ntîlnește 
Țara mîndră-n sărbătoare.



bis

(Urmare din pag. 7-a)

Par- ti ■ dui.

de Eugen Frunza

- ni mi

ce n lup - te

W - iosi CU

gre - !e>a bt -

Le - nin Fa - o

și povești, 
astăzi pacea 
și ni~i scut, 
că pe lume

Cîntăm Partidul
Versuri : VLAICU BÎRNA 
Muzica : VASELE POPOVICI
Cîntăm partidul, cea mai mîndră 

floare
Ce plaiul [ării-ntregi 1-a-mpodobit. 
Cîntăm voioși, cu inimi arzătoare.
Pe cel ce-n lupte grele-a biruit. > 
Din slova cărții adunăm lumină 
Școlari de frunte, vrednici 

pionieri.
Să ne rodească-a patriei grădină i 
Sub cerul larg al noii primăveri, j
Cîntăm voioși, cu vrerile-mpreună 
Recunoștință marelui partid
Urcînd cu fara-ntreagă spre 

Comunal
Pe-al păcii drum de Lenin făurit If

(O pionieră aleargă în jurul 
focului de tabără cu o floare 
roșie în mină, spunind :) 
Pentru marea sărbătoare 
A lui August, am cules 
Din grădini, o mîndră floare. 
O privesc și mult aș vrea 
Să culeagă toți copiii 
Floare mîndră ca a mea !

(Glasuri de pionieri: „Și 
am cules ! Și eu I Și eu I..." 
ridică nenumărate mîini 
flori la fel de frumoase, 
niera adună florile care se în-

eu 
Se 
cu

Pio-

mat mtn - ara

pta - iul ța - r/i-n - tregi a m po - do

tind spre cercul luminat de fo
cul taberei și recită :) 
Drag partid, am adunat 
Pentru tine flori de soare 
Ai s-asculți în fiecare 
Glasul nostru-naripat.
Și în lujerul subțire 
Seva ce-o asculți curgînd,
E seninul nostru gînd 
Marea noastră fericire.

UN PIONIER:
Țara mea cu ochi adinei, 
Pentru tine-am strîns aseară, 
Flori de aur, flori de vară. 
Pe cîmpii, și văi, și stînci.
Și din zarea cea albastră. 
Pe aripi de porumbei, 
Cîntă-n August Două’ștrel 
Toată bucuria noastră!

Cuvîntul libertate
11 știm din moși-strămoși 
Cuvînt de dor și luptă 
Din anii-ntunecoși
Dar dacă astăzi liberi 
Sub soare ne-am văzut, 
E pentru că pe lume 
Partidul s-a născut!
Cuvîntul pace-1 știm noi 
Din vremuri strămoșești: 
Cuvînt de dor și luptă, 
De doine
Dar dacă
Ni-i lege
E pentru
Partidul s-a născut!

(Pe finalul poeziei Iui Eugen 
Frunză, cîntă un fluier vesel. 
Apoi se-aude o strigătură) : 
Frunzulița fol de soc, 
Dragii mi-i la noi, la foc. 
Și iar verde foi de fag, 
Cîntecul tare mi-i drag!

Iu-hu-hu I
Frunzuliță de-aiunel 
Cine-mi zice-un cîntecel ? 
Sau nu știți, și n-o fi greu I

Cuvîntul fericire
De mult îl știm rosti.
Un drum cătam spre soare 
Spre-un țărm cu bucurii...
Dar dacă astăzi mergem 
Spre țărm pe drum știut, 
E pentru că pe lume 
Partidul s-a născut!
O, cîte dulci cuvinte 
Le-am moștenit în grai, 
Doar bănuiam ce-nseamnă, 
Ce tîlcuri au sub strai- z
Dar dacă astăzi tîlcul 
Deplin l-am priceput, 
E pentru că pe lume 
Partidul s-a născut!

GLASURI:
Eu! Și eu! Și eu I Și eu I

UN PIONIER : 
Fiecare-ar vrea, eu știu, 
Dar se face prea tîrziu. 
Haideți să răsune-n cor, 
Glasul pionierilor.
Și-apoi de-or să vrea să rîda 
Pionierii, florile,
Dezlegăm din traista noastră 
Gluma, ghicitorile.

In încheierea focului de tabără, putefi prezenta 
un scurt program vesel:

Șase degete pe-o cracă, 
Ele cîntă... ele joacă.

(iniamid) UNUI FOTBALIST PORTAR

QiiSeslerî Firicel de-argint curat 
Printre pietre

'Cîtu-i ziulica mare
Umblă ea din floare-n floare 
Și ce strînge, foarte-activă, 
Duce tot Ia... colectivă.

(BUiqțv)

strecurat.
(inâBțuțd) 

prin pădure 
și mure

Uite colea pe pripor,
La vederea tuturor.
Noi vă spunem fără șagă 
C-are baciul o desagă.

(țnțnueqoțo ețsierx)

Umblă moșul 
După zmeură r______
Și, de ar fi căldură foc. 
Nu se Iasă de... cojoc!!

(insin)
Știu o floare de cîmpie 
Care face-astronomie: 
Cîtu-i ziulica mare 
Se tot uită după soare.

(înțareos-BarEOij)

Poama asta poți s-o vezi 
înspre toamnă prin livezi. 
Cîteodată-i mălăiață 
Și-o-ndrăgește Nătăfleață- 

(eiud)
Umbreluțe colorate 
Prin pădure presărate.

(ațiDiadnio)

Iată, nevăzute valuri, 
Necuprinse între maluri; 
Pe-a lor coame mișcătoare 
Sunetele-s călătoare. 
(aDțjaiibeuioipața ațapufi)

HAI CU NOII
(cîntec vesel)

Cor :
Hai cu noi, copii, la mare.
Să zburdăm pe litoral.
Să ne mîngîie în soare 
lnspumatul mării val!
Solo:
Merg cu voi, să zburd cit zece 
Și să mă bronzez. Hai, hal! 
Da, dar dacă-i apa rece 
Și m-aleg cu-n guturai ?
Cor:
Hai cu noi, cu sacu-n spate. 
Unde încă n-am umblat. 
Prin orașe și prin sate, 
Cîtu-i țara-n lung și-n lat!

Versuri: IGOR BLOCK

Muzica : ALEXANDRU PLEȘCA

Cor:
Hai cu noi la drumeție
Sus pe crestele de munți, 
Unde vînturile-adie
Cu miros de brazi cărunți!

Hai, hai 1
Solo :
Merg cu voi, cu bucurie, 
Tocmai pe Vîrful cu Dor
Dar vă rog să-mi spuneți mie 
Are oare ascensor ?

Balonul a făcut ocol
Prin fața porții. Șut și... gol I 
L-aș fi salvat c-a fost din pasă 
Dar... mă-ncurcai puțin în plasă.

UNUI PIONIER CARE SCRIE
MULT ;

Note, amintiri, Imagini.., 
Cît în tabără ai stat
Cinci caiete-ai completat
Și-un roman de-o mie pagini,

Solo:
Merg cu voi la drumeție. 
Insă stau și mă gîndesc • 
Dacă-i drumul lung, bădie.
Oare n-am să obosesc I

Cor:
Dacă, dacă-.. Stai acasă. 
Fă cu liftul „alpinism", 
Zburdă-n baie, șezi la masă 
Și pe hartă fă turism.
Noi voioși străbatem țara 
Intr-un tineresc alai, 
Drumețind Ia braț cu vara 
Pe al țării mîndru plai.

Hai, hal!

UNUI „SPORTIV”
Astăzi am abandonat
La 80 de metri plat
Dar sînt pe necontestate 
Campion la., greutate I 
Semn că am asimilat 
Suplimentul zilnic luat,

PRIMA

MONOLOG

Astăzi am lipsit la-nviorare 
N-am trecut nici pe la spălător 
Părul, zău, mi s-a-ncîlcit prea taxe 
Că nu pot să-l mai descurc și-am 

zor.
Mi-1 acopăr iar cu băstnăluța.» 
E și cazul, fiindcă 8 răcoare 
Și acum să dau și eu fuguța 
Să fiu măcar prima la _. gustare.

Solo

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București. Rate „Setate»

Tfe/rezz (Solistul cîntă cu o intonație de copil mofturos-acolo unde textul o cere)
Cu mi ros

11-4 Refren

bu-cu-ri - e, Toc-maîpe, Vîr- Dar va rog sa-mi spu-netj mi- e of, of

..____ .________ _ . Toc mai pe. Vii- ful 'cu dor A
A nefrenuJ strofei a IV? (Solistul cîntă cu o intonație naturală)

FTO OMDar va rog să m spuneți mie Da - că a - re as ■ censor? HaifiZ— 
-------- :—a,----------------------------------------------------------------------------------—|

1111 poco rail, Final

mîn dru oloi min-drn p/ai. hai.

In tabără la noi e minunat. 
Avem tot ce-am dorit, tot ce-am 

visat. 
Programul nostru care-i atractiv. 
Mereu mai variat, mai distractiv. 
Ne face-n mod normal la fiecare 
Cea mai grozavă poftă de 

mîncare i 
Și cum se știe că la noi la masă 
Mîncarea a teribil de gustoasă, 
Eu cred că ne-am simți cu mult 

mai bina 
Dac-am mînca așa cum se cuvine. 
Fiindcă sînt unii, care-i știți și 

voi 
fac la masă mare tărăboi, 
unul țipă cît îl ține gura, 
parcă face scrimă cu friptura, 
altul, ce se crede inventiv, 
aere grozave de sportiv, 

Iși rupe miezul pîinii-n bucățele 
Și te plesnește drept în ochi cu - 

ele ; 
Sau dacă-i mai atent la o figură 
Te poate nimeri direct în gură. 
Sau alții, care nu stau cumsecade 
Și trag la masă fetele de coade: 
Cînd să ia o-mbucătură, 
Dînșii, ho;» I c-o smucitură i 

.......................................... » « • 
Spuneți, e frumos așa ?
De-aia vreau să spun ceva : 
Măi băieți, să știți, eu nu mă 
Dau în lături de la glumă, 
Dar o vreau la timpul ei 
Fiindcă altfel, dragii mei, 
Dacă nu ar fi așa,
Toate-ar fi de-a-ndoaselea : 
Am citi pe... bicicletă. 
Am cîntă dintr-o... șosetă, 
Am mînca la... cinema, 
La cantină ne-am... juca, 
Ne-am plimba prin... frigider. 
Și-am dormi pe... șifonier 1

Tinamti Combinatul Poli Rrafic Casa Scînteii ..1. V. Stalin”


