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Proletari din toate țările uniți-vă!
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Român, fii gata!

"--------------------------------------------------

TINERETULUI MUNCITOR

cânteia

Dej, Dr. P. Groza, M. B. Mitin, I. Chișinevschi, Paul Scholtz (R. D. Germană), dr. C. I. Parhon, Chivu Stoica, He Den Suk (R. P. D. Coreeană), G PârvuFescu, 
dr. Vaclav Skoda (R. Cehoslovacă), Franciszek Jozwiak (R. P. Polonă).

■ • "r—★

Un aspect aii tribunei centrale din Piața I. V. Statin în timpul demonstrației oamenilor muncii. In tribună (dela stânga la dreapta) : Șt. Voitec, general 
colonel L. Șălăjan, Hidas Istvan (R. P. Ungară), general de armată I. Mihailov (R. P. Bulgaria), P. Borilă, Tegib (R P. Mongolă), general de armată E. 
Bodnăraș, Rita Marko (R. P. Albania). M. Constantinescu, Al. Moghioroș, Ke Bo-nian (R. P. Chineză), Gh. Apostol, N. S. Hrușciov (U.R.S.S.), Gh. Gheorghiu-
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nrdpillibu pa s3
August, 23. Sărbătoare scumpă, a 

cărei dimineață aduce cu ea cer se
nin ți alai mândru de flamuri ți de 
flori multicolore. Pe străzile Capita
lei, trec cântând coloane nesfârțite de 
oameni ai muncii. Orașul trăește din 
plin bucuria glorioasei aniversări: 11 
ani dela eliberarea patriei de sub jugul 
fascist. S’au scurs 11 ani de luptă, 
de muncă dârză, de înfăptuiri. După 
o minunată tradiție, de sărbă
toarea eliberării, poporul nostru mun
citor va defila prin fața conducători
lor partidului ți guvernului, raportând 
cu mândrie despre • roadele anilor 
aceștia.

...Piața Stalin, ora 9 fără cinci mi
nute. Tribunele, deasupra cărora flu
tură steaguri Învăpăiate, sunt ptine. 
Se află aici muncitori de frunte ai pa
triei, pe piepturile cărora strălucesc 
ordine ți medalii, oameni de știință 
și de artă, activiști de partid ți ai 
organizațiilor obștești, reprezentanți 
diplomatici și oaspeți de peste hotare. 
La ora 9, in urale puternice, urcă la 
tribuna oficială conducătorii partidului 
și guvernului nostru, Însoțiți de repre
zentanți ai Uniunii Sovietice și ai ță
rilor de democrație populară, care au 
venit să participe la marea noastră 
sărbătoare. Peste câteva minute, de
monstrația va începe. întâi va fi pa
rada militară. Iată, gorniștii au și 
dat semnalul...

Parada o deschid elevii Academii
lor Militare „I. V. Stalin" și „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, cele mai înalte școli 
ale armatei noastre populare. lată-i 
și pe elevii școlilor medii militare. 
Printre ei se disting vestoanele albe 
ale Cantemiriștilor, care merg intr'o 
cadență desăvârșită, cu fruntea sus.

Iată-i ți pe marinari, cu fețele arse 
de soare, iată-i și pe infanteriști, 
stăpânii câmpurilor, ți pe grănicerii 
ce străjuiesc hotarele, iată-i și pe ar- 
tileriști cu tunurile îndreptate semeț 
către cer... In fiață pătrunde apoi o 
coloană a eroicei divizii „Tudor Vla- 
dimirescu"-Debrețin, care alături de 

armatele sovietice s’a acoperit de glo
rie în luptele împotriva fascismului. 
Apoi, după ce uruitul coloanelor de 
blindate se pierde in zare, prin fața 
tribunelor, în sunetele marșului parti
zanilor. trec gărzile patriotice. Mun
citori tineri ți vârstnici, in salopete 
albastre, cu mâinile încleștate pe armă. 
Gândul tuturor se duce cu 11 ani in 
urmă când, la chemarea partidului, 
sute ți sute de muncitori au luptat cu 
bărbăție alturi de unitățile armatei 
și și-au vărsat sângele pentru sdrobi- 
rea și alungarea rămășițelor fasciste.

Un răpăit vesel de tobe și în piață 
Intră în pas vioi pionierii, mlădițele 
viitorului patriei. In brațele înălțate 
ei poartă cărți. echere, și ciocane, 
hârlețe. bărci și aeromodele. Toate 
acestea simbolizează dorința lor tier- 
binte de a deveni cetățeni de nădej
de. de-a urca pe culmile științei. Din 
șiruri se desprinde un grup, care, a- 
lergând la tribună oferă buchete de 
flori conducătorilor partidului și gu
vernului.

Prin piață trec apoi, în rânduri 
strânse, oamenii muncii din fabricile 
și uzinele capitalei. Mașinile ce le-au 
adus cu ei vorbesc singure despre suc
cesele dobândite în anii primului cin
cinal. Iată un uriaș motor Diesel, de 
1000 cai putere, realizat la uzinele 
,.23 August". Iată câteva din miile 
de tractoare românești, iată autoca
mionul românesc de 4 tone, iată auto
buzele construite la uzinele „Mao-Țze- 
dun”... Intr’un car alegoric al între
prinderii de textile „Flamura Roșie* 
pot fi admirate cele mai frumoase țe
sături. Trec metalurgiști, trec electri
cieni. trec țesătoare... Ochii lor se în
dreaptă cu dragoste către conducătorii 
din tribună ți către oaspeții dragi 
printre care se află Nichita Serghee- 
vici Hrușciov, reprezentantul Uniunii 
Sovietice.

Succesele obținute de poporul ro
mân în desvoltarea unei industrii pro
prii sunt cu adevărat istorice..." a spus 
tovarășul Hrușciov, în cuvântarea 
rostită la Adunarea festivă pentru

rația oamenilor muncii 
zilei de 23 August

sărbătorirea celei de a 11-a aniver
sări a eliberării României. Și lucrul 
acesta îl spun și ochii muncitorilor, 
îl spun minunatele mașini făurite 
de ei.

Mulți din ceî care trec acum prin 
piață au ajuns cu producția în anii 
viitori. Ei sunt pildă pentru toți oame
nii muncii din patria noastră care 
luptă pentru acelaș țel: înfăptuirea cu 
succes a cincinalului. Tuturor le sunt 
vii în inimă cuvintele rostite de tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej la Adunarea 
festivă : „înfăptuirea cu succes a pri
mului plan cincinal va creea premiza 
unei dezvoltări crescânde a economiei 
noastre în perioada celui de-al doilea 
plan cincinal, la a cărei elaborare se 
lucrează în prezent".

Alte aplauze întâmpină sosirea har
nicilor muncitori ai ogoarelor. Un car 
alegoric încărcat cu fructe și cu grâne, 
înfățișează bogăția nemăsurată pe 
care oamenii muncii din agricultură o 
smulg pământului. „Vom câștiga bă
tălia pentru cele 10.003.000 tone de 
grâu și porumb" e angajamentul ho- 
tărît al țăranilor muncitori. Sunt 
printre ei colectiviști, membri ai în
tovărășirilor agricole șî alții cu gos
podării individuale. Au venit ți din 
regiunea Autonomă Maghiară, și din 
satele sârbești ale Banatului, și Ger
mani din Regiunea Stalin. Costumele 
lor naționale care se îmbini intr’o ar
monie de culori, cântecele sunt o do
vadă vie a înfrățirii dintre poporul 
român și minoritățile naționale din 
patria noastră.

Iată și pe solii tineretului nostru, 
întorși dela Festivalul dela Varșo
via . Pe o pancartă poartă însemna
rea victoriilor obținute de ei: 47 me
dalii de aur, 33 medalii de argint ți 
57 de bronz...

Trec apoi sportivii, în pas energic 
și viu. Când ultimele lor șiruri se 
depărtează, deasupra pieții răsună a- 
cordurile solemne ale Internaționalei. 
Marea demonstrație s’a încheiat,

ca în fiecare an, să depună flori la 
numentul ridicat în cinstea ostașilor 
vietici, eliberatori ai patriei noastre.

FLORILE PIONIERILOR
Larma obișnuită a automobilelor înee- 

tează deodată. Acolo unde Monumentul 
Eroilor Sovietici se înalță spre albastrul 
cerului, apare un val de oameni. Pășesc tă
cuți. In afara ofițerilor și ostașilor de 
ga.rdă, toți sunt cu capetele descoperite. 
In aer plutește o tăcere adâncă, solemnă. 
Azi, în ajunul celei de a 11-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de sub jugul 
fascist, oamenii muncii din Capitală vin, 

Mo-
so- 

Pri-
ma coroană e așezată pe treptele Monu
mentului de către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu alți condu
cători ai partidului și guvernului. Apoi, 
îu sunetele imnului de slavă intonat de 
fanfară, sunt aduse zeci de coroane. Și, 
de odată, din rândurile celor de față, se 
desprinde un grup de pionieri care strâng 
la piept buchete de flori albe, roșii...

Câteva clipe și buchetele au fost așe
zate alături de coroanele de flori. Despre 

i câte lucruri nu-ți vorbesc aceste buche
te... Simți că’n ele se află căldura recu- i
noștinței pe care cei ce le-au adus o poar
tă eliberatorilor patriei noastre. Și mai 
presus de toate simți că nu zadarnic și-au 
jertfit viața atâția ostași sovietici pentru 
a ne elibera : jertfa lor a înlesnit doar o 
viață fericită poporului și celor mai tineri 
fii ai săt.

In aceeași zi, pionierii eu depus flori 
pe locul unde se va înălța Monumentul 
Ostașilor Români care, alături de vitezele 
armate sovietice, au luptat și s’au jertfit 
pentru eliberarea patriei de sub jugul fas
cist. Au fost de asemeni depuse coroane 
la cimitirul ostașilor britanici căzuți în 
lupta împotriva fascismului.
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Case construite pentru muncitorii și 
funcționarii dela uzina „CRASNOE SOR
MOVO" din Orașul Gorki.
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x Autobuzul interurban 
| „ZIS — 127U
J: La uzina de automobile „Stalin" din Moscova s’au ter-
5 minat lucrările de proiectare ale autobuzului „ZIS — 
Z 127".
S Constructorii lui au acordat o deosebită atenție asigu- 
5 rării unui confort desebit pentru pasageri. O izolație ter- 
Z mic/, bună permite menținera unei temperaturi constante 
£ în mașină. In timpul iernii, aerul din autobuz se încăl- 
8 zește până la temperatura de 15—18°, cu apă fierbinte 
Z care vine dela radiatorul motorului. Vara, se așează 
5 un dispozitiv de alimentare suplimentară cu aer proas- 
Jț păt. Scaunele moi sunt așezate in direcția mișcării, de-a- 
Z lungul geamurilor mari, care deschid un orizont larg pa- 
g sugerilor.
2 Noaptea, în plafonul autobuzului se aprind două linii 
jț compact luminoase. In aîvră de acestea, lângă fiecare 

scaun sunt instalate lămpi pentru luminare individuală.

de
140.000 cutii 

conserve zilnic
1954, in Uniu-In anul 

nea Sovietică, s'au dat in 
exploatare peste 200 în
treprinderi noi ale indus
triei cărnii și laptelui.

Printre noile construcții 
se numără și Combinatul 
de prelucrare a cărnii din 
Poltava, care produce în- 
tr’un schimb atâta carne 
încât poate satisface ce
rerea zilnică a sute de 
mii de oameni. Nouă este 
și fabrica de prelucrare a 
cărnii și conservelor, din 
Alma-Ata, care produce in

24 de ore câte 140.000 
cutii de conserve. In 
multe locuri ale țării s’au 
construit fabrici de pro
duse lactate, care furni
zează lapte, frișcă, brân
zeturi, chefir, lapte acru, 
înghețată.

In întreprinderile aces
tea noi au fost introduse 
multe mașini și meca
nisme create de specia
liști sovietici, care ușu
rează mult munca și ief- 
tenesc produsele

In nordul îndepărtat
Să zicem că anul trecut, în peninsula Cola, 

la câteva sute de kilometri de Murmansc. un 
urs care-și avea bârlogul pe-acolo ar fi plecat 
intr’o „călătorie". Iar acum i-ar fi venit chef 
să se întoarcă la vechea-i locuință. Ce surpriză 
ar fi avut 1 Fiindcă în locul sălbaticei taigale 
ar fi găsit... un oraș 1 Da, un oraș de toată fru
musețea.

...Nu cu multe luni în urmă, au venit aici oa
meni care au adus cu ei voie bună, mașini de 
tot felul, și s’au așternut pe treabă. Iar natura 
măreață și sălbatică a văzut cu uimire cum cre
ște ca din pământ un oraș mândru, orașul 
Kirovsc. Nu degeaba i se spune Kirovscului 
„avantpostul socialismului în nordul îndepăr
tat".

Deși tânăr de tot, orașul are locuințe confor
tabile, parcuri, un centru propriu de transmi
siuni radiofonice, două hoteluri, un spital oră
șenesc, un cinematograf cu o capacitate de 1200 
de locuri, un stadion, un patinoar, un muzeu 
mineralogic... Pe străzile Iui frumoase circulă 
autobuze „ZIS". In bibliotecile lui se pot găsi 
ultimele noutăți literare. Copiilor le sunt 
deschise porțile Palatului pionierilor, ale școlii 
de muzică și de cultură fizică. In Kirovsc se tF 
păresc de asemenea două ziare.

Iată dar că surpriza eroului nostru de adi-_ 
neauri ar fi pe deplin întemeiată.!

I

SPORT

R.P.R. - Franța 167-152 
la atletism

Smbătă 20 și Duminică 21 August a avut loc în 
București o uârză întrecere între echipele de atle
tism ale Republicii noastre și Franței.

Performanțele atleților francezi erau bine cuno
scute în Europa și chiar în lumea întreagă, de ace
ea sporitiv i noștri s’au pregătit cu atenție pentru 
a reprezenta cum se cuvine culorile patriei în a- 
ceastă întrecere. Și iată că încă din primele probe 
ale canoursuilu: ei au prilejuit spectatorilor clipe 
de bucur e : n’au rămas în urma francezilor, ba 
dimpotrivă ! La bărbați, ațleții români au urcat de 
12 ori pe podiumul învingătorilor, în vreme ce 
francezii au avut doar 8 locuri I. Nici atletele noa
stre nu s’au lăsat mai prejos, reușind să câștige 5 
întreceri din 10. Pe echipe, victoria a fost tot a re
prezentantelor noastre.

Iolanda Balaș a câștigat fără greutate proba de 
săritură în înălțime cu 1,60 m., Alexandra Sicoe 
a ieșit prima la proba de 200 m. plat străbătând 
această distanță în 25,5 sec., etc. Atletele franceze 
au înscris și ele victorii frurwoase; G’o'in a sărit 
5,64 m. în lungime, cucerind proba ca și compatri
oata ei C. Capdevielîe care a învins la 100 m. plat 
cu timpul de 12,2 sec.

La probele rezervate bărbaților, sportivul nostru 
Ion Wiesenmayer a ieșit primul la 100 m. plat 
(11,2) și la săritura în lungime (7,11 m.). De ase
meni el a contribuit la victoria echipei noastre la 
ștafeta de 4x100 m. bărbați.

Cu deosebit entuziasm l-au aplaudat spectatorii 
pe Ilie Savel care parcurgând în 51,7 sec. proba 
de 100 garduri, a adus patriei noastre o victorie 
prețioasă și un nou record. In aceiași măsură spec
tatorii au aplaudat și victoriile atleților francezi 
care-au cucerit printre altele probele de triplu-salt, 
5000 m. plat, etc.

Sfârșite prin victoria echipei noastre care a to
talizat 167 de puncte față de cele 152 ale francezi
lor, aceste întreceri au prilejuit o nouă întărire a 
prieteniei dintre poporul român și poporul francez. 
In același timp ele au arătat progresul necontenit 
în care se află atletismul în patria noastră.

O fază a meciului dirtlre echipele Uniunii Sovie
tice și Republicii Federale Germane. Rezultatul a 
fost de 3—2 pentru echipa U.R.S.S.

Scânteii pionierului"

1

LA FINALE
De dimineață ziua se arăta mohorâtă.
Cu toate acestea pionierii care s’au cla

sat pe primele locuri în etapa a Il-ai au 
sosit din vreme la bazin. Erau plini de 
neastâmpăr, încercau aipa, făceau încăl
zirea. Cei mai vorbăreți făceau pronos
ticuri :

— Noi luăm cupa 1 Să vezi dacă n’o 
fi așa, spunea un pionier din raionul 23 
August.

— Urma alege... Vedem noi acum, în 
finală, îi răspunse tărăgănat, un altul.

...Concursul de natație a început.
— Categoria I-a băieți, anunță la me

gafon tovarășul antrenor. Un fluierat 
scurt si, deodată, șase trupuri bronzate 
se și avântară în bazin. De pe mal, stri
gătele nu mai conteneau :

— Hai Luțu, hai repede, trage cu pu
tere 1

Luțu Petre înainta mereu. La început, 
depășise pe cel din spatele său doar eu 
un braț. Apoi se depărta binișor și ajun
se primul la bara de sosire. Petre stră
bătuse 33 de metri în 32,8 secunde.

Au mai obținut rezultate 
bune și alți pionieri din diferite 
raioane ale Capitalei.

Mai apei, au mceput să se 
desfășoare jocurile sportive pe 
apă „de-a plăcinta" și „cu lu
mânarea aprinsă". Toți cei care 
priveau râdeau cu hohote. Jocu
rile acestea i-au înveselit.

La sfârșitul concursului, pio
nierii clasați pe locurile I, II. 
și III au primit ca premii cos
tume de sport și cărți. Cupa a 
revenit pionierilor din raionul 
„1 Mai”, care au venit în nu
măr mai mare și care au obți
nut și cele mai bune rezultate.

Geta COSTIN

Luțu Petre, reprezentantul raionului 1 Mai, câștigător 
al cupei „Scânteii pionierului".

Rezultatele finalei concursului de natație 
Cupa „Scânteii pionierului"

CATEG. I-a BĂIEȚI (liber).
1. Luțu Petre (raionul 1 

Mai) 32,8 sec. 2. Zota A’ex. 
(raionul 1 Mai) 38,3 sec. 3. Ali- 
halache Mircea (raionul 1 Mai’) 
39 sec.

CATEG. Il-a BĂIEȚI (liber).
1. Vilcinski Rudolî (raionul 

Tudor Vladimirescu) 22,8 sec.
2. Paraschiv Nicolae (raionul 
Tudor Vladimirescu) 32,2 sec.
3. lascenco Victor (raionul Gh. 
Gheorghiu-Dej) 33 sec.

CATEG. Il-a FETE (brass).
1. Singheartan Maria (ra

ionul I Mai) 33,4 sec. 2. Nico

lae Valentina (raionul Stalin) 
38 sec.

CATEG. IlI-a BĂIEȚI (li
ber).

1. Dumitru Victor (raionul 
Tudor Vladimirescu) 37 sec. 2. 
Radu Horia (raionul Grivița 
Roșie) 37,3 sec. 3. Ducu Nico
lae (naionul 1 Mai) 42,3 sec.

CATEG. IlI-a BĂIEȚI (brass)
1. Olteanu Ovidiu (raionul 1 

Mai) 47 sec. 2. Ștefan Costică 
(raionul Lenin) 56 sec.

CATEG. IlI-a FETE (brass)
1. Straț Vasilica (raionul 

Stalin) 57 sec. 2. Jandescu Ele
na (raionul Stalin) 62 sec.



Darul meu

Ministerul

ce mi l-a dat și totodată 
în anul ce urmează voi
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La revedere falnic mante, 
Câmpii, și codri, și imdș; 
Adio tabără de curte, — 
Vnde-au sunat ai noștri pași.

» 9

Primele bucurii ale noului an școlar: pionierii și pionierele dela Șco- 
ide 11$ și 120 și-au cumpărat caiete, blocuri de desen nai.

de stat

de 
vo- 
ve- 

împrie-
Deoarece

I
i Totu! este pregătit
> Peste câteva zile ne vom întâlni din 
J nou la școală. Știu c’ați petrecut bine 
> vacanța. Unii dintre voi v’ați bronzat 
J pe malul mării și v’ați scăldat în va- 
> îurile ei. alții ați colindat munții înpă- 
[ duriți sau v’ați întrecut culegând spi- 
► cele grele rămase în urma seccrătoa- 
[ retor.

i in timpul acesta insă, școala n’a ră- 
’ mas singură. Multe zile și-a petrecut 

, în laborator tovarășa profesoară de Fi- 
’ zico-chimice. ca să puteți învăța acum 
> mai ușor lecțiile. Noua mașină electro- 
’ statică, redresorul cu selenium, inolo- 
' rul electric, dispozitivul cu scripeți, 
‘ dispozitivul special pentru determina- 
’ rea căldurii specifice a corpurilor sunt 

puse la punct. La sfârșitul anului, ma
terialele au fost puse la voia întâmplării, în 
Științele naturale. In vacanță însă, tovarășa profesoară îm
preună cu un colectiv de școlari, au sortat toate tablou
rile și borcanele cu semințe, le-au pus la locul lor ca să 
poată fi ușor de găsit. Toți am lucrat în liniște, numai bo
cănitul tovarășului Păcurarii llie, maistrul școlii făcea să 
răsune școala. Intr’o cameră, la subsol, el a făcut bănci 

« noi, pe altele le-a reparat, ne-a dat cadre pentru tablouri, 
« hărți. Când au venit și zugravii, școala noastră era un ade
vărat șantier. Ei au spoit fiecare colțișor, iar în urma lor, 
mâinile îndemânatice ale personalului au curățit cu grijă 
clasele. Acum totul este pregătit. Clasele curate, geamurile 
șterse, sala festivă cu cele 360 de bănci noi nouțe, făcute tot 
în această vacanță, vă așteaptă.

Cei din clasa I-a vor învăța să scrie și să citească repe
de cu ajutorul materialului didactic care s’a pregătit. Iar 
voi cei mai mari, veți putea face mai multe experiențe în 
laborator.

Așa vă așteaptă, dragi elevi, școala noastră.

Gheorghe N1CULESCU
Directorul Școlii elementare de 7 ani 

nr. 134 București

f Nu mai sun’ decât puține zile până ce 
începe noul an școlar, de aceea dăm mare zor să 
înfrumusețăm clasele.

In fiecare zi venim și îngrijim florile. Am 
ajutat la spălatul geamurilor și băncilor, am 
curățat curtea. Un grup de fete lucrează acum 
în secret la o expoziție cu multe lucruri inte
resante pentru noii noștri oaspeți, cei dintr’a’n- 
tâia. Poate vreți să știți ce cuprinde expoziția ? 
Nu vă putem spune, v’am zis doar că e secret. 
Să veniți la 1 Septembrie să o vedeți.
Haideți să ne împodobim până atunci școlile, 
6ă le facem mai frumoase, mai primitoare.

Urania LAZĂR 
Virginia ȘERBANESCU

. a Vil-a B. Școala 113 fete-București
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II MULȚUMESC!
Așa mi-a trebuit ! Dacă ascultam de 

sfaturile tovarășei profesoare Tudo'an, 
sigur că n’ar mai fi trebuit să fiu reexa 
minată in toamnă. In timpul anului mi 
spunea mereu: „Mihae'a, fă mai multe 
exerciții la scris” „Mihae'a, învață mai 
mult la gramatică". Dar eu știam una și 
bună : joaca.

Vara asta a trebuit să învăț tot ceea- 
ce n'am învățat în timpul anului. Nu-mi 
prea venea la îndemână să stau cu na- 
su'n carte, în timp ce prietenele mele -e 
jucau și se plimbau. Dar n’aveam înco
tro. Pentru nimic în lume n’aș fi vrut 
să rămân tot în clasa a V-a.

Ca să pot trece la reexaminare am în
vățat mult, e drept, dar dacă nu m'ar 
fi ajutat tovarășa profesoară, sunt sigu
ră că n’ași fi reușit să mă îndrept atât 
de mult la română. Dânsa venea n fie
care zi și făcea cu noi două ore de me-

Verișoara mea 
Mariana

Pentru voi 
copii!

— Dan, a venit Ma
riana, verișo>a.ra noastră 
dela Caracail. Stă toată 
vara la noi 1 mă 
fntr’o zi sora 
Paiula.

Nu mai puteam 
bucurie. De mult 
iam să-mi cunosc 
rișoara... Ne-arn 
tenit repede.
Mariana a împlinit de 
curând 7 ani și va merge 
anul acesta la școală, în 
clasa a I-a, ani vorbit de 
multe ori despre acest 
iuc.ru.

Câteodată ne jucam 
de-a școala. Mariana și 
cu Paula erau eleve, iar 
eu făceam pe profesorul. 
Așa am putut s’o învăț 
multe lucruri. Acum Ma
riana de-abia așteaptă 
să meargă la școală să 
fie elevă.

Dan STATE 
clasa a IV-ai, 
Șc. de 7 ani 

ar. 1 Petroșani

Vacanța aceasta rni-am petrecut-o la 
bunicii mei, la Oșorhei. Am făcut aici 
excursii în jurul comunei, cu încă sCâțiva 
prieteni, și am fost și la strâns de spice.

Am adunat multe plante. După ce le-am 
uscat bine am făcut un ierbar, pe care îl 
voi dărui școlii noastre.

Am rânduit plantele după clasarea pe 
care am învățcrt-o la Botanică, anul tre
cut. Plantele păioase, ca grâu, orz, secară, 
le-am pus la un loc. Cele industriale țin, 
cânepă) deoparte, iar pe cele dăunătoare 
(neghină, pir) la sfârșitul ierbarului.

Acum, darul meu e gata.

Geza DUKRET
Cl. a Vil a, Școala Maghiară de 7 ani nr. 18 

Oradea

Ne'ntoarcem iar în școala dragă 
Să învățăm și să muncim 
Pentru popor, ca viața’nlreagă 
Fii demni ai patriei să fim.

Vasile ANDRUCHOVICI 
cl. a Vll-a 
com. Baineț 

raionul Rădăuți

Și cuvintele au povestea
Dela scrierile primilor cărturari și până 

astăzi, limba literară a țării noastre a cu
noscut o serie întreagă de schimbări.

Mulți dascăli și mai toți scriitorii noștri 
de seamă s’au străduit să împământenească în 
literatură o limbă care să fie cât mai apro
piată de rostirea românească.

Cărturarii cu dragoste de popor n’au în
găduit schimonosirea până într'atâta a lim
bii românești, cum o voiau, de pildă, repre
zentanții curentului latinist, care spuneau în 
loc de vânt — ventu sau în loc de fântână 
— fontana.

Limba românească s‘a putut păstra până 
în zilele noastre cu o scriere fonetică, adică 
cât mai apropiată de pronunțare.

Continuând această tradiție. Academia 
Republicii Populare Române a elaborat noi 
norme ortografice care vor ușura mai mult 
învățarea scrierii românești. 

ditație. Ne dădea dictări, ne corecta lu
crările ce le făceam acasă, ne punea să 
facem rezumate după diferite bucăți din 
manual. Ca să spun drept, uneori făceam 
lecția mai de mântuială. Tovarășa Tudo- 
ran insă nu se supăra, nu-și pierdea răb
darea. Dimpotrivă, stătea și ne explica 
incăodată până când nu mai greșeam.

Când a văzut in timpul reexaminării că 
munca ce-a dus-o cu noi in vara aceasta 
nu i-a fost zadarnică s’a bucurat mult. 
Dar nici nu vă închipuiți ce bucurie este 
pentru mine să știu că nu mai fac gre
șeli de ortografie.

Tocmai de aceea ii mulțumesc 
din tot sufletul tovarășei Tudor an 
ajutorul 
mii că 
bine.

acum 
pentru 
ii pro- 
invuța

Mihaela NEDELCOVICI
CI. a Vl-a Școala de 7 ani 

nr. 23 Mixtă Ploești
Dintr'un caet de însemnări

• Edftura 
didactică și pedagogică, 
de pe lângă 
învățământului v’a pregă
tit anul acesta noi ma
nuale școlare. In total, 
tirajul publicațiilor tipă
rite de editură in acest 
an școlar va fi de 
7.600.000 exemplare.

• Copiilor de vârstă 
școlară din orașe, centre 
muncftorești și centre ra
ionale li s’a rezervat o 
mare bucurie: începând 
cu acest an școlar învăță
mântul de 7 ani devine, 
pentru ei, obligatoriu.

0 Pentru cei care pă
șesc anul acesta pentru 
prima dată pragul școlii 
s’a tipărit un nou abece
dar.

0 Mulți școlari din țara 
noastră vor învăța anul 
acesta în școli noi. Numai 
în raionul Alexandria se 
construiesc 4 școli prin 
autoimpunere.

Partidul și guvernul vă 
poartă mare grijă, copiii 
Răsplătiți această grijă 
prin învățătura voastră 
sărguincioasă.

In noul an școlar și voi, dragi pionieri și 
școlari, veți învăța și aplica aceste modifi
cări ale ortografiei noastre. Vă vor veni în 
ajutor cărțile de școală și revistele ce vi se 
adresează și care vor fi tipărite cu noua or
tografie.

~Va trebui să vă străduiți să învățați acea
stă ortografie, care simplifică mult scrierea. 
Se întîmpla de pildă ca scriind vreun text să 
vă găsiți în încurcătură: să-I folosiți pe â 
din a sau pe î din i ? Acum s‘a terminat cu 
încurcătura aceasta, deoarece îl veți folosi 
numai pe î din i.

Dar apostroful? Câte necazuri nu v'a fă
cut multora dintre voi? Acum gata, s‘a ispră
vit, apostroful și-a trăit traiul. In locul lui 
rămâne linioara și numai ea singură.

Acestea ca și toate celelalte modificări de 
ortografie urmăresc să apropie cât mai mult 
scrierea noastră de limba vorbită.
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Concursul de jocuri

G H I C I
(10 puncte).

i

ORIZONTAL:
1. Curelușă unsă, prin tufiș ascunsă. — La trup 

pepene, la cap pieptene, la coadă secere, la picioare 
rășchitoare. 2. Vă spun tuturor că nu-i croitor, cu 
toate că-și face lucrul său cu ace. — Patru resteie 
duc un car cu fân (pl.). — Nu-i bălae, ci e... 3. 
Cine-și strigă numele ? — Cinci șeptimi dintr’o pas
tilă. 4. Alfa și Omega. — E înalt cât casa, verde ca 
mătasea, dulce ca mierea și amar ca fierea. -— Ce 
nu poți să pui în cui ? 5. Cărat. — Înghite la boabe 
cu sacii, dar nici odată nu se satură. 6. Vara, când 
e cald, se îmbracă ; iarna, când e frig, se desbracă. 
Cine sunt ? — Pere I 7. Are mâini dar nu și le mișcă 
nici odată singură. — Șade moșul bosumflat, peste râu 
aruncat. 8. Stă și în curte, stă și pe cer! — Mic, bon
doc, prinde haina la mijloc. 9. O mie de noduri, o mie 
de ochiuri, o mie să fiți și tot nu ghiciți. — Ce vi
teaz intră’n cetate cu mii de suliți în spate ?
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Scapără focul de tabără,
Vântul se joacă in flacără... 

Flacăra-l caldă și’naltă și vie
Precum a noastră prietenie.^

9
9
9
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Ziua, mult așteptată de pionierii dela tabăra centra
lă din Văr adia de Mureș sosise. Rămăsese doar să 
se insereze și focul de tabără să fie aprins. Copiii ur
cau încet dealul din apropiere, unde totul era pregătit. 
Câțiva băi'fi avuseseră grifă să aducă din pădure 
crengi de fag, iar artiștii taberei repetaseră cânte
cele, poeziile și dansurile lor.

...Și iată că cei peste o sută de pionieri din tabără 
făcură caretil. In ochi le jucau, vesele, luminile sprin
țare ale focului. Vreascurile pârăiau, iar cântecele um
pleau împrejurimeo. Magda, Erica șt Rodica cântară 
imnreună „Rândunica”: Veni apoi și rândul dansato
rilor, Purtafi de ritmul muzicii, ei încinseră câteva 
hore șt jocuri românești.

Un dans, un cântec, o poezie... Poeziile: „Mircea 
fi Biiazid", „Dușmancele", „El Zorab" le-au plăcut 
cel mai mult pionierilor

Intre timp, sub poalele dealului a trecut un tren. 
Călătorii ne priveau făcându-ne semne prietenoase, 
fluturând spre noi batiste albe...

Ion COTUNA
Tabăra de pionieri și școlari 

Vărădia de Mureș 
raionul Lipova

Vremea era cam răcoroasă. Cu o zi înainte plouase 
strașnic. Totuși trebuia să aprindem focul de tabără 
închinat „spicului de aur". Un grup de pionieri în
cepu să pregătească rugul. Odată ales locul în 
Parcul muncitorilor, au început să care lemne Și 
să le așeze. Când totul a fost gata, a rămas acolo de 
pază Măreață Ștefan până la aprinderea focului.

...Se înserase. Limbile roșietice ale focului se înăl
țau tot mai sus. Ii sărbătoream pe pionierii fruntași 
la strânsul spicelor de grâu. Cei din grupa celor mal 
sârguincioși se așezaseră sfioși mai în față. Erau pu
țin emoționați. De odată se făcu liniște.

— Urra — izbucniră într’un singur glas zeci de co
pii. Urarea era adresată pionierilor fruntași... Focul 
ardea. Mai târziu s’au aprins și felinarele din parc. 
A fost o seară plină de veselie. S’a cântat mult de 
tot. Orchestra de mandoline dela Casa pionierilor ne-a 
distrat cel mai mult în seara aceea. Mă uitam la Că
tălina Cer nat și-mi plăcea să urmăresc cât de ușor 
dar sigur îi alunecau degetele pe coardele mandoli
nei... La sfârșit, au încins o horă mare, „Hora Spicu
lui de aur”, hora veseliei.

Valeria IANCU
cl. a Vll-a Școala medie nr. 6-Oradea

VERTICAL
1. Ghicitoare nu-I și totuși trebue să ghicești.

Cep ! 2. E mic, mititel, dar te’nțeapă frumușel. — Am 
un butoi plin cu aur și argint ; dacă-I deschid, nu-1 
■mai pot închide. — Patru fug și două atârnă. Cine’s 
patru ? — 3. Am o vietate cu zece picioare. Eu îi zic 
să meargă înainte și ea dă îndărăt. — Lângă un 
copac de-o pui, până’n vârful lui te sui. 4. Pom fruc
tifer. — Cine umblă dimineața în patru picioare, la 
amiază în două și seara în trei ? 5. Când o aplec,
plânge, dar după ce-o ridic tace și totuși varsă "la
crimi I 6. Țac, jac, prin copac, pâș, pâș, prin păiș. 
7. Sic, sic ! că-i invers I — Unde zice orișicine că e 
cel mai bine. 8 Puternici — Perete ! 9. E așa precum 
vă spui : iute vine, iute nu-i! — Nu-i găină și tokiși 
se aseamănă. 10. Pântecoasă, mânioasă, stă pe foc și 
aburi varsă. — Cine caută toată ziua, deși n’a pier
dut nimic? — 11. In orice poveste, la sfârșit sosește; 
încaleci pe ea și spui povestea... așa 1 — Fără vorbe 
multe: poate fi și gras și iute.

La levedeie, tabâră !
Va am'n'iți, pr’eteni ? Vă am'n- 

tiți frumoasele clipe petrecute îm
preună ?

Eram mulți, din multe părți ale 
tării și tuturor ne era dragă acea
stă curte mare, acoperită cu iarbă, 
și catargul înalt pe cj re în fiecare 
dimineață se înălța nvndru drape
lul roșu.

...lată-ne în ultima seară... Flă
cările focului luminează chipuri 
dragi.

Nu simți așa, ca o strângere de 
inimă? Și cu simt 'a fel, prietene. 
Hai, mărturisește... Când conducă
toarea unității ne-a spus: „Acum 
ne despărțim, prieteni dragi", nai 
băgat de scamă că ți se umeziseră 
ochii ?...

Vezi, nu s'ar pu*ea spune că ne 
despărțim cu adevărat. De pildă, 
eu cu tine suntem in aceeași clasă, 
așa că vom fi și mai departe im- 
preună... Dar nu știu cum. simți că 
s’a încheiat o ctană, dar o etapă 
grozav de frumoasă...

Nu vi se pare c’udet rn f?nt ? 
Când suntem împreună rti puteri 
fi nici odată triști. Cântsm îm
preună „grupa veselă" și r.e po

menim zâmbind... Dar așa, din 
toată inima. Ia-ascultați:

„Prietenii la gârlă
Înoată, pescuiesc,
Și’n razele de soare 
Pe plaje se’negresc 
Și poți stră-bate’n lume 
Pe drumuri cât dorești, 
O grupă mai unită
N’ai să poți să întâlnești".

Am cântat de multe ori cânte
cul acesta, dar niciodată n’am 
s'mțit așa, ca în astă seară, cât de 
frumos și adevărat este.

lat-o și pe Chințescu Maria, adi
că ce mai... Marioara. A apărut de 
nu știu unde și frământă pămân'ul 
într’o căzăcească înfocată. In loc 
de cizme are niște șoșoni de cau
ciuc... Nu-i nimic. La lumina focu
lui nu se vede... Și apoi, însemnat 
e că dansează frumos.

Dintr’un colț pornește un cân
tec : „Suspină Niprul". Adevărat, e 
un cântec frumos, dar prea t.-’st.

Ne înveselește însă imediat to
varășul instructor. Ghicitori ! Tot
deauna se iscă zarvă la ghicitor, 
[ entrucă fiecare vrea să răspundă 
primul și vă închipuiți ce iese.

Astea cine or mai fi? Dumitra-

che Duna și Marin Elena d’n cla
sa a VIl-a A. Uite, ce pricepute 
sunt la gimnastică. Hop 1 Frumos 
șpagat! Alărturisesc sincer ca 
n’ași putea să fac așa ceva.

S’a terminat ? Da’ de unde. De- 
abia acum se încinge un „Mârlo" 
în jurul focului.

„Joacă, joacă, joacă băiete..."
Jcc... Cum să nu joc...
...Și din Mârlo dă-i într’o horă 

și din horă în sârbă și de-abia a- 
tunci ne am oprit. Flăcările focului 
se domoliseră și, așezați, în jur am 
început să depanăm tot felul de 
povești.

Mi-e greu să-ți spun la ce m’am 
gândit în drum spre casă. Știu 
doar că îmi sunau în urechi câteva 
versuri din poezia rostită de o fe
tiță cu codițe... Nu-i mai țin minte 
numele, dar trebue s’o cunoașteți... 
Mi se pare că e’n clasa IV-a :

„Se în’orc din nou la carte
F ecare’n altă parte.
Dar cu gândul sunt alături
Chiar și’n iarna cu omături".

De bună seamă că în poezia as'a 
e vorba despre noi... Despre noi, 
prieteni...

A. WEISS
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fiecare schim- 
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Redacția ș» «riministratia București 
Taxa plătită în numeral

NOTA : 
mai sus 
de cuvinte. El 
desleagă schimbând 
la cuvântul „gară" 
câte o literă în locu
rile însemnate cu un 
punct. Ca 
legeți mai 
un exemplu 
deslegat:
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După cum ved.ți, 
după 
bare de 
obținut 
nou.
„mers1
la „reoe".

încercați 
legați 
gară,

(3 puncte).
(Omonimul este jocul care cere să se afle cuvântul 

a'.e cărui felurite înțelesuri sunt cuprinse in versurile 
jocului).

Sunt prin munți, ogrăzi, păduri; 
Sunt de lemn pe la trăsuri: 
Unealtă tăietorilor 
Și joc plăcut copiilor.
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