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Sc împlinesc 10 ani de atunci. Era în 
zilele de Mai 1945, Rănită de moarte, fia
ra fascistă îți trăia ultimele clipe pe fron
turile din jurul Berlinului, sub loviturile 
hotărîtoare ale glorioasei Armate Sovietice.

La noi în tară, bucuriile și nădejdile lui 
23 August crescuseră și se împliniseră cu 
fiecare nouă victorie sovietică. Acolo, pe 
fronturile îndepărtate, alături de elibera
torii noștri, eroicii ostași ai Uniunii So
vietice, luptau.și cele 15 divizii românești, 
în frunte cu divizia „Tudor Vladimireseu 
— Debrețin". Războiul era acum, departe 
de pământul patriei noastre, totuși în a- 
pele noastre dușmanul era încă aproape, 
viu și de temut. • Aici mai dăinuiau așeză
rile ascunse ale minelor, primejdii de 
moarte pentru navigatori, presărate pe

Dunăre ori de-a-lungul țărmului mării.
Chiar în toamna anului 1944, unitățile navale de dragaj 

sovietice și române începuseră munca primejdioasă de cu
rățire a canalului navigabil pe Dunăre. In munca aceasta 
s’a întărit și mai mult prietenia de arme între marinarii 
sovietici și români, prietenie care a învins vrăjmășia mine
lor ucigașe, lăsate de aviația fascistă. Astfel, drumul ape
lor a fost deschis și menținut liber în ciuda tuturor piedi
cilor. Zi și noapte urcau pe Dunăre în sus convoaiele, până 
in inima Germaniei, alimentând frontul, susținându-t și în- 
vîorându-1. Iar din unirea tuturor eforturilor zr venit lumi
noasa victorie din 9 Mai 1945, când steagul roșu a fost 
înălțat de către sergenții'sovietici Egorov și Cantaria pe 
ruinele fumegânde ale Reichstagului. Au răsunat atunci 
peste pământuri și ape trâmbițele victoriei^ vestind trium
ful păcii și libertății, iar popoarele, Șimțindu-se scăpate de 
uriașa și înăbușitoarea povară a războiului, și-au îndreptat 
privirile recunoscătoare către marea Uniune Sovietică,

Dar victoria se cerea împlinită și asigurată pentru viitor, 
pentru toți cei care aveau să vadă lumina zifei sub semnul 
libertății și al construirii unei vieți noi. Popoarele țărilor de 
democrație populară își păstrează cu strășnicie libertatea 
adusă de către Armatele Sovietice. De asemenea, sărbăto
rind cum se cuvine ziua de 9 Mai, când Armatele Sovietice 
au zdrobit fiara fascistă în bârlogul ei, oamenii cinstiți din 
întreaga lume luptă azi pentru întărirea păcii și a prieteniei 
între popoare. Ei le spun cu tărie imperialiștilor din Apus 
că, dacă vor încerca să-și pună în fapt planurile de război, 
vor avea soarta fasciștilor uciși sub dărâmăturile Reichsta
gului.

In țara noastră, clasa muncitoare sub conducerea în
țeleaptă a partidului a început o viață nouă. Zi de zi, an 
de an, poporul nostru, ajutat cu dragoste de către marea 
Uniune Sovietică a muncit necontenit pentru făurirea acestei 
vieți noi, mergând din victorie în victorie, pe drumul des
chis de 23 August 1944 și luminat de 9 Mai 1945. Iar cuce
ririlor revoluționare «le poporului le stau strajă forțele ar
mate ale R.P.R. învățând din știința militară sovietică și 
din experiența de arme a ostașilor sovietici, ostașii noștri se 
sL-ăduesc să devină cât mai buni apărători ai poporului, de 
care se simt temeinic legați.

Voi, pionieri, copiii eroilor din zilele lui Mai 1945, ori ai 
celor care le-au desăvârșit jertfa, învățați să iubiți și să 
cinstiți armata, pavăza libertății, a vieții și fericirii voastre. 
Și nu uitați că glasul trâmbițelor voastre de pionieri este 
un ecou al trâmbițelor victoriei din Mai. El este în același 
timp angajamentul vostru de a contribui la păstrarea cuce
ririlor făcute cu ajutorul acestei victorii,
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Victorie! Reichstagul a căzut.

CA S T A N II E R O ULUI
sta Beriinu'n față. Im asalt! 
...Dar în orice casă e la pândă 
O potaie de oțel flămândă 
Și obuze plouă din înalt.

Un ostaș sovietic, ocheșel,
Cu grenada strânsă’n mâna dreaptă, 
își vorbește sie-și într'o șoaptă:
„Pe fascist, lua-l-ar naiba! Peste el f*

Altă zi s'a arătat în prag. 
Dormi voinice împăcat sub glie : 
Sus pe Reichstag flutură’n tărie 
Steagul roșu care ți-a fost drag.

★
Primăvară, primăvară bună... 
Se ’nșirară ca pe-o salbă anii.
Grei de floare freamătă castanii; 
Sevă nouă din adânc adună.

...Despică văzduhul șuer rău. 
Trei castani ciuntiți își clătinară 
Frunza of Uită’n primăvară... 
Cade-ostașul fulgerat din greu.

Și-a murit voinicul, închizând
Sub al pleoapelor cernit zăgaz
Cerul depărtat din Caucaz.
Au foșnit din nou castanii, parcă blând...

Flăcăiași cu creștetul bălai
Peste-un petic de pământ presară 
Luminoase flori de primăvară : 
E prinosul lor din fiecare Mai.

Trei castani șoptesc celui căzut: 
„Libertatea ce-ai adus-o tu
Niciodată nu vor da-o, nu!" 
„.Doarme lin voinicul și tăcut.

Vasile MANUCEANU

Luna Mai, dragi prieteni, este luna înfrumusețării patriei noastre. Alături 
de utemiști, porniți și voi, pionieri și școlari, la înfrumusețarea satului sau 

a orașului vostru natal. Curățați curtea școlii și curțile voastre, reparați gardu
rile, curățați șanțurile, împodobiți grădinile cu flori.

Faceți ca și prin munca voastră satele și orașele țării noastre să devină tot 
mai frumoase. • 1 '



ZIUA INDEPENDENTEI PATRIEI

li-a la GrivițaAsaltul dorobanților contra redutei
— gravură —

1944 poporul

de către stă- 
din Apus, ex- 
tot mal cum-

PILDELE ISTORIEI
Stă scrisă cu slove de cinste în 

cartea poporului nostru ziua de 9 
Maj 1877. Atunci a fost proclamată 
independenta de stat a României. 
Istoricul acestei zile -e plin de. fră
mântări și jertfe.

Amar de ani jefuiseră stăpâni tort! 
turci țările române, storcând vlaga 
oamenilor ,și bogăția pământului.

Intr’al 19-lea veac, imperiul oto
man era șubrezit din pricina lovitu
rilor date de armatele rusești și a 
frământărilor popoarelor din Pe
ninsula Balcanică, dornice de liber
tate. Venise ceasul ca poporul român 
să-și scuture de pe umeri apăsătorul 
jug. Dar boierii aflați în capul țării 
nu voiau asta cu niciun chip: Ave
rile lor se da'torau slugărniciei către 
Poarta otomană.

Dintre puterile străine, numai Ru
sia sprijinea cu tărie năzuința po
porului român. Sprijinul acesta și 
voința neclintită a poporului a fă
cut cu putință intrarea României in 
războiul împotriva turcilor, război 
drept, menit să împlinească apriga 
sete de libertate a înrobiților.

...Și acolo, la Plevna, la Smâr- 
dan, la Grivița, Ruși și Români au 
luptat cu eroism fără seamăn; mulți 
dintre ei au căzut, înfrățindu-și sân
gele. S’a născut în zilele acelea gre
le, între Ruși și Români, o prietenie 
scumpă, dăinuitoare peste ani.

Dar nădejdile celor care făurise
ră cu sângele lor libertatea țării au 
fost apoi crunt înșelate. Rodul jert
fei lor a fost vândut 
pânire altor străini, 
ploatarea a devenit 
plită.

Abia la 23 August 
nostru și-a câștigat adevărata și de
plina independență națională. Stă
pân pe soarta sa, el merge azi 
pe un drum luminat, clădindu-și un 
viitor liber, pașnic, înfloritor.

Poporul nostru își cinstește isto
ria, o păstrează vie în inima lui. 
Dlntr’însa desprinde pilde mărețe, 
însuflețitoare. Eroismul luptătorilor 
dela 1877 nu va fi uitat nicicând. 
Dacă vreodată imperialiștii, care țin 
încă sub călcâi independența unor 
popoare, vor râvni s’o înăbușe șl 
pe-a noastră, poporul nostru și-o va 
apăra neînfricat, cu îndârjire, zdro- 
bindu-le trufia.

Strecurați prin plumbi și săbii dorobanții drum deschid. 
Inimoși s'asvârl prin șanțuri și deavalma sar pe zid.
Și era prin șanț pierire și văzduhul tremura.
Iar dincolo prin redută, moartea cea de veci era.

Tropot de picioare multe, fum și abur ca’ntr'un iad. 
Vuiet cum îl fac prin baltă cei ce-a lunecă și cad.
Dar roiau mereu flăcăii răsărifi ca din pământ. 
Valuri ce’ntunecau reduta, scufundându-se'n mormânt.

Unul singur în roirea de viteji, un dorobanț. ? 
Zăbovea trudit pe-o scară, răsărit și el din șanț.
Cel sosiți cu scări, in juru-i își făceau în grabă rost 
Și treceau, urmându-i citii, iar el tot pe unde-a fost.
Apucase strâns cu dreapta parapetul, ca’n asalt, 
Dar era prea slab, pesemne, zidul lunecos și 'nalt,
lat’un căpitan, din urmă, aducând in foc pe-ai lui 
Dă de el. „Cu sârg băiete! Ce'ntârzii de nu te șui?"
El abia-și întoarce capul. „N'am putere să mă urc.
Mă trudesc cu stânga numai! Bată-l Dumnezeu de Turc!"
„Ții la sân, se vede, dreapta ! Pune dreapta! N’o ținea !" 
„Cum n’aș pune-o, și-l sub scară ! Uite-o, stai să calci pe ea“.
Ajutându-i căpitanul, el se’nalță’ncet, încet. 
Dă un chiot și se’nalță, răsărind pe parapet.
Vede jos încăierarea luptătorilor voinici,
Un amestec orb ca’n cuibul răscolitelor furnici.
El inalță’n vânt chipiul, strig’un nume drag și sfânt 
Și-apoi sare de pe ziduri, in redută și’n mormânt.
Ea era pământ al nostru, smuls din sufletul turcesc 
Și voia și el să moară — pe pământul românesc!

G. COȘBUC

VEȘTI DELA PARTICIPANT» OLIMPIADEI 
TINERILOR CONSTRUCîORI

O nedumerire
Pentru Olimpiadă eu 

mi-am ales construcția 
tractorului electric. După 
indicațiile din gazetă am 
construit corpul tractoru
lui. Acum încerc să mon
tez motorul electric și să-1 
cuplez cu roțile din spate.

Aș vrea ca la motorul e- 
lectric să folosesc ca stator 
un magnet în formă de 
potcoavă, în loc de elec

tromagnet. Nu știu însă 
dacă ideea mea e bună.

Marcel UNGUREANU
Cl. a Vil-a comuna Jibou, 
raionul Fifimon Sârbu, 

reg. Galați
Nota redacției. Rugăm pe 

participanții la Olimpiadă 
să răspundă ei la nedumeri
rea lui Marcel. Să poyesteas- 
că cum au făcut ei. li rugăm 
să trimită scrisorile lor pe 
adresa redacției. Cele mai 
bune răspunsuri le vom tri
mite apoi lui Marcel.

In curând trimit construcfia
Căruciorul cu reacție pe 

eare vreau să-l trimit la 
redacție l-am terminat mai 
de mult. Verificându-1, am 
observat însă că aburul 
dintr’o singură eprubetă 
nu-1 poate pune în mișca
re. M’am gândit să pun

mai multe eprubete. Acum 
fac această modificare și 
în curând trimit construc
ția la redacție.

Pantelimon BAI LA
Cl. a Vl-a. comuna Qbreja, 

raionul Caransebeș, 
reg. Timișoara

Citifi această carte

Cei trei fără nota trei

Aici M află pe Cotea, pe Vasea și Petea. Poate vreți sa 
știți despre ce discută ei azi cu atât<a înflăcărare ?

Vă răspund!
Au mânoat bătaie dela o echipă de fotbal de pe strada 

vecină și acum își fac fel de 
ia pentru viitor.

Așa începe povestirea 
despre „cei trei fără nota 
trei".

Match-ul la care asistăm 
spre sfârșitul cărții ne ara
tă drumul pe care au mers 
băieții noștri. Dar tot la 
sfârșit vă așteaptă încă o 
surpriză.

- Sub titlurile „1-0 pentru 
noi ", „2-0 pentru noi“, veți 
afla cele mai prețioase în
drumări voi cei care vreți 
să jucați bine fotbal.

fel de socoteli, ce măsuri să

Călătorii în lumea meseriilor
„Bîng-bang, bing-bang“ — bătea pen

dulul ceasului din turn. Era ora șapte 
și jumătate. Ne-am îmbrăcat în grabă și, 
cu primul tren care pleca spre Hunedoa
ra, am părăsit Petroșanii.

Ce-o să se mai bucure bunicul când 
ne-o vedea, zise Lida, privind nerăbdă
toare pe fereastră. O să ne conducă chiar 
el, să ne arate „Țara cu stele de aur".

Un timp ne-a însoțit la drum Jiul. A- 
poi locul lui l-au luat dealuri acoperite 
cu covoare de un verde închis. In apro
piere de Hunedoara, ne-a întâmpinat Cer
na.

— S’a aprins ceva! Uitați-vă cum arde! 
strigă deodată Sandu, arătând în zare, 
cerul roșietic.

— Nu s’a aprins nimic băiatule, așa e 
la noi in fiece zi, îl liniști un călător. Lu
mina asta puternică o dă zgura rămasă 
după topirea metalelor.

Orașul era plin de coșuri uriașe, ce 
se’nălțau fumegând spre cer. Bunicul lui 
Sandu s’a bucurat intr’adevăr de venirea 
noastră.

— Dă-le, femee, să îmbuce ceva și să 
plecăm, zise el... Apoi trecu mândru ia 
cerdac, de unde-și luă cârja.

— O iau nu de alta, ci pentru câini, ne 
zise el voind să-și ascundă bătrânețea.

Am pornit.

Ajunși in curtea Combinatului Side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej", am 
zărit un morman de fier vechi cât un 
munte. O roată, ca piatra unei mori, se 
cobora spre morman strângând in jurul 
ei o mulțime de piese vechi, ruginite. Era 
macaraua cu magnet.

— Cu ajutorul ei se încarcă „troaca”. 
Apoi „troaca" introduce fierul vechi în 
cuptor, ne lămuri bunicul.

In oțelărie am făcut cunoștință cu cup
toarele Martin. Păreau un fel de camere 
mari, dar fără ferestre cu perdele și fără 
uși obișnuite. Un singur gemuleț mic, ro
tund, prin care oțelarul privea cele ce se 
petreceau înăuntrul cuptorului. Cu ajuto
rul ochelarilor albaștri ai bunicului am 
privit prin ferestruică și am văzut oțe
lul clocotind. Deodată, ușa camerei 
care era mai lată decât înaltă, s’a dat la 
o parte lăsând să intre „troaca". Apoi se 
lăsă din nou la loc.

— Cum merge, Lăbuneț ? în
trebă bunicul pe un tânăr care 
finea in mână un „polonic" cu 
mâner lung.

— Să vedem acum, răspunse 
cel întrebat, deșertând conținu
tul „polonicului" într’o formă 
ce semăna cu un pahar. Un alt 
tânăr luă paharul cu un clește 
de fier și fugi cu el la labora
tor, pentru analiză.

— Trebue să fii priceput, să 
știi să-l stăpânești zise buni
cul. Oțelul e tare nărăvaș. De-I 
lași prea mult în cuptor, nu-i 
bun, dar nici de-l.fîi mai puțin.

In aceeași clipă ăm auzit un glas :
— începem scoaterea șarjei 1
— lată și „pisica" zise bunicul Încân

tat.
Ne-am uitat noi în jur, dar nici urmă 

de pisică.
— Veniți să vedeți cum se toarnă fon

ta in cuptor, ne spuse bunicul. Hai, pi- 
sico, hai. Mai la stânga puțin ! Așa, așa!

Am urmărit privirile bunicului și am 
zărit o oală mare, ca un ceaun uriaș cu 
două urechi, care era purtată în aer de 
o macara numită „pisică". „Ceaunul" se 
opri, se aplecă într’o parte, dând frâu li
ber fontei albe ca laptele, care se vărsa 
în cuptor printr’o deschizătură. In aceeași 
clipă a început să cadă o ploaie de stele 
aurii, cum nu mai văzusem niciodată. 
Parcă ar fi coborit aici, toate stelele de 
pe cer, așa multe erau.

— Ce frumos e ! Minunat! zise Sandu, 
încântat de cele văzute.

— Nu ți-am spus eu de atâtea ori ? 
Dar să ne întoarcem la șarjă, adăugă bu
nicul văzând că nu ne clintim din loc. Să 
știți că brigada lui Lăbuneț Vaier e cea 
mai bună brigadă de tineret, cu toate că 
sunt tineri de curând veniți dela școlile 
profesionale.

Când am ajuns lângă cuptor, oțelul își 
lua drumul ca un șuvoi de foc spre „cea
unul" de cărămidă refractară care îl aș
tepta jos. Apoi i-am urmărit drumul și 
mai departe. „Ceaunul” a fost ridicat cu 
o macara și dus până la o pâlnie prin 
care oțelul a fost turnat în patru forme.

— Oțelul odată turnat în formele pe 
care le vedeți, e transportat în secția de 
laminare, ne lămuri bunicul.

In secția de laminare stăpânesc mași
nile. Cu ajutorul lor, oțelul reîncălzit se 
întoarse de pe o parte pe alta, se 
întinde, până devine un drug lung și 
subțire. O altă mașină taie drugurrle in 
bucăți, care sunt trimise pe bande, la ră
cit.

După ce am văzut secția de laminare, 
bunicul ne-a dus la furnalul Nr. 2, furna
lul tineretului. înalt, semeț, își înălța 
trupul svelt spre cer. Vuietul focului care 
încălzea acest „uriaș" semăna cu sgomo- 
tul produs de o furtună năpraznică,: Oa
menii din jur păreau niște furnici.

Bunicul ne-a descris amănunțit cum 
funcționează acest „uriaș” și ce pri
cepere și cunoștințe trebue să ai pen
tru a-l stăpâni.

Când am părăsit uzina aproape se în
serase -x-*

In curte ne-a tăiat drumul un tren lung 
care fluiera obraznic să ne ferim din ca
lea lui, Era încărcat cu drugi de oțet și 
lăzi, în care erau împachetate piesele ve
nite dela turnătorie.

— Iată roadele muncii noastre, zise bu
nicul. Ele se vor răspândi ca vântul în o- 
rașele și satele patriei. Apoi, zâmbind 
mândru, îl întrebă pe Sandu :

— Ei 1 Ce zici nepoțele ? E frumoasă 
sau nu „Țara mea cu stele de aur" ?

— E foarte frumoasă, zise Sandu în
cântat. Era și el mândru de munca bu
nicului său.

— E frumoasă munca de siderurgist, 
dar cere multă pricepere. Cel care vrea 
să fie un bun muncitor trebue să pătrun
dă în adâncul tainelor acestei meserii, s’o 
iubească ca pe o mamă. Și asta o poa
te face ori cine, dacă vrea.

Vorbele lui ne-au lămurit pe deplin a- 
supra celor căutate în călătoria noastră, 
așa că ne-am luat rămas bun dela el și 
am pornit din nou la drum.

Irina RADUL1AN



Scrisori dintr’o țcoalâ

Se va fine de cuvânt ? Cu acea
stă întrebare neam despărțit în ur
mă cu mai multe zile de prietenul 
nostru Lupaș Petre, din clasa a 
Vi-a.

In acest răstimp l-am cunoscut 
mai bine, atât de bine, încât uneori 
mă întrebam dacă este același bă
iat, plin de neastâmpăr, pe care-1 
cunoscusem în prima zi.

Aburcată pe o costișă de deal, 
strada pe care treceam era presăra
tă de căsuțe mici, strălucitor de al
be, ascunse de frunzișul des al po
milor.

intr’una din aceste căsuțe locu- 
ește familia lui Petre. De undeva, 
din fundul curții, se aud tot felul de 
zgomote: scrâșnetul ascuțit ai fe- 
răstrăului, apoi bocănitul unui cio
can și fâșâitul rindelei, care nete
zește asprimea lemnului.

Cine credeți că este „marele me
șter" ? Chiar Petre. Liniștit, absorbit 
de munca iui, pare cu totul altul de
cât cel pe care l-am cunoscut într’o 
dimineață, în curtea școlii.

Da, lui Petre îi place foarte mult 
meseria tatălui său, care este strun
gar în lemn. Așa că mereu îl vezi 
meșterind ceva, ori pe acasă, ori la 
atelierul cooperativei, alături de ta
tăl fui. Nu de mult a lucrat acolo 
niște cuțite. Sigur pe sine, a mânu
it cu multă ușurință polizorul; și 
cuțitele ieșite din mâna lui nu se 
pot deosebi de cele lucrate de me
șteri.

Un strungar mai hâtru a încercat 
atunci să-l necăjească nițel:

— Măi țâncule, măi, ce te-ai fi în
vârtind pe aici ? Barem de-ai ști și 
tu ceva !

iute de felul lui, Petre nu pricepu 

Pentru patrie

Pvrcțrcâ cu bucoțîcâ

In planul de muncă al unității, pionierii dela Școala 
medie de 10 ani din Baia-Mare și-au propus strân
gerea unei cantități de 1000 kg. fier vechi.

De atunci, pionierii aduc zilnic la școală bucăți de 
fier vechi. Pionierii dintr’a VII-a au mers într’o zi a- 
nume să caute fier vechi prin împrejurimile școlii. Nu
mai într’o oră și fumătate, grupele 1 și 2 au strâns 
mai mult de 300 kg.

Până acum s’au adunat pe întreaga unitate 1500 
kg. Mai e însă destul fier vechi în jurul școlii. Pio
nierii dela Școala medie de 10 ani îl vor aduna bu
cățică cu bucățică.

Gheorghe SUSA
cares-p. „Scânteii pioniera ltri“ 

pentru regiunea Baia-Mare

Harnicii
Pionierii dela Școala de 

7 ani Nr. 1 Petrila, au 
strâns 6000 kg. fier vechi. 
Acest rezultat atât de fru
mos ne-a bucurat mult.

De curând, pionierii și 
elevii școlii din Lupeni au 
venit să predea centrului 
nostru 7000 kg. fier vechi. 
La strângerea acestei can
tități au muncit cu toții, 
dar în mod deosebit s’au 
evidențiat: Zaharia Elena, 
Stamatoi Comei, Moise 
Aurelia, Anițescu Corne
lia, Superdan Ioan și Cop- 
cea Simion.

că-i glumă și roși de supărare 
până’n vârful urechilor.

— Uite ce e, întreabă-mă matale 
ce vrei. Și de n’oi ști, să râzi de 
mine!

— Bine, vin’încoa, hai la mașina 
mea, îl îndemnă strungarul abia 
ținându-și râsul, la spune, ce-i 
asta ?

— Na, ce să fie, osia.
— Dar astealalte două ?
— Footerul și roata.
— Cum funcționează strungul ?
— Cum, cum! strigă Lupaș, 

încurajat de primele succese. Moto
rul electric pune în mișcare strungul 
și cuțitul strunjește — e simplu !

— Bine, măi țâcă, bine. Văd că 
știi. Dar cu cartea cum merge, tot 
așa ?

Acum Petre nu se mai repezi să 
răspundă și roși din nou. Dar șovă
iala lui nu dură mai mult de câte
va clipe.

— Până acum n'a mers prea bi
ne, dar am promis că o să-mi în
drept notele. Și Varga, prietenul 
meu, mă ajută.

...Credeți poate că astea sunt vor
be aruncate așa în vânt, de Petre? 

Nicidecum. El a învățat 
din meseria tatălui lui 
că pentru a duce la ban 
sfârșit o treabă, trefeue 
să fii perseverent, sl 
muncești cu răbdare. 
Dar chiar pe pielea lui 
a înțeles lucrul acesta. 
Doar astă iarnă, când 
și-a lucrat schiurile, 
cât s'a chinuit până să 
poată luneca cu ele.toc
mai de sus, din vârful 
dealului.

Așa și acum, cu școala. Nu-i 
ușor să începi dintr’o dată să înveți, 
să înveți până să uiți ,și de joacă. 
Și totuși Petre așa a început să 
facă. Vrea să aibă la vară timp de 
joacă și, mai ales, vrea să meargă 
mai des pe la atelierul cooperativei, 
să mai învețe câte ceva din meseria 
tatălui.

Și acum să ne luăm rămas bun 
dela prietenul nostru Lupaș Petre. 
Dar, înainte de a ne despărți, să-i 
urăm din toată mima succes la 
examene.
Șc. de 7 ani Nr. 3

Cluj
Mia IONESCU

„Oare cum va fi la examen ...și dupăaceia? Cum ne vom despărți apoi?'. Asemenea 
gânduri frământă mintea fiecărui școlar care, peste câteva săptămâni, va absolvi primele 
7 clase. I se înfățișează doar noi probleme de viață!

★ *

In mijlocul sălii, gimnastele clasei a Vll-a 
dela Școala de 7 ani Nr. 8, din Orașul 
Stalin, așteptau încăperea orei. Intr’un colț, 
retrase într’o bancă, două fetite, stăteau ne
observate de nimeni. Ele nu făceau parte 
din echipă; totuși rămăseseră să privească 
repetiția gimnastelor.

— Unu... doi... trei... patru...
Cercurile mânuite cu deosebită pricepere 

de eleve se legănau ca sub bătaia ușoară 
a vântului primăvăratic.

Ora se desfășura in liniște, ca de obicei. 
Aproape nimeni nu le observase pe cele două 
surori care urmăreau pline de admirație miș
cările gimnastelor. La sfârșitul ultimei ore 
surorile Adriana și Eugenia Tătulea, venite 
de curând la această școală, se repeziră la 
colegele lor :

— Avem o rugăminte ■ Vrem să intrăm 
în echipa voastră. E drept, că noi încă n’am 
lucrat cu cercuri, dar știm să facem gim
nastică și o să învățăm repede. Ce ziceți, 
ne primiți ?

Fetele din eohipă se uitară nedumerite 
când la cele două surori, când una la alta. 
Nu știau ce să le răspundă. De câțiva ani 
de zile, în echipa lor au fost mereu aceleași 
eleve. Cum să primească acum alte fete, care 
nici măcar nu cunosc exercițiile! Totuși u- 
neie se hotărîseră, după câteva clipe de 
tăcere, să le răspundă „da“. Dar Barbu

pionieri
Am văzut încă o dată 

dorința pionierilor și mun
ca lor stăruitoare de a ob
ține succese din ce in ce 
mai mari.

Nu ne vom mira dacă, 
peste puțin timp, va veni 
o școală să predea o can
titate și mai mare de fier 
vechi.

Așa’s pionierii. Acum îi 
cunoaștem bine.

Alexandru LUNGESCU
Șeful centrului de co
lecționare I. C. M. 

Petroșani

Margareta și Silaghj Silvia mi avut alt 
gând :

— O să vă spunem mâine Până atunci 
ne mai sfătuim și noi. Și, mtorcându-se spre 
celelalte fete, ziseră : haideți repede, fete
lor, să ne îmbrăcăm

In ziua aceea Adriana și Eugenia plecară 
spre casă cu inimile pline de speranțe. Dar 
abia ieșiseră din clasă, și în urma lor se 
iscă o discuție aprinsă. Silvia și Aîargarcta, 
îndată ce se încredințară că surorile s’au 
îndepărtat puțin de ușă, au și sărit cu gura :

— ia te uită ! De-abia au v.etiit la școala
noastră și vor să intre în echipă ! Numai
asta ne ar mai lipsi. Și, auzi, să le mai și
învățăm Să repetătn noi țoate exercițiile 
numai pentru ele! Nu le primim Nu se 
poate’și gata.

— Nu-i chiar așa. N’at dreptate. încercă 
s’o întrerupă pe Silvia o pionieră brunetă 
cu cosițele lăsate pe umăr. Ele totuși știu 
ceva. Ziceau c’au inai făcut .gimnastică și 
că le plach foarte mult, Cum. să le spunem 
că nu le primim ? Suntem doar colege de 
clasă și pioniere.

— Ei și daca suntem colege înseamnă să 
ne facem toată echipa de râs la serbare ? 
Drept e că sunt începătoare și trebue în
vățate? Mai bine întâi să învețe... singure... 
și pe urmă om vedea...

Și așa, aproape fiecare și-a spus părerea. 
Unele voiau să le primească în echipă, dar 
cele mai multe erau de partea Silviei și a 
Margaretei.

★
A trecut de atunci o săptămână, in clasa 

a VII-a era din nou oră de Cultură fizică. 
Afară, timpul era închis și mohorît, ploua 
mărunt. Tovarășa profesoară hotărî să ră
mână cu toții în clasă și să repete unele 
exerciții de gimnastică. Eugenia și Adriana 
erau mai în spate. Ai fi crezut că nimeni nu 
le urmărește și nu le observă cu câtă pre
cizie și grație execută fiecare mișcare. N’au 
greșit niciodată. Dar ochii tovarășei profe
soare au veghiat asupra tuturora. De aceea 
surorile au rămas surprinse când, la sfârși
tul orei, an fost întâmpinate cu aceste cu
vinte de laudă '

— Bravo, fetelor! — zise tovarășa pro
fesoară. De ce nu mi-ați spus că sunteți 
gimnaste așa de bune? Ați executat fiecare 
figură cu cea mai mare precizie. Ați putea 
chiar să mai ajutați unora dintre colege.

Adriana și Eugenia se înroșiră ca para 
focului de, emoție. După refuzul fetelor din 
echipă, nici nu s’ar fi așteptat la- una ca 
asta. De aceea și-au lăsat sfioase privirile 
în jos, fără să se uite nici măcar în jwr. 
Dacă și-ac fi ridicat capul măcar pentru o 
clipă, ar fi observat obrajii roșii de rușine 
ai Silviei și Margaretei. Ce-i dreot nu nu
mai ele s’au simțit prost, dar s’a rușinat 
toată echipa.

★
Pentru serbarea în vederea căreia se pre

găteau gimnastele clasei a VII-a repetă a- 
cum și Adriana și Eugenia. Execută mișcă
rile cu aceeași dibăcie ca și celelalte fete 
din echipă. Au uitat de mult purtarea rău
tăcioasă a fetelor. Acum sunt prietene bune. 
Silvia și Margareta și-au reparat greșeala, 
ajutându-le cu dragoste pe cele două surori.

Irma CSIK1.



D UPĂ Z E CE.. rA
La 8 Mai, In anul acesta, se împlinesc 19 ani dela eliberarea 

Germaniei răsăritene de către glorioasele armate sovietice.
Pentru toți Germanii iubitori de pace, ziua aceasta este o zi 

de recunoștință pentru Marea Uniune Sovietică, este un imbold 
continuu pentru întărirea prieteniei dintre popoarele german și 
sovietic.

Poporul german sărbătorește ziua de 8 Mai, ziua eliberării 
sale de sub ju*rul barbariei hitleriste, alături de toate popoarele 
iubitoare de pace, ca zi de luptă împotriva acordurilor dela 
Paris. Poporui german este hotărît să nu permită reînvierea 
vechii Gerr.anii imperialiste și militariste, să lupte pentru o 
Germanie unită, împotriva ațâțătorilor la război.

Transformările democratice care au avut loc în răsăritul Ger
maniei in acești 10 ani au dus la crearea Republicii Democrate 
Germane. In lupta pe care o duce poporul german pentru o 
Germanie unită, independentă, iubitoare de pace, Republica De
mocrată Germană constitue un sprijin de nădejde. Aici, în R. D. 
Germană, poporul își construiește o viață din ce în ce mai bună. 
Copiii cunosc bucuria unei copilării fericite. Publicăm mai jos 
câteva articole din gazeta pionierilor din R. D. Germană „Der 
junge Pionier" (Tânărul pionier).

StaHnstaât; orașsl
m care visurile devin realitate

— fragment —?
Pe malurile fluviului Oder răsare un oraș nou, care 

crește zi de zi și odată cu el, cresc și constructorii lui. 
Este orașul Staiinstadt.

O SĂ CREASCĂ OARE TN STALINSTADT 
PORTOCALI?

Băiatul despre care-i vorba se numește Dieter 
Heinke. Rețineți bine acest nume. Dieter ne conduce 
spre colinele Dieloer, niște dealuri nu prea înalte 
aflate la marginea orașului. Vântul ne suflă prin păr 
și gonește norii. „Vedeți, colo jos e Stalinstadt-ul î”, 
spuse Dieter, făcând cu mâna un arc dela dreapta 
spre stânga. Blocurile noi ale cartierelor de curând 
terminate lucesc albe în soare, în zare se inal|ă fur
nalele combinatului metalurgic „I. V. Stalin”.

— Eu sunt din Guben, ne povestește Dieter. Părinții 
mei au venit aici acum un an. Tata lucrează la stația 
de pompare a apei, iar mama in i.Lagazia de haine a 
combinatului metalurgic. Avem o locuință frumoasă, 
în str. Karl Marx. De curând eu am devenit membru 
al Tineretului Liber German. După ce termin școala, 
vreau să mă fac grădinar. Orașul trebue împodobit 
cu parcuri și flori. Staiinstadt trebue să devină cer 
mai frumos oraș german. Aici, eu vreau să plantez 
portocali.

INIMA ORAȘULUI
— Cei mai mulți copii din Staiinstadt cunosc bine 

combinatul metalurgic. La școală învățăm multe des
pre combinatul nostru, ne spuse Helgard. Mulți dintre 
părinții* noștri lucrează In această uzină, care este 
inima orașului. Fără ea orașul ar fi lipsit de viață. 
Odată cu ea crește și orașul. Nimeni nu poate să 
oprească bătăile inimii orașului; bate încet, fără zgo
mot, dar regulat.

EI CUNOSC FURNALELE
Udo ți-ar putea spune și prin vis cu ce se încarcă 

un furnal: cu minereu din Uniunea Sovietică, cu 
man gan din Ungaria și România, cu cocs din Polo
nia, R. Cehoslovacă și din Donbas.

Anpelfore Iberohff știe și ea multe despre furnal. 
Tatăl ei este topitor la furnalul Nr. 2. EI poartă un 

costum dc azbest și ochelari de protecție atunci când 
se descarcă șarja. Masa înfierbântată are o tempera
tură de peste 1300 grade. Mulți furnaliști renumiți din 
Uniunea Sovietică și din țările de democrație populară 
au vizitat combinatul metalurgic, împărtășindu-și ex
periența lor muncitorilor germani. Mai mulți muncitori 
din Staiinstadt au plecat in Uniunea Sovietică, pentru 
a studia munca furnaliștilor de acolo.

MULTE VISURI, MULTE PLANURI
Eu vreau să plantez portocali, ne-a spus Dieter. Eu 

vreau să mă fac tehnician, poate o să construesc 
străzi pe care să fie cald și iarna, visează Udeo. Și 
de ce n’ar fi așa ? Locuitorii orașului Staiinstadt o să 
le facă pe toate: Aici visurile devin realitate.

Ursula WERNER

„Vrem excursii nu marșuri soldățești* spun 
miile de tineri din Germania Occidentală manife
stând împotriva celor care pregătesc un nou 
război.

■

(
(

Tinerii navomodeliști în parcul pionierilor .»Ernst Thălr 
mann" din Berlin.

Salvatorii copiilor
într’o zi de 1 Mai, du

pă marea demonstrație a 
oamenilor muncii din 
Moscova, stăteam de 
vorbă cu un ofițer. El 
scoase din buzunar o cu
tie de chibrituri și-și a- 
prinse o țigară. îngân
durat, șovăi să pună cu
tia ia loc.

— Știi ce-i asta ? — 
mă întrebă el. Pe fața 
cutiei era înfățișat mo
numentul ostașilor so
vietici din Berlin. Eu fă
cui un gest afirmativ. 
— Dar știi de ce ostașul 
sovietic de pe monument 
ține o fetiță în brațe ? Și 
începu a-mi povesti:

— Era în zilele în tare 
Armata Sovietică se afla 
la porțile Berlinului. Din- 
tr’o casă cuprinsă de flă

cări se auziră țipetele u- 
nui copil, și Ia o fereas
tră apărură două mânu
țe. înfruntând primejdia 
de a fi ars sau ucis de 
gloanțe, un ostaș sovietic 
scoase din flăcări copilul.

Tovarășul Stalin a aflat 
despre această întâmplare 
și, pentrucă nu era sin
gura, el a propus ca în 
cinstea ostașilor sovietici, 
salvatori ai copiilor, să 
fie ridicat un monument 
la Berlin.

Această povestire m’a 
impresionat foarte mult 
și cred că ar fi bine ca 
toți copiii germani s’o cu
noască.

(După relatările unei 
studente germane care 
studiază la

N’am să uit niciodată

ț

★

Alături de învățători
’ i Pionierii din R. D. Germană participă la lupta pen- 

Ifru pace, pe care o duc cei mari. împreună cu in vă- 
: /nr nti rtrlrocnf cflPtYlnro rnfro nH.rlnti

1 Pionierii din R. D. Germană participă la lupta pen-

; i țătorii lor, ei au adresat o chemare către părinți.

jjl

I,

In preajma unei mari 
primejdii care amenință 
patria noastră, chemăm 
pe toți oamenii :

Să folosească toate mij
loacele și să nu-și cruțe 
forțele pentru a împiedi
ca înfăptuirea rușinoase
lor tratate dela Paris.

împreună cu surorile șî 
frații noștri din Germa
nia Occidentală, vrem să 
petrecem zile frumoase 
de vacanță și să ne cu
noaștem patria. împreu
nă cu ei, vrem să cons
truim o viață fericită și

Trăesc într'o
Eu cred că cea mal 

mare fericire a noastră e 
că trăim tntr’o țară li
beră, în care guvernul ne 
poartă de grijă, în care 
se face totul pentru ca 
viața să ne fie frumoasă. 
Câți copii nu sunt în 
lume, cărora nu le este 
dat să întâmpine fiecare 
zi nouă atât de fericiți 
ca noi. Ei nu se pot bu
cura

CĂTRE TOȚI PĂRINȚII
îmbelșugată, 
in nici un caz 
noastră să 
iarăși în ruină și scrum, i 

Părinți din Germania I 
Occidentală, încă nu eg 
prea târziu 1

Nu permiteți ca dragii 
voștri copii să fie vân- 
duți unor puteri străine!

Nu permiteți ca dragii 
voștri copii să sângereze 
cândva pentru interese 1 
străine 1

învățătorii, pionierii șl I 
elevii dela Școala cen-i 
trală din Greifenhain. I

țară liberă 
pentrucă trebue să mun- | țj 
ceașcă din greu J îi

Pentru ca acești copii să 
poate fi și ei fericiți, 
trebue să luptăm cu toții 
pentru pace. Noi știm 
bine că astfel viața noas
tră a tuturor va deveni 
tot mai frumoasă.

de jocuri și sport,

noi înLa
locuesc 
balneară

Nu dorim l 
ca patria j 

se prefacă

Helene PFEIFER
Wustrau. distinctul 

Neuruppin

Ahibeck
Eu 

nea 
Aici se găsesc 
natorii. înainte 1 
cei bogați puteau 
aici pentru cură.

După ce, în anul 
ostașii sovietici au 
rat țara noastră, 
s’au schimbat și au 
nit mai frumoase.

in stațiu- 
Ahlbeck. 

multe sa- 
numai 

veni

1945, 
elibe- 
toate 
de ve

Acum în sanatorii se” 
odihnesc muncitorii, iar* 
noi copiii avem multe ș 
școli.

Ca să petrecem bine , 
în vacanță, avem la dis- ; 
poziție multe tabere pio
nierești.

Rosemarie RAHN
Ahibeck î

In vara anului 1952, 
am avut marea fericire 
de a pleca In tabăra de 
pionieri dela Artek, din 
Crimeea. M’am bucurat 
foarte mult de acest pri
lej de a cunoaște Țara 
Sovietelor și pe oamenii 
sovietici, datorită cărora 
am fo6t eliberați de sub 
robia fascistă.

Mare și frumoasă e 
tabăra dela Artek 1 Ca
sele în care, am locuit pă
reau adevărate palate.

N’am să uit niciodată 
ziua când un pionier so
vietic mi-a pus cravata 
roșie la gât: m’au podi
dit lacrimile și m’am ho

tărît să fiu întotdeauna 
un pionier bun.

La Artek am participat 
la mai multe focuri de 
tabără. Acestea erau în
totdeauna evenimente de
osebite. Copiii strigau : 
„Focule, arzi mai tare". 
Atunci . focul se întețea, 
iar flăcările răbufneau 
cu putere. Ipcepcau jocu
rile și cântecele, care nu 
mai conteneau până târ
ziu.

Vreau să mulțumesc 
încă o dată prietenilor 
sovietici ți să le trimit 
salutări fierbinți.

Ingrid HOFMANN 
Leipzig 0,27 Balsdorfer 

str. 20.

In vizită la un comsomolist
Tabăra de pionieri 

„Rudi Arndt". O delega
ție de pionieri de aid, 
printre care se aflau ți 
copii din Germania oed- 
dentaid, au mers să vi
ziteze Comandamentul 
Sovietic din Zittau. La 
clubul Comandamentului

a avut loc o petrecere. 
Comsomolistul Nicolai i-a 
.dăruit lui Cristei, din 
Mainz, o oglindă de bu
zunar. Pe spatele ei era 
lipită o fotografie care 
U înfățișa pe Nicolai îm
preună ou doi pionieri 
germani.

Măi mulți copii din Germania apuseană au venii 
să-și petreacă vacanța, să prindă noi forțe, printre 
copiii din R. D. Germană.

lat'o pe instructoarea de pionieri Regina Gordeus 
cu un grup de copii din Passau.
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