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Să n'ai teamă, Radule!

Radu S_, din clasa a IV-a, stă de vorbă cu doi 
prieteni mai mari, școlari în clasa a Vl-a. Se cunosc 
de multă vreme, căci cei doi băieți vin adeseori la 
fratele lui Radu, acasă. Meșteresc împreună la o 
mașinărie.

— Ești un prost, zău așa I — îi spune lui Radu 
unul din băieți. Ce te-a apucat să te pregătești de 
pe acuma? Tu știi ce-i examenul ăsta din clasa a 
IV-a? Un fleac! Ți-ajung două zile să te pregătești.

— Ei, nu-i chiar așa! — îl corectează cel de-al 
doilea. Ce-am pățit eu când am dat primul examen! 
învățasem, știam binișor, dar când mi-au pus între
barea, m’am fâstâcit de tot. Așa-i la primul examen, 
te pierzi— Trebue să știi lecțiile pe de rost, ca să 
poți răspunde bine. Ori, ca să le înveți așa, acum e 
prea târziu. Trebuia să începi în Februarie.

Cei doi băieți au plecat la joacă, dar Radu a ră
mas trist și îngândurat. Cum să facă ? Unul zice că 
e prea devreme, altul zice că e prea târziu. Pe cine 
să creadă ?

...Nu, Radule, n’ai de ce să fii trist. Examenul nu 
este un „fleac“ așa cum ți-a spus cel dintâi. La exa
mene, școlarii vor arăta dacă au învățat bine, dacă 
cunoștințele lor sunt temeinice. Vor arăta, cu alie 
cuvinte, rodul muncii lor de un an întreg. Pregătin-

du-te din timp pentru examen, tu ai vreme să repeți 
tot ceea ce ai învățat, să vezi care lecții nu ți le-ai 
însușit îndeajuns și să ți le însușești acum temeinic.

Nu, examenul nu este un fleac, Radule! Dar nici o 
„sperietoare", așa cum a încercat să ți-1 descrie cel 
de-al doilea băiat. La examen se pun întrebări, nu
mai în legătură cu cele învățate în clasă în timpul 
anului. Și, dacă cunoști bine materia, de ce să te 
sperii ? Lecțiile trebue învățate, dar nicidecum pe 
de rost. Totul e să Ie înțelegi, să Ie știi conținutul.

Așa dar, tu Radule, și toți copiii din clasa a IV-a, 
toți acei care dați pentru prima dată în viața voas
tră examene, n’aveți de ce vă teme, dacă vă pregă
tiți temeinic. Repetați bine lecțiile la Limba româ
nă, faceți cât mai multe exerciții gramaticale. De a- 
semeni, repetați lecțiile la Matematică, rezolvați multe 
probleme, chiar și pe acelea pe care le-ați mai rezol
vat odată.

Nu amânați însă începerea pregătirilor pentru exa
mene. Repetați liniștit, fără grabă, și nu treceți peste 
nicio lecție dacă n’ați înțeles-o deplin. Acolo unde 
nu vă puteți descurca singuri, cereți ajutorul învă
țătorului vostru.

Pregătiți-vă bine pentru cel dintâi examen din via
ța voastră.

I
Revenită, primăvara 
Îmi împodobește țara
Cu cununi de mândre flori 
Și șiraguri de cocori, 
Cu covoare de verdeață 
Ce lucesc în dimineață 
Sub a soarelui făclie 
Revărsată pe câmpie.

Ion MARINESCU

&
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Lucia Ciorogan, Le- 

lia Columb și Hel
mut Szeitham sunt 
eleve in clasa a VH-a 
la o școală din Reși
ța. Lor le place foar
te mult Fizica. Ade
seori, în orele libere, 
ele vin în laboratorul 
școlii și împreună cu 
tovarășa profesoară 
repetă unele expe
riențe, sau fac altele 
noi.

■A

Soarele strălucitor 
M’a chemat încetișor 
Ci mi-a spus că o să vie 
Primăvara pe câmpie.
Zăpezile s’au topit 
Și plugarii au ieșit,
Au pornit tractoarele 
Să are ogoarele.
Primăvara a venit. 
Pomii au înmugurit
Jar afară-i cald, e bine. 
Să muncim cum se cuvine f
Țăranii au semănat
Ca să strângă rod bogat. 
Hai să ne’ntovărășim, 
Laolaltă să muncim [
Câmpul este înverzit, 
Păsările au venit,
Berze și cocori sosesc, 
Primăvara o vestesc.
in pădure mii și mii 
Păsărele guralii
S’au strâns iar la sfat
Și s’au întrebat:
— Astăzi este sărbătoare 
Păsărilor călătoare?
— Este, c’a venit in țară 
Mult dorita primăvară l

Paul I. POPESCU
cl. a 111-a B 
Șc. de 7 aini 

corn. Moțăței — reg. Craiova.

Cei dintr’a Vil-a sunt în așteptarea 
unei mari sărbători. Plin de nerăb
dare, fiecare se gândește : „Oare am 
muncit îndeajuns?” Cum ar trebui să 
mă port de acum înainte ? Fiecare se 
strădue să-și croiască un nou fel de a 
se comporta în școală și acasă, astfel 
ca minunata clipă să-l găsească temei
nic pregătit. Pentru aceasta, mal cu 
seamă cărțile le sunt de mare folos.

Citind, ei fac cunoștință cu bărbăția 
și cu curajul ilui Matrosov sau al iui 
Meresiev. Sufletele lor se aprind de 
dragoste și admirație pentru eroismul 
Zoiei. Asemeni lor, pionieri’ dintr’a 
Vil-a vor să devină oameni folositori 
și credincioși patriei.

Un lucru care a frământat colectivul 
îndelungă vreme a fost disciplina. Au 
luat hotărîrea ca ei să constitue cel 
mai frumos exemplu din unitate. Atât 
în punctualitate și ordine cât și la în
vățătură. însăși pilda utemiștilor mun
citori, dela întreprinderea unde a luorat

tovarășa instructoare, i-a înflăcărat 
mai mult să pornească pe acest drum. 
Mulți și-au exprimat dorința să dis
cute cu acești tineri despre felul cum 
depășesc ei planul sau cum reatizează 
mari economii de materiale. Dela ei 
vor avea de învătat cum să muncească 
conștiincios și disciplinat. De aceea 
au și propus o întâlnire cu utemiștii 
fruntași în producție.

„In organizația U.T.M. nu poate in
tra oricine. Trebue să fi un pionier 
cinstit și cu dragoste de muncă, să în
veți bine, să-ți iubeșt’ colegii, ajutân- 
du-i la nevoie”. Cuvintele acestea ale 
tovarășei instructoare le sunt 
vii în minte și ei se străduesc 
împlinească.

a lucrat de curând un nu-

mereu 
să le

Dacă deschizi ușa și 
pășești pragul clasei, de 
îndată îți dai seama că 
este vorba de o hotărîre 
serioasă. Intr’o bancă, 
Stanc.u și Pavel răsfo
iesc și cercetează un 
teanc de volume. Refe
ratul la Limba română
trebue făcut pe baza unui bogat ma
terial literar! Intr’un colț, mai către 
geam, Voicilă îl ajută pe Nicolae la 
Algebră.
. Bănică îi arată cu mândrie colegului 
său Dumitrică, albumul de Geo
grafie, nou-nouț, pe care l-a lucrat cl 
singur. Dumitrică nu se mai satură 
admirând fotografiile proaspăt lipite.

Lui Bănică îi plac »i Științele natu-

rii. Chiar 
măr de planșe pe care le-a dăruit ca 
material didactic celor mai mici. El a 
înțeles că și în felul acesta își poate 
ajuta colegii.

Pregătirile în cinstea sărbătorii dra
gi se întețesc mereu. Plin de nerăbda
re, fiecare pionier așteaptă ziua în 
care va strânge în mână carnetul roșu 
de utemist. Cine vor fi acei pe care-i 
va primi organizația ? întrebarea a- 
ceasta ti frământă fără răgaz. Fireas
că frământare: E doar cel mai însem
nat lucru din tânăra lor viață.

Valentina MUREȘAN
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Cântece și dansuriPrieteni de nădejde
Minerii din Ghelar sunt 

prieteni buni cu furnaliștii din 
Hunedoara. Prieteni și tova
răși de nădejde. Unii scot mi
nereul din tainițele pământu
lui, ceilalți ii prefac în oțel. 
Oțel pentru tractoare, pentru 
strunguri, pentru mașini de 
tot soiul. Cei din Ghelar se 
străduie să scoată tot mai 
mult minereu, pentru ca prie
tenii lor din Hunedoara să 
poată da patriei mereu mai 
multe șarje din oțelul atât de 
trebuincios. Acum, când sărbă
toarea lui 
strădaniile

1 Mai e aproape, 
lor s’au însutit.

Au biruit
ouvânt, tractoris- 

dela
Pe drept 

tul Vasile Giiurgpucanu, 
S-M.T.-Zorleni, e socotit cel 
mai bun tractorist al stațiunii: 
La 3 Aprilie el și-a realizat 
în întregime planul ce-i reve
nea în campania de primăva
ră. Deși desele ploi căzute în 
ultima vreme îi îngreunau 
munca, tractoristul a înțeles că 
priceperea îmbinată cu stră
duința biruie greutățile. Dacă 
se însenina măoair câteva cea
suri, el folosea din plin acest 
răstimp. Ba uneori ieșea la 
câmp și noaptea. îndemnul

Brigada de mineri condusă de 
comunistul Moise Toma se 
angajase ca până la 1 Mai să 
dea peste plan 450 tone de 
minereu. 450 de tone nu-i ju
cărie ! Și, iată că la jumăta
tea lui Aprilie, cu 15 zile îna
inte de termen, graficele ves
teau că Moise Toma și ai lui 
și-au împlinit angajamentul. 
S’a bucurat tot Ghelarul. Era 
un dar de preț, făcut prieteni
lor oțelari din Hunedoara șl 
țării întregi, o cinstire simplă, 
dar înaltă, adusă sărbătorii 
dragi a oamenilor muncii.

greutățile
lui i-a însuflețit și pe ceilalți, 
iar întrecerea pornită între 
brigăzi în cinstea lui 1 Mai 
a crescut și mai mult sporu'1 
muncii. Cum se oprea ploaia, 
duduitul voios și biruitor al 
mașinilor împânzea ogoarele. 
Seara, tractoriștii își revizu- 
iau cu grijă mașinile, făcând 
imediat micile reparații, ca a 
doua zi totiul să meargă stru
nă.

...Așa se face că tractoriștii 
din Zorleni au brăzdat până 
acum peste 2000 hantri. Pă
mânt pe care se vor legăna 
curând specie doldora de rod.

Pentru 1 Mai, pionierii dela Școa
la de 7 ani din comuna Mocod, ra
ionul Năsăud, pregătesc un pro
gram artistic.

Fiecare detașament aiută cu ceva. 
Sunt în repetiție dansuri populare 
românești, recitări și cântece.

Pentru partea a doua a progra
mului, se pregătește o piesă de tea
tru.

După programul artistic va fi o 
reuniune pionierească.

Leontina SAS 
corespondent voluntar

pregătescPionierii Școlii Nr. 102 din București se 
intens pentru 1 Mai. Ei au și hotărît să facă gardul lotu
lui școlar și să-l vopsească frumos.

Să fie frumos și curat
In școala noastră se fac ultimele pregătiri pentru 

întâmpinarea zilei de 1 Mai. Se scriu ultimele arti
cole la gazetele de perete și se alcătuiesc ultimele 
panouri și fotomontaje. La 1 Mai toate gazetele din 
școala noastră vor avea articole noi. Pe culoarele 
școlii vor fi puse panouri cu elevii fruntași la învăță
tură. Vor apărea deasemeni fotomontaje cu aspecte 
din viața oamenilor muncii din patria noastră. Și 
camera pionierilor va arăta mai frumos. O vom face 
strălucitor de curată.

Constanța DRAGAN 
Conducătoarea unității 

Școala mixtă de 7 ani Nr. 162 Bucureștii

Am lucrat lotul școlar
Toți piionierin și elevii din școală 

ne-am sfătuit cum să întâmpinăm 
ziua de 1 Mai. Lotul școlar era încă , 
nelucrat. Așa că atunci ne-am apu
cat neîntârziat de treabă. Am cură
țat lotul, apoi l-am săpat. După ce 
am sfărâmat si am greblat frumos 
pământul, am făcut si straturile, pe 
care apoi am semănat. Mai rămă
sese ceva : gardul care împrejmuia 
locul trebuia reparat și el, altfel ar 
fi intrat câini sau chiar oii și vaci, 
și ne-ar fi stricat semănăturile. Am 
reparat deci si gardul.

Până la 1 Mai vom mai găsi și 
altele de făcut.

Nicolae PANTELIU
Școala de 7 ani cum. Beidatid 

■naionul Istria

mpim
CONSTRUCTORI

Un popas în mijlocul participanților 
din orașul Stalin

Pe Valentin Tănase l-am cunos
cut pe un» din sălile Palatului pio
nierilor din Orașul Stalin. Părea 
foarte preocupat. Pe bună dreptate 
l-am întrebat:

— De ce ești așa gânditor? Ce 
te frământă?

La care el mi-a răspuns cu se
riozitate :

— Funicularul 1
— Cel cu care excur

sioniștii fac plimbări pe 
Postăvarul ?

— Da’ de unde! Fu
nicularul dela Olimpia
dă !

Valentin Tănase și 
Mircea Chirilă, amân
doi în clasa a V-a B a 
Școlii mixte de 7 ani 
Nr. 17 din Orașul 
Stalin, au venit în după 
amiaza acelei zile de 
Aprilie să se sfătuiască 
cu colegii lor și cu to
varășii profesori dela 
cercurile tehnice ale 
Palatului, despre modul 
cum s’ar putea îmbună
tăți construcția lor. Funicularului 
lui Valentin si Mircea îi mai lipsea 
doar iluminatul; altfel era gata pen
tru a fi trimis redacției. Până la 
urmă cei doi nrîeteni au rezolvat și 
ultimele probleme ale construcției 
și acum muncesc de zor pentru ter

minarea ei.
„INOVATORII”

Tot la Palatul pionierilor din O- 
rașul Stalin am cunoscut si câțiva 
„inovatori”. Pionierul Ioan Horo- 

dan, <fin clasa a Vil-a B dela Școa
la mixtă de 7 ani Nr. 19, și-a ales 
ca temă construcția aparatului de 
radio. Tânărul constructor a întâm
pinat însă unele greutăți: n’a găsit 
lampa indicată iar difuzorul nu s’a 
dovedit tocmai bun. Totuși Horodan 
nu și-a pierdut curajul- S’a dus la 
bibliotecă, a consultat diverși spe

cialiști, s’a gândit și el puțin, și 
până la urmă a găsit soluția. El s’a 
hotărît să facă o inovație construc
ției sale, înlocuind lampa KL4 cu o 
lampă echivalentă. Pentru ca apa
ratul de radio să fie realizat cât mai 
bine, Horodan și-a organizat si un 
colectiv de lucru.

Egli Mihai, coleg de clasă cu Ho
rodan. și-a aies altă temă: epidiaș- 
copul. Cu câtă pasiune lucrează Mi- 

E1 caută să
îmbunătățească construcția, mai a- 
hai la realizarea lui!

Ies dispozitivul optic, aplicând o 
„inovație” proprie: o altă reparti
ție a lentilelor. Si Steiăroiu Cornej 
liu, din clasa a Vil-a A, dorește să 
facă o inovație: și-a propus să în
locuiască lentila epidiascopului cu 
un mic glob de sticlă, umplut cu 
apă.

CEI MAI TINERI 
CONSTRUCTORI

Am stat mai mult la sfat cu cei 
mai tineri dintre participanții la O- 
limpiadă: pionierii și școlarii din 
clasa a lil-a. I-am întâlnit la lucru, 
la cercurile Palatului pionierilor 
din Orașul Stalin. Gheorghe Vasi- 
lescu dintr’a Ili-a A, Maria Codrea- 
nu, Maria Nemeș și Teohari Ganciu 
dintr’a 11 l-a B, toți dela Școala de 
7 ani mixtă Nr. 9, rezolvă singuri 
temele propuse pentru clasa lor. A- 
cest lucru îi face să întâmpine greu
tăți și le cere să se străduiască, poa
te mai mult decât colegii lor mai 
mari, în realizarea unor construcții 
frumoase cu care să se prezinte la 
concurs. Si primele rezultate încep 
să se arate. Vaporașul lui Vasiles- 
cu este aproape gata. La fel și con
strucția Măriei Codreanu si a Mă
riei Nemeș: adăpătoarea automată.

Olimpiada Tinerilor Constructori 
a trezit în inima fiecărui participant 
dorința de a realiza construcții cât 
mai izbutite, năzuința ca, la sfânsit 
mulți să se numere printre cei care, 
prin iscusința și măestria lor, vor 
dovedi că merită titlul de câștigător 
al Olimpiadei.

Ing. A. LISEANU

| PREGĂTIRI
PENTRU FESTIVAL

• In ziua deschiderii celui de al V-lea Festi
val, tineretul polonez va prezenta un mare spec
tacol de dansuri. La acest spectacol își va da 
concursul un colectiv de 3500 de tineri. De ase
meni se va prezenta un program de gimnastică, 
la care vor participa 2400 de fete și băieți.

• Intre 1 și 13 Iunie, în departamentul Bou- 
ches-du-Rhone, din Paris, se va desfășura un 
festival al ansamblurilor artistice de tineret și 
al echipelor sportive. Cele mai bune dintre a- 
ceste echipe vor participa la Festivalul Mon
dial al Tineretului. Se pregătește de asemeni pu
blicarea în Franța a unui ziar consacrat Festi
valului, cu un tiraj de 100.000 exemplare.

• In cinstea celui de al V-lea Festival, tine
retul din R.P. Bulgaria organizează întâlniri, 
concerte, simposioane literare, conferințe, spec
tacole și carnavaluri.

• Numeroase ansambluri de cântece și dan
suri din Algeria se pregătesc pentru Festival. 
Tinerii artiști algerieni au realizat un film do
cumentar despre viața tinerilor din această 
țară. Ei vor duce filmul la Varșovia.

• In vederea Festivalului, pe malurile Vis- 
tulei vor fi construite trei localuri pentru circ. 
Este în proiect și construcția unui orășel cu 
distracții.

Au sosit 
primele lucrări

La redacția noastră 
au început să sosească 
lucrări ale participanți
lor la „Olimpiada Tine
rilor Constructori". Iată 
câteva dintre primele 
lucrări sosite.

Curiozități științifice
Docforul vapoarelor

Până nu de mult, oridecâteori se întâmpla vreun deranjament la mecanismele 
unei nave sau vreo crăpătură prin care începea să pătirUn-dă aipa, vasul era aidus pe 
șantier și era demontat piesă cu piesă până se găsea cauza defectului. Această ope
rație cerea foarte multă muncă și dura mult. De obicei se întâmpla ca reparația 
propriu-zișă să dureze câteva ceasuri, pe când demontarea și montarea din nou a pie
selor durau zile în șir.

De curând însă, inginerul sovietic A. Berejnoi a inventat un Ingenios aparat, 
„defectoscopul", cu ajutorul căruia se descoperă cu multă ușurință cel mai mic defect. 
Aparatul acționează pe baza ultrasunetelor. înainte de a porni în cursă, vapoarele 
sunt supuse unui minuțios control. Defectoscopul arată imediat orice neregularitate în 
mersul mașinilor sau cea mai mică fisură în corpul navelor, astfel că se pot lua ime
diat măsurile necesare.

Pentru ușurința cu care defectoscopul pune „diagnostic" navelor aparatul a fost 
poreclit „doctorul" vapoarelor.
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mașini : bine și repe
de! Cunoscând mai de 
aproape procesul de 
producție, copiii și-au 
dat seama că trebue 
să-și însușească mai 
bine Matematica, Fizi
ca, Chimia și celelalte 
științe predate 
școală.

Se întâmplă adesea ca 
tor de detașament să nu 
întocmească un plan de muncă. Alte
ori conducătorul de grupă nu se pri
cepe la construitul căsuțelor pentru 
păsărele, așa că nu-i poate învăța pe 
pionieri. Să nu-i judecăm prea aspru 
pe acești copii. Ei trebue învățați 
cum să-și ducă munca în grupă sau 
în detașament, iar această sarcină re
vine colectivului de conducere al uni
tății. Iată cum se întâmplă aceasta in 
școala noastră.

CE-I PREOCUPA 
PE CONDUCĂTORII 
DE DETAȘAMENT

In camera pionierilor s’au adunat 
conducătorii de detașamente. Se dis
cută o problemă care le dă mult 
lucru : cum să-i antreneze pe copii 
diferitele activități pionierești ?

— Copiii nu prea vin la adunări, 
plâng unii.

— Oare de ce ? Eu zic să ne gândim 
mai serios la asta și sunt încredințată 
că o să aflăm pricina — le spun eu 
copiilor. Ia să vedem, Volodia, la voi 
ce temă a avut ultima adunare ?

— l-am mustrat pe elevii care ră
mân în urmă la învățătură și calcă 
disciplina școlii, sună răspunsul.

— Dar la adunarea precedentă ?
— Același lucru. Dar n’a avut nici- 

un rezultat!
li propun lui Leonea Semeonov să 

ne povestească cum a decurs ultima 
adunare în detașamentul clasei a 
Vl-a B.

Pionierii clasei a Vl-a au ținut a- 
ceastă adunare Ia combinatul de pre
lucrare a lemnului. Niciunul nu văzu
se până atunci cum se transformă 
scândurile nedate la rindea în dula
puri frumoase, în mese și scaune... A- 
proape toate acestea sunt fabricate de

un conducă- 
știe cum să

PRINTRE 
CONDUCĂTORII 

DE GRUPE
In vara aceasta, ma

joritatea pionierilor 
din unitatea noastră au 
de gând să facă o 
excursie prin ținutul 
natal. E timpul să se
pregătească de drum, 
și colectivul de con
ducere al unității le-a 
dat fetelor din cercul 
„Mâinile îndemânati
ce" sarcina de a găsi 
croiala pentru „cel 
mai comod rucsac".

croitoreselor se apropie de 
curând, când conducătorii de 
vor aduna din nou, camera 

va transforma în ate- 
vor fi întinse coli de 
aduce creioane și foar-

Munca 
sfârșit și 
grupe se 
pionierilor se
fier. Pe mese 
hârtie, se vor 
fece. Autoarele modelului le vor ară
ta conducătorilor

de 
la

se

croiască și sa coasa rucsacurile pen
tru excursie.

„COLȚIȘORUL" DIN CAMERA 
PIONIERILOR

Elevii dintr’a V-a l-au întrebat 
dată pe conducătorul de grupă :

— Ce trebue să facem ca să primim 
insigna „Tânărul turist"?

Conducătorul de grupă se duse în 
camera' pionierilor.

Acolo avem, așezate pe o măsuță, 
reviste, cărți și un album gros cu tăie
turi din ziarele pionierești. Este „col
țișorul in ajutorul activului de pio
nieri".

Aici se opri conducătorul de grupă 
din. clasa a V-a, găsi în album tăietu
ra de ziar pe care o căuta și copiii 
primiră răspuns la întrebarea lor.

„Colțișorul" este vizitat de conducă
torii de grupe și detașamente. Ei vin 
aici pentru a găsi materialul necesar 
pregătirii adunărilor sau confecționă
rii unor obiecte pe care Ie pot face sin
guri.

★
Instruirea activului de pionieri e o 

muncă grea și de răspundere. Sarcina 
fiecărui colectiv de conducere al uni
tății este de a organiza astfel instrui
rea, încât pionierii să știe că au întot
deauna un prieten și un sfătuitor, gata 
să le vină în ajutor cu pricepere și la 
timp.

Intro zi, la o adunare a con
ducătorilor de grupe din ca
mera pionierilor am învățat un 
joc nou. A doua zi ne aduna
răm toți pionierii din grupă.

— Faceți un cerc, — le-am 
spus eu copiilor, — vă voi ară
ta acum un joc nou — „Senti
nela de noapte".

Eram îngrijorată: ce-ar 
să nu le placă tuturor jocul 
cel nou? Și chiar așa a și fost.

— Mare grozăvie 1 — spuseră câțiva băieți, în
torcând spatele.

Noi n’am stăruit să rămână și ne-am 
jocul. Băieții ne observau de departe, cu 
bet batjocoritor. Dar noi ne vedeam de

• meam, râdearn — eram veseli. Și băieții 
putut răbda: începură să se amestece și 
aruncând câte un cuvânt, se apropiară 
și așa, pe neobservate, intrară și ei în

Am organizat un concurs pentru cel 
joc. Poate -ă am să vorbesc despre el la ____
con ducă lorilor de grupe. Dacă vom inventa 
joc frumos, bine înțeles.

Raia BOICO. 
Conducătoarea grupei a I-a 

a detașamentului clasei a Vl-a A.

continuat 
un zâm- 
joc. Glu- 
n’au mai 
ei în joc, 
mai mult 
cerc.
mai’ bun 
adunarea 

un

Un sfat prietenesc

AM ADUS
de grupă cum să

IN GRUPA

V. IVANOVA 
instructoare superioară de pionieri 

Școala medie No. 7, Orașul Stalino

La gazeta de perete a apărut 
.1 colectivului de 
al detașamentului 

a V-a A.
detașamentul nostru nu 
prietenie — scriau pio- 
Ce trebue să facem ?“ 
le răspundem, — am ho- 

cum

un articol al 
conducere 
clasei

„In
există 
nierii, 

„Să 
tărît. — să le povestim 
merg treburile la noi".

Și am scris îndată un arti
col. Iată-I :

detașamentul nostru copiii sunt prieteni, dar 
fost întotdeauna .așa. Ne-am împrietenit de 

la

Era în primele zile ale anului șco
lar. Am fost ales conducător de gru
pă. Trebuia să începem o acțiune în 
cadrul grupei, să facem ceva. Dar ce 
anume ?

Nu pot spune, că mi-a făcut plă
cere, când copiii începură să spună:

— Ce înseamnă asta ? Grupă avem, dar în afară de cinematograf, nu ne 
ducem nicăieri.

Trebuie să spun că m’am cam fâstâcit. Dar am fost chemat la o adunare 
a conducătorilor de grupe. Vera Alexandrovna, instructoarea, ne-a povestit 
cu ce poale să se ocupe o grupă : să facă o excursie, să inventeze un joc 
al său.

— Priviți în jurul vostru și veți găsi o mulțime de treburi de făcut, — 
ne spuse instructoarea. Să vă dau un exemplu : am văzut în clase flori pră
fuite, iar în unele detașamente nu există niciun fel de verdeață. N’ar putea 
grupa să se ocupe de asemenea lucruri ?

I-am povestit grupei mele cele auzite la adunare.
— Și noi o să facem așa — îmi răspunseră copiii. Vom șterge și vom 

spăla toate florile...
Am găsit și altă acțiune. Vom ține o adunare despre prietenii noștri 

verzi, despre plantele de cameră, vom învăța cum trebue să le îngrijim.
Acum copiii îmi spun:
— Să povestești și tu Ia adunările conducătorilor de grupe despre grupa 

noastră. Să audă și alții ce adunare ne-am gândit să ținem.
— Să le spui și de policioarele pentru biblioteca detașamentului.
— Când vom organiza un concurs pentru cel mai bun desen, le vom 

putea povesti tuturor și despre asta.
Colea KUȚ

conducătorul grupei I-a a detașamentului clasei a IV-a B.

★

DORINȚĂ ÎMPLINITĂ
Echipa noastră de gimnastică s’a pregătit 

multă vreme pentru a putea face față cu 
cinste la faza raională a concursului de gim
nastică. Mare ne-a fost bucuria când, după 
prezentarea programului, cei de față ne-au 
răsplătit cu ropote de aplauze. Dar adunarea 
nu ne-a răsplătit numai cu atât. Premiul I 
care ni s’a acordat vorbește îndeajuns de 
faptul că străduința noastră n’a fost zadar
nică. Programul l-am executat bine, pentru
că fiecare pionieră dorea ca victoria să fie de 
partea echipei noastre. ,

Ileana SCHMIDT
cl. a VII-a

Șc. de 7 ani Nr. 73 — fete București

PRIMII CLASAȚI
—- Aveți grijă cum alergați, traseul este 

plin de obstacole, ne sfătuia tovarășul pro
fesor. „Nu ne temem de obstacole", își spu
neau pionierii participativi la crosul „Să în
tâmpinăm 1 Mai". Noi suntem sportivi, și nu 
ne înspăimântă greutățile; am învățat să le 
înfrângem I

Rând pe rând, pionierii pornesc în cursă. 
La sosire îi așteaptă tovarășii profesori care 
au urmărit cu emoție desfășurarea crosului.

Primii clasați au fost premiați de școală 
cu cărți frumoase. In cinstea celor 97 
participanți la cros, s’a prezentat apoi 
scurt program artistic.

Petru VELCIOV 
Instructor superior

Școala Bulgară de 7 ani, Sânicolatil Mare, 
regiunea Arad

VEȘTI

nu au , .
când am început să fim mereu împreună, și 
bine și la rău. Ați auzit despre adunarea noastră 
închinată comsomolului? N’a rămas nimeni uitat 
— toți s’au pregătit pentru ea. La fel s’a întâm
plat și când ne-am pregătit pentru adunarea în
chinată prieteniei popoarelor Iar pentru aduna
rea veselă „Gândește-te", toți am propus diferite 
jocuri și ghicitori.

E tare bine când știi că la nevoie nu vei fi pă
răsit și când tu însuți ești gata să-i ajuți pe to
varăși.

Intr’o zi Vasea Popov a lipsit dela școală. Va
lea Astașco și Lara Tatarenco s’au dus să-l vadă.

— Vasea are nevoie de ajutorul nostru, a rămas 
singur cu gospodăria — raportară ele, întorcân- 
du-se.

Vasea a fost ajutat și n’a mai lipsit dela școală. 
Să nu credeți că ne-am lăudat spunând că fa’ 

noi totul merge strună. Se întâmplă să avem ș8 
noi momente grele. Veniți la noi în detașament 
Ș* ........... .vă vom povesti totul";

Alla NEDBAILO
membră în colectivul de conducere 
al detașamentului clasei a VII-a D,

SPOR T I V E
Un portret „desenat** din cuvinte

vă pre- 
sportiv. 
cuvinte,

Intr’adevăr, de data asta 
zint un portret al unui 
Un portret desenat din 
bine’nfeles. Este vorba despre o 
nouă cunoștință a mea. Răspunde 
la numele de Guță, dar la întrebă
rile profesorilor nu răspunde. El 
e un bun trăgător în echipa de 
fotbal a școlii. Partea proastă e 
că nu se mulțumește doar să tra
gă mingea la poartă, ci trage și 
chiulul dela unele ore, iar când e 
scos la tablă, trage cu urechea. Și 
cum nimeni nu-i... pasează niciun 
răspuns gata făcut, e învins cu 
nota 2 în catalog.

Pe teren la meciuri joacă nu
mai el. Niciodată nu pasează. 
Dacă-l întrebi de ce, răspunde: 
„Ei, cum se poate? Eu sunt, ca să

zic așa, trecut prin ciur și prin 
dârmon în privința asta. Ceilalți 
sunt începători. Dacă le pasez 
mingea, se intimidează și-o pierdu

Adevărul e că mingea tot Guță 
o pierde până la urmă, pentrucă, 
din pricina lipsei de antrenament, 
obosește foarte repede. El însă ce 
face atunci ? Se apleacă și-și 
smucește nervos șiretul bocancu
lui : „Al naibii bocanc, grozav mă 
strânge! Din pricina lui am pier
dut mingea".

...Asta-i Guță. Dumisale însă i 
s’a întâmplat ceva neplăcut mai 
deunăzi. Un arbitru — cel mai de 
seamă arbitru din lume — care se 
numește „Părerea colectivului", 
l-a chemat și i-a spus:

— Guță, stop I Pune mâna 
carte, că noi n’avem nevoie
sportivi care-s codași la învățătu
ră. Și, fiindcă tot te lauzi tu că 
porți de grijă „începătorilor" și 
faci orice pentru ei, noi o să te 
ajutăm și o să te scoatem din echi
pă, pentru ca dânșii să nu mai 
fie deloc intimidați. Iar de primit 
înapoi, te vom primi numai cu a- 
probarea stimatei tovarășe Mate
matică.

pe 
de

GHEORGHIȚĂ REPORTERUL Cumpăna este unul dintre exercițiile cete mai 
grele însă printr'un antrenament tndetungat 
această pionieră a reușit să-l execute bine.



Aș vrea să mă ascultați cu luare 
aminte. Povestea aceasta a Iu în
tâi Mai e o poveste adevărată, des
pre lupta de decenii a proletariatului 
din lumea întreagă pentru doborî- 
rea exploatării, pentru înfăptuirea 
unei vieți noi a celor ce muncesc.

Să ne i i toarcerii cu C9 de ani în 
urmă...

Anul 1885, la Chicago, în Sfa'cl? 
Unite ale Americii. Luna Aprilie 
era pe sfârșite. Cartierele mă gina- 
șe ale marelui oraș fremătau. 
couriie acestui 
neau din miile 
vârnite. pentru 
țătoare pe ferestrele blocurilor din 
centru. Acolo, în încă
peri luxoase, natronii 
fabricilor din Chicago 
si stăpânii uriașelor a- 
batoare care făcuseră 
faima Chicago-ului sor
beau nervoși fumul ți
gărilor de foi. 
tarii

E- 
freamăt tainic por- 
de case scunde, po- 
a pătrunde amenin-

rea lui, mulțimea împunsă cu baio
netele se uni ca un bloc de granit, 
înfruntând moartea.

Era 1 Mai 1886.
☆

Trei ani mai târziu, 
Paris, avu loc primul 
Internaționalei a Il-a. 
tărî ca ziua de 1 Mai 
sese loc uriașa manifestație din 
Chicago să devină o sărbătoare a 
proletariatului mondial. Nu o săr
bătoare oarecare, ci o sărbătoare 
revoluționară, o sărbătoare a un’rii 
proletariatului din lumea întreagă, 
în lupta necruțătoare contra burghe
ziei. Și așa s’a făcut.

îi 1889, la 
congres ai 

Acolo se ho- 
în care avu-

Munri-
declaraseră grevă.

☆

dimineața zilei d? 
Mai, Mary, fetița

In 
întâi 
lăcătușului John Smith 
râdea împreună cu ta
tăl ei de ncîndemâna
rea acestuia în arta 
cusutului. Se apucase 
dânsul să coasă vreo 
douăzeci de basmale ro 
șii laolaltă. Vota să 
facă un steag. Reușea 
însă ca din trei în trei 
secunde să se înțepe cu 
regularitate.

— Tată, dă-mi mie, 
că mă pricep mai bine I 
râse Mary, luându-i 
acul.

John Smith trebui să 
fie de acord și

— Dar pun 
ție, îl preveni 
Imă iei și pe 
miting!

— Cum? se 
dânsul. Asta-i 
Patronii sunt scoși d n 
fire de greva noastră și 
astăzi s ar putea să ne 
atace cu poliția.

— Dar...
— Niciun dar I făcu a sorti tatăl. 

Rămâi acasă, fă ce știi, îr.să dela 
miting ia-ți gândul.

Peste câteva clipe, John Smith, 
vârî drapelul roșu sub haină, își 
sărută copilul și se duse.

Odată cu dânsul ieșiră de prin 
toate căsuțele puzderie de munci
tori. Străzile care dădeau în cen
trul orașului, se preschimbară în 
adevărate fluvii de cameni. Curând 
piața se umplu. Mulțimea imensă 
vuia înăbușit ca oceanul în preaj'ra 
furtunii. Undeva, pe acoperișul linei 
trăsuri care nu mai putea înainta, 
apăru Jonh Smith. Impreiur se rș- 
temu tăcerea. El scoase pânza roșie 
de sub haină, cineva îi înti-se o 
prăjină și’ntr’o clică, drapelul fâl- 
fâi asupra celor adunați.

Și John Smith începu să vorbeas
că. El arătă mizeria în care tră'- n, 
batjocurile suferite din partea pa
tronilor. „Trebue să știm toți că noi 
suntem mai tari decât patron i, că 
ei se tem de noi! Trebu-’ să le im
punem voința noastră ! Cerem z ua 
de muncă de opt ore! Ce-em îngrijire 
medicală ! Cerem salarii otr--<—*>'! 
Să ne unim, tovarăși, cu proletaria
tul din lumea întreagă ri să silim 
burghezia să ne asculte!“

Urale furtunoase isbucn>ă. Zeci 
de mii de pumni se ridicară amenin
țători.

Deodată o avalanșă de g'rderi 
călări năvăli'n muljime. Sunară 
împușcături, luciră baione*». Smith 
căzu cu drapelul la nient. O f" tură 
mică răsări din spatele trăsurii și 
țipă «scutit:

— Tată!
— Mary! Ești aici! Ți-am spus 

să nu vii... Ba nu, bine-ai făcut! 
Ultă-te în jur si fine minte totul! 
Eu mă duc... Nu te teme... n’o să 
fii orfană. Tu ai un părinte remu- 
ritor: clasa muncitoare din lumea 
Întreagă. Acum poate nu în*e’egi 
ce spun, dar învață-mi cuvint-le p- 
de rost și caută să le înțelegi pe 
măsură ce vei creste !

Smith tăcu. Murise. M«rv isbucri 
In plâns și ridică steagul. La vede-

acceptă, 
o cond!- 
hta: Să 
mine ta
încruntă 

bună ! Numă'ut special al ziarului „Munca", editat la 
București (I8S0) cu prilejul organizării pentru 
prima dată in întreaga lume a zilei de 1 Mai.

pași de pancartă, neștiind ce să 
facă, iar Andrei, pe motiv că se te
mea, se grăbi să dispară...

Ajungând acasă. Andrei Vasile se 
spălă, îmbrăcă o cămașă curată și 
se duse la manifestație unde se în
tâlni cu tovarășii săi. Coloana pur
ta lozinci și steaguri roșii. 
Printre cei care mergeau în rând 
cu el, se găsea și un individ cu pă
lărie albă. Era sărăcăcios îmbrăcat 
dar avea mâinile prea albe și fine 
ca să fie muncitor. Andrei Vasile 
îl privi bănuitor și trase cu urechea 
să-l audă. Omul cu pălăria albă 
spunea celor din jur că 1 Mai tre- 
bue să fie „o zi a împăcării, a liniș
tirii sufletelor...**

— Care împăcare ? împăcarea cu 
stăpânirea fascistă ? Care liniștire ? 
Liniștirea sufletelor noastre? isbuc- 
ni Andrei. 1 Mai nu e zi de împă
care, ci zi de luptă, iar sufletele 
noastre n’or să aibă liniște până nu 
vom dărâma stăpânirea asta !

Omul cu pălăria albă tăcu mâlc 
și se strecură în celălalt cap al co
loanei. Era un trădător, fără în
doială. Cineva îl huidui. Dar nici 
acolo nu se astâmpără. încă mal 
încerca să sucească capul oameni
lor. Dar până la urmă, muncitorii 
îl scoaseră din rânduri. Bolborosind 
furios, trădătorul dispăru într’o 
stradă lăturalnică.

Muzica: Radu DRĂGAN
Mișcai

Versuri: Sanda ȘTEFAN
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București, 1 Mai 1939. Andrei 
Vasile nu dăduse întreaga noapte 
pe acasă. Trebuise să se îngrijească 
de împrăstierea „Scânteii** ilegale 
și a manifestelor comuniste în tot 
cartierul Rahova. Acum i i zorii zi
lei. se întorcea liniștit fluerând în
cetișor. Deodată, pe șoseaua Mă
gurele zări o uriașă pancartă roșie 
aninată pe un gard în văzul tutu
ror. Scria pe dânsa „Jos fascismu’l 
Jos pregătirile de război! Trăiască 
Uniunea Sovietică, primul stat so
cialist din lume!“ Andrei Vasile 
cunoștea pancarta: chiar el îl sfă
tuise pe un tovarăș s’o nună acolo.

Gâfâind, o namilă de sergent se 
apropie de pancartă rotindu-si ame
nințător bastonul de cauciuc.

— încet, dom’ comisar, se prefă
cu îngrijat Andrei Vasile. Să nu fa
că vreo explozie! Poți să știi ce-o 
fi ascuns într’ânsa?

Sergentul se opri brusc la dci

A
New-York, 1 Mai 1954. Comisa

rul de politie Francis 
dams declară:

—- Interzic orice fel de 
ție de 1 Mai!

...Totuși, în aceeaș zi, 
mii de muncitori newyorkezi se a- 
dună într’un miting închinat acestei 
sărbători, sub lozinca „Muncă și 
Pace**. Hotărîrile lor sunt de neclin
tit: interzicerea armelor atomice, 
prietenie cu toate popoarele lumii, 
neamestecul Americii în treburile 
altor state. Până la urmă, cu voie 
sau fără voie, stăpânitorii de azi ai 
Americii vor trebui să țină seama 
de aceste hotărîri I

☆
București, 1 Mai 1954. Piața I. V. 

Stalin seamănă cu o mar,' în care 
se varsă nenumărate fluvii : coloa
nele celor care defilează. Alămurile 
fanfarei sclipesc, sute de drapele 
roșii bat văzduhul, pretutindeni se 
aud cântece, se văd jocuri și dan
suri. Este cel de al zecelea 1 Mai 
sărbătorit în libertate. Andrei Vasi
le defilează împreună cu fetița lui 
și-i explică totul: că portretul de 
colo e al tovarășului Maurice Tho
rez, secretar al Partidului Comunist 
Francez, că grupul acela de munci
tori au adus la paradă macheta unei 
locomotive ca să arate tuturor că 
fabrica lor produce locomotive peste 
plan — și așa mai departe.

— Dar, tată, cum s’a născut a- 
ceastă mare sărbătoare a lui 1 Mai?

...Drept răspuns, tatăl, vechiul co
munist Andrei Vasile, ii povesti tot 
ceea ce ați citit până acum.

CâMnorinriia 
accel poco a poca

—mit.
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Soarele ghiduș 
N’a bătut la uși, 
Geamuri n’a deschis, 
A dat buzna’n vis.

Agățat în gene
Vrea să’nceapă sfadă 
Cu un fir de lene.
Hei ! Dar ce să vadă ?

Vârful genelor 
Tremură ușor. 
Parcă n’ar dormi 
Hofii de copil.

Frățioar’e soare, 
Azi te am păcălit 
Că de sărbătoare 
Noi ne-am pregătit.

Soarete ghiduș 
Vede din urcuș 
Sat, oraș, câmpii. 
Roiuri de copii.

Vede mări de oameni, 
Valuri ce se-adună \ 
Și dintre coloane 
Cântece răsună. *

Steaguri treo în zbor 
Și belșug de flori,
Ba căn orice loc 
Se încinge joc.

—• Frățioare soare, 
Prinde-te cu noi.
Că de sărbătoare 
Hora e în toi!

Soare drag ghiduș, 
Fă din
Cântul
Lumea

raze — arcuș, 
nostru-l ia, 
l-o cânta.

orice prag 
păcii drag

Du pe
Cântul
Și pe’ntreg pământ 
Poartă-l neînfrânt, (bis).

Al. Ovidiu ZOTTA

Rică a plecat la vânătoare. Dar 
îndată ce l-au zărit, animalele din 
pădure s’au și ascuns.

Ajutați-l voi pe Rică să gă
sească animalele. Spuneți-i unde 
s'au ascuns, ce fel de animale 
sunt și câte sunt in total.
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