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XXII-lea Congres 
al P.C.U.S.

în dimineața zilei de 17 octombrie în Pa’ ' _ ____
din Kremlin, Nikita Sergheevici Hrușciov, pUm-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a deschis cel de-al XXII-lea Congres al 
Partidului.

Delegații și oaspeții la Congres au întîmpinat cu ovații 
îndelungate apariția în prezidiu a conducătorilor Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, a șefilor delegațiilor parti
delor comuniste și muncitorești frățești din țările străine. 

Deschizînd ședința, Nikita Hrușciov a declarat că peri
oada care a trecut de Ia cel de-al XX-lea Congres al 
P.C.U.S., din februarie 1956, a fost plină de evenimente de 
însemnătate istorică, alît în viața și activitatea j 
comunist, a tuturor popoarelor Uniunii Sovietice, 
ceea ce privește întreaga evoluție mondială.

Nikita Hrușciov a comunicat că la cel de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S. au fost aleși 4.408 delegați cu vot 
deliberativ și 405 cu vot consultativ.

Nikita Hrușciov a propus cinstirea memoriei unor acti
viști de seamă pe care mișcarea comunistă și muncitorească 
internațională i-a pierdut în perioada de după cel de-al 
XXI_ea Congres al P.C.U.S. Printre aceștia el a amintit pe 
Wilhelm Pieck, William Foster, Harry Politt, Eugen Dennis, 
Vaclav Kopecky, Farjallah Helou, pe Patrice Lumumba 
activist de seamă al mișcării de eliberare națională a 
popoarelor Africii, pe Asanuma președintele Partidului 
Socialist din Japonia.

Delegații la Congres și oaspeții au cinstit prinlr-un 
moment de reculegere memoria acestor activiști.

Nikita Hrușciov a anunțat că la Congres 
zentanții a 80 de partide marxist-Ieniniste '

La cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. _______ _ ucl<=aa-
țiile Partidului Comunist Chinez, în frunte cu Ciu En-lai, 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în frunte cu Wladislaw 
Gomulka, Partidului Comunist din Cehoslovacia, în frunte 
cu Antonin Novotny, Partidului Socialist Unit din Germa
nia, în frunte cu Walter Ulbricht, Partidului Muncitoresc 
Romîn, în frunte cu Gheorghe Gheorghiu-Dej, Partidului | 
Comunist Bulgar, în frunte cu Todor Jivkov, Partțd’gu ; 
Muncitoresc Socialist Ungar, în frunte cu Ja*;- Kim 
Partidului celor ce muncesc din Vietn»— irunte c 
Ho Și Min, Partidului Muncii din p<mar Mongol in ir 
Ir Sen, Partidului Popular ” 
cu Țedenbal. , de.ai XXII-lea Congres se ana

Printre oaspeți:.*, . Comunist Francez, în frunte 
delegațiile r ^arî1^t|duțui comunist Italian, în frunte cu 
Maurice ^h0F.ez.L „rmnizatiilor revoluționare unite a 
Pai«fcirj Togliatti, orga t Partidului Comunist dm 
Cubei; în frunte cu Blas Ro- partidului Comunist
Indonezia, în frunte cu a n Comunist din
din India, în frunte cu A.^hosh, Comunist d^
Japonia, în fimnte cu S Nosak ulu- ComUnist din
Finlanda, in frunte cu V. Pess . Partiduiui Comu-
Marea Britame, în îr“nl® c te cu Max Reimann ; Partidului 
Comunist diTspaniaMn^runte  ̂^"^^^"„Unții altor 

partideCcomunisteS1și muncitorești din Europa, Asia, Africa, 

America, Australia. un salut reprezentanților
partidekrr dXmtict ale statelor independente ale Africii.

Proletari din foaie țările, uhițf-văl
La luptă pent-ru cauza Partidului Muncitoresc Romîn, fii gata i
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Delegația P.M.R.
Sîmbăfă seara a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre 
Moscova, delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn care va 
participa la lucrările celui 
de-al XXII-lea Congres al Par
tidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Din delegație fac parte tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
conducătorul delegației, Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., și Leon- 
te Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R.

Gherman
I

(Continuare în pag. 3-a)

la Congresul al XXIHea al P. C.U.S.
La plecare, în gara Băneasa, brii delegației au fost întîmpî- 

membrii delegației au fost con- nat. a„ a » •___—usicyaptJl aii IOSt COR” 
duși de tovarășii Gheorghe A- 
postol, Petre Borilă, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghio- 
roș, Dumitru Coliu, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, de — 
și de stat.

A fost de 
ambasadorul 
la București.

activiști de partid 

față I. K. Jegalin, 
Uniunii Sovietice

★
Luni după-amiază delegația 

Partidului Muncitoresc Romîn 
a sosit la Moscova.

Pe peronul gării Ki®-'

_ t___ ______ XXltil’Hpi"
nați de A. I. Mikoian, membru 

al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, D. S. Korot- 
cenko și G. I. Voronov, mem
bri supleanți ai Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., V. V. Kuzne- 
țov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
V. M. Ciuraev, vicepreședinte 
al Biroului C.C. al P.C.U.S. 
pentru R.S.F.S.R., de activiști 
de răspundere ai C.C. ;>' 
P.C.U.S. _.„uasadei.
Delegația a ‘ s-sasat 

de

■

a?

s
■Bl

s'-5
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Rezultate rodnice
Odata, y. I. Lenin, stînd de 

vorba cu copiii în Piața Roșie 
din Moscova, le-a spus :

— Și copiii, proletari în de
venire. trebuie să ajute Revo
luția.

Dacă ar trăi V- I. Lenin i-ar 
vedea azi pe copii, s-ar bucura 
aflînd ca pionierii sînt bune 
ajutoare ale constructorilor co
munismului. Aceasta se ob
servă mai ales acum, în aju
nul celui de-al XXII-lea Con
gres al P.C-U.S.

Pionierii raportează despre 
activitatea lor. Nu se poate 
enumera tot ce au făcut copiii. 
Numai pionierii regiunii Lenin
grad au strîns atîta fier vechi, 
încît din el pot' fi turnate mai 
mult de 100 de kilometri din 
conducta de petrol „Drujba". 
De-a lungul drumurilor, în gră
dini și în parcuri, pionierii le- 
ningrădeni au sădit 9.700 de ar
bori. 180.000 de arbuști. Pio
nierii au construit singuri 478 
terenuri sportive, aii deschis 
148 de cluburi ale „Zilei li
bere", 63 de teatre pionierești, 
au c reiat 59 de ansambluri de 
cîntece și dansuri-

Pe pășunile îndepărtate de 
munte muncesc crescătorii de 

vite din Gruzia. Pentru ei, pio
nierii republicii au creat 210 
colturi roșii, 140 biblioteci mo
bile, au dat 300 de repre
zentații artistice. în 1.800 de 
școli din Gruzia au fost create

colțuri ale prieteniei interna
ționale. Copiii corespondează 
cu cei de o seamă cu ei din re
publicile unionale și țările la
gărului socialist.

în Republica Letonă au fost 
deschise 630 de muzee școlare, 
săli, colțuri „Lenin“- Copiii se 
străduiesc să învețe cît se poa
te de bine. Ajutînd pe com- 
somoliștii de la sate, tine
rii letoni au crescut 14.363 
de viței, 123.663 iepuri, 353-118 
găini, gîște, rațe. Pionierii șco
lii din Neretsk au creat un nou 

soi de porumb —■ „hibridul din 
Neretsk".

Tinerii turiști sînt cercetașii 
economiei naționale- în vara 
aceasta au pornit în excursie 
prin regiunea Ivanovo 1.500 de 
detașamente expediționare.

Alte Și alte vești sosesc me
reu la redacție. Pionierii din 
satul Krasnîi Zavod, din ținu
tul Krasnoiarsk au plantat 12 
hectare de sfeclă de zahăr. Ei 
au obținut o recolta nemaipo
menita în acele locuri — cîte 
500 chintale la hectar. Pionierii 
școlii de 8 ani din Scerbakovsk 
îngrijesc plantațiile tinere din 
pădure. Ei au plivit 30 de hec
tare de puieți.

Lista acțiunilor frumoase ar 
mai putea fi continuată la ne- 
sfîrșit, pentru că nu exista uni
tate pioniereasca unde copiii 
să nu pregătească daruri Con
gresului-

Cei mai buni dintre cei mai 
buni pionieri vor veni la Mos
cova la 17 octombrie. Ei îi vor 
saluta pe delegații Congresu
lui 1
15 octombrie 1961.

LARISA URALOVA
de la „Plonierskaia Pravda"

La invitația Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, în zilele de 14—16 oc
tombrie a-c. ne-a vizitat țara 
pilotul cosmonaut, maiorul 
Gherman Titov, erou al Uniu
nii Sovietice.

Pe aeroportul Băneasa și de 
aici pînă aproape în piafa Vic
toriei, s-au adunat în dimineața 
zilei de 14 octombrie, zeci de 
mii de cetățeni ai Capitalei, 
veniți în întîmpinarea cosmo
nautului.

Ora 13... Pe aeroport ateri
zează uriașa navă argintie —* 
„I. L- 18“. Și iată că în ușa a- 
vionului apare, zîmbind priete
nește, cu dragoste și căldură, 
Gherman Titov! Aeroportul ră
sună de urale, oamenii muncii 
bucureșteni își exprimă dragos
tea fa{ă de eroul cosmonaut, 
față de poporul frate sovietic, 
constructor al comunismului.

Gherman Titov este îmbrăți
șat de tovarășii Gheorghe A- 
postol, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R-, prim 
vice-președinte al Consiliului 
de Miniștri și Ștefan Voitec, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R-, vice
președinte al Consiliului de 
Stat. Este salutat cu căldură 
de membri ai C.C- al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, de conducători ai orga
nizațiilor obștești și ai organe* 
lor locale de partid și de stat, 
generali, oameni de știință, artă 
și cultură și alți reprezentanți 
ai vieții publice din țara noas* 
Uă,

Gheor- 
Titov ia 
deschis, 
drumul

Tovarășul Gheorghe Apostol 
rostește cuvintul de bun sosit. 
Ia apoi cuvintul Gherman Ti
tov.

Pionierii îi înmînează cosmo
nautului Hori și-i prind la gît o 
cravată roșie de pionier!

Alături de tovarășul 
ghe Apostol, Gherman 
loc într-un automobil 
ce străbate cu greu 
printre șirurile de oameni care 
flutură în mină stegulețe trico
lore și roșii, buchete de tran- 
dafiri și crizanteme proaspete- 
Pe mașină se aștern rînduri, 
rînduri florile prieteniei și dra
gostei pentru iubitul oaspete, 
pentru gloriosul popor sovie
tic al cărui fiu este eroul cos
monaut care a efectuat mă
reața călătorie cosmică de 25 
ore în jurul Pămîntului!

O atmosferă de sărbătoare se 
simte în întreg Bucureștiul. 
Piafa Palatului R.P- Romîne, Ca
lea Grivifei cu șirurile de 
blocuri însorite ce se înaltă se
mețe, noul cartier Floreasca, 
frumoasa clădire a Circului de 
Stat, bulevardele Ștefan cel 
Mare și Mihai Bravu, noul car
tier Vatra Luminoasă — locuri 
vizitate în după-amiaza zilei de 
14 octombrie de Gherman Ti
tov — au răsunat de aplauzele 
și uratele miilor de bucureșterii 
teșiți în întîmpinare.

Cosmonautul a admirat nenu
măratele construcții noi, adevă
rate flori de piatră ce au răsă
rit peste tot In ultimul timp.

(Continuare in pag- 5-a)



Alegerea președintei de detașament
Activitatea 
cultural- 
artistică

Una din preocupările activu
lui pionieresc trebuie să fie și 
activitatea cultural-artistică. 
De aceea, propunerile pe. care 
le fac pionierii în adunările de 
aleqeri, programele de activi
tăți trebuie să aioa în vedere 
și această activitate importan
tă. La activitatea cultural-ar- 
tistică trebuie să participe toți 
pionierii și școlarii.

In multe unități de pionien 
se organizează acțiuni pionie
rești pentru cunoașterea diferi
telor episoade din lupta dusă 
de oamenii muncii sub condu
cerea partidului. E bine să se 

carnet. P^'_ 
cii sub condu
cerea partidului, 
la casele memo
riale. Este nece
sar ca aceste vi
zite să fie bine 
pregătite, pio
nierii trebuind 
să cunoască din
timp aspectele asupra cărora se 
vor opri mai mult în timpul 
Vizitei, recomandîndu-li-se ce 
cărți să citească despre aceiași 
perioadă, ce filme să vizioneze.

Activitatea cultural-artistică 
este foarte complexă. Con
cursul cultural-artistic ocupa o 
bună parte din această activi
tate. Concursul fiind perma
nent, permanentă trebuie să 
fie grija fiecărei unități de a a- 
duce mereu ceva nou: o bri
gadă artistică de agitație, o 
formație de teatru de păpuși, 
echipă de dansuri populare și, 
neapărat, mai mulți, tot mai 
mulți pionieri din unitate atrași 
în activitatea cultural-artistică.

In multe unități s-a statorni
cit obiceiul ca, la diferite săr
bători — 1 Mai, 23 August, 7 
Noiembrie, 30 Decembrie — 
sau după o vizită într-o în
treprindere, într-o gospodă
rie agricolă colectivă pionierii 
să dea serbări. La fel, pe sce
nele căminelor culturale, pro
gramele artistice date de pio
nieri sînt mult admirate de co
lectiviști. Drumul pînă aici e 
însă mai lung. Grupa, detașa
mentul trebuie să organizeze o 
serie de acțiuni cultural-artis- 
tice care să pregătească vii
toarea serbare. In primul rînd, 
adunările de grupa să cuprin-

a-i 
lu-Paznicii 

fanioanelor
■a lungul laturilor 

scurte ale terenului se tra
sează două linii care repre
zintă „orașele". După una 
din aceste linii se așază 
jucătorii, iar dincolo de cea
laltă linie se pun fanioane 
(după numărul jucătorilor). 
Pe teren, între liniile „ora
șelor", se afla, pîna la 5 
„paznici". Sarcina jucători
lor este de a aduce toate 
fanioanele în „orașul" lor,

dă învățarea unui cîntec. Ast
fel, „repertoriul" se mărește. 
Apoi mai sînt și concursurile 
pentru „Cel mai bun recitator , 
JJcel mai bun solist", la care 
iau parte majoritatea pionieri 
lor și școlarilor. De asemenea, 
e cunoscut că pionierii învață 
cu entuziasm cîntece și poezn 
închinate patriei și Partl^lp1’ 
jocuri pionierești. Activitatea 
cultural-artistica să-i cuprind 
pe toți pionierii și școlarii din 
unitate - iată ce trebuie să 
urmărească activul P*onl®resc- 
Ea trebuie să fie cu adevărat o 
activitate permanentă, de masa.

Vizionarea unui film este în
totdeauna binevenită. Dai: nu 
numai atît. După ce ați vizio 
nat, de pildă, filmul romrnesc 
„Mingea" sau cel 
rioja", e bine să discutați, să 
analizați conținutul lui de idei 
comportarea eroului P^cipal,

poate organiza 
și după viziona
rea unei piese 
de teatru sau a 
unui spectacol 

■ - televiziune.
un loc iK.. ocu-
Recenzia e cea 
mai răspîndită 
formă. Mai sînt 
apoi discuțiile a- 

supra cărților. Ele pot fi orga
nizate pe teme ca: „Cum 
aș fi procedat în locul lui Tru- 
baciov „Volodia Dubinin a 
fost numai un băiat curajos ?“ 
etc. Șl un simpozion literar se 
poate organiza 1 Un pionier 
prezintă aspecte din viața șl 
activitatea unui scriitor — Mi
hail Sadoveanu, de exemplu — 
alții citesc fragmente din ope
ra sa, se dramatizează și se in
terpretează în adunare unele 
pasaje. Simpozionul poate să 
fie și mai interesant dacă dese
natorii vor organiza o mică ex
poziție de desene privind felul 
cum au văzut ei chipul unor 
eroi, diferite episoade din ope
ra scriitorului.

iar a „paznicilor — de 
împiedica să facă acest 
cru. In timpul incursiunilor; 
ei ating jucătorii adverși cu; 
mîna. Jucătorul atins se o-» 
prește pe loc. El poate fi* 
scăpat de echipierii lui, caret 
la rîndul lor îl ating cu mina’'"1 
în timpul incursiunilor. 
Dacă „paznicul “ atinge pe 
un jucător care are un fa
nion, îi ia prada și pune fa
nionul într-un pătrat desenat 
pe pămînt în mijlocul laturii 
lungi a terenului. Unul din 
„paznici" este însărcinat cu 
paza acestor fanioane. Jucă
torii încearcă să le răpeas-

De cîteva zile, micii școlari 
din clasa a II~a știau că >nJțe 
tașamentul prietenilor lor din- 
tr-a VI-a se fac pregătiri deo
sebite. Mereu îi găseau discu- 
tînd, ba despre jurnalul de de
tașament, ba citind din Regula
mentul organizației de pionie
ri, ba învățînd cîntece și Po^ 
zii despre patrie ș' partid, ba 
împodobind clasa sau aranjmd. 
Camera pionierilor. =

...E senin. O zi de toamna 
caldă, luminoasă. Pionierii, îrn- 
brăcali cu bluze strălucitor de 
albe, cu cravatele frumos cul
cate, sînt veseli. La sunetul 
-wrnei orice zgomot încetează 
y - "lină careul este per
ele detașafrie,,^. ?n(jj președin- 
,,Detașamentul este gatîințele 
tru începerea adunării de ale
gere a președintelui de detașa
ment..."

Sînt multe de spus despre ac
tivitatea desfășurată de deta
șament pînă acum- Fiecare 
pionier își aduce aminte de 
alte și alte acțiuni interesante, 
adunari frumoase, întîlniri cu 
fruntași în producție, vizite în 
întreprinderi și pe ogoarele 
gospodăriei agricole colective- 
Despre toate acestea vorbește 
și președinta de grupă Corb 
Maria. Dar și mai vii devin 
discuțiile atunci cînd începe să 
se facă propuneri pentru vii
torul program de activități al 
detașamentului. Cu propune
rile lui Pincotan Vasile sau 
Fees Valeria, ale lui Klein 
Vera sau Szabo Ștefan sînt cu 
tofu de acord. Și este firesc- 
Cu toții doresc să viziteze fa
brica „Avîntul" și pe cea de 
confecfii, să organizeze o adu
nare interesantă în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie. Cit privește 
îndeplinirea condițiilor pentru 
obținerea distincțiilor pionie
rești cu toții au hotărît să se 
străduiască pentru a le merita. 
Și astfel s-au notat alte și alte 
idei interesante, propuneri 
noi-..

Detașamentul este gata pentru începerea adunării de al696r6 
a președintelui de detașament .

— Propun ca președintă a 
detașamentului nostru să fie 
Szfike Anamaria. O cunoaștem 
bine. Ne este dragă pentru că e 
o bună colegă. Invafă bine. Cu 
tofii o respectăm..- —a început 
pioniera Corb Maria.

Propunerea ei exprima de 
fapt părerea tuturor pionierilor 
din detașamentul celor două 
clase a Vl-a de la Școala de 7 
ani nr. 4 din Oradea. Așa că, 
luînd cuvîntul, multi alfi pio
nieri au susținut propunerea 
Măriei- Și Anamaria a fost a- 
leasă președintă! Alături de 
ea, pionierii detașamentului se 
vor strădui să ducă o cit mai 
frumoasă și interesantă activi
tate- 

E. TOFAN

.Cu toții aprobam propunerea Măriei! Sîntem de acord ca...

...pioniera Szoke Anamaria sa fie președinta detașamentului 
nostru !

al detașamentului, pio-Alături de noul colectiv de conducere
nierii se vor strădui sa desfășoare o activitate cit mai interesanta, 

cit mai rodnica.

că și pe acestea. „Paznicii 
înving, dacă reușesc sa ia 
cinci fanioane din cele ră
pite de jucători; victoria re
vine jucătorilor, dacă- aduc 
în spatele liniei lor toate fa
nioanele, în afară de patru 
care pot rămîne în stăpîni- 
rea „paznicilor".



După o lună de școală
Deși a trecut numai o luna 

de cînd a început școala, în 
jurnalul unității de pionieri de 
la Școala medie „Aurel Vlai- 
cu“ din Breaza sînt consemna
te nenumărate acțiuni. Una 
mai frumoasă decît alta. Inca 
din primele zile de școală, pio
nierii au început o luptă hotă- 
rîtă împotriva notelor proaste, 
a mediocrității la învățătură. 
Din inițiativa colectivului de 
conducere al unității, în fieca
re detașament s-au organizat a- 
dunări cu teme referitoare la 
învățătură. în detașamentul 
doi de pilda, din clasele a V-a, 
tema adunării a fost: „Studiul 
individual — cheia succeselor 
la învățătură". La această adu
nare mulți pionieri au arătat 
cum învață ei. în detașamentul 
patru, din clasele a Vil-a, pio
nierii au discutat „De ce este 
necesar să-ți întocmești și să 
respecți programul zilei". No
tele de 9 și 10 ce abundă în ca
talogul fiecărei clase te con
ving că pionierii acestei unități 
sînt hotărîți să obțină rezul
tate din cele mai frumoase la 
învățătura. Păunescu Monica, 
Pavelescu Sanda, Bran Ion, Gă- 
vănescu Gabriela, Giauș Virgi
nia, Olaru Mihacla sînt numai 
cîțiva dintre numeroșii pionieri 
cu care unitatea se poate mîn- 
dri.

O alta însemnare din jurna
lul unității se referă la priete
nia strînsa dintre pionieri. în 
a treia zi de școală, Senic An
tonina, din clasa a Vl-a, s-a 

îmbolnăvit și a fost nevoita sa 
stea cîteva zile în staționarul 
internatului. Aceasta însemna 
ca Antonina sa rămîna cu lec
țiile în urmă. Dar nu s-a întîm- 
plat așa. Colegele ei de clasă, 
Grădinaru Rodica și Păun Le- 
ontina, au fost în fiecare zi la 
ea, i-au arătat lecțiile, au re
zolvat împreuna probleme la 
matematica, exerciții la romî- 
na și rusă... Atunci cînd Anto
nina a venit la școala, profeso
rii au fost plăcut impresionați •: 
cu toate că fusese bolnavă, ea 
era „la zi“ cu toate lecțiile!.

în cinstea alegerilor pionie
rești, clasele au fost împodobi
te cu ghivece de flori, cu foto
montaje. în fiecare detașament 
au apărut gazetele de perete, 
în articole, pionierii vorbesc 
despre primele succese obținu
te la învățătura, despre forma
rea brigăzii artistice, despre 
roadele culese de micii natura- 
liști pe lotul experimental. Tre
buie să Știți că, în aceasta luna, 
micii naturaliști au dat inter
natului școlii legume și fructe 
în valoare de peste 1 000 lei.

în detașamentul 1, din clasa 
a IV-a, pionierii au sărbatori- 
t-o pe Ciorănic Dalia care, par- 
ticipînd la concursul despre pri
mul cosmonaut, organizat de 
Radio-Moscova, a primit pre
miul I. întregul detașament se 
mîndrește cu fotografia ce 
poarta autograful lui Iuri Ga
garin.

în jurnalul unității mai sînt 
multe asemenea însemnări. în 
paginile lui se vorbește și des
pre adunarea „Vizitînd noile 
construcții din Capitala patriei 
noastre", organizată de deta
șamentul trei, despre trecerea 
unor condiții pentru obținerea 
distincțiilor* pionierești, despre 
adunările de alegeri, dospre 
întrecerile sportive organizate 
între detașamente...

Noi le dorim pionierilor din 
Breaza, regiunea Ploiești, ca și 
în lunile următoare să obțină 
rezultate la fel de frumoase atît' 
la învățătură cît și în activita
tea pionierească.

DAN POPA

S-a deschis cel de-al
XXII-lea Congres ai P.C.U.S

(Urmare din pag. l-a)

Congresul a alcătuit organele de lucru ale congresului 
— prezidiul, secretariatul, comisiile de redactare și validare.

Cel de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. va discuta urmă
toarele probleme:

1. Raportul de activitate al Comitetului Central al 
P.C.U.S. — raportor Nikita Hrușciov, prim secretar al C.C. 
al P.C.U.S.;

2. Raportul de activitate al Comisiei centrale de revizie 
a P.C.U.S. — raportor Alexandr Gorkin, președintele Comi
siei de revizie ;

3. Proiectul de Program al P.C.U.S. — raportor Nikita 
Hrușciov;

4. Cu privire la modificările în statutul P.C.U.S. — rapor
tor Frol Kozlov, secretar al C.C. al P.C.U.S.;

5. Alegerea organelor centrale ale partidului.
Această ordine de zi, anunțată încă din ianuarie 1961, a 

fost aprobată de delegații Ia Congres.
Delegații la Congres reprezintă peste 9.700.000 de mem

bri și candidați ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. 
Printre ei se afla activiști de stat și de partid, din cei mai 
de seamă din țară, muncitori și colhoznici fruntași, oameni 
de știința, reprezentanți ai forțelor armate sovietice, scrii
tori, artiști și oameni de multe alte profesii — constructori 
activi ai societății comuniste.

Lucrările Congresului continuă.

Congresul a

!
i

rînduri. în altă parte pionierii 
încărcau coșurile cu porumb 
auriu și cu știuleți mari. Pre
tutindeni veselie- Pionierele

Pe tarlalele gospodăriei a- 
gricole colective „Unirea" din 
comuna Stoenești, raionul Ca
racal, unde culesul porumbului 
este în toi, pretutindeni vezi 
cravate roșii- în cîntece și voie 
bună, pionierii muncesc cu în
suflețire. Inifiativa a pornit de 
la pionierii celor doua școli de 
7 ani din comună.

8 octombrie. O dimineață în
sorită de toamnă. în curtea 
școlii multă animație, toboșarii 
și trompetiștii anunță pleca
rea. Autocamioanele gospodă
riei pline cu pionieri au pornit 
spre loturile de porumb stabi
lite pentru a fi culese. Vocile 
copiilor predomină peste tot- 
„Republică măreață vatră“ — 
cuvintele cîntecului se împle
tesc cu sentimentele de dra
goste și entuziasm ale copiilor 
ce au pornit spre tarlalele gos
podăriei. La locul de muncă 
pionierii au fost împărțiți pe 
grupe. Rîndurile de porumb cu
lese de către copii scădeau me
reu, iar grămezile de porumb 
se înălțau tot mai iute printre 

Mihale Ecaterina, Mane Do
rina cîntau melodii populare, 
<n alt loc Nilculeț Gheorghița, 
laciu Elena, Pitule Nicolae ?1 
alți pionieri îndemnau la în
trecere pe micii culegători. 
Timpul s-a scurs repede. Era 
ora 14 cînd munca a luat sfîr- 
șit. Președintele gospodăriei 
colective i-a felicitat pe pio
nieri și le-a mulțumit pentru a- 
jutorul pe care l-au dat la 
strînsul recoltei- Satisfacția a 
fost la fel de mare pentru fle
care dintre pionieri. Pe fețele 
lor se putea citi mulțumirea Și 
fericirea pentru contribuția lor 
la înflorirea gospodăriei lor 
dragi, la viața nouă și fericită 
a satului.

RODICA ALBU

I

Cu
De

Hai să vedeți, la noi în sat 
O școală nouă s-a-nălțat- 

Si-i mîndră, strălucește-n zori 
Ca soarele ieșit din nori.

cărți, cu i°c, cu bucurii, 

dragostea care ne leagă 
ea, de patria întreagă.

Spre ea ne îndreptăm, copii,
Cu

Pe cine am propus.
In joc pot intra 3—10 copii. 

Conducătorul jocului numește 
un copil care să iasă din ca
meră. In linsa lui, stabilește cu 
restul copiilor care dintre ei 
să fie ghicit de cel de afară. 
Apoi, copilul de afară este 
chemat înăuntru. El trebuie să 
pună celor din cameră 6 între
bări indirecte și una — ultima 
— directă. Dacă întrebările au 
fost puse bine, înseamnă că co
pilul va fi ghicit și trebuie să 
iasă afară în locui celui ce a 
ghicit. In cazul în care copilul 

nu a fost ghicit, jocul se ia de 
la început. Ce întrebări pot fi 
puse ? Este pionieră, sau pio
nier ? Este politicos cu fetele ? 
Are note bune la matematică ? 
Ii place sportul ? Recită fru
mos ? etc.

După cele 6 întrebări indi
recte, se pune întrebarea di
rectă : e Nicușor ? Sau : e Ma
ria ? Daca răspunsul e afirma
tiv, copilul care a fost ghicit 
ia locul celui care a pus între
bările, și jocui reîncepe.

Un punct din programul zilei
Desigur că fiecare dintre voi are un pro

gram al zilei în care v-ați propus timpul ne
cesar pentru învățătură, odihnă, joc. Acest 
program trebuie respectat zilnic. El trebuie 
să cuprindă, printre altele, și un punct foar
te important : grija fața de ordine.

Cînd veniți de la școala, dezbrăcâți-va de 
uniforma singuri. Aveți grija ca în fiecare 
seara să va controlați uniforma dacă este cu
rata, dacă nu-i șifonată, daca nu-i lipsește 
nasturi. Apoi, curățați-vă încălțămintea și, în 
cele din urma, puneți-va toate lucrurile în 
ordine, la locul lor. In felul acesta, cînd va 
veți scula dimineața le veți avea pe tfcate la 
îndemînă. Așa, scutiți pe mama sau ț/e frații 
voștri mai mari să se țină mereu după voi. 
Căutați, copii, să vă îngrijiți singurii îmbră
cămintea, să fiți ordonați, să aveți j ținută 
cît mai corecta.

M. NEGREA

Doi copii politicoși.^



punctuală ca înlot- 
poposit și în așeza- 
malul Siutghiolului

Toamna, 
deauna. a 
rea de pe 
cel limpede ca cristalul. Dar
nică, dar exigentă, a inspectat 
mai întîi ogoarele colectivei, 
i*a cercetat — zîmbitoare — 
pe colectiviștii cei harnici în
șirați la muncă printre lanurile 
de porumb sau la adunat ro
șiile mari și... roșii din gradină. 
Multumit'ă văzute,

Roșiile mari, frumoase sini sortate fi așezate în lăzi — întocmai 
cum vor arăta pe piață, la oraș.

și-a

toamna s-a statornicit și la Pa- 
lazu Mare și, aciuindu-se In 
pomi și peste cîmpuri, 
sp us :

*-* Aci e de mine!
Și a rămas.

SCURTA DISCUȚIE
t—î Spune-mi, tei rog l-am 

solicitat un scurt interviu 
toamnei s-* cum ai regăsit co
muna ?

Toamna, vădit încurcata, a 
stat u clipă sa chibzuiască. 
Apoi, mi-a zis:

Căruțele, pline ochi cu știuleții mari și aurii, tot vin și vin... Hambarele gem de roade.

Vezi casa

l-am lăsat'

chirpici...

— Parcă e și parcă nu e Pa-
lazu Mare pe care
anul trecut-..

— Cum așa ?
1 Păi, privește !

ceea ?
j—• O văd...
— Ce zici de ea ?
— O casă... din

învelită cu stuf-..
'— Aceea e o casa ce s-ar 

cuveni păstrată încă multa 
vreme.., Sa rămîie peste ani și 
ani...

Am privit-o mirat. Toamna 
mi-a citit pe chip întrebarea ce 
i-aș fi pus-o și mi-a dat răs- 
puni il:

■— Țiasa asta, numai în urmă
ani, era cea mai fru-
casă din sat'.--

cu 14 
moașe!

nașterii lor. Intr-un iei, 1 
1960 este și pentru el tot 
de naștere- Pentru .că de 
adevărata biografie a fos- 
plutaș Ion Roibu începe

Toamna a găsit, anul acesta, la colectivă, un număr dublu de vaci de lapte. Și, după cum vedeți, 
toate sînt de rasă.

Am zîmbit.
i— Nu rîde — a continuat 

toamna, serioasă. Așa e, cum 
îti spun. Pe-ees, pe aceste me
leaguri, 
Turci, 
locuiau 
tiva însă, printre alte mi
nuni, a făptuit-o mai întîi 
aceasta : omul să trăiască ome
nește, într-o casă în care lu
mina să facă trai bun cu aerul 

împărățea bordeiul, 
romîni, tătari... Toți 

în bordeie... Colec- 
însă,

pe

curat, cu mobila moderna.
Ne-am oprit, în tăcere, amîn- 

doi privirea peste sat, peste 
casele înflorite în ultimii ani... 
Și cea mai puțin „moderna" 
este de 1.000 de ori mai fru
moasă, mai încăpătoare decît 
casa care, numai 10 ani în 
urmă, era cea mai frumoasă 
casă din sat-. Și am zis : da, 
toate astea-s minuni, dar mi
nuni ale omului.

ECHIPA A H-A
Cu toamna Ia braț, am po- 

posit în mijlocul colectiviștilor 
din echipa a Il-a, brigada le
gumicola nr. 1. Colectiviștii 
sortau, tocmai, niște roșii de... 
să le mănînci cu ochii! Ute- 
mista Nuri Leman, sprintenă, 
cu ochii puțin migdalați, ne-a 
ieșit în întîmpinare.

— Merge treaba ?
— Merge... strună ! Nu pri

didim însă, de loc. Toamna a- 
ceast'a a adus belșug de roade 
în colectivă-..

Toamna modestă, s-a apărat: 
■— Nu, nu! Nu eu am adus 

acest belșug de roade, ci voi, 
colectiviștii... 
perea voastră 
belșug—

— Și unde

Hărnicia, price
au creat acest

frumu-trimiteți
setea aceasta de roșii ?

La Constanța I... Legumele 
noastre sînt foarte prețuite pe 
piața. Toată vara, prin cele 4 
chioșcuri ce le avem în oraș, 
am valorificat roșii, ardei, car
tofi... cum n-a mai adus nimeni 
Pe piața !

Mîndria pentru rezultatele 
frumoase obținute în muncă de 
colectiviști, îmbujorase chipul 
ei.
MAI TREBUIAU HAMBARE...

De pe cîmp — la sediul co
lectivei, la hambare. Aci, cît 
vezi, numai porumb. în căru
țele cu vîrf încărcate, în ham
barele doldora, în grămezile de 
lîngă hambare-..

Magazionerul, la cîntarul- 
basculant, abia de prididește. 
Transpirat, privește cu coada 
ochiului la cîrdul lung de că
ruțe care tot cară și cară po
rumbul de pe ogoare -.

— Mai aveți unde-1 pune ?
— îi găsim noi loc... — îmi 

spune un colectivist. Dar ar 
mai fi trebuit hambare...

:—• La anul o să fiți mai pre- 
cauți-..

—■ Noi ne-așteptam Ia o re- 
bună și-n acest an, dar 
întrecut așteptările noas-

colta 
ea a 
tre

PESTE 500!
Discutam cu tovarășul Bi- 

leca, președintele colectivei:
— Acum, cînd se dă zor cu 

strîngerea recoltei, e greu să-i 
afli pe colectiviști, să stai de 
vorbă. Vă rog pe dv., care este 
media zilelor-muncă făcute de 
colectiviști ?

— Media? E cam nepotrivit 
spus... în orice caz, foarte mul- 
t'e familii de colectiviști —■ ac
centuez : foarte multe! — au 
peste 500 zile-muncă-. Așa

sînt colectiviști ca Mihai 
nică, din brigada legumicola, 
Lipa Iacob — care are peste 
600 zile-muncă, — familia Bel- 
cîz, Nuri Ismail, cu aproape 
700 zile-muncă... în general, co
lectiviștii noștri — toți — sînt 
oameni harnici, priceputi...

★
Notele acestea, scurte, prinse 

din fuga condeiului pe carnetul 
meu de reporter, vi le-am redat 
și vouă, micii mei cititori. 
Aceste note de reporter arata 
numai cîteva aspecte din noua 
viața a colectiviștilor din Pa- 
lazu Mare, porniți acum 11 ani 
pe drumul îmbelșugat al colec
tivei, care își zidesc pe zi ce 
trece, un trai tot mai fericit.

ȘTEFAN ZA1DES

să te

să citească ex- 
sub fotografie, nu 
un muncitor care 
zilnic sarcina de

♦ Constantin ajunse 
primul Ia poarta uzi
nei. Ca de obicei, își 

«aștepta cei doi frați, 
s între timp, un munci-

tor se apropie de el 
și-i zise :

— Strașnic băiat e 
fratele tau, Gheorghe. 
Nu se lasă de loc. Ai

O văzut, astăzi i-au pus 
fotografia la panoul de 
onoare al fruntașilor 
pe uzină 1

— Astăzi ? N-am
® văzut încă nimic...
fi — Du-te și te uita, și-o

minunezi de ce se scrie despre 
el.

Fără să mai zăbovească, 
.5 Constantin se apropie de pa

noul de onoare. Privi fotogra
fia fratelui său. „Șeful de e- 

• cbipă de la secția montaj, co- 
« munistul Gheorghe Terecoasă, 

începu el 
plicația de

1 este numai 
țj depășește

plan, ci și un inovator cu care 
uzina noastră se mîndrește..." 

Nemaiavînd răbdare să aș- 
tepte, Constantin se îndreptă 
spre platforma de montare a 

' vestitelor sonde 4 L.D., în în- 
tîmpinarea fratelui. Pe aleea 

e principală, îl întîlni pe Stelian, 
un alt frate al său, mijlociul, 
maistru la turnătoria de oțel.

— Steliane, vino cu mine 
să-l felicităm pe Gheorghe. Fo- 

& tografia lui e la panoul de o- 
noare al uzinei I

Dar n-au făcut decît cîțiva 
pași și în fața lor iată-1 pe 
Gheorghe ! Amîndoi îi strîn- 

® seră mîna cu putere...
Cei trei frați se îndreptară 

apoi spre casă. Ca de obicei, 
pe drum discutau despre mun
ca lor din uzină. Gheorghe era 
fericit. In ziua aceea, împreu
nă cu echipa lui, obținuse o 
mare victorie : terminase de 
montat o nouă sondă cu

•
9
9 proape o saptămînă mai devre-
• me I

a-

0*0

Pe marea Bica^ului
— Din carnetul

® du-se în razele soarelui
9 vară, întunecată și furioasă 

zilele triste de toamnă 
ploaie și vînt. Oricum ar

De cînd s-a născut, acolo, în 
9 satul Buhalnita, Ion Roibu s-a 

obișnuit să vadă Bistrifa. Lu
minoasă și liniștită, oglindin- 

i de 
în 
cu 

_____  ... ___  ______  _ ii
* fost însă, Bistrița îi era dragă- 
9 Zile întregi pleca, împreună cu 
9 tatăl său, cu plutele pe Bis

trița-.. Dar iată că a venit tim-
• pul să plece în militărie. Ar- 
9 mata a făcut-o la marină. Pe

Dunăre. Acolo, Ion Roibu a în- 
'vă/at marinăria. Intre timp, la 

9 Bicaz, se ridica hidrocentrala, 
^întors acasă, a lucrat o bucată 

de vreme la Bistricioara, pe o 
® dragă reiulantă.
® Apoi, după închiderea bara- 
9 jului, apele Bistriței au înce- 
o put să crească, au apărut și 
" primele ambarcațiuni iar viata 
® lui, a lui Ion Roibu, și-a schim- 
9 bat cursul întocmai ca apele 
& Bistriței.

Cînd s-au întîmplat toate a- 
®cestea? La 1 iulie 1960, ziua 
9 de naștere a lacului de acu- 
^mulare- Această dată, Ion 

Roibu o spune cu intonația cu 
9care, de obicei, rostesc oamenii 
9data 
9 iulie

O ZJ 
9iapt, 
9 tului 
9la această dată.
— L-am văzut conducînd o șa- 
9 lupă- Era îmbrăcat în uniformă

Stelian povesti despre uce
nicii din secția sa care învață 
tainele meseriei de turnător în 
oțel. Tînărul maistru se stră
duiește să-i învețe pe băieți cît 
mai multe, să le dezvolte dra
gostea, pasiunea pentru mese
ria de turnător. Stelian se poa
te mîndri cu tinerii care au în
vățat meseria de la el.

O clipă, Constantin rămase 
pe gînduri:

— Voi povestiți despre atî- 
tea lucruri interesante... Dar 
eu... despre ce să vă vorbesc ? 
Ca electrician de întreținere, 
trebuie să repar cît mai repe
de orice defecțiune electrică, 
încît cuptoarele să meargă în 
plin. Altceva...

— Și e puțin lucru acesta ?! 
De tine și de tovarășii tai de
pinde în mare măsură reali
zarea și depășirea planului de 
producție. Și tu ai despre ce sa 
povestești, Constantine I spuse 
unul dintre frați. Și me
seria ta e tot atît de frumoasa 
ca a noastră. Ți-amintești ?... 
Acum cîteva zile !... O repara
ție care în mod normal ar fi 
durat două ore, voi ați făcut-o 
într-o jumătate de oră. Astfel, 
producția n-a stat pe Ioc. Este 
puțin acest lucru ?

...Astăzi, la Uzinele „1 Mai“ 
din Ploiești nu există munch.r 
care să nu-i cunoască pe frații 
Terecoasă: toți trei sînt mun
citori fruntași în producție, oa
meni de nădejde.

RADU POPA

♦ ♦ ♦

Ion Roibu.
o după-amiază fru- 

cu soare tîrziu de 
Vaporul care trans-

pasagerii spre 
răsărite pe

noile
cele

reporterului —
marinărească și pe chipiu am 
citit: „Navrom-Bicaz". Tatăl 
utemistului Ion Roibu, bătrî- 
nul plutaș, și-a schimbat și el 
meseria : este paznic la filtrele 
de apă.

„Acum plutele sînt remor
cate de șalupe sau de alte am
barcațiuni, care le aduc de sus, 
de la Poiana Teiului, pînă la 
noi. aici, la Bicaz" auzeam cu
vintele însuflețite ale tînărului 
marinar

...Este 
moașă, 
toamnă- 
portă 
localități 
două maluri ale Bistriței stră
bate apele ei supuse. Ne oprim 
la fiecare comună. Pînă la 
„coada lacului" — cum spun 
localnicii — mai avem de mers 
încă o oră și trei sferturi. Peste 
tot, împrejur, se vede c-a ve
nit toamna: dealurile își îm
bracă haina ruginie. Singur 
Ceahlăul este încă verde, iar 
spre vîrf, cine știe, poate are 
chiar zăpadă...

Mă gîndesc la oamenii zile
lor noastre. La cei card-au ri
dicat barajul și-au supus Bis
trița făcînd-o să-și reverse lu
ceferii de lumină în casele oa
menilor, la muncitorii fabricii 
de ciment, la constructorii ma- 
rei noastre hidrocentrale. La 
atîfia oameni noi, crescuifi și 
educați de partid.

N. SKIBINSKY
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Calea ferată
clasa electrificată

Moscova—Baikal

a cosmonautului 
Gherman Titov

Sîmbătă după-amiază, pilotul 
cosmonaut Gherman Stepano
vici Titov a fost primit, la Pa
latul R.P- Romine, de către to
varășul Gheorghe Gheorghiu-
Dej, președintele Consiliului de 
Stat. Lui Gherman Titov i s-a 
înmînat, în cadrul unei solem
nități, Ordinul „Steaua, Repu
blicii Populare Romîne“ 
I-a, pentru contribuția adusă 
cauzei păcii și socialismului 
prin fapta sa de eroism — efec
tuarea celui de al doilea zbor, 
cosmic în jurul Pămîntului pe 
bordul navei sovietice „Vos- 
tok-2“.

Reprezentanți ai oamenilor, 
muncii din Capitală s-au întîl- 
nit sîmbătă după-amiază cu 
cosmonautul Gherman Titov Ia 
mitingul care a avut loc în sala 
Palatului R.P. Romîne.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Florian Dănălache. 
prim secretar al Comitetului or 
rășenesc București al P-M.R., 
care a dat cuvînlul tovarășului 
Mihai Dalea, secretar al C-C. 
al P.M.R.

Au rostit apoi cuvîntări dej 
salut maistrul oțelar Nicolae 
Domnișan, prof. ing. Remus Ră- 
duleț și studenta Eleonora 
Toma-

Primit cu ovații de asistență, 
a luat cuvîntul cosmonautul 
Gherman Titov-

Mitingul s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de însufle
țită.

In cursul zilei de duminică, 
maiorul Gherman Titov a făcut 
o vizită în regiunile Ploiești și 
Brașov.

Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne a ofe
rit duminică seara o recepție 
în cinstea cosmonautului Gher
man Stepanovici Titov. In ca
drul recepției, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă priete
nească, au rostit toasturi tova
rășul Gheorghe Apostol, prim 
vice-președinte al Consiliului 
de Miniștri al R-P. Romîne și 
cosmonautul Gherman Stepano
vici Titov-

Luni dimineață, maiorul cos
monaut Gherman Titov a făcut 
o vizită la Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn. 
Cu acest prilej, a fost prezen
tat filmul „Din nou spre stele"", 
consacrat pregătirii și efectuă
rii zborului navei cosmice 
„Vostok-2“.

La 16 octombrie a.c., eroul 
cosmonaut, maiorul Gherman 
Stepanovici Titov s-a înapoiat 
în patrie.

Vizita sa în țara noastră a 
constituit un simbol al marii 
prietenii care leagă popoarele 
romîn și sovietic, o expresie a 
dragostei pentru oamenii so
vietici care prin muncă pașnică 
împlinesc sub ochii noștri visul 
de aur al omenirii: Comunis
mul !

Excavatoa
gigantice

E vorba de două excavatoare 
sovietice. Primul din aceste 
excavatoare dispune de 56 mo
toare electrice și are înălțimea 
unei case cu cincisprezece eta
je- La tabloul de comanda și 
pe platformele superioare ale 
acestui gigant, se poate ajunge 
numai cu un lift special.

Aceasta mașina neobișnuita, 
care înlocuiește munca a 15.000 
săpători, lucrează în bazinul 
carbonifer Ceremhovo. Pentru 
transportul ei de la Uzina 
Novo-Kramatorsk pe șantier a 
fost nevoie de trei trenuri spe
ciale !

jCel d© al doilea excavator 
uriaș 
fost 
uzina 
grele 
este un excavator pășitor —s 
cel mai mare de acest fel din 
lume. Cupa lui are o capacitate 
de 50 metri cubi, iar brațul 125 
metri lungime- 
poate deplasa anual cîteva 
zeci de milioane 
roca, muncă pentru care unei 

despre care e vorba, a 
construit de curînd la 
constructoare de mașini 
din Sverdlovsk. Acesta

Excavatorul

metri cubi de

sa-brigăzi formate din 20 de 
pători, i-ar trebui un timp de... 
2.000 de ani!

.Calea ferată electrificată 
Moscova-Baikal, care a fost 
data în funcțiune în întregime 
zilele acestea, constituie Un 
dar al constructorilor sovietici, 
închinat celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S.

Electrificarea magistralei si
beriene reprezintă o mare vie-’ 
torie — traseul ei avînd o lun
gime de aproximativ 5.500 
km I Ca să înțelegem mai bine 
ce înseamnă aceasta, e 
sa amintim un singur 
lungimea tuturor căilor 

destul 
lucru i 
ferate

locuri și oferă colhoznicii 
condiții minunate de odihnă 
recreație.

electrificate din S.U.A. însu
mează doar 3.943 km!

Artera de cale ferata Mos- 
cova-Baikal are o mare însem
nătate pentru economia țării. 
Ea da posibilitatea sa se lege 
direct Moscova cu Uralul, nor
dul Kazahstanului, Siberia apu
seana și răsăriteană.

Ce alte avantaje prezintă e- 
lectrificarea acestei căi ferate ? 
De exemplu, dacă combustibi
lul trebuia transportat înainte 
din loc în loc, era nevoie de 
baze de alimentare. Acum nu 
mai e nevoie de așa ceva, ceea 
ce duce la realizarea unor eco
nomii de 18 milioane tone căr
buni pe an- In același timp, 
crește viteza trenurilor.

După cum se știe, locomoti
vele electrice sînt mult mai 
puternice decît cele cu aburi- 
Apoi, neavînd nevoie să fie a- 
limentate cu apă și cărbuni, se 
obține o reducere a timpului 
de staționare în gări.

Trenurile de mărfuri vor a- 
junge la destinație cu 96 ore 
mai repede, iar cele de pasa
geri de două ori mai repede!

Case de odihnă colhoznice
Minunat e peisajul în mijlo

cul căruia se înalță cele trei 
clădiri cu un etaj ale Casei de 
odihnă „Colhoznicul"" din lo
calitatea Alusta-Crimeea-

Camerele luminoase, vopsite 
în culori vesele și avînd tot 
confortul necesar, își așteaptă 
oaspeții strălucind întotdeauna 
de curățenie.

Inițiativa a fost luată de două 
raioane ucrainiene — Melito
pol și Simferopol — care au 
construit o casă de odihnă in- 
terraională pentru colhoznici 
în frumoasa stațiune climate
rică de pe malul Mării Negre.

Zeci de mii de oameni și-au 
petrecut pînă acum concediul 
în această casă de odihnă. 
Printre aceștia au fost și Na- 
'dejda Snimșikova, crescătoare 
fruntașă de porci în colhozul 
„Steagul Roșu", fierarul Vla-

„Asigurarea unei copilării 
fericite pentru fiecare copil 
este una din cele mai impor
tante și nobHe sarcini ale con
struirii societății comuniste"" 
se spune în proiectul de Pro
gram al P.C.U.S.

O atenție deosebită se dă 
școlilor cu internat. Aceste

I

i

dlmir Gavrilișin din colhozul 
„Kirov“, tractoristul Piotr Gdl 
lobov din colhozul „Lenin“ ș 
mulți alții-

De remarcat că această in 
țiativă — construirea de cas 
de odihnă colhoznice 
venit acum un lucru 
în Uniunea Sovietică, 
ridicate în cele mai 

— a d 
obișnu
Ele sîî
pitoreș

școli, al căror număr a c 
considerabil în ultimul 
au clase 
blioteci, 
ateliere, 
și chiar

Fotografia înfățișează 
pect din biblioteca Școl 
nat nr- 7 din Moscova.

mari și lumino 
secții de cor 
săli de sport, 
cinematografe.

M (

Trecea zilnic pe bulevardul 
mare și plin de lume. Țușima 
nădăjduia cu ardoare că dacă 
nu azi, apoi într-o zi avea să-i 
surîdă și lui norocul. Cînd 
avea să fie acea zi, Țușima nu 
știa — dar era citit de sigur că 
își va afla și el o ocupație! 
Pentru că acesta era norocul 
pe care-I aștepta băiatul de 13 
ani — să găsească o slujbă-

— Și ce-ai vrea să te faci, 
Țușima ? — îl întrebau priete
nii.

— Oho! — le răspundea bă
iatul — parcă îți poți alege ?...

— Și dacă ar fi totuși, pe 
alese, ce-ai vrea să te faci ?

Țușima rămînea o vreme cu 
ochii ațintiți undeva, spre înal
tul selnin al cerului- Abia în- 
tr-un tîrziu le răspundea:

carte, Țu-

iar pe gîn-

nici scrie, 
să-și vadă

-— Ehei, cosmonaut m-aș 
face !

— Cosmonaut!? — se minu
nau ceilalți-

— ...sau măcar pilot!
— Dar tu nu știi 

șima !
Țușima rămînea 

duri. Ofta apoi:
— Așa-i, nu știu 

nici citi.-. Și pleca 
de-ale lui.

Colinda iar, și iar, și iar în
treg orașul. Și pe unde nu în-< 
cerca! De peste tot însă, era 
izgonit.

Serviciu ? — se răstea Ia 
el cîte-un negustor. Ești prea 
mic...

‘— Sînt voinic, pot munci! 
‘— se lăuda Țușima.

•— Ha-ha-ha! ■— rîdea ne-

guslorul. Fugi d-aci, n-am pen
tru unul mai vîrstnic..- Fugi că 
ești mic!

— Dacă-s mic, să mor de 
foame ? — se răstea și Țușima- 
Dar pleca — n-avea încotro. 
In întreaga Japonie sînt zeci 
și zeci de mii de copii ca el. 
Ce să-i mai pui la socoteală pe 
cei vîrstnici — care nici ei 
n-au o slujbă.

Azi așa, 
zile în șir. 
Cu nimica, 
dinar de 
deauna.

Intr-o zi,
lntr-o

„surîs"" norocul. Un 
ricșa a murit și patronul — un 
ins mic și rotofei, cu glas do
mol — l-a angajat pe Țușima.

mîine la lei. Zile și 
Cu ce se hrănea ? 

adesea- Cu extraor- 
puțin — mai întot-

însă... „
zi, lui Țușima i-a 

norocul. Un bătrîn

sute de yer

nu mîncase 
putu să răsț

—t deși J 
de i asi-

— Trei 
te prinzi ?

Țușima 
zile. Abia

— Da-. 
ăștia abia

— Atunci reci î 
primești de mîncari

/*
— Acum, ' Țușin 

ca ricșa. îi duce 
mai ales pe soldați 
Lor le place cel mc 
Și apoi, e și ieftină

Seara, Țușima 
Trupul i s-a încov 
de pe picioare i 
Țușima însă, tot n 
să se facă cosmonc 
tea, în puținele 
somn, în vis, se ve 
spre stele...
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practică 
marxist-leni- 

""" nist al internaționalis
mului, poporul sovietic a aju
tat și continua să ajute tînăra 
Republică Populară 
construirea unei 
economii naționale, 
lațiilor economice 
noastre cu U.R.S.S. sta princi
piul ajutorului dezinteresat. 
Uniunea Sovietică nu leagă a- 
jutorul său economic și tehnic 
de nici un fel de condiții poli
tice care ar încălca suverani
tatea statului nostru- Ajutorul 
acordat de Uniunea Sovietica 
urmărește ca țara noastră să 
poată crea propria ei industrie 
atît pentru producerea mijloa
celor de producție — sectorul 
principal pentru construirea 
noii societăți în tara noastră — 
cît și pentru producerea măr
furilor de consum-

Datorită acestui ajutor fră
țesc, dezinteresat din partea 
U.R.S.S., Romînia, care încă în 
urmă cu un deceniu și jumă
tate se găsea printre cele mai 
înapoiate țări din punct de ve
dere tehnico-economic, prin

Romîna în 
înfloritoare 
La baza re

ale țarii

uzina cocso-chimică, fabrica de 
aglomerare a minereului de 
fier, furnalele de 450 și 700 mc, 
un laminor de mare capacitate 
și iui bluming la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, marele 
laminor de țevi de la Roman, 
Fabrica de rulmenți de la Bîr- 
lad, Fabrica de antibiotice de 
la Iași, un reactor și un ciclo- 
tron atomic etc

In scopul îmbunătățirii 
valorificării țițeiului, 
U.R.S.S. ne-a livrat in

stalațiile de distilare primară 
de la rafinăriile Borzești și Te-

Realizarea construcțiilor hi
drotehnice la un înalt nivel 
tehnic s-a putut asigura prin 
utilaje de înalta tehnicitate, 

dezvoltarea indus- 
ușoare, U.R.S.S. 

livrat utilajul com- 
filaturile de la Bo- 

„Teba“ din

ntru 
triei 
ne-a 

plet pentru 
toșani, Lugoj și
Arad precum și o serie de uti
laje pentru mai multe topito
rii de in și cînepă. 
voltarea industriei 
Uniunea Sovietica 
instalațiile pentru 
lapte praf de la Remetea, pen
tru fabrica de suc de fructe de 
la Rîureni, pentru fabrica de 
egrenat bumbac din Ciulnița 
etc.

Colaborarea tehnico-științifi- 
ca constituie o formă impor-

Pentru dez- 
alimentare, 
ne-a livrat 
fabrica de

mioane etc. Printre cele mai 
importante* realizări menționăm 
construcția turbinelor cu abur 
de 50.000 kW, a cazanelor cu 
abur de 270 tone abur/oră, 
transformatoare etc.

Țara noastră a trimis specia
liști romîni (muncitori califi
cați, tehnicieni, ingineri) în 
U-R.S.S. pentru a lua cunoș
tință de realizările tehnicii și 
științei sovietice, de expe
riența sovietica în producție.

Pentru pregătirea cadrelor 
cu înaltă calificare, numeroși 
studenți au fost trimiși să stu
dieze în institutele de învăță
mânt tehnic superior din Uniu
nea Sovietică, în vederea obți
nerii titlului de inginer sau 
candidat în științe.

Consilierii sovietici trimiși 
în țara noastră au ajutat la ri
dicarea calificării muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor ro
mîni.

e asemenea, a fost coor
donata activitatea insti
tutelor de cercetare

științifica și a altor organizații

Din șiiinfa și tehnica
sovietică

Intre 30 și 1.500 
milimetri

I

i
u
a _
; eforturile poporului muncitor, 

al clasei muncitoare, sub 
conducerea partidului a deve- 

• nit o țara cu o industrie în 
plina dezvoltare și cu o agri- 

' cultura înfloritoare.

Generosul ajutor tehnico- 
științific al Uniunii So
vietice s-a manifestat 

sub diferite și variate aspecte. 
■ Uniunea Sovietica a acordat 
lin ajutor frățesc țarii noastre 
In proiectarea diferitelor insta- 
lațiuni ca, de exemplu, proiec
tarea centralelor termoelec
trice de la Paroșeni, Sîngeor- 
jiu de Pădure, Borzești.
. U.R.S.S. ne-a livrat sau este 
n curs de a ne livra utilaje 
i materiale pentru 63 d între- 
rinderi industriale complete și 
3 secții și instalații. Valoarea 
tașinilor și utilajelor impor
te din UR.SS. în pe- 
bada 1955—1959 se ridică la 
13.67.3.000 ruble. Cu ajutorul 
•R-S.S. au fost construite

Uniunii Sovietice

iW

' '

leajen, cu care se produc u- 
leiuri superioare.

In industria chimica, U.R.SS. 
ne-a ajutat la punerea în func
țiune a Combinatului chimic 
nr. 1, la construirea uzinei de 
acid sulfuric și îngrășăminte 
fosfatice de la Năvodari, la 
realizarea uzinei de soda de la 
Govora, precum și a uzinei de 
îngrășăminte azotoase de la 
Roznov și a Combinatului Bor- 
zeșl'i-

Fabrica de țevi din Roman, construită cu ajutorul

tantă a ajutorului U.R.S S. Im
portanța deosebită a acestui a- 
jutor consta în faptul că țara 
noastră poate beneficia de 
multiple realizări ale științei și 
tehnicii obținute în U.R.S.S.

niunea Sovietică ne-a 
transmis documentație 
tehnica, cu ajutorul că

reia s-a putut trece la perfec
ționarea producției de trac
toare, mașini agricole, utilaj 
petrolifer, rulmenți, autoca-

în rezolvarea problemelor știin
țifice și tehnice care prezintă 
interes penl'ru ambele țări.

Ajutorul primit de Republica 
Populară Romînă din partea 
Uniunii Sovietice și folosirea 
în mod creator de către țara 
noastră a bogatei experiențe 
acumulate de poporul sovietic 
constituie un ajutor prietenesc 
dat de poporul sovietic po
porului romîn pentru desa- 
vîrșirea construcției socialis
mului în țara noastră-

t « « e
«
î

Receptor de 
buzunar cu 
baterie solară

In mîinile fetei 
din fotografie se 
află un mic recep
tor cu semiconduc- 
tori. El a fost con
struit în R.S. Ceho
slovacă și funcțio
nează pe bază de 
energie solară.

Bateria transfor
mă energia solară 
în energie electrică 
și servește drept 
sursă de alimentare 
pentru radio.

Păpuși 
vorbitoare

In magazinele 
jucării din Japonia

apărat păpuși 
rostesc nu nu- 
cuvîntul „ma- 

și „tata.“ dar

magnetofoa-

au
care 
mai 
ma“
spun și o... poveste
sau chiar cîteva po
vești. Secretul con
stă în aceea că în 
ntcriorul lor se află 

gura ici, 
nâu^- !!

In ciuda tradiției de multe 
veacuri, de lansare a navelor 
construite în apă. de pe cala, 
inginerii polonezi au hotărît să 
„arunce" navele în apă lateral. 
Aceasta nouă metodă de lan
sare a navelor în apă a stîrnit 
un mare interes în rîndtil con
structorilor de nave din dife
rite țări.

CURIOZITĂȚI
Cercetările arată că conti

nentele Pămîntului „plutesc", 
mutîndu-se sub acțiunea roti
rii globului pămîntesc spre 
apus și spre ecuator- Groen
landa, de pildă, se îndepărtea
ză de Europa cu 36 metri pe 
an! Distanta dintre Washing
ton și Paris crește pe an cu a- 
proximativ 4 metri. Din anul 
1926 pînă în 1933, Buenos-Ai- 
res s-a deplasat spre apus cu..- 
15 metri.

★

Munții Himalaia cresc. As
ta nu e de fed o născocire. 
Munții Himalaia cresc, într-ade- 
văr. Incepînd din august 1955 
— cînd a avut loc acolo un 
puternic cutremur — și pînă 
în prezent, vîrfurile munților 
au crescut cu.-. 30 metri. Deo
camdată lucrul acesta a fost 
constatat cu ajutorul aparate
lor care dau măsurători exac
te Dar dacă Munții Himalaia 
vor continua și pe mai departe 
să aibă o asemenea compor
tare, creșterea lor va 
țită si de..- alpiniști!

★

Radarul după cum 
este o instalație foarte
cată, care permite să se deter
mine distanta, direcția si mări
mea unor obiecte ce nu pot fi 
văzute cu ochiul liber si nici 
cu ajutorul aparatelor optice 
obișnuite /binoclu, lunetă etc.).

Se constată că sînt și unele 
animale care posedă o astfel 
de... instalație. Astfel, o anu
mită specie de tipar, care tră
iește în rîul Nil. transmite prin 
coadă undele electromagnetice, 
cu ajutorul cărora el recu
noaște distanta inamicului sau 
a prăzii de care se apropie-

ți sim

șlie.se
compli-

O rezistența stricata de la 
fierul de călcat, o puteți foarte 
bine înlocui și singuri. F 
ceți fierul, deșurubînd 
doua piulițe care fixează 
nerul. Ridicați minerul și 
capacul mașinii deoparte, 
siți alte două piulițe ce trebu
ie deșurubat'e și apoi 
teți placa de fier ce sta pe re
zistența. Dezlegați de la borne 
firele rezistenței vechi și înlo- 
cuiți-o cu cea nouă. Pe rezis
tență scrie dacă 
cu mica 
mică se 
form ca 
tență și 
mează „talpa" fierului, pe toa
ta suprafața acesteia. Pe sîrma 
dintre borne și șamota rezis-

Desfa- 
cele 
mî- 
dați 
Gd"

scoa-

se folosește 
sau nu. Plăcuțele de 
așaza în strat uni- 
grosime, între rezis- 
placa de fonta ce for-

Despre rulmenți, ați 
auzit cu toții. Aproape 
ca nu există mașină, ori- 
cît de simplă, care să nu 
folosească rulmenții. Ei 
sînt utili Ia avioane ca 
și la mașinile de cusut, la 
combine ca și la subma
rine, la biciclete ca și 
la turbinele hidraulice.

Una din uzinele cele 
mai mari, din lume, pro
ducătoare de rulmenți, 
este Uzina nr. 1 din Mos
cova. Ea produce cca. 
1.500 tipuri de rulmenți. 
Cel mai mic tip are dia
metrul doar de 30 mm și 
cîntărește numai cîteva 
zeci de grame iar tipul 
cel mai mare cîntărește 
4.000 de kg și chiar mai 
mult. Datorită calității ex
cepționale, produsele a- 
cestei întreprinderi sînt 
cunoscute în lumea în
treagă. In Europa, Asia, 
America — pretutindeni 
găsești rulmenți ce duc 
faima întreprinderii. Ei 
vorbesc despre tehnica 
înaintată a Uniunii Sovie
tice. despre oamenii so
vietici care i-au creat.

Prima operație care se 
face în procesul de ela
borare a unui rulment 
este eboșarea. Apoi, pînă 
ca rulmentul să fie gata 
ambalat, urmează zeci și 
zeci de operații compli
cate. Și toate aceste ope
rații — și eboșarea, și 
ambalarea, toate — se fac 
automat.

„Este fără discuție, cea 
mai avansată uzină de a- 
cest fel din lume"... a fost 
nevoită să recunoască 
revista engleză de spe
cialitate „Metalworking 
Production".

Proiectul liniilor auto
mate a fost elaborat în 
uzină. Și tot muncitorii 
uzinei au fost și aceia ca
re au dat viață acestor 
proiecte. De aceea, 
continuare, revista 
mai sus spunea : 
automată construită 
muncitorii uzinei este 
invenție originală"...
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tenței puneți izolatoarele pe 
care le-ați primit de la maga
zin. Aveți grija ca legaturile 
capetelor rezistenței cu cele 
doua borne ale mașinii sa fie 
cît mai bine făcute, înfașurînd 
complet sîrma și strîngînd bine 
piulițele.

Puneți la loc placa de fier su
perioara,

PlAlÂ Of F/Fft
HEZlMNȚĂ

>1W> 
ii ni

tablă șicapacui de

^CA 06 FONTĂ (P05TAMM)

minerul. Nu vă mai ramîne de- 
cît să puneți fierul de călcat la 
priza.

MEȘTERICA

*<oio ccwva
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_ aceasta este
■ n0(e foarte bune;

Victoria, Velea 
note de 1°-

Școala de ani

MARIA M**Soară
r«. one»-

sI
I

duminica, 
caldă cu cer senin. 
Adunați în fața școlii 
așteptăm cu nerăbdare 
s'ă mergem la cules de 
porumb. Ne-am urcat 
în mașină și iată-ne 
porniți spre gospodă
ria agricolă de stat, 
cîntînd veseli.

Ajunși pe tarla ne
am împărțit pe grupe 
și ne-am luat la între
cere. Cine va strînge 
mai mult porumb ? Cea 
mai harnică s-a dove
dit grupa băieților și a 
fetelor dintr-a V-a care 
au terminat culesul 
primii- Apoi, au venit 
în ajutor celor rămași 
în urmă și intr-un timp 
scurt au terminat cu 
toții cele cîteva rîn-

■ de porumb care 
mai --- - ------- --- Jj-
plecare, am pornit an 
tină căci eram mulțu
miți ăe ajutorul pe 
CUTS 1“CITTT d-Clf'

VULPE EMILIA 
cl. a VII-a, Școala 
de 7 ani Bediște, 

regiunea Banat

Drumul Ce <■
J^PeȘosea
Plerea pădnr^0 m aPro- 
Dumos. Haina1 f f°arte 
t?amPeiaîmhrn 9inie a 
d“'ea no^‘9i Pă- 
căzută din ste'iar -,ffhinda 
lesut covOr .l,na'li,a 
9 frunzei pe‘.mpreilnă 

P'onieri din j. e 3°0 de 
tra au făcut znCp°,aIa noas- 
aci'e^urSHẐ  trec^e, 
acest Pri!ei ate- Cu 
entitatea Lei strips

— N-ai decît să înveți tu 
pentru notă ! Eu învăț așa, ca 
să știu 1 E mai important.

— Și cînd ai „știut", ce note 
aj primit ?

— Eh 1 Doar ți-am mai spus: 
nota, figura aia mică desenată 
în catalog, pur și simplu nu 
mă interesează. Nu-mi spune 
nimic.

— Nu știu cum ești tu ! Dar 
cînd am văzut anul trecut, pe 
teza ta la istorie 4, am fost si
gur că știința ta... n-a existat. 
Cînd la oral, la zoologie, ai 
spus că un exemplu de artro- 
pode sînt... batracienii, m-am 
convins că pe tine nu câ nu te 
interesează notele dar nici 
chiar lecția...

La discuția aceasta mă gîn- 
deam cînd, nu de mult, răsfo
iam catalogul clasei a Vl-a A 
de la Școala de 7 ani din Hu- 
mulești... Antoniu Paraschiva 
avea 10 la limba romînă; Bă
lan Constantin — 4 la științele 
naturale; Mosor Vasile — 9 la

•movw
o

wo-Ce©
limba romînă ; Apetri Ana — 4 
la limba romînă ; Broștic Maria 
— 10 la limba romînă ; Păsălău 
Vasile — 7 la matematici. Note 
și... note 1 Este adevărat: une
le obiecte nu-s chiar așa de u- 
șoare. Dar noi, fiecare, trebuie 
să muncim. Băiatul din discuția 
pe care mi-am amintit-o este 
un exemplu. Nu un exemplu 
de copil pe care nu-1 interesea-

Concurs de patinaj pe.,, rotile

za notele, ci de unu] care, din 
cauză că niciodată nu învață 
profund, se ascunde după acest 
pretext. De fapt, ce înseamnă 
note mari și note mici ? Bălan 
Constantin a luat 4 la științele 
naturale. Aceasta dovedește că 
Bălan n-a învățat. Nota 4 lua
tă de Apetri Ana înseamnă că 
ea nu și-a făcut și nu și-a în
vățat tema în ziua respectivă.

Este adevărat, nu nota tre
buie să intereseze cel mai mult 
ci altceva : învățarea cu pro
funzime, zi de zi, a lecțiilor. 
Numai astfel, terminînd școala 
veți putea călca cu siguranță 
pe poarta mare a vieții.

De aceea, cînd un coleg 
de-al vostru nu învață, ia note 
rele și pretinde că pe el nu-1 
interesează nota, ajutați-1 să 
înțeleagă că învățarea lecțiilor 
este datoria lui. Și că în școa
lă, nota reprezintă măsura în 
care el și-a însușit cunoștințele 
nredate.

OANA MAGDU

cei mm h'a.u d°ve- 
singuri au str^n,Ci' câci 
ghindă. au stT]ns 600 kg.

RM?C0.ala de 7 ani 
BaIte^regiUnea?aș.

La cules de porumb
Zilele acestea, pionierii unită

ții de la Școala de 7 ani, comu
na Dragalina, regiunea BUCU
REȘTI au pornit cu entuziasm 
să ajute colectiviștilor la cule 
sul porumbului. Pionierii deta
șamentului nr. 3 au fost cei mar 
harnici- --------
pionierii Boboc Margareta, Ma 
nolache Aurelian, 
Nicolae. Vetu Elena și alțn-

Printre aceștia sînt

Gheorghe

zultat' cît mai frumos la primul 
său concurs oficial. Desigur, 
nu toate au putut ieși-.- învin
gătoare ! Popescu Daniela, în 
proba de 50 m, și Carp Ileana, 
în proba de 100 m. au reușit 
să treacă primele linia de so
sire.

După disputarea probelor de 
alergare, micii patinatori de la 
cluburile bucureștene Dinamo, 
CC.A- și I.T.B- au făcut în 
fața nenumăratilor spectatori o 
demonstrație de patinai artis
tic, bineînțeles tot... pe rotile. 
Ioan Aurica, cea mai mică pa
tinatoare, a încîntat privirile 
tuturor prin piruietele execu
tate cu multa siguranță, prin 
șpagatul în aer, executat cu 
multa măiestrie. La fel Gheor
ghiu Dana. Dragos Sandu...

Dacă 
Comisia 
naj va 
pv— 
vom

în dimineața aceea de dumi
nica, pe Aleea Tonola din fața 
Circului de Stat se adunaseră 
o mulțime de copii. Mulți din
tre ei — peste 40 — veniseră să 
participe la cel de al doilea 
concurs de patinaj pe rotile or- 
sului am 
noastre cunoștințe: 
ghiu Dana și Dragoș Sandu, 
campioni ai R-P-R- la PaUn^. 
artistic, în proba de dublu, re 
zervată copiilor, pe loan Au 
rica, Patraulea Vlad, Romaș- 
canu Paul, speranțe ale patina
jului nostru artistic- De data a 
ceasta, în locul patinelor obiș
nuite ei și-au prins de ghete 
patinele pe rotile. E mult mai 
greu să st'ăpînești „năzdrăva.- 
nele“ rotițe de metal decît 
lama patinei. Dar ei s-au obiș
nuit, și acum aleargă pe asfalt 
la fel de bine ca și Pe gheață- 

în proba de 100 m, pionierul
Romașcanu Paul, de la Școala 
de 7 ani nr. 19. a stabilit un 
nou record, parcurgînd aceas
ta distanță în 17”5/10. Peste o

jumătate de oră însă, Paul do
boară și recordul probei de 
300 m cu 53’4/10. Pionierul 
Patraulea Vlad. care astă-iarnă, 
în finala campionatelor R.P.R. 
de patinaj viteza, a cucerit tit
lul de campion al țării, nu se 
lasă mai prejos. Întrecîndu-și 
la 500 m cît și la J-wv — -
probele rezervate fetelor, mul
te concurente se aflau pentru 
prima data la un concurs. Fie 
care era animată de dorința de 
a învinge, de a obține un re

timpul va fi frumos, 
orășenească de pati- 
mai organiza pentru 

găsi la a~ntmfam®a,Knr-- 
gheața patinoarului artificial 
din parcul „23 August .

ROMEO dan

va treziți la timp, pierdeți trenul!

de Pe porumbișțea 
■i agricole colective 

„.n Mircea Vodă, în-
mănunchiază roadele muncii 
colectiviștilor dar și ale harni
cilor pionieri.

trecute, 
gospodăriei 
din comuna
m<

Și în comuna Satchinez. re 
giunea BANAT, colectiviștii au 
început culesul porumbului- 
Alături de ei au venit și pio
nierii să dea o mînă de ajutor 
la strînsul recoltei- După ci- 
teva ore de muncă rodnică, 
harnicii pionieri Hapiuc Virgi, 
Viris Doina, Tănatcu Adelina, 
Maldea Timotei și multi alțn 
au fost invitați la sediul gos
podăriei unde au vizionat un 
interesant film sovietic.

Flevii Boanca 
Ion și Rmu 
din clasa a VJI-a 
A de la Școala 
medie nr. 9 di” 
Cluj, considenna 
că trimestrul I e 
un frimeslru de 
„acomodare" nu-și 
învață temeinic 
lecțiile. Notele ob
ținute de ei P~ma 
acum la diferite o- 
biecte sînt numai 
de 4 și 5-

PRODUSE ZAHAROASE
OE BU«A CAUTÂTE

Pionierii și școlarii din co
muna Saligny, regiunea DO- 
BROGEA au ajutat cu drag la 
culesul porumbului. Cele 10 va
goane de porumb culese zilele



Congresul punte e pe vechea navă, 
Avînd navigatorii cei mai buni 
Cu frunțile, purtînd cununi de slavă, 
Dar multi, cu tîmple-albite de furtuni.

Cîrmaciul și matrozii, tuturora 
Sînt, ca lumina ziiei, cunoscuți, 
C-au fost tunari viteji pe „Aurora" 
Ori, pe „Vostok", eroi-cosmonauți.

Taifunuri, cîte n-au cercat să spargă, 
Cu valuri mari de ură, nava lor ! 
Dar ea, măreață, iat-o-n zarea largă, 
Cu steagul, la catarg, biruitor.

S-a spulberat a morții grea aripă 
Ce, ca o lespede, nu i-a cuprins;
Că lor le-a fost busolă-n orice clipă 
Brațul lui Lenin înainte-ntins.

Pe punte, sus, acum victorioșii
Nu vlăguiți, ci mult mai tineri sînt, 
Și sub lumina steagurilor roșii 
Vestesc solemn întregii lumi:

PAMÎNT I

Iar țărmul către 
De mult întinse 
Il și simt

Și țărmul

care, peste ape, 
ancora un istm 

azi sub pași, atît 
de-aproape! 

se numește : COMUNISM.

STOIANNICULAE

Gîndurile mele, porumbei, 
PjîEtÂusmui, Smtă, își desface 
Aripile roșii, cu avînt... 
Aripile albe, pentru pace...

Gîndurile mele, ca un stol — 
Calde năzuinți ce mi-au dat ghes 
Le-am trimis pe toate, tînăr sol. 
La al douăzeci și doilea Congres.

IȘi-au întîlnit în zbor, fără istov. 
Dar struniți ca fulgeru-n zăbale, 
Caii lui Gagarin și Titov 
Ce-au deschis a Cosmosului cale. 

Și-au întîlnit pe Volga, pe Ural, 
Sau pe Amur — al muncii eroism 
Timonîud pe creste lungi de val 
Navele cu prora-n comunism.

Gîndurile mele, în zbor lin. 
Trec în stol pe sub albastrul cer 
Și trimit, spre marele Kremlin, 
Cald, salutul meu de pionier.

M. LĂSTUN

Concursul de 
probleme distractive

ORIZONTAL
1. Chibzuit și strîngător, folosește cu 

regularitate libretul de economii C.E.C.
— Păstrează cu folos economiile fiecă
ruia. 2. Acțiune înțeleaptă de a păstra 
banii la C.E.C. 3. Volum — Uzați! Sere ! 
4. Centru (fig) — Unelte agricole. 5. 
Vechiul nume al Alexandriei din Egipt.
— Garanția statului dă acest caracter 
depunerilor la C.E.C. 6. Prieten în 
limba franceză. — Fotografii. 7. Am în 
mină. — Nume feminin. 8. Mioară ! 9. 
Radu Dobrescu. — A cunoaște. 10. Ban 
(dim.) — Întreprinderea „Aragazul"- 
București. 11. Rosătură pe spinarea 
calului produsă de șa sau ham. — Plin

Se află în Sînnicolaul Mare un că
min de copii ce poartă numele erou
lui Vasile Ion- Și toți copilașii aces
tui cămin cunosc povestea eroului. 

Sînt 17 ani de atunci. Era toamnă. 
La granița de vest a Romîniei se 
duceau lupte grele- Hitleriștii și hor- 
tiștii năvăliseră peste hotar cu tu
nuri și tancuri. Locuitorii din Beba- 
Veche și Besenova luaseră drumul 
bejeniei, refugiindu-se spre interior. 

Pichetele de grăniceri făceau fața 
cu greu cotropitorilor- între Cenad 
și Sînnicolau, pe malul pîrîului Aran- 
ca. o companie din Regimentul 4 
grăniceri se lupta pe viața și pe 
moarte cu dușmanul.

Trupele eliberatoare, sovietice se 
aflau în zona Arad, nimicind rezis
tențele inamicului. Dar de acolo și 
pînă la granița mai era încă drum, 
în așteptarea trupelor sovietice, gră
nicerii depuneau eforturi supraome
nești pentru a stăvili puhoiul cotro
pitorilor hitleriști.

Dar iată că într-o noapte tancu
rile hitleriste pătrunseră pe șosea 
pînă la marginea orașului Sînnico
laul Mare.

Grănicerii se retraseră dincolo de 
pîrîul Aranca- A doua zi, locuitorii 
fura treziți în zori de exploziile pro
iectilelor dușmane.

Pe șoseaua dinspre Cenad, praful 
stîrnit de șenilele blindatelor hitle
riste se ridica în nori uriași. Locui
torii priveau cu groază din podurile 
caselor cum dușmanul se apropie de 
marginea orășelului.

Deodată, se auzi un țăcănit pre
lung de mitralieră. Primele motoci
clete din capul coloanei hitleriste 
luară foc. Speriați, hitleriștii se 
opriră.

Ce se întîmplase ? Din clopotnița 
bisericii din marginea orășelului, 
caporalul grănicer, Vasile Ion, cu 
încă doi mitraliori, trăgeau cu sete 
în dușman.

Cînd prima, banda se sfîrși, Vasile 
o fixă pe a doua, dar nu trase- Jos, 
la marginea localității, coloana hitle
riștilor se risipise, desfașurîndu-se 
pentru atac.

Un mitralior vru să tragă.
— Nu, lăsați-i încă. Avem un cîmp 

'de mine antitanc plantat pe șosea- 
Vor călca pe ele. Pe urma vom ve
dea, — le șopti caporalul Vasile to
varășilor sai. Trebuie sa-i ținem o 
teleQar!e prin‘re”®otodcîe-

uriașe AT T® izbucnira explozii 
meniră locului aUtobIindat* încre- 

pr'n binoclu, caporalul

Răsturnată ln șanț, motocicleta lua 

Disperați, hitleriștii încercară 
debaercatUdFn b.atalion de infanterii

DaTr^T i coloana de mașini
Dar focul companiei de qr'ăn

— amplasata pe 
malul celalalt 
al Arancăi, opri 
poftele cotropito
rilor pentru cîtva 
timp.

O altă coloană 
hitlerista, motoțK

MIHAI PATRAȘCU

•SW3HH

de chibzuință (fig.) 12. De față. — Așa 
cum devine soldul de pe libretul de 
economii prin adăugarea dobînzii la 
finele anului. — Notă muzicală. 13. Nici 
una nu-i prea mică pentru a fi depusă 
la C.E.C. (pl.) — Dispensate de orice 
taxe și impozite, operațiunile C.E.C., 
dobînzile și câștigurile, așa cum sînt pe 
libretele și obligațiunile C.E.C. (sing, 
mase.). 14. Prin mici economii, își for
mează încă de pe băncile școlii deprin
derea de a folosi cu chibzuință banii, 
de a-i păstra la C.E.C. — Deschise în 
toate orașele și satele patriei, înlesnesc 
depunătorilor operațiunile de depunere 
și restituire la cerere a sumelor depuse 
la C.E.C. (sing.).

VERTICAL
1. Titularul unui libret C.E.C. 

Dobînda ce se acordă depunerilor pe

un termen depășind 6 luni. 2. Rezul
tatele spiritului gospodăresc al oame
nilor muncii, o formă de împletire a in
tereselor personale cu interesele între
gii colectivități. — Cunoscută poezie de 
Eminescu. 3. Dau roade în fiecare an. -« 
„în totalitate" sau parțiale așa cum 
sînt restituite la cerere sumele de pe 
libretele C.E.C. 4. Numeral. — String... 
la C.E.C. — Secol! 5. Act de plată care 
se eliberează și la ghișeele C.E.C. -> 
Balanță de cântare. 6. Localitate in 
U.R.SS. (Krasnoiarsk). — Post scriptum.
7. Deprindere. — Măsura lui Cuza Vodă.
8. Riu în U.R.S.S. (Siberia). — Măcieș.
9. Orinduială. — Feline (mold.) 10. 
Deprindere dăunătoare pe care o 
combate cu mult succes C.E.C.-ul. -< 
Țin calea. 11. Un C.E.C. fără sfîrșit... -* 
Fiecare leu strins și depus la C.E.C. 
Teșit! 12. Cenușă fierbinte. -- Conste
lație și animal. 13. Prin ea se face 
restituirea totală sau parțială a sumelor 
depuse la C.E.C. & Prietenul nedespăr
țit al celor economi (pl.).

ci leva

o

zile poporul 
nostru sărbătorește Ziua For- 

, țelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne, în amintirea 
zilei de 25 octombrie 1944, 
cînd, prin lupta înfrățită a ar
matei sovietice și armatei ro
mîne împotriva hitleriștilor, a 
fost desăvîrșita eliberarea în
tregului teritoriu al patriei 
noastre. Ziua Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne este o dovadă 
a înaltei prețuiri și a dragostei 
poporului nostru față de ar
mata sa populară, față de osta
șii și ofițerii ei, apărători de 
nădejde ai pămîntului patriei 
și ai cuceririlor revoluționare 

i obținute sub conducerea înțe- 
i leaptă a partidului.

ra-
co- 
Ion 
cu

din turn, 
Vasile 
acopere

trpruse în acest timp, pe la 
nord-est — Mureșul și acum, intr-un

°Tîn fața cotropitorului nu mai 
măsese decît mitraliera 
mandată de caporalul 
care primise ordin sa 
orice preț retragerea.

Dușmanul porni dm.po&i^i incfii- 
rang mitraliera din clopotniță, ră
rind șirurile hitleriștilor-

Dar o altă companie dușmană de
barcă din grosul coloanei, înaintînd 
desfășurata către orășel.

Țeava mitralierei se înroșise de 
atîta foc. Benzile se împuținau va- 
zînd cu ochii. Ceilalți doi mitraliori 
trăgeau cu automatele.

Trecuse de amiază și coloana duș-
- lda 

oraș. Compania grănicerilor făcea 
față cu greu, în partea cealaltă a lcr 
calității pe jumătate împresurată.

Spre seară, focul se înteți- Ascim-t 
zătoarea mitralierilor fu descoperita^ 
Grindina gloanțelor dușmane răpăia 
peste biserica. Un mitralior fu rănit. 
Muniția era pe sfîrșite.

— Tu, Toadere, ia-1 pe Avladei și 
transportă-1 la companie sau undeva 
în sat.

Avladei sîngera, bluza mustindu-i 
de sînge.

Toader plecă cu Avladei.
Rămas singur, doar cu o bandă de 

cartușe, caporalul ținu pe loc pîna 
în amurg, prin serii scurte, înainta
rea hitleriștilor.

Se făcu noapte. Dar ce-i asta ? Pe 
scară se-aud pași. La lumina lunii 
Vasile vede și nu crede : un ostaș 
sovietic. îi face semn să coboare. își 
ia mitraliera.

Așa l-a cunoscut caporalul Vasile 
Ion pe sergentul Dvocenka Boris-

— Va să zică ați venit, prieteni, 
ați venit! murmura cu lacrimi în 
ochi caporalul.

Nu, încă nu veniseră cu toții. Lup
tele se duceau încă la Cenad și Sa« 
ravale. Sosise doar o patrula de le
gătură, prima rază de soare priptre 
norii sumbri de pînă atunc’ o ar. 
doi ostași sovietici: Boris șr^îvan. 
împreună cu Vasile, formară la mar
ginea orășelului un cuib de rezis
tență.

în zori, hitleriștii porniră atacul 
general- Cei trei ostași au tras pînă 
la ultimul cartuș în dușman, îneît în 
jurul lor au fost găsite peste o mie 
de tuburi goale. Dar dușmanul n-a 
trecut.

Cînd au sosit, în aceeași diminea
ța, tancurile sovietice care alunga
ră fiara fascistă dincolo de hotarul 
țării, cei trei ostași, Boris, Vasile și 
Ivan încinseseră pe veci ochii îm- 
păcați că-și făcuseră pînă la capăt 
datoria.

Ei sînt și azi acolo, în pămîntul 
pe care l-au apărat, unul lîngă altuL

Peste mormintele lor, copiii cămi
nului presară adesea flori. Sînt flo
rile recunoștinței-

Și rîndurile de fața vreau să fie 
tot flori pentru prietenia și eroismul 
celor trei ostași.

Locot. col. TRAIAN b »A'
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