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Orașul s-a trezit de dimineață 
în cântec. Și-i împodobit cu flori...

De undeva, s-a revărsat, măreață, 
coloana cea dinții de muncitori. 
Și altele se-adună, și-ncă-o mie, 
și steagurile-n soare se aprind, 
și-n flamurile roșii, cu mîhdrie, 
văd stema țării mele strălucind. •

Răsună în văzduhul larg fanfare 
și muncitorii trec, lozinci scandind, 
și-n pas cu ei, fruntașii pe ogoare, 
și pionierii toți, rînd după rină.
Și-n dimineața asta, parcă-anume, 
toți porumbeii zborul își deschid, 
înscriu pe bolta-albastră: Pace-n lume! 
A\; slavă gloriosului partid !

VALERIA BOICULESÎ

în fiecare an, de 1 Mai se sărbăto
rește în lumea întreagă Ziua solidari* 
lății internaționale a celor ce mun
cesc. Chemarea istorică ce străjuiește 
în inimile maselor muncitoare de 
pretutindeni: „Proletari din toate ță
rile, uniți-vă 1", lansată de Marx și 
Engels este strîns legată de sărbă
toarea zilei de 1 Mai. Ziua de 1 Mai 
înalță, an de an, stindardul victo

rios al internaționalismului proletar, exprimă sărbăto
rește, astăzi mai mult ca oricînd, că oamenii muncii de 
pretutindeni sînt strîns uniți în lupta pentru socia
lism, împotriva capitalismului, împotriva oricăror în
cercări ale imperialiștilor de a dezlănțui un nou 
război mondial.

Sărbătoarea oamenilor muncii găsește familia ță
rilor socialiste intr-un avînt nemaiîntâlnit. Mărețul 
program ai P.C.U.S. de construire a comunismului, a 
deschis orizonturi grandioase poporului sovietic. De 
1 Mai, prima generație care va trăi în comunism, oa
menii sovietici, va trimite salutul ei fierbinte condu
cătorilor partidului și guvernului Uniunii Sovietice. în 
țările socialiste, ziua de 1 Mai este un prilej de bucu
rie, de trecere în revistă a realizărilor dobîndite de 
oamenii muncii sub conducerea înțeleaptă a partide
lor comuniste și muncitorești.

în țara noastră, de 1 Mai, oamenii muncii raportează 
realizările lor obținute sub conducerea partidului, 

■, în lupta pentru desăvîrșirea socialismului. Alături de 
amari edificii industriale, sute și sute de gospodării 
r&gricole colective, ce împînzesc patria noastră, își 

înalță steagurile sărbătorești: în această primăvară 
de neuitat s-a înfăptuit colectivizarea agriculturii în 
înKeaqa țară. Mereu fața țării noastre se înnoiește, 
se înfrumusețează. Construcții noi și nenumărate, 
producții sporite în industrie, în agricultură, o viață 
din Me în ce mai îndestulată, mai luminoasă a oa
menilor muncii.

Și voi, nionierii, potrivit unei tradiții scumpe, veți 
defila de lJMai arălîndu-vă recunoștința și dragostea 
față de partfd și guvern.

GTijii păriptești a partidului, condițiilor minunata

(Continuare în pag. a 8-a)

ZIUA

DIN

în calendarul nostru, luna 
mai începe cu o zi însemnată 
cu roșu și este întîmpinată 
sărbătorește, cu întreceri în 
munca și cu entuziasm creator. 
Sărbătorim la 1 Mai Ziua soli
darității internaționale a celor 
ce muncesc.

Dar iată că în luna mai, în- 
cepînd din acest an, a apărut 
încă o zi însemnata cu roșu.

Anul acesta s-au împlinit 40 
de ani de cînd Partidul Comu
nist din Romînia a creat U.T.C. 
— organizația comunista a ti
neretului din țara noastră.

Cu acest prilej, Comitetul 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn a hotărît instituirea 
„Zilei tineretului din Republica 
Populară Romînă", zi cînd se va 

aniversa și crearea U.T.C. Ziua 
tineretului va fi sărbătorită în 
fiecare an la 2 Mai.

Aceasta dovedește înalta pre
țuire pe care partidul nostru o 
acorda tineretului. în numeroa
se momente grele ale luptei pe 
care Partidul Comunist din 
Romînia a dus-o împotriva în
robirii țării de către capitalis
mul străin și împotriva fasci
zării țării, alături de comuniști, 
au luptat neînfricat și uteciștii.

Urmînd tradiția glorioasa a 
uteciștilor, tineretul, mobilizat 
de Uniunea Tineretului Munci
tor participa cu înflăcărare la 
opera de întărire și de înflorire 
a patriei noastre socialiste, ală
turi de întregul popor, sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romîn.

Pe numeroase șantiere, în fa
brici și în uzine, pe ogoarele 
unite, în școli și facultăți, tine
retul phrticipg cu entuziasm, cu 
întreaga capacitate de muncă 
și cu întreaga pricepere pe 
care le împletește cu elanul și 
avîntul specific tinereții.

Crescut și educat de partid 
în spiritul dragostei fața de pa
trie, de muncă, fața de tot ce 
e drept, măreț și luminos, ti
neretul răspunde cu însuflețire 
chemărilor partidului și pășeș
te sigur pe căile luminoase spre 
viitorul fericit pe care îl asigură 
lupta și munca unită a întregu
lui popor.

De Ziua tineretului din Re
publica Populara Romînă, tine
retul muncitor și studios din 
patria noastră își manifesta re
cunoștința sa profundă fața de 

partid, dragostea fața de patrier 
și de muncă. Pionierii, în uni
tăți și detașamente, închina a- 
propiatei aniversari șezători ale^ 
cîntecului și poeziei. Mii și mii 
de copii vizitează Muzeul de 
Istorie a Partidului, casele me
moriale care amintesc de trecu
tul de luptă al U.T.C-ului, mii 
și mii de copii au închinat 
succesele lor din Luna muncii.) 
patriotice aniversării U.T.C., 
Zilei tineretului.

Ziua de 2 Mai va fi un minu
nat prilej în care entuziasmul 
și dragostea de viața a tinere
tului din patria noastra socia
listă se manifestă deschis și li
ber în zi de primăvara luminoa
să, așa cum luminoasa ca o zi 
de primăvară este întreaga ti
nerețe și întreaga viață în pa-> 
tria noastră.
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A fi pionier înseamnă a te pregăti încă 
de pe băncile școlii să devii un om de nă
dejde al patriei, un constructor al comunis
mului.

Partidul a încredințat Uniunii Tineretu
lui Muncitor o sarcină de cinste: educarea 
tinerelor vlăstare, pionierii. Azi, pe întreg 
cuprinsul patriei întîlnești muncitori șt 
colectiviști, ingineri și medici, tractoriști și 
profesori; sînt utemiști și candidați de 
partid, comuniști. Mulți dintre ei au fost 
pionieri.

UN TINAR STRUNGAR

O (aptă 

pionierească

în urmă cu pu
tină vreme, pe 
adresa unității 
de pionieri de la 
Școala de 8 ani 
nr. 2 din Si
biu a sosit o scri
soare : „Vă feli
cităm, dragi pionieri, din toată 
inima și vă mulțumim pentru 
gestul deosebit de frumos al 
pionierei Potra Tiberia*. se spu
ne în această scrisoare-

Pioniera Potra Tiberia a să- 
vîrșit o faptă frumoasă, în spi
ritul orînduirii noastre, al dem
nității și cinstei.

...Era în ziua de 15 martie, o 
zi în care soarele primavaratic 
îndemna parcă pe locuitorii Si
biului să inunde străzile, 
parcurile. în oraș era mare 
forfotă, pe străzi circulau ma
șini, camioane și multa, multa 
lume. Tiberia trecea prin 
mulțimea de pietoni, pe trotua
rul străzii 1 Mai și se gândea 
poate la notele bune pe care 
le luase în acea zi, poate la lec
ții... A văzut însă mai mult în- 
tîmplător cum în fața Filialei 
Băncii de Stat a oprit o mașină 

iar din ea a co- 
borît o femeie 
cu mai multe pa
chete în mîna. 
Nu știu de ce 
Tiberiei i-a atras 
atenția și a ob
servat ca din 

noianul de pachete femeia a 
scăpat unul. L-a ridicat de jos 
și a pornit după ea să i-1 dea. 
Dar în zadar. Femeia dispăruse 
în mulțimea care intra și ieșea 
pe ușa filialei Băncii de Stat. 
Pachetul conținea circa 3.000 
de lei și în mintea fetiței în
colții imediat hotărîrea. Peste 
cîteva clipe se prezentă la pri
mul ghișeu al băncii.

— Am găsit un pachet de 
bani și niște chei — le-a pierdut 
o tovarășă. Aș vrea să i le îna- 
poiez.

Banii au fost dați apoi celei 
care-i pierduse.

Tiberia este una din cele 
două fete gemene ale comu
nistului Mihai Potra. născute 
în urma cu 12 ani și care a- 
daugă fericirii familiei și faptul 
că învață cu sîrguință obținînd 
note tot mai bune-

A. IRIMIUC

Puieți de pomi fructiferi, de 
copaci». Mii și mii de puieți 
plantați an de an de pionieri J

Aplecat asupra strungului, 
tînărul din fața mea filetează 
o piesă. E înalt, slăbuț are o 
față lunguiață și ochii strălu
citori. A împlinit nu de mult 
19 ani. Cu ani în urmă, pe 
pieptul său flutura — ca și pe 
pieptul vostru acum — cra
vata roșie de pionier.

— Cîte amintiri frumoase, 
cîte lucruri interesante... și zi- 
cînd aceasta, Nicolae Mano- 
lescu se opri puțin din lucru. 
Primul salut de pionier, pri
ma adunare pe care am con
dus-o ca președinte de detașa
ment, prima vacanță petrecu
tă în tabără la mare, prima vi
zita în fabrică...

— în care fabrică ? inter- 
venii curios.

— Cum în care ? Aici, la 
țJzinele de mașini electrice din 
'Capitală. Mi-aduc aminte ca a- 
cum. Eram în clasa a Vl-a. De
tașamentul nostru organizase o 
adunare cu tema : „Frumusețea 
muncii în uzină", la oare fuse
seră invitați cîțiva muncitori 
(strungari, bobinatori, electri
cieni, frezori). La sfîrșitul adu
nării, aceștia ne-au invitat la 
ei acasă, la uzină. Cînd am pă
șit atunci prima data în uzina 
m-a fermecat totul ; dar mai 
mult ca orice ml-atx plăcut 
strungurile la care oamenii, cu 

migală și iscusință modelau fel 
de fel de piese. Astfel, vizita 
mea în uzină a fost hotărîtoa- 
re pentru drumul ce aveam să-l 
urmez la terminarea școlii de 
7 ani. M-am înscris la Școala 
profesională de pe lîngă uzină 
și...

— Și, apoi ?...
— Apoi, la terminarea șco

lii, în 1960, am fost repartizat 
să lucrez aici, la strunguri.

Interlocutorul meu se opri, 
în fond ce să ne mai spună ? 
Lucrează și el, ca ceilalți. Se
cretarul comitetului U.T.M. pe 
uzină, tovarășul Iordache a a- 
vut însă ce să spună despre 
activitatea utemîstului Nicolae 
Manolescu. Despre succesele 
obținute în producție de bri
gada în care lucrează (depă
șirea lunară a planului cu 15 
procente, economisirea de 10— 
12 cuțite etc.), sau despre mun
ca desfășurată de tînărul mun
citor în cadrul comitetului 
U.T.M. — tovarășul Iordache 
nu a avut decît cuvinte de lau
dă. înainte de a pleca din uzi
nă, am trecut pe la comitetul 
de partid. Pe biroul secreta
rului era o cerere. Utemistul 
Nicolae Manolescu cerea pri
mirea în rîndurile candidaților 
de partid.

RADU BOGDAN

Școala să fie cit mai frumoasa! — 
aceasta este hotărârea pionierilor din 

întreaga țară.

O dată cu venirea primăverii, pionie- 
rii din Capitală au trecut la acțiuni de g 
înfrumusețare în curtea Palatului pio- 

Oierilor.

NE E DRAGA GOSPODĂRIA 

AGRICOLĂ COLECTIVA

Bucuria și emoția de pe chipul acestei pioniere sînt 
îndreptățite : ea primește distincția pionierească, dovadă 

a notelor bune, a dragostei de muncă.

Gospodăria agricolă colecti
vă din comuna lor poartă un 
nume drag, numele eroului 
clasei muncitoare Ilie Pintilie. 
încă de la înființare, în 1950, 
colectiviștii au căutat ca prin 
muncă, printr-o activitate bo
gată să cinstească memoria 
eroului, să traducă în fapte 
idealurile pentru care a luptat. 
Multe lucruri bune s-au făcut 
în sat de cînd e colectivă. Și 
pionierii le cunosc, pentru că 
au crescut o data cu aceste 
realizări. în sat sînt multe, foar
te multe case noi, s-ar putea 
spune ca e un sat nou, s-a in
trodus lumină electrică, s-au 
construit cămin cultural, școa
lă. Pentru viața lor nouă, pio

nierii se străduiesc sa răs
pundă prin fapte : note bune în 
catalog și multe activități a- 
lături de cei mari...

— Am venit, tovarășe pre
ședinte I Uitați-vă, aceștia 
i-am adus pentru colectivă, a- 
ceștia sînt pentru școală. Sînt 
buni ?

îndemnați de tînărul ingi
ner al colectivei, pionierii pro
curaseră măcieși sălbatici. A- 
cum voiau să-i planteze for
mând o alee în fața sediului 
gospodăriei, iar miai tîrziu, 
ajutați de tovarășul inginer, 
să-i altoiască.

în altă zi, pionierii au venit 
la gospodăria colectivă, cu al
te treburi. Damian Nicolae, 
Hăprian Achim, Preje®, Io® și 

Dușe Teodor de cum au so
sit Ia gospodărie s-au dus di
rect în țarcul vițeilor. „Micu
ții” îi cunosc bine și se apro
pie de băieți, iar aceștia îi țe- 
sală, îi scot Ia aer, le schim
bă așternutul- Dar nu numai 
acum. Asta-toamna, pionierii 
au ajutat colectiviștilor la 
strîns cartofi, la cules struguri, 
fructe; apoi, la grădina de 
zarzavat. Și aceste acțiuni le 
vor continua și în acest an.

învățînd bine, ajutîndu-Ie 
celor mari la diferite treburi 
în colectivă, pionierii se pre
gătesc pentru activitatea lor 
viitoare, aceea de viitori co
lectiviști.

GETA COSTIN
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IN CINSTEA LU11 MAI
SI A ZILEI TINERETULUI

ALĂTURI DE COMUNIȘTI, DE UTEMIȘTI, DE TOȚI OAMENII 
MUNCII DIN PATRIA NOASTRĂ DRAGĂ, PIONIERII SE PREGĂTESC 
SĂ ÎNTiMPINE ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE A CELOR 
CE MUNCESC ȘI ZIUA TINERETULUI DIN R.P.R. CU NOI ȘI FRU
MOASE REALIZĂRI.

O pionieră cu doua fanioane în mîini va da 
semnalul începerii demonstrației pionierilor. 
Trei gorniști vor vesti prin sunetul trompete
lor pînă dincolo de munți, că cei 2.000 
de pionieri din orașul de la poalele Tîm- 
pei sînt gata să sărbătorească ziua de 1 Mai.

în pas de paradă, pionierii unităților din

Zilnic, aproape 2.000 de pionieri frec
ventează numeroasele cercuri de la Pa

latul pionierilor din București.
orașul Brașov vor trece prin fața tribunelor. La un moment dat, 
60 de pionieri cu porumbei în m îini vor înscrie cu trupurile lor 
cuvîntul iubit de toate popoarele lumii; Pace.

Din panglici roșii, conturul hărții patriei noastre reprezentînd 
încheierea procesului colectiviza rii agriculturii. In interior, pio
nieri purtînd spice de grîu și secera și ciocanul — simbolul frăției 
clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare.

Și, în siîrșit, o coloană cu multe șiruri ele pionieri purtînd în 
brațe flori, nenumărate flori, darul naturii, al primăverii.

Toate acestea laolaltă, vor reprezenta mulțumire caldă partidu
lui — celui mai iubit părinte și călăuzitor, din partea celor mai 
tineri fii ai săi: pionierii.

Sîntem în raionul Sebeș, regiunea Hunedoa
ra. Pionierii de la Școala medie din Sebeș, 
cei din comuna Apoldul de jos, din Cărpiniș 
sau Secășel, cu toții se străduiesc să învețe 
bine. Dar nu numai atît.Iată-ne acum la că
minul cultural din comuna Daia. Pioniera Dan 
Elena recită poezia „Partidului" de Mihai 
Beniuc. Spectatorii care sînt tot concurenți

și care peste puțin timp își vor lua locul pe scenă, aplaudă cu 
entuziasm. Le-a plăcut cum a recitat Elena. Acum e rîndul 
lui Tibu Ana. Ea recită „Am cumpărat o floare pentru Donca" 
de Cristian Sîrbu, apoi urmează Pădureț Rafira cu „Acesta e IHe 
Pintilie", de Demostene Botez, Hileagă Nicolae cu „Închinare" 
de Dan Deșliu, alți pionieri cu alte poezii.

Și după fiecare poezie un nou ropot de aplauze. Concursul de 
poezii dedicat celei de a 40-a aniversări a U.T.C.-ului, Zilei tine
retului din R.P.R. le-a plăcut tuturor.

încă un tren încărcat cu fier vechi a sosit 
la Hunedoara. E și fier vechi colectat de pio
nieri. De exemplu cei de la Școala de 8 ani 
din comuna Seimenii Mari, raionul Medgidia 
au organizat „Ziua strîngerii fierului vechi". 
Rezultatul: 900 kg de fier vechi. In cinstea
zilei de 1 Mai și a Zilei tineretului din R. P. 
Romînă, utemiștii, și alături de ei pionierii, 
colectează cu entuziasm sute și sute de 
kilograme de fier vechi.

Pe terenul de sport al Școlii medii nr.
28 din Capitală.

Pionierii de la Școala de 8 ani din Aricești, 
raionul Ploiești și-au propus ca „Ziua tine
retului din R.P.R." să găsească comuna lor cit 
mai frumoasă- De aceea, au sădit în grădina 
școlii și pe șosea un număr de 100 de puieți 
de pomi fructiferi, iar alți 100, plantați mai 
de mult, au fost curățați, văruiți. Apoi fie
care pionier, acasă la el și-a văruit gardul, 
a plantat puieți, a semănat în grădină flori.

Biblioteca centrală pentru copii din Ca
pitală pune la dispoziția micilor cititori 

numeroase cărți, reviste și gazete.

Iți mulțumim, 
partid iubit!

Școala în care înveți tu este 
nouă, cu clase mari, luminoase 
și colegii tai aduc mereu flori. 
Pentru ca florile ne aduc în
totdeauna frumosul și căldura.

Este lucru obișnuit ca la fie
care început de an școlar sa 
te aștepte pe colțul băncii ma
nualele nou-nouțe, pentru care 
părinții tai nu vor plăti nici un 
ban. în timpul liber, cînd ai 
ore la cerc, te duci la Palatul 
pionierilor sau la una din cele 
117 Case ale pionierilor, unde 
știi precis că vei învăța lucruri 
noi, frumoase, interesante. în 
vacanțe, malul însorit al mării, 
cu nisipul cald și apa înspuma
tă, te cheamă, te așteaptă să 
te răcorești după jocul în ar
șița binefăcătoare. Cărările um
broase ale munților îți sînt 
prietene, în drumețiile tale în
veți să-ți cunoști și să-ți iubești 
patria. Acum, aproape întregul 
nostru popor învață. Pentru ca 
socialismul, comunismul are 
nevoie de oameni bine pregă
tiți, culți. Numai în anul șco
lar 1961—1962 numărul vostru, 
al elevilor, este de 2.788.932, a- 
dică cu aproape 233.000 mai 
mulți decît în anul școlar 1960- 
1961 și cu aproape 475.000 mai 
mulți decît în 1959—1960. Și 
din 1959 pîna în prezent au tre
cut numai trei ani I

Te-ai gîndit vreodată cîte 
săli noi de clasă s-au construit, 
de pildă, în ultimii doi ani ? 
7.000 I Iar pînă la sfîrșitul a- 
nului 1965 numărul sălilor noi 
de clasa, construite în șesenal, 
în orașele și satele patriei 
noastre, va crește — așa cum 
prevăd Directivele Congresu
lui al Ill-lea al P.M.R. — la 
15.000 I

Mulți dintre copii își închi
puie poate că așa a fost de cînd 
e lumea, că așa e firesc. Intre- 
bați-i însă pe părinții voștri, 
cum învățau ei ? Veți vedea 
atunci diferența. Și veți înțe
lege mai bine că toate aceste 
condiții minunate, pe care le 
aveți voi, au fost create pen
tru că poporul nostru, clasa 
muncitoare luptă continuu sub 
conducerea partidului pentru 
bunăstare, pentru cultură, pen
tru fericire.
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Șezătoare de cînfece și poezii în cinsîea aniversării U. T. C.

Strălucește focul <Ie tabără...
N-are mai mult de nouă ani. 

Dorința ei cea mai fierbinte 
o mărturisește tuturor : aceea 
de a deveni pionieră. Ea știe 
că pionierul trebuie sa învețe 
bine, sa iubească munca, sa se 
comporte civilizat, sa-și ajute 
la nevoie tovărășii. Dar pentru 
ce trebuie un pionier sa fie 
astfel, ea, Licurici Marioara, a 
aflat și mai bine într-o seară 
de aprilie, luminată de crengi
le caișilor în floare și de flăcă
rile focului de tabără organi
zat de pionierii Școlii medii 
din comuna Filiași, regiunea 
Oltenia, în cinstea împlinirii a 
40 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist din Romî- 
nia, în cinstea apropiatei Zile a 
tineretului din R.P.R. însuflețiți 
de dragoste și recunoștință pen
tru partid, fiii colectiviștilor din 
Filiași au evocat, prin cîntece 
și poezii, anii în care comuniș
tii i-au chemat pe tinerii mun
citori și țărani să lupte în mod 
organizat împotriva burghezo- 
moșierimii, anii aceia grei 
cînd uteciștii, devotate ajutoa
re ale partidului, au dovedit, 
nedîndu-se înapoi de la nici un 
sacrificiu, ca sînt demni de în
crederea acordata de comuniști. 
Steagul glorios al U.T.C. — au 
arătat copiii prin cîntecele și 
poeziile lor — îl poartă azi, cu

cinste, membrii Uniunii Tinere
tului Muncitor. în fabrici și pe 
ogoare, în școli și universități, 
utemiștii luptă alături de între
gul popor muncitor, pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid. La focul de tabără, pio
nierii au rostit cu dragoste nu
mele unor harnici utemiști din 
comună ca Staicu Maria, Ruicu 
Ion, Gîngu Mariana, Burcă 
Mihai și mulți alții care mun
cesc cu sîrguință pentru înflo
rirea gospodăriei agricole co
lective.

Marioara, școlărița dintr-a 
treia, a înțeles că pionierii 
trebuie să învețe bine și să 
iubească munca deoarece 
datoria lor cea mai de sea
mă este să se pregătească 
pentru a deveni cetățeni de 
nădejde ai patriei

continuatori ai victorii
lor obținute sub steagul 
partidului de către pă
rinții lor și de către fra
ții lor mai mari, ute
miștii.

SANDU ALEXANDRUsocialiste,



'Reșița. Pe fondul 
albastru al ceru
lui se profilează 
silueta zvelta a 
noului furnal cu 
o capacitate de 
700 metri cubi, 
mîndrie a indus
triei noastre si- 
k derurgice.

"Uzinele de trac
toare Brașov. De 
pe banda rulan
ta a ieșit un nou 
lot de tractoare. 
Ele vor porni în 
curînd, alături 
de alte mii și 
mii de tractoare, 
sa brăzdeze o- 
goarele înfrăți
te ale patriei.

Comuna Schitu- 
Golești, regiu
nea Argeș. O zi 
însorita din pri
măvara acestui 
an. E ziua în 
care toți țăra
nii muncitori de 
aici, urmînd în
demnul partidu
lui, au intrat în 
marea familie a 

colectiviștilor.

e
’în anii puterii 
populare țara în
treagă a devenii 
un vast șantier. 
Nu există sat, 
nu există oraș 
în care să nu se 
construiască. în 
aceste zile din 
preajma marii 
sărbători, Bucu- 
reștiul ne întîm- 
pină cu noile 
sale construcții 
moderne, ele
gante, adevăra
te bijuterii ar
hitectonice. în 
fotografie — un 
colț pitoresc în 

; Piața Palatului
R.P.R.

A devenit o tradiție ca 
în preajma marilor săr
bători, făurarii vieții noi 
din patria noastră ■—1 
muncitorii, colectiviștii, 
intelectualii — să rapor
teze partidului victoriile 
lor cele mai de seamă cu
cerite pe frontul muncii 
pașnice. Multe și minu
nate sînt realizările cu 
care poporul nostru în- 
tîmpină anul acesta săr
bătoarea zilei de 1 Mai- 
Pentru a le cunoaște mai 
îndeaproape, ne-am gîn- 
dit să pornim împreună, 
copii, într-o călătorie 
imaginară pe noua hartă 
a patriei.

Șl ACUM, 
LA DRUMI
Reșița. „Cetatea de 

foc“ ne întîmpină în veș- 
mînt sărbătoresc. Pe fa
țadele clădirilor — lo
zinci, drapele, portrete 
ale conducătorilor parti
dului și guvernului.

Ne apropiem de Com
binat. în depărtare se ză
rește silueta mîndră, 
zveltă a furnalului de 
700 m3, mîndrie a indus
triei noastre siderurgice. 
La noul fumai, prima șar
jă a fost elaborată în au
gust, anul trecut. De a- 
tunci și pînă astăzi, în 
pîntecul său uriaș s-au 
plămădit sute de mii de 
tone de fontă. Numai a- 
cest furnal produce anu
al o cantitate de fontă de 
peste două ori mai mare 
decît întreaga producție 
a anului 1938...

Părăsim Reșița nu mai 
înainte de a admira 
și alte podoabe care în
tineresc orașul : noile fa
brici, instalațiile și agre
gatele complexe, de mare 
randament, noul oraș al 
oțelarilor și atîtea alte 
obiective industriale și 
social-culturale ridicate 
în ultimii ani.

Să ne îndreptăm acum 
pașii spre

ALT COLT 
AL PATRIEI i 
GALAȚI
în cronica bătrînului 

port dunărean s-au scris, 
în ultimii ani, multe pa
gini glorioase. Recon
struirea orașului dis
trus de război este una 
din aceste pagini; con
struirea cargourilor de 
mare tonaj, este alta -, 
construirea a mii de 
locuințe muncitorești —- 
alta. în ziua de 17 iu
lie 1961 însă, în cronica 
orașului a fost scrisă, cu 
slove de aur, o nouă 
filă : dînd viață hotărîri- 
lor celui de-al III-lea 
Congres al partidului, în 
însorita zi de vară s-au 
săpat primii metri cubi 
de pămînt la fundația 
marelui Centru siderur
gic de la Galați. Această 
cetate gigantică a oțelu
lui — care se construieș
te cu ajutorul Uniunii 
Sovietice — va produce, 
în etapa finală, 4.000.000 
tone de oțel anual.

Plecăm din Galați dar 
păstrăm în inimi imagini 
de neuitat : vasta pano
ramă a șantierului cu su

tele sale de mașini din
tre cele mai moderne, 
freamătul muncii a mii de 
constructori care nu-și 
precupețesc forțele pen
tru ca a treia „Cetate de 
foc“ a țării să producă 
oțel cu un ceas mai de
vreme.

DRUMEȚIA 
CONTINUĂ
Brașovul, orașul de la 

poalele Tîmpei, ne-a aș
teptat și el îmbrăcat în 
haine de sărbătoare. Aici, 
primul popas îl facem la 
vestita uzină de tractoa
re pe porțile căreia nu
mai în anul 1961 au ieșit 
12.000 de tractoare. A- 
cum, în secțiile uzinei se 
lucrează din plin. Si e fi
resc. Constructorii de 
tractoare s-au angajat să 
realizeze încă din anul 
1964 producția de 25.000 
de tractoare prevăzută 
pentru anul 1965. La 
demonstrația de 1 Mai el 
vor raporta că o bună 
parte din acest angaja
ment a fost îndeplinită, 
că în primăvara acestui 
an alte cîteva mii de 
tractoare au fost livrate, 
înzestrînd agricultura 
noastră socialistă. Faima 
tractorului romînesc a 
depășit de mult hotarele 
patriei. în incinta uzinei, 
un panou uriaș ne ves
tește că tractoarele fa
bricate la Brașov brăz
dează ogoarele a peste 
22 de țări din Europa, A- 
sia și Africa. Acest fapt 
reprezintă o mîndrie le
gitimă a colectivului uzi
nei și constituie o dova
dă grăitoare a puterii in
dustriei noastre construc
toare de mașini. După ce 
vizităm uzina, admirăm 
noul cartier muncitoresc 
„Tractorul" cu blocuri 
moderne, elegante, noul 
Teatru de Stat, a cărui 
arhitectură îți încîntă 
privirea și ne oprim pen
tru cîteva ceasuri la Com
plexul școlar „Steagul 
Roșu", unde mii de tineri 
se pregătesc să devină 
mîine muncitori cu o 
înaltă calificare profesio
nală.

Următorul popas îl fa
cem...

PE OGOARELE 
INFRaTITE

Sintem în cîmpia Do- 
brogei socialiste. Cu cîți- 
va ani în urma, țăra
nii muncitori de aici, 
romîni, turci, tătari, as- 
cultînd îndemnul parti
dului, și-au unit o- 
goarele și forțele în pu
ternice gospodării agri
cole colective. Mai tîrziu, 
și țăranii muncitori din 
alte raioane și regiuni ale 
țarii au pășit în masa pe 
calea arătată de partid — 
calea gospodăriei agrico
le colective. în primă
vara acestui an, ca ur
mare a politicii înțelepte 
a partidului, întreaga ță
rănime muncitoare a pășit 
pe calea agriculturii so
cialiste. Acum, în orice

colț al patriei te-ar purta 
pașii, întîlnești ogoarele 
înfrățite ale celor ce au 
făcut legămînt cu belșu
gul pentru totdeauna-

în aceste zile premer
gătoare marii sărbători, 
țăranii colectiviști, strîns 
uniți în gînd și-n faptă, 
dau bătălia însămînțări- 
lor. Ei sînt hotărîți ca la 
marea demonstrație de 1 
Mai să raporteze partidu
lui că toate lucrările agri
cole de primăvară au fost 
terminate. Și cu siguran
ță, așa va fi, căci peste 
tot se lucrează cu deose
bită însuflețire. Ca să ne 
convingem, să mergem 
într-o gospodărie colecti
vă, bunăoară la Gos
podăria agricolă colecti
vă „Drapelul Roșu“ din 
Salonta, regiunea Crișa- 
na. Iată, 80 de atelaje 
proprii și vreo 20 de trac
toare de la S.M.T. Cefa 
brăzdează de cîteva zile 
cele 700 de ha pe care 
gospodăria și-a planificat 
să însămînțeze porumb. 
Și fiecare zi care ne a- 
propie de 1 Mai, înseam
nă pentru colectiviștii de 
aici, ca de altfel pentru 
colectiviștii din întreaga 
țară, zeci și sute de hec
tare însămîntate.

Călătoria noastră se 
apropie de sfîrșit. Ne în
dreptăm acum pașii spre 
București

CAPITALA 
PATRIEI DRAGI..

ne primește cu brațele 
deschise, încărcate de 
flori și podoabe minuna
te. Dar ce să admirăm 
mai întîi ? Casa Șcînteii 
care se înalță falnică pes
te întregul oraș, ori pă
durea de blocuri de pe 
calea Griviței ? Ce să vi
zităm mai întîi ? Pavilio
nul expoziției economiei 
naționale ori noua sala 
din Piața Republicii ? 
Unde sa mergem mai în
tîi sa gustam din como
rile artei și culturii ? La 
Teatrul de opera și balet 
sau la Circul de stat, la 
concertul de la Ateneu 
sau la Palatul pionierilor? 
Ne este greu sa alegem. 
Și e firesc sa fie așa căci 
și aici, în Capitala, ca în 
orice colț al patriei, s-au 
înfăptuit, prin grija pă
rintească a partidului, 
atîtea realizări care fac 
munca, viața oamenilor 
mai plăcută, mai fru
moasă.

-..Uzine noi la Roman, 
Borzești, Săvinești. Hidro
centrale noi la Bicaz, 
Roznov, Sadu. Orașe noi 
la Onești, Lucăcești, Uri- 
cani... Ogoare înfrățite în 
țara întreaga I Și peste 
tot cuprinsul patriei — 
BUCURIA MUNCII CRE
ATOARE. Acesta este 
mănunchiul desprins, in 
călătoria noastră imagi
nară, din marele buchet 
al succeselor cu care u- 
riașa coloană de oameni 
ai muncii demonstrează 
în ziua de 1 Mai.

I. ANDREI



Copilărie

fericită

preț pe

0

sărbatoa- 
bucurii a

Ne-am mutat in casă nouă ‘ Nenumă- 
rați sînt copiii care trăiesc bucuria a- 
cestui eveniment — devenit la noi un 
fapt obișnuit. Printre aceștia sînt și cei 
pe care îi vedeți în fotografia de față: 
Gheorghe și Anghel, fiii colectivistului 
Constantin Nițu din comuna Cuza 

Vodă, raionul Călărași.

Nu peste mult timp, pionie
rii sovietici vor sărbători o zi 
de neuitat: împlinirea a 40 de 
ani de la crearea Organizației 
de pionieri „V. I. Lenin".

Ca pe întreg cuprinsul țarii, 
la Sverdlovsk pregătirile sînt 
în toi. Ce fac muncitorii vîrst- 
nici, comsomoliștii ca această 
sărbătoare să devină 
rea cea mai plină de 
copiilor ?

Darul cel mai de
care îl pregătesc copiilor este 
fără îndoială... flotila pionie
reasca. Aceasta va cuprinde 
cinci șalupe noi-nouțe, lucrate 
de specialiștii din uzină. Ele 
vor brăzda apele lacului Ka- 
șinski, pe malul căruia se în
tinde frumoasa tabără pionie
rească „Molodaia Gvardia".

Copiii veniți aici la odihnă 
vor avea la îndemînă adevă
rate uniforme marinărești, cu 
care se vor îmbrăca pentru că
lătoriile lor pe lac, pe micuțele

vase vopsite în culori prim»» 
văratice.

Dar cite alte daruri nu-i mai 
așteaptă pe pionierii sovietici 
din Sverdlovsk ? E vorba de 
un patinoar artificial, care se 
construiește în prezent pe sta
dionul orășenesc pentru copii, 
de echipamentul turistic — 
corturi, rucsacuri, aparate de 
fotografiat—pregătite de mun
citorii uzinei de turbomotoa- 
re, pentru pionieri și de multe 
alte cadouri frumoase.

Și încă o surpriză ! Fabrica 
„Ruskisamoțev" lucrează pen
tru pionieri 300.000 de insigne 
jubiliare. Cum va arăta o ast
fel de insignă ? Pe ea vor fi în
crustate un steguleț și o trom
petă pionierească, însoțite de 
cuvintele: „Pionieria Sovietică 
împlinește 40 de ani".

grup de copii de 
la o grădiniță 
din Hanoi.

Ca și copiii din 
celelalte țări so
cialiste, copiii 
din R. D. Viet
nam cresc 
griji, duc o 
ță fericită.

Fotografia 
fățișează

fără 
via-

ai

în- 
un

Soarele e harnic, nu zic ba, 
Se trezește-n zorii de beteala, 
Dar tîrziu nu știe a veghea, 
Temele nu-și face pentru școala.

Zilnic, eu și socotesc, și scriu I 
Zilnic fac și fac atîtea teme ! 
Și-ntrecînd și soarele-auriu 
Mîine-am să mă scol cel mai 

devreme 1

PALATUL Mîndrie a
Palatul pionierilor de aci 
zărește de departe înălțîndu-și 
zvelt în soare silueta albă. De 

jur-împrejur străjuiesc molizi vechi, de basm.
Micul tramvai care circulă prin fața lui aduce zilnic aci sute 

de pionieri. Copiii au la îndemînă tot ce le trebuie, se pot dez
volta potrivit înclinațiilor și preferințelor lor. Unii frecventează 
cercul micilor naturaliști, alții pe cele de fizică, de radio, de 
cinema, foto... Foarte apreciată este orchestra simfonică a pio
nierilor. Micii muzicieni știu să interpreteze cu multă artă ope
rele lui Schubert, Bach, Șostakovici...

Cine pășește pentru prima oară pragul acestui palat strălu
citor are impresia că a nimerit într-o lume de basm, dar această 
lume e o minunata realitate.

copiilor din Sofia, 
se

Primul vreau să-ntîmpin marea zi, 
Ca un ram în zori bătut de floare. 
Marea sărbătoare voi cinsti 
Și cu zorii plec la defilare.

ION SEREBREANU

S O AR ELE ARZĂTOR
s

ocrotiți-

familiar 
are tot

iar 
cu

din
ce

Mașina ne-a 
lăsaț în fața u- 
nor clădiri lumi
noase.

Aci, în Blan- 
kenfeid, se găz- 
duiau familii ger
mane refugiate
din Republica Federală 
Germană, din cauza șo
majului, a condițiilor de 
trai tot mai grele cît și 
din pricina terorii fascis
te. Odată sosite pe pă- 
mîntul ospitalier al R. D. 
Germane, ele au fost pri
mite în locuințe spațioa
se — celor maturi asigu- 
rîndu-li-se de lucru, 
copiii fiind 
grijă.

Căminul 
Blankenfeld
și-ar putea dori trei fetițe 
ca Mitzi, Grette și Iudith 
și chiar ca pretențiosul 
Johann care, plictisindu- 
se cu piesele pentru copii 
văzute la televizor, a tre
cut pe-un scaun în fața 
teatrului de păpuși pentru 
ca apoi, neștiind ce să 
aleagă între bicicleta cu 
două roți și micul pate
fon de buzunar, le-a luat 
pe amîndouă.

Dar... să vă fac cunoș
tință cu cei patru prie
teni pe care i-am cunos
cut cu prilejul acestei vi
zite.

Mitzi are cinci ani și 
este din Hamburg- Tatăl 
ei, după aproape doi ani 
de șomaj,

viață nouă
ma de bagaje într-un gea
mantan și, împreună cu 
mămica și Mitzi au tre
cut în R.D.G.

Grette are opt ani. Ca 
și Mitzi are părul de cu
loarea spicului de grîu. 
Tatăl, electrician, găsea 
rar de lucru. Mama lucra 
la o fabrică da cartonaje 
care a dat faliment. In
tr-o zi, s-au hotărît... Și 
iată-i acum aci. Iudith e 
oacheșă. Nu împlinise 
încă zece ani și compu
nea poezii foarte drăguțe. 
Părinții lui Iudith, fun
cționari, au fost dați a- 
fară din slujbă și perse
cutați pentru că au sem
nat apelul pentru pace și 
au lua,t parte la cîteva 
manifestații împotriva ex
perimentării armelor ato
mice. Iar Johann... Jo
hann nu știe unde e ta
tăl sau. Fiind înrolat cu 
forța în armata, el a fu
git din cazarma. Era îm
potriva reînarmarii Ger
maniei Federale, era pen
tru pace.

Dar Johann n-a rămas 
singur. Și el, și Mitzi, și 
Grette, și Iudith sînt fe
riciți, așa cum sînt toți 
copiii din R. D. Germana.

ANTON ALEXE

Angola este țara în care colo
nialiștii portughezi jupoaie — 
de aproape patru secole — șapte 
piei de pe spinarea localnicilor.

In Angola trăiește și băiețelul 
Mamongo.

Mamongo are 15 ani. E mic. 
de stat și slab. Atît de slab, in
cit supraveghetorul alb, senor. 
Gonzalez, a ris de el intr-o zi: 
„Ție, Pui-de-Tigru, ți-ar putea 
număra cineva oasele!"

Senor Gonzalez îi spune lui 
Mamongo — „Pui-de-Tigru". 
L-a zărit odată pe băiețel într-o

încăierare, în care se apăraseîncăierare, în care se aparase ca 
un adevărat pui de tigru. Dar,. 
Mamongo nu se supără. Orice 
i s-ar spune, de la o vreme, orice 
i s-ar face, Mamongo nu se mai 
supără. Ochii lui însă, de jeratic, 
privesc pe ascuns la soldății 
portughezi cantonați în sat, păi 
trunde adesea în cantonamentul 
lor, neluînd în seamă cuvintele 
batjocoritoare ale acestora. Tace. 
Numai ochii-i privesc într-un fel 
anume, de parcă ar spune :, „Știu 
eu ce știu. Lasă, o veni și pre-, 
mea să-i alungăm pe stăpînii 
albi!",

...Acum, pitulîndu-se, Pui-de-

Tigru se strecoară neobservat 
nici chiar de ochiul veșnic td 
pindă al lui senor Gonzalez. La 
marginea plantației, acolo unde 
începe pădurea, uriașa pădure 
ecuatorială, pe Mamongo îl aș-, 
teaptă un om.

dă Au venit mulți ?
— 25!
Omul a dispărut în desiș. Și 

Pui-de-Tigru se-ntoarce la murit 
că. Acum însă ochii lui sirii 
mai liniștiți: Armata populară, 
de eliberare a fost înștiințată 
din vreme de numărul ostașilor 
portughezi sosiți pe plantație.

ȘT. Z.

și-a strîns bru-
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• UNUL DIN OBIECTIVELE 
IMPORTANTE care trebuie sa 
stea în atenția voastră la alcă
tuirea programului de activități 
pentru luna MAI este îmbună
tățirea muncii de învățătură, 
pentru încheierea cu succes 
a anului școlar. La Plena
ra C.C. al U.T.M. din 3—4 
aprilie 1962, s-a aratat ca 
a învăța bine, a-ți însuși te
meinic cunoștințele predate la 
școală este o îndatorire patrio
tica. lata, pe aceasta tema ați 
putea organiza o adunare, la 
care sa invitați un muncitor 
fruntaș, părinți de-ai voștri... 
împreuna, folosind exemple 
concrete din situația existenta 
în detașament și în... catalog, 
veți putea arata de ce învăță
tură este o îndatorire patrioti
ca. Este știut ca, pentru a de
veni un muncitor bun, folositor 
patriei socialiste, trebuie, mai 
întîi, sa fii un elev bun. Dar 
poate ca unii pionieri și șco
lari, deși doresc sa învețe bine, 
nu știu ce metode sa foloseas
că ? I în aceasta direcție, expe
riența fruntașilor la învățătu
ră, experiența grupei celei mai 
bune din detașament poate fi 
raspîndita prin discuții și con
vorbiri despre „Cum îmi fac 
temele", „Ce înseamnă să fii 
atent la ore?", „Știi sa recapi
tulezi ?" De asemenea, e nece
sar sa-i mobilizați pe pionieri 
și școlari la orele de consulta
ții fixate de tovărășii profesori, 
în atenția voastră trebuie 
sa stea și felul în care pio
nierii și școlarii se ajuta în
tre ei la învățătură. Nu cumva 
unii folosesc întrajutorarea ca 
pretext pentru a copia pur și 
simplu temele unui coleg ? 
Procedeul just este ca fiecare 
sa-și faca singur temele, sa stu
dieze individual — și de-abia 
după aceea sa-i întîlneasca pe 
colegii cu care urmează să 
compare rezultatele exerciții- 
lor, sa se „asculte" reciproc, 
sa clarifice unele nelămuriri.

• UNII ELEVI MAI OBIȘ
NUIESC să copieze de la alții. 
Sînt, intr-adevăr, vinovați. Nu 
mai puțin de vina sînt însă și 
cei care acceptă să le dea să 
copieze. Oare aceștia proce
dează tovărășește, colegial ? 
Nu, nu procedează tovărășeș- 
te. Dacă vom examina cu mai 
multa atenție situația, vom ve
dea că aceștia mai au și alte 
obiceiuri: ei tac întotdeauna 
atunci cînd colegul lor face o 
greșeala, nu-i interesează daca 
acesta ia o nota slaba sau daca 
se comporta necivilizat. într-un 
cuvînt, ei înțeleg colegialita
tea tocmai pe dos. După ei, a 
fi „colegial" înseamnă a-ți lăsa 
tovarășul în voia soartei, a nu-1 
„supăra" cu vreo critică. De 
aceea, noi vă recomandam 
sa organizați neapărat o dis
cuție despre „adevărata co
legialitate", în care sa ară- 
tați cît de greșit procedea
ză acești copii. A fi un bun 
coleg, un bun tovarăș înseam

Peisaj nou în noua Oltenie : noaptea, pe un teren petrolifer.

nă a ține la demnitatea cole
gului tău tot atît de mult cît 
ții la a ta, înseamnă a fi tot 
atît de interesat de comporta
rea sa și de rezultatele muncii 
sale pe cît ești de interesat de 
comportarea-ți proprie, de re
zultatele muncii tale.

• UN ALT OBIECTIV ÎN
SEMNAT este educarea dra
gostei pionierilor și școlarilor 
pentru muncă. Se știe că pio
nierii iubesc munca. Pretutin
deni poți zări puieții plantați 
de pionieri, parcurile îngrijite 
de ei, obiectele și lucrările 
realizate în cadrul concursului 
micilor tehnicieni și al con
cursului micilor' naturaliști. A- 
ceasta e foarte bine. Vă reco
mandăm ca în luna mai să con
tinuați acțiunile pentru înfru
musețarea școlii și străzii, sa
tului sau orașului. Pionierii din 
clasele a V-a—a Vil-a vor con
tinua colectarea fierului vechi. 
Este foarte important ca pio
nierii și școlarii sa se deprin
dă a respecta mereu mai 
mult munca, iar activul pio
nieresc are posibilitatea sa 
contribuie la acest lucru. Vă 
propunem următoarea idee de 
adunare : „Cum a fost confec
ționată uniforma noastră șco
lară ?“. Pregătind din vreme și 
cu grija această adunare, veți 
putea afla, cu prilejul desfășu
rării ei, unul din nenumăratele 
exemple care ilustrează ce mă
reț conținut are acest cuvînt 
— munca. Discutînd pe de o 
parte, despre transformarea, 
sub mîna omului, a unor plan
te textile în țesături, și, pe de 
alta parte, despre uneltele, ma
șinile și agregatele create de 
om pentru a realiza acest pro
ces de producție, vom vedea 
că, în ultimă instanță, de a- 
ceastă simpla uniformă școlară 
se leagă munca a nenumărați 
oameni cu diverse meserii. Sa 
lucrezi direct productiv, să 

produci cu mîinile tale obiecte 
utile celor din jur, este ceva 
care-ți dă depline satisfacții în 
viață.

Este foarte bine dacă la a- 
ceastă adunare veți veni și cu 
unele realizări personale, cu 
care să vă puteți mîndri: un 
număr apreciabil de ore în care 
ați ajutat gospodăria colectivă, 
părculețe și grădinițe amenaja
te și întreținute de voi, acțiuni 
de înfrumusețare a școlii, clă
dirii Sfatului popular, sediului 
colectivei din sat etc.

Noi am mai discutat la a- 
ceastă rubrica că cei mai a- 
proape dintre voi de îndeplini
rea acestui țel sînt pionierii și 
școlarii din clasa a Vil-a, care, 
absolvind în curînd, vor avea 
posibilitatea să se înscrie la o 
școală profesionala. Activele 
pionierești au sarcina ca și în 
aceasta lună să organizeze, cu 
elevii claselor a Vil-a, vizite 
în școlile de mecanici agricoli 
de pe lîngă S.M.T. și G.A.S. 
Este o cinste să devii elev al 
școlii profesionale de mecanici 
agricoli — și așteptăm să ne 
scrieți care dintre colegii voș
tri s-au hotărît să se înscrie la 
una din acestea.

• ÎN LUNA MAI — lună de 
primăvara —• drumețiile, ex
cursiile sînt mai lesne de orga
nizat. Cunoscînd că preocupa
rea de baza a activelor pionie
rești este educarea pionierilor 
în spiritul devotamentului față 
de Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, al cunoașterii realizărilor 
patriei noastre socialiste, al 
formării unor trăsături de ca
racter cum sînt spiritul de ab
negație pentru binele poporu
lui, curajul, sinceritatea — este 
bine să organizați întîlniri cu 
muncitori și colectiviști frun
tași, cu activiști de partid și 
de stat, vizite în întreprinderi 
și activități gospodărești în fe
lurite sectoare ale gospodăriei 

agricole colective. Un accent 
deosebit trebuie să puneți pe 
învățarea de către copii a ce
lor mai frumoase cîntece și 
poezii dedicate partidului și 
patriei noastre. în afară de a- 
ceasta, activele pionierești tre
buie să mai organizeze în 
scopul petrecerii folositoare a 
timpului liber de către pionieri 
și școlari, jocuri pionierești, 
competiții sportive, concursuri 
de orientare și, în general, cît 
mai multe activități în aer li
ber. Spre exemplu, ce ați zice 
de o dimineață de duminică pe
trecută la pădure, cu cîntece și 
recitări, cu jocuri hazlii și cu 
un concurs de orientare bine 
organizat ?

• DACĂ VOM RECITI CU 
ATENȚIE cele scrise pîna aici, 
vom vedea că majoritatea sînt 
acțiuni care le dau din plin 
pionierilor posibilitatea să în
deplinească multe din condi
țiile cerute de distincțiile 
pionierești. Acest aspect tre
buie sa fie luat neapărat în 
considerație de activele pio
nierești, întrucât nu în toate 
unitățile pregătirea în vederea 
distincțiilor se desfășoară cum 
ar trebui. Trei lucruri trebuie 
să faceți voi, membrii active
lor, în această privință. 1) Să 
organizați acțiuni și activități 
care să le dea posibilitatea pio
nierilor să îndeplinească toate 
condițiile necesare pentru ob
ținerea distincțiilor —• con
cursuri de orientare, șezători 
de cîntece și versuri dedicate 
partidului și patriei, excursii de 
o zi și de două zile etc. 2) Sa 
țineți cu grija în jurnalul deta
șamentului evidența acestor 
acțiuni și activități, evidența 
pionierilor care, participînd cu 
tragere de inimă la ele, au do
vedit că fac progrese în pregă
tirea pentru distincții, precum 
și evidența îndeplinirii de că
tre fiecare copil, care a primit 
carnetul pionierului, a condi
țiilor. 3) Tovarășul instructor 
superior să solicite comitetului 
Taional sau orășenesc U.T.M., 
în baza îndeplinirii de către un 
număr de pionieri a tuturor 
condițiilor, numărul corespun
zător de distincții pionierești.

• IN LUNA MAI, CALEN
DARUL CONSEMNEAZĂ săr
bători ale poporului muncitor 
pe care și voi, pionierii, le 
veți întîmpina cu cinste : 1 Mai 
—• Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, 2 Mai 
— Ziua tineretului din R. P. 
Romînă, 8 Mai, cînd se împli
nesc 41 de ani de la crearea 
Partidului Comunist din Romî- 
nia, 9 Mai — cînd se împlinesc 
85 de ani de la proclamarea 
independenței de stat a Romî- 
niei și, în același timp, 17 ani 
de la victoria deplină a glo
rioaselor Armate Sovietice a- 
supra hitleriștilor. în cinstea a- 
cestor zile memorabile, e bine 
să organizați șezători pionie
rești de cîntece și versuri, în
tîlniri cu activiști de partid și 
de stat care să vă povestească 
despre evenimentele istorice 
simbolizate de aceste sărbă
tori.

1 Iunie — Ziua internaționa
lă a copilului, care ne în
tîmpina la sfîrșitul lunii 
mai, poate fi marcată prin- 
tr-o adunare pioniereasca 
pe tema: „Ce ne-au dăruit 
nouă partidul, patria socialis
tă", la care să vorbiți despre 
școlile voastre, despre cărțile 
pe care învățați, despre casele 
și blocurile noi din localitatea 
natală, despre cum v-ați pe
trecut vacanțele în tabere. Cu 
ajutorul desenatorilor și poe
ților din unitate, puteți pre
găti simultan o mică expoziție 
de desene cu explicații în ver
suri. Tema expoziției — a- 
ceeași cu a adunării.

In atenția voastră trebuie să 
stea, încă de pe acum, organi
zarea serbărilor de sfîrșit de an 
precum și pregătirile pentru 
vacanța de vara. Dar despre a- 
cestea vom discuta mai pe larg 
într-un număr viitor.

PROIECTUL UNUI POD
PESTE MAREA CASPICĂ

(U.R.S.S.)

Inginerul constructor 
Alexandr Karkovski a 
propus sa se construias
că peste Marea Caspică 
un pod pe pontoane cu 
lungimea de 340 km, 
care va uni Peninsula
Apșeron cu litoralul 
Turkmeniei. Malul opus 
se află Ia o distanță de 
340 km, iar adîncimea
marii nu depășește 
200 m.

Podul va putea avea 
trei etaje. Pe cel inferior 
va trece o conductă de 
petrol, pe cel mijlociu o 
linie de cale ferată elec
trica, iar pe cel superior 
— o autostradă. Con
strucții speciale din sti
clă vor proteja podul 
contra vînturilor și ză
pezilor.

„GIGANT 2"
NOUĂ INSTALAȚIE 

DE EMAILARE 
(R. P. Romînă)

La fabrica de cabluri și 
materiale electro-izolante 
din București a intrat de 
curînd în funcțiune o 
complexă instalație de e- 
mailare, „Gigant 2". Ins
talația se compune dintr-o 
baterie cu 12 cuptoare 
verticale. în acest fel se 
pot emaila simultan 24“’ 
de conductori. Reglajul 
temperaturii se face au
tomat, cu ajutorul a 24 re
gulatoare termocuple. A- 
limentarea băilor cu li
chid, controlul temperatu
rii și înrolarea cablurilor 
se fac tot automat. Insta
lația de ventilație, pentru 
uscarea și eliminarea ga
zelor toxice este dotată 
cu sisteme speciale de ab
sorbție și suflare.

TELEVIZOR 
CU TRANZISTORI 
(R. S. Cehoslovacă)

Institutul de cercetări 
pentru tehnica comunică
rilor din Praga a creat un 
televizor transportabil, cu 
12 canale. Aparatul, îm
preună cu antena tehno
logică, cîntărește numai 
cîteva kilograme.

HÎRTIE IGNIFUGĂ 
(R. D. Germană)

In R.D. Germană a fost 
elaborată tehnologia de 
producție a unei hârtii 
rezistente la acizi și nein
flamabilă, confecționată 
în întregime din fibre de 
sticlă. Ea se lucrează ca 
și celuloza, la mașini
le de confecționat hîrtie. 
Noua hîrtie este rezis
tentă la temperaturi foar
te mari și poate fi folosi
tă ca material izolant în 
industria electro-tehnică.

INSTALAȚIE 
PENTRU PREPARAREA 

BETONULUI 
(R. P. Polona)

Recent, un colectiv de 
ingineri au elaborat pro
iectul unei instalații mo
derne pentru prepararea 
betonului, cu o capacita
te anuală de aproximativ 
40.000 m!! beton. Toată 
instalația poate fi condu
să de un singur om!
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Pionierii și școlarii din co
muna Bălăci, raionul ROȘIORI 
DE VEDE au început înfrumu
sețarea parcului din comună. 
.Cu lopeti, cazmale și greble, 
copiii au adunat crengile și 
frunzele uscate, au săpat co
pacii la rădăcină, au făcut ron
duri pentru flori. Pionierii 
lancu Tudor, Trepăduș Con
stantin, Pandelescu Gheorghe 
și alții s-au dovedit cei mai 
harnici la înfrumusețarea par
cului.

★

_ Și în grădinița Școlii de 8 ani 
din Filipeștii de Tîrg, raionul 
CÎMPINA, a sosit primăvara. 
Harnicii pionieri și școlari au 
făcut ronduri, au sădit multe

De 1
Sînt un copil... și multe gînduri 
Mă-ncearc-atunci, cînd vad 

trecînd 
Mulțimea, defilînd în rînduri. 
Sub steaguri roșii fluturînd.

La noi e-atîta sărbătoare, 
Și zarea pare mai albastră, 
De cînd o stea strălucitoare 
Lumină viu și calea noastră.

Privesc, și-n mintea mea 
frămînt

Un gînd, ce-n mine întîrzie: 

flori, au văruit fulpmele plini
lor din grădină. Zilele acestea, 
și curtea școlii s-a înfrumuse
țat. Băieții și fetele au ajutat 
Ia întinsul pietrișului prin 
curte.

★

De curînd, parcul din orașul 
TECUCI a căpătat un aspect cu 
totul nou. Pionierii și școlarii 
au curățat aleile, au săpat ron- 
durile și au îngrijit florile să
dite în parc. Clipele de odihnă 
sînt minunate în frumosul parc 
îngrijit de copii!

★

Pionierii din satul Drăghia, 
raionul LĂPUȘ îngrijesc cu 
drag livada gospodăriei co
lective. Anul trecut au plantat 
puieți pe 5 ha iar acum au să
pat pomii la rădăcină, au aju
tat la tăierea coroanelor. în 
curînd vor ajuta și la plantarea 
celor 1.500 de puieți fructiferi 
pe terenurile colectivei.

★

în acțiunea de înfrumusețare 
a comunei Corbu de Jos, ra
ionul MEDGIDIA, pionierii dau 
un ajutor prețios. Astfel, zilele 
trecute pionierii unității din 
comună au plantat pe șoseaua 
Corbu de Jos — Năvodari 500 
de caiși pe care îi vor îngriji 
în continuare.

Mai
„Mai sînt copii pe-acest 

pămînt.
Ce încă n-au copilărie I"...

Dar va veni și ziua-n care 
Vom merge, toți, pe-același 

drum.., 
Copiii lumii-ntregi, sub soare 
S-or bucura, ca mine-acum.

SIMION RODICA MIHAELA 
Școala de 8 ani nr. 128, 

București

Echipa noastră de juniori

continua să indice 2—0 pentru 
Belgia. Orice speranță înce- 
puse să se destrame cînd.., 
juniorii noștri, cuprinși de on 
nou avînt, iau cu asalt poarta

Turneul
U.E.F.A.

rA început, acum aproape o 
săplămînă, la București, Plo
iești, Brașov, Constanța și Cluj 
ediția jubiliară a Turneului 
V.E.F.A. de juniori. Pe stadioa
nele împodobite sărbătorește 
cu drapelele celor 19 țări parti
cipante, zeci și zeci de mii de 
iubitori ai fotbalului urmăresc 
cu un deosebit interes evolu
ția speranțelor fotbalului euro
pean. Atenția tuturor este în
dreptată mai cu seamă spre 
Capitala țării, deoarece aici 
joacă reprezentativa noastră 
de juniori. Mulți ar fi dorit să 
se afle în aceste zile la Bucu
rești, să-i încurajeze pe ju
niorii noștri- Nici nu vă puteți 
închipui cît de încordați am 
fost vinerea trecută urmărind 
meciul RP.R.—Belgia. Era în 
minutul 69 iar tabela de marcaj

belgienilor: în minutul 70, min
gea ajunge la Sorin Avram care 
reia sec pe jos, la colț: 1—2 1 
După alte 3 minute Voinea în
scrie din nou, egalînd! Atacu
rile continuă dar arbitrul fluie

ră sfîrșitul meciului. Două zile 
mai tîrziu, juniorii noștri și-au 
dovedit din nou superioritatea 
în meciul cu Portugalia dar, 
din păcate, scorul a rămas alb.

O surpriză o constituie evo
luția echipei Turciei. în primul 
meci, ea a învins R.P. Ungară 
cu 1—0 iar în etapa a ll-a a dis
pus de echipa Franței cu 2—0. 
Pînă acum, Turcia conduce au
toritar cu 4 puncte în grupa G.

La Brașov, italienii au deve
nit favoriții grupei. Ei au în
vins cu 3—0 echipa R.P. Polone 
iar în afara turneului au ter
minat la egalitate cu selecțio
nata Brașovului.

La Cluj, juniorii cehoslovaci 
și-au asigurat întîietatea în gru
pa E prin victoriile obținute a- 
supra echipelor UR.S.S. și 
R.D.G.

în grupa B, la Ploiești, după 
'două etape, continuă să con
ducă Iugoslavia. Ea a învins 
Anglia cu 5—0 și a terminat la 
egalitate cu Bulgaria 0—0.

_____o»<x-------

Cinci la zero!
Zilele frumoase de primăvară 

i-au îndemnat pe pionierii șco
lii noastre la noi activități spor
tive. Astfel, într-una din zile, 
echipa de fotbal a clasei a Vl-a 
B din satul Atîrnați a întîlnit 
echipa clasei a Vl-a B din co
muna Matița.

La fluierul arbitrului, meciul 
a început.

Poarta apărată de Păun Va- 
sile, de la echipa din Atîrnați, 
a fost asaltată în nenumărate 
rînduri de jucătorii echipei din 
Matița. Suporterii celor 2 echi
pe au trecut prin multe emoții,- 
.Cu pase repezi și precise, jucă
torii echipei din comuna Ma
tița au învins cu scorul de 5—0, 

învingătorii au părăsit tere
nul mîndri de rezultatul obți
nut, iar echipa din Atîrnați cu 
dorința ca, la prima ocazie, 
să-și ia revanșa.

BAICU P. ION
Școala de 8 ani 

com. Matița, 
raionul Teleajen

• UMOR • UMOR • UMOR • UMOR • UMOR • UMOR • UMOR • UMOR

La poștă

Funcționarul de la poștă a 
pus pe cîntar scrisoarea fetiței 
și i-a spus:

— Fetifo, scrisoarea ta este 
grea. Trebuie să mai lipești o 
marcă.

— Păi... atunci scrisoarea are 
să devină și mai grea! — se 
miră fetița.

S-a scuzat
— De ce ai întîrziat la școa

lă, băiețaș ?
— Mi-am spălat urechile Și 

gîtul. Dar vă rog să nu vă fa
ceți griji: data viitoare n-am 
să mai fac așa.

Redamcția
Mama: învățătoarea s-a

plîns din nou de tine.
Copilul : Nu se poate. Azi 

nicj n-am fost măcar ta școală.

Un ...original!

Profesorul : Alcătuiește o 
propoziție I

Elevul: Calul trage căruța.
Profesorul: Și cum are să fie 

forma imperativă ?
Elevul: Di-i-i1

„Exploratorul"

— Tăticule, cînd mă iac 
mare am să devin explorator 
polar.

— Asta-i foarte bine, fiule. E 
un vis minunat!

— Eu vreau de pe acum să 
mă pregătesc pentru aceasta.

— Dar cum ?
— Cumpără-mi în fiecare 7.i 

înghețată, ca să mă obișnuiesc 
cu frigul.

POVESTE FARA CUVINTE

Scuza
învățătorul : De ce al venit 

iar cu urechile murdare la 
școală ?

Elevul: Dacă altele nu am, 
tovarășe învățător..,

Cine-i vinovatul ?
învățătoarea: Ce-I asta, Mi

tică, de ce întîrzii mereu la 
școală ?

Mitică : Din cauza unor ches
tiuni familiare...

învățătoarea : Ce fel de ches
tiuni ?

Mitică : Apoi... să vedeți-., 
pînă să mă trezească bunica, 
pînă să-mi curețe tata ghetele 

și mămica să-mi aranjeze căr
țile, de... timpul trece!

A greșit...

în tramvai călătoresc doi 
elevi. Deodată Vasilică sare în 
sus și oferă locul unei bătrîne. 
Dan, care stătea mai în față, 
vede acest lucru și rămîne 
uimit.

Vasilică îi șoptește.
— Ce te uiți așa? Te-ai 

fi sculat și tu în locul meu. Nu 
vezi că e mama dirigintei noas
tre ?

— Nu-i ea, ai confundat-o !
■— Aoleu, să știi că ai drep

tate. Ti-i, ce greșeală am făcutl

„Diplomatul"

-— Tăticule, bunicul a fost un 
om foarte bun, nu-i așa ?

— Se înțelege.
— Dar atunci cînd veneai cu 

note proaste, te bătea ?
— Hm, doar o singură dată.
■— Cînd?
— Cînd am luat prima notă 

de doi. Dar de ce te intere
sează ?

— Fiindcă astăzi am căpătat 
un al doilea doi...

(Din gazetele și revistele 
pentru copii din țările so
cialiste.)



Lumina se varsâ ca zorii-ntr-un crîng 
Și umbra topitoruiui crește pe zid. 
Fulgerele luminii-n pupile-i se frîng.

Prin aburii torși din metalul topit, 
Pe bolțile-ntinse din Comunism 
El, topitorul, e-n lumini dăltuit.

Lumina-și cîntă vîrsta printre noi. 
Și vîrsta ei e vîrsta țării mele, 
l-am prins în mîini mătăsurile moi, 
Le-am arborat în căpriori de schele.

Și palmele lui, cu dungi de unelte. 
Un univers de minuscule stele 
închid în forme uscate și zvelte.

Din frunte îi picură scîntei de soare, 
Lumina și veghea îi dau măreția 
Astrului zorilor cînd urcă în zare.

Lumina

pn - mim

cms- te.

har - nici an deSin - tem mai

cea -ni mult vl -

te - miști

(Urmare din pag. I-a)Muzica : ION NICORESCU
muncii din țările 

prin manifestările 
de 1 Mai trimit me-

Topitorul
Furnalul cu pîntecu! plin de metal 
își ține piciorul în hală,
Iar piscul și-1 scaldă în fum mineral.

în scurgerea vremii îmbrățișez mereu 
Piscul vieții, al veacului meu.
Și piscul acesta spre care se-adună 
Și cîntec de nai, și cîntec de strună. 
Și cîntec de muncă, de dor, de-mplinire 
Din care eu însumi mă sorb spre-ntregire, 
Ești tu, arhitect al lumii ne-nvinse 
în tot ce zidim pe zări necuprinse. 
Mulțimii pămîntului meu călăuză 
Poetului tînăr întîia lui muză, 
De tine, partid, sînt alături mereu 
Cu cîntece limpezi în sufletul meu.

Nascută-s în april, pe o cîmpie 
Din loturi și parcele-cam o mie — 
Trei sute de țărani entuziaști 
Cu flori veniră-n prag să-mi fie nași 
Și toți, cu drag, îmi spuseră-n alai 
Gospodăria colectivă „1 Mai".

Cu pasul să-mi dai roată, bunăoară, 
Ți-ar trebui o-ntreagă zi de vară
Și turma să mi-o numeri, cît cîmpia, 
te-ar apuca amiaza sau chindia.
Și pun prinsoare, că-n această vară 
Voi deveni și eu... fhilionară.

Și-acolo sus, în vînturile-albastre, 
Iși cîntă melodia-nnoitoare — 
Căci noi i-am dat din inimile noastre 

i măiestrie, și culoare.
NICOLAE BULGARU

pur - tam

mai buni In

pn - mi pă -

- trundde-n-fia-ca

te - miști

Refren :
Cît așteptăm frumoasa zi 

cu soare, 
Cînd cei mai demni, în

ceasul muit visat, 
Te vom primi pătrunși 

de-nflăcărare, 
Carnet slăvit, de utemișli 

purtat!
II

„Te las cu bine scumpa mea 
cravată!"

Vom spune-atunci cu chipul 
surîzînd —1

Versuri : MIHAIL COSMA

De cei mai mici vei fi 
de-acum purtată;

De azi pornim cu utemiștii-n
rînd.

Refren (același)
III

Si-ncolonati din cap în cap 
de tară, 

în front cu tineretul muncitor, 
Vom împlini măreafa-i 

primăvară. 
Căci tării sîntem schimbul 

viitor.
Refren (același)

viață și învățătură create 
vouă, dragi copii, le răspun
deți prin rezultate cît mai fru
moase la învățătură, prin com
portarea voastră demnă, pio
nierească, prin acțiunile voas
tre. Puleții pe care-i plantați 
înfrumusețează chipul țării, fie
rul vechi pe care-1 colectați a- 
limentează șarje noi, preocupă
rile voastre de a cunoaște, de 

a învăța și de a folosi mește
șugul albinăritului, al sericicul
turii și al altor nenumărate în
deletniciri, aduc și vor aduce, 
pe măsura puterilor voastre, 
foloase țării. Prin fiecare rezul
tat frumos Ia învățătură și în 
activitatea voastră vă dove
diți în fapte dragostea și re
cunoștința față de partid, dra
gostea față de patria socialistă.

Oamenii 
socialiste 
entuziaste 
saj ui lor de solidaritate oame
nilor muncii din țările capita
liste. Muncitorii exploatați din 
țările capitaliste lipsiți de 
drepturi, ducînd o viață mize
ră nu-și pleacă însă capul. Ei 
n-au posibilitatea sâ-și creas
că copiii în condițiile luminoa
se în care creșteți voi. Copiii 
muncitorilor din țările capita
liste abia au ce mînca, cu ce 

se îmbrăca, iar cei mai mulți 
nu pot merge la școală. Dar pă
rinții lor veghează. Ei luptă cu 
dîrzenie, cu hotărîre pentru 
cucerirea unei vieți libere. Ni
mic nu le poate stăvili lupta: 
nici schingiuirile din închisori, 
nici cruzimea 
urmăresc la 
protest, nici 
neomenească

polițiștilor care-i 
manifestațiile de 
o măsură cît de 

a guvernelor
capitaliste. Nimic nu-i poate 
opri de la lupta lor pentru cu
cerire ieți libere și fe-

poate opri, 
frîițs uniți în ju- 
. Ulptă al clasei 
l^ftsă^e partid, 

murile

solida
rității ernaționale a eni- 
lor muncii din lumea întreagă 1
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