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inimi vremea 
cu privirea

In clipa-aceea munții, 
Cu-omăturile-n creste 
S-au aplecat spre dîndul, 
Să vadă ce-a urzit...- 
La masa lui de lucru 
Sta ca un soare peste 
Cîmpiite de aur 
Cu rodul încolțit.

Și semnătura pusă 
S-o șteargă n-au putut 
Nici arșița din vremuri, 
Nici aspra vijelie. 
E-nscrisă și in țara 
In care ne-am născut. 
In inimile noastre 
Ea se păstrează vie.

Ni-e vie-n 
Cirul Lenin 
Cuprinse-a lumii hartă 
încinsă de război — 
Și dintre cite daruri 
Știa ca are firea
Un dar fără de seamăn 
Alese pentru noi.

de MIHAI GAVRIL
Mai fumegau orașe 
Sub negre guri de tun... 
Năprazna morții
Rîuri de Singe mai 'umplea, 
Cind mina obosită 
A marelui tribun 
Primul Decret al Păcii 
Energic

II semna.

e .ain
Proletari din toate țările, unifi-uăt

La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romîn, fii galul

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

Acum 38 de ani, între hotarele Rusiei, se scria în 
străvechea istorie a lumii o filă nouă, o filă de început. 
O scriau muncitorii, matrozii flotei baltice, ostașii și 
țăranii obidiți. Sub tăria lor inmănunchiată, atunci, in 
zilele glorioase ale Iui Octombrie 1917, domnia capi
taliștilor și moșierilor din Rusia țaristă s-a năruit pe 
veci.

!
 Marea Revoluție Socialistă a arătat lumii întregi 

cît de uriașă și de neînvins e puterea descătușată a 
celor asupriți. Mai apoi, de-a lungul anilor, succesele, 
înflorirea tânărului stat sovietic au arătat cîte lucruri 
minunate pot înfăptui oamenii liberi într-o țară liberă. 
Zămislit în focul revoluției, statul sovietic a întruchi
pat năzuința cea mai scumpă a proletariatului de pre
tutindeni : o orînduire în care puterea aparține celor 
ce muncesc.

Deși încercuită și dușmănită de capitaliști, Țara 
Sovietică s-a înălțat an de an, mai mîndră, mai înflo
ritoare.

Giganticele hidrocentrale, cum e cea de la Kuibîșev, 
marile combinate metalurgice, ca acela cin Urali, pă
durile de sonde crescute în marea Caspică, recoltele 
fără seamăn ale colhozurilor și sovhozurilor, oratje’e 
noi ce s-au ivit pe hartă și atîtea și atîtea minunate 
realizări grăiesc ele singure despre omul sovietic, 
despre puterea lui, despre dragostea lui de patrie.

In drumul ei, Țara Sovietică a înfruntat furtuni 
mari, dar le-a biruit. încercarea cea mai aspră, Marele

Război de Apărare a Patriei, care s-a terminat prin 
zdrobirea hoardelor fasciste cotropitoare a încununat 
cu glorie poporul sovietic.

In anii de după război, mai multe popoare din Eu
ropa și din Asia, avînd în față exemplul luminos al 
Uniunii Sovietice, au doborît regimul de exploatare din 
țările lor, pășind pe drumul libertății și al socialis
mului. Printre ele se numără și poporul nostru, căruia, 
după ce l-au eliberat din robia fascismului, oamenii 
sovietici i-au întins o mînă de prieten și de frate, aju- 
tîndu-1 să-și construiască o viață nouă, fericită.

Ajutorul pe care l-a dat și-I dă țara sovietică 
poporului nostru e neprecupețit și toate ramurile vieții 
noastre economice îți vorbesc despre el. Du-te la ter
mocentrala de la Sîngiorgiu-de-pădure: vei vedea 
acolo minunatul utilaj sovietic care, mișcind turbinele, 
dăruiește lumină atîtor orașe și sate din patria noas
tră. Du-te pe ogoarele noastre : ai să auzi zumzăitul 
prietenos al puternicelor tractoare sovietice K.D. Du-te 
la fabrica de penicilină din Moldova : vei înt Ini acolo 
pe inginerii și tehnicienii sovietici care îi învață cu 
drag pe prietenii romîni. Și acestea s’nt numai o păr
ticică a marelui ajutor, despre care s-ar putea scrie 
cărți întregi.

■ Cu aceeași dragoste ajută Uniunea Sovietică toate 
tarile de democrație populară. Oamenii muncii din 
aceste țări poartă recunoștință adîncă oamenilor sovie
tici care împlinesc azi primăvara patriei lor: comu
nismul.

Pretutindeni crește admirația, Încrederea, stima fr 
oamenilor cinstiți pentru Uniunea Sovietică, pentru că:> 
Uniunea Sovietică duce o politică dreaptă, plină de 
înțelepciune. Uniunea Sovietică luptă din răsputeri 
pentru victoria relațiilor pașnice și a colaborării între 
popoare, glasul Uniunii Sovietice răsună ferm întru 
apărarea păcii.

Oamenii simpli din toate țările se gîndesc cu 
recunoștință la strădania depusă de delegația sovie
tică la Conferința de la Geneva a șefilor guvernelor 
celor patru puteri.

Atunci, Uniunea Sovietică a făcut propuneri chib
zuite, menite să întărească pacea lumii, să rezolve pe 
cale pașnică neînțelegerile dintre state. Iar după con. 
ferință, guvernul sovietic a luat măsuri concrete — ca, 
de pildă, reducerea forțelor armate — măsuri care au 
dovedit tuturora, o dată mai mult, năzuința de pace a 
poporului sovietic.

Pacea, acest țel nobil, e o tradiție scumpă a țării 
sovietice : primul decret pe care l-a dat marele Lenin 
după proclamarea puterii sovietice a fost decretul 
pentru pace.

De aceea oamenii cinstiți din întreaga lume își în
dreaptă cu nădejde vie ochii către Uniunea Sovietică.

Din orice colt ai pămîntului, se înalță un gînd 
fierbinte către țara în care fiece minte trudește și 
fiece mașină zumzăie pentru fericirea omului. Și 
poporul muncitor din tara noastră își trimite mesajul 
lui de dragoste și recunoștință către patria construe, 
torilor comunismului, către țara -oarelui și a liber
tății, pe care fiii ei au făurit-o prin furtună, acum 
38 de ani.
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...Iată-i cătărîndu-se pe burlanele școlii, sărind pe 
geamuri, năvălind în clădire. Iunkerii au fost înfrînți. 
Apoi matrozii au primit ordin să ocupe oficiul tele
grafic.

Salvele „Aurorei"

p.
Putere Sovietelor — pace popoarelor!

Tablou de : D. A. Nalbandian, V. N. Basov, N. Meșcianinov, V. A. Pribilovski, M.' A. Suzdalfev.

Intr-o zi de aprilie, 
în Gara finlandeză

Cu o adeverință falsă, ticluită de muncitori, Lenin 
a pornit la drum. Granița a trecut-o travestit în fo
chist. .

mpiegatul Gării finlandeze 
din Petrograd nota în catastiful 
său cu scoarțe roase : „3 aprilie 
1917... sosește trenul... pe li
nia..."

Piața din fata gării era înțe
sată de muncitori, soldați și 
matrozi.

Pe peron cîțiva tovarăși din 
Comitetul Central al Partidului 
discutau evenimentele din ulti
ma vreme.

După revoluția din februarie, tarul fusese înlăturat. 
Dar conducerea tării era în mîinile menșevicilor și a 
socialiștilor revoluționari — dușmani înverșunați ai 
poporului. Bolșevicii continuau lupta pentru libertate 
ș: piine.

Vladimir Ilici Lenin se întorcea în patrie după un 
lung surghiun. Marele conducător era așteptat cu 
emoție, cu bucurie negrăită.

Soldații din divizia blindată aduseseră un automo
bil blindat

„Am pregătit pentru Ilici o tribună de oțel" — se 
mîndreau ei.

Un fluierat de locomotivă acoperi dintr-qdată miile 
de voci. Trenul intră pufăind, prin ceata aburilor. 
Dintr-un vagon coborî zîmbind omul atî't de iubit: 
Lenin. Muncitorii îl luară pe sus, urcîndu-1 pe auto
mobil.

Miile de oameni sorbeau fericiți fiecare cuvînt al 
discursului său.

— Trăiască Revoluția Socialistă 1 își încheie Ilici 
cuvîntarea. Iar bolșevicii priviră brațul său avîntat 
înainte, care le arăta drumul spre Revoluție.

Și toți porniră în largi coloane, înăRînd în zare 
cîntece și flamuri roșii, spre Comitetul Central al Par
tidului bolșevic, din palatul Kșetsinskaia.

Din această zi Lenin n-a mai cunoscut odihna. 
Muncea fără răgaz, îndrumînd Partidul, proletariatul, 
spre Revoluția Socialistă.

„Hai la lupta cea mare"
Dincolo de bariera Narvei se întindea cartierul re

voluționar Vîborg. La sfîrșitul lui iulie se vorbea că 
aici se va ține al VI-lea Congres al Partidului intrat 
în ilegalitate.

Congresul a început pe strada Novosivkovskaia, la 
nr. 23.

Veniseră 285 de delegați din toată Rusia. Muncitorii 
de la Putilov îi adăposteau la ei. Le dădeau pîine, 
conserve ș: zahăr. Garda Roșie îi păzea cu mitrajiere.

Era un congres foarte însemnat. Firește, Lenin nu 
putea veni la Petrograd. Dar participa la congres con- 
ducîndu-1, transmițînd în scris părerile sale, studiind 
discursurile, cercetînd rezoluțiile. Așa că toți delega
ții îi simțeau prezența în sală.

Raportul l-a prezentat 1. V. Stalin. El a susținut 
ideile lui Lenin, chemînd proletariatul și țărănimea 
săracă la lupta cea mare, la asaltul revoluționar îm
potriva burgheziei.

n seara zilei de 25 octom
brie, crucișătorul „Aurora" se 
legăna pe apă, bătut necontenit 
de valuri reci, neliniștite. Comi
sarul comitetului militar revolu
ționar de pe vas fuma încordat 
o țigară după alta. Nori grei, 
vestitori de furtună, se aduna
seră pe cer. O șalupă se apro
pia tot mai mult de „Aurora". 
Aducea un ordin : dacă la 9 
seara, guvernul provizoriu tră
dător nu se va preda, deasupra

cetății Pebropavlovskaia va apare un semnal luminos 
roșu, iar „Aurora" va trebui să tragă o salvă de pro
iectile asupra Palatului de Iarnă — anunțînd asaltul. 

Minutele trec încet. Foarte încet. Opt... Nouă... Nici 
un semnal. Echipajul încordat privește în întuneric. 

Semnalul 1
— Foc!
Toate tunurile trag. Proiectilele pornesc din gurile 

lor ca niște fulgere, urmate de bubuituri prelungi.
— Ura-a-a! Ura-a-a! se aude ecoul victorios dinspre 

Palat.
Asaltul a pornit cu urale și țăcănit neîntrerupt de 

mitraliere.
Marinarii ascultă tăcuți. Inimile se zbat în piepturi, 

Vrînd parcă să zboare .spre Palat, în luptă/'
Pe la miezul nopții vine alergînd un matroz. Sem

nalizează cu bereta :
— „Aurora" ! Nu mai trage ! Palatul e al nostru ! 
Și în aceeași seară, la 10 și 45 de minute s-a des

chis la Smolnîi al doilea Congres al Sovietelor din 
întreaga Rusie.

Muncitorii, și ostașii care, cu cîteva minute înainte, 
Cucereau Palatul de Iarnă și-i arestau pe miniștrii 
trădători, aclamau cuprinși de o fericire fără seamăn 
pe marele conducător al Revoluției, Vladimir Ilici 
Lenin.

Vorbele dragi ale lui Ilici răsunară peste mulțime, 
vestind biruința revoluției proletare.

Lingă lacul Razliv
* a 7 iulie dușmanii au dat 

ordin pentru arestarea lui Le
nin. Tremurau numai la rosti
rea numelui său și voiau să-l 
omoare. „Lenin trebuie salvat! 
Va trece în ilegalitate" — a 
hotărît Comitetul Central.

Dzerjînski merse la Razliv și 
discută cu un muncitor, N. A. 
Emelianov, anunțîndu-1 că Par
tidul a hotărît să-1 ascundă la 
el pe Ilici.

Tn noaptea de 12 iulie, Emelianov îl aștepta pe 
Lenin în gara Novaia Derevnea. După un timp deștul 
de lung, care îl făcu să se îngrijoreze, apăru lingă el 
Stalin.

—• Să trăiești 1 Ce se mai aude ?
— Totul e în ordine 1
Iată-1 și pe Lenin. Nici nu mai putea fi recunoscut: 

își răsese mustața și barba, iar pe cap purta o perucă.
Vladimir Ilici a trăit aproape o săptămînă în podul 

unei magazii Apoi s-a mutat într-o colibă făcută în 
fîneața de lingă lacul Razliv. Aici a stat pînâ la 21 
august. Veneau să-1 vadă și să discute cu el Stalin 
și alți conducători ai partidului. Ii povesteau noutăți 
din Petrograd, iar Lenin le dădea sfaturi prețioase 
pentru pregătirea revoluției.

De la o vreme, șederea la Razliv devenise însă 
primejdioasă pentru Lenin. Comitetul Centrai! a hotă
rî! plecarea lui în Finlanda.

întoarcerea lui Lenin
a 7 octombrie s-a înapoiat 

din Finlanda Lenin.
La o ședință a Comitetului 

Central, un matroz, Mihail Dmi- 
trievici Gorceaiev, delegat al 
marinarilo’r din Baltica, a ra-
portat:

— Tovarășe 
tică este gata 
armată 1

Gorceaiev 
dință cu un 
la Petrograd

Lenin, 
pentru

plecat

bal-flota
răscoala

de la șe-a
ordin: în ziua de 
un detașament de23 octombrie să vină 

trei mii de matrozi înarmați.
Detașamentul acesta avea misiunea ca, în noaptea 

de 23 spre 24 octombrie, să-i înfrîngă pe iunkerii de 
la școala militară „Konstantinovskaia". Matrozii, care 
aveau multe răfuieli cu iunkerii, se bucurară mult de 
această misiune. „PRIMUL DECRET" Pictură de A. SEGALL

c*-
1'
1'
P
P

P

l'

M AUTO UI I
In 1917, soldații romlni, care înduraseră toate 

suferințele războiului cot la cot cu soldații 
ruși, au salutat cu bucurie adîncă revoluția, 
drumul nou pe care pornea marele popor vecin. 
Nenumărate sînt mărturiile acestor emoționante 
manifestări, mărturii care au fost tăinuite cu 
grijă de stăpînirea burgheză. Una dintre ele 
este și cîntecul popular compus de sergentul 
Gîdici Gheorghe, din regimentul 7
cîntec care circula din gură în gură printre 
ostași. El se încheia așa :

...„Și-altă foaie bob mărunt 
De-aciwn avem și noi cuvînt 
De la ciocoi să luăm pămint. 
Iar de nu ne vor lăsa.

vînători,

De scurteici îi vom lua
Și pe ruși vom imita."

★
Un grup de luptători revotuționari din Ro- 

mînia publica la începutul lui 1918 un mani
fest, îndemnînd clasa muncitoare și țărănimea 
săracă la luptă împotriva exploatării.

„Noi nu sîntem singuri în luptă, spunea ma
nifestul. Cot la cot cu proletariatul lumii în
tregi și cu baionetele guvernului maximalist *) 
din Petrograd, vom învinge. Ațintiți-vă pri
virea și îndrepta(i-vă pașii numai într-acolo 
unde flutură steagul roșu.

Trăiască proletariatul internațional 1 Trăiască 
Republica Socialistă! Trăiască socialisrriul 
revoluționar al lui Lenin!“

*) Bolșevicilor li se spunea atunci și maximaliști.
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ETII
După căderea primelot bombe atomice, in Ja

ponia, despre energia atomică descătușată s-a 
vorbit ca despre cel mai mare dușman al vieții.

Oamenii sovietici au dovedit însă că energia 
atomică poate deveni un bun prieten al omului, la 
fel ca focul or: electricitatea.

Vă amintr.ți desigur de bucuria imensă' cu care 
lumea a salutat anul trecut comunicatul sovietic 
în care se spunea că în U.RS.S. a intrat în func
țiune prima centrală ătomo-electrică din lume. De 
atunci, cenți ala a fost vizitată de savanți, scrii
tori, dip'omați ori simpli curioși, din toate conti
nentele. Clădirea cu -două etaje a centralei e o 
clădire obișnuită la înfățișare. Dar cu cîtă emoție 
treci pragul ei, știind că intră într-o nouă epocă. 
După mai bine de un an de funcționare, centrala a “ 
produs peste 15 milioane de Kw./ore energie. Nu 
s-a înregistrat încă nici un defect, utilajul foarte 
complicat functionînd piecis. Pe baza experienței 
acestei centrale, vor fi înființate altele, mai mari.

Dar energia atomică e folosită în U.R.S.S. în 
multe ramuri ale științei și tehnicei. Iată cîteva 
noi aplicări :

Pe ușa clinicei primului institut de medicină din 
Moscova a apărut o inscripție: „Secția de tera
pie cu raze". Intr-un cabinet, după o placă grea 
de plumb, se află un tun de cobalt. Tunul acesta 
Către prietenii sovietici

atomic nu omoară însă, ci dimpotrivă, vindecă nu
meroasa boli

izotopii radioactivi se folosesc mult în medicina 
sovietică la aflarea boliloi și la vindecarea lor, 
precum și la cercetările de laborator.

In industria alimentară, razele beta, care dis
trug microorganismele, reușesc să conserve bine 
alimentele. De pildă, cartofii aflați îritr-un 
zit au fost supuși radiațiilor radioactive și 
și-au păstiat multă vreme toate-calitățile, 
mereu proaspeți, ca după recoltare

Cu ajutorul atomiloi radioactivi se poate 
creșterea griului și a porumbului.

Este greu să înșiri toate aplicațiile energiei ato
mice în știință și industrie. Și mai greu este însă 
să prevezi la cîte se va mai folosi

Oamenii sovietici au intrat victorioși în era ato
mică ; ei sînt călăuziți de nobila devisă : „Ener
gia atomică — pentru scopuri pașnice, pentru 
binele oamenilor muncii".

depo- 
astfel 
fiind

grăbi

l.

Victor VINTU
...Ne aflam, noi, turiștii romîni, în inima Moscovei. 

Pe aici, ca un adevărat șuvoi, trec în viteză, clipă 
după clipă, zeci de automobile, pe cite trei-patru rîn- 
duri

Cîte nu-s de văzut
sub pămîpt.„

Facem cîțiva pași 
Simți că am pornit ? 
noastre ? O scară, o 
ea ne coboară. In dreapta noastră, un alt șir de oameni 
nemișcați, ca niște statui. Ei urcă, dar, ca și noi, nu 
fac nici o mișcare

Ajungem. Treptele dispar. Străbatem o sală înaltă, 
largă, de marmoră. Becurile de neon din zeci de can
delabre scaldă încăperea într-o lumină ca a zilei. Ai 
crede că visezi, dacă pe lîngă noi n ar trece sute de 
oameni, locuitori ai Moscovei, care merg la treburile 
lor.

Un uruit greu și, deodată, pe una din cele două 
părți ale peronului, intră în viteză un lanț de vagoane 
albastre, cu sute de lumini. Un minut... două... și, 
asemeni unui fulger, trenul subpămîntean dispare.

Acolo, în fată, agățat de tavan, se află un ceas 
mare. Uite: din zece în zece secunde, se luminează 
cîte o cifră care îfi arată cît mai este pînă la >osirea 
trenului. 30 de secunde... 20... (Auzi uruitul?) 10... 
Iată-1 1

Să urcăm ! Vagonul încăpător, luminos — e curat 
de parcă acum ar Veni din fabrică. Viteza e ameți
toare : 80, chiar 90 km. pe oră, și, în timp ce noi 
zburăm, de-asupra noastră, la multi metri, gonesc 
mașini, se plimbă oameni.

...Stai, coborim aici, Ia Kievskaia ! La cîțiva pași 
de stație se află gara din care pleacă trenul spre țara 
noastră. Ne vom urca în trenul comod 
restaurant și nici nu vom ști cînd au 
de ore pînă la București.

aici, sus ! Noi insă o să coborim

înainte și... acum țin-te bine! 
Dar ce e oare sub picioarele 
scară... călătoare. Noi stăm și

Dacă ai Întreba un savant cam ce vîrsiă are cea 
mai tînără mare de pe glob, acesta s-ar adinei poate 
în niște calcule complicate, cu mii și milioane de 
ani. Și totuși, lucrurile sint mult mai simple ce>a 
mai tînără mare are abia... 4 luni! I se spune marea 
Kahovka. Pentru că, firește, ea nu e încă trecută în 
cărțile de geografie, e nevoie să facem o călătorie 
spre a o cunoaște. Iată, ne-am urcat la Moscova 
intr-un avion. Sub noi se. perindă orașe, sate, timpii. 
Ne apropiem de Zaporojie. Iată și panglica argintie, 
nesfirșiiă, a Niprului. Dar ce-i asta9 De la un loc 
fluviul începe să-și iasă din maluri. Inundație ? Nu, 
este chiar marea către care am pornit: Kahovka. 
Se întinde maiestoasă. liniștită, limpede, sub ochii 
noștri. Lățimea ei întrece 20—25 km. Cum s-a născut 
așa, deodată, o mare în locurile acestea ? Ascultați-i 
povestea :

In septembrie 1950, Consiliul de Miniștri al 
U.fl.S.S. a publicai o hotărîre despre constru
irea unei mari hidrocentrale la Kahovka, pe 
Nipru. Peste o lună de zile a sosit la Kahovka 
primul grup de constructori. Erau numai 30. 
Dar intr-un an au mai sosit încă 10.000! De 
pretutindeni veneau trenuri cu mașmi-unelte și 
materiale de construcție Imensul baraj al hidro
centralei cre.ștea văzind cu ochii. Din săpă
turile făcute s-au scos și transportat peste 
1.200.000 de metri cubi de pămint. Dacă acest 
părnînt ar fi fost încărcat in vagoane, s-ar fi 
format o garnitură de tren care să 'înconjure 
tot globul 1 Au fost construite la Kahovka uzine 
pentru fabricarea betonului și armăturii, pentru 
spart piatră și altele. Era însă nevoie și de 
case pentru locuit. Intr-un timp record construc
torii au înălțat un oraș cu peste 700 de clădiri 
frumoase, printre care și trei școli. Străzile din 
Novaia Kahovka (așa-i zice noului oraș) 
amintesc de aleile unui parc. Arborii, ar
buștii și florile inundă orașul cu verdeața 
și prospețimea lor.

Nu cu multe zile în 
a fost sărbătoare : cu 
termen, prima turbină 
a intrat în funcțiune, 
colhozurile și sovhozurile din sudul Ucra
inei au început să fie alimentate cu ener
gie electrică ieftină. Marea creată orin 
baraj va deschide perspective mari navi
gației pe Nipru, va îmbunătăți pescuitul, 
va iriga pămînturi întinse.

...Mai privește o dată apele de oglindă 
ale mării Kahovka Cit de simplu și de 
măreț îți vorbesc marea aceasta 
toate cite s-au înălțat pe 
țărmurile ei, despre pute
rea omului sovietic I

nouă și

urmă, la Kahovka 
un an înainte de 

a hidrocentralei 
Uzinele, fabricile,

cu radio, pat, 
trecut cele 50
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Siniem mulți prieteni

Artek-ul răsună întotdeauna de cele mai minunate cin- 
tece și jocuri pionierești, pentru că acolo își petrec vacanța 
copii veniți din toate colțurile Uniunii Sovietice.

Privirile tuturor copiilor 
Jin lume sint îndreptate că
tre Uniunea Sovietică, unde 
trăiește, activează și se dez
voltă organizația comunistă 
a pionierilor sovietici.

După exemplul Uniunii 
Sovietice, în 22 de țări din 
lume s-au reunit peste 
6.000.000 de copii în organi
zații democratice.

Cravatele pionierești sînt 
purtate de pionierii Republi
cii Populare Mongole, de 
septembricii din R. P. Bul
garia, de pionierii din R. P. 
Chineză, R. D. Germană, R. 
P. Polonă, R. P. Romînă, R. 
P. Ungară. Și copiii din Re
publica Vietnam poarta cra
vata pionierească. Organiza
ția lor poartă numele de 
„Uniune a pionierilor pentru 
salvarea patriei".

_ Dar nu numai copiii din 
țările libere poartă cravata

pionierească ci și în țările 
capitaliste există organizații 
democratice de copii. Acestea 
au denumiri felurite. Orga
nizația copiilor din Grecia 
se numește „Pui de vulturi", 
a celor din Franța — „Uniu
nea celor viteji", a celor din 
Austria — „Tinăra Gardă" 
iar in Italia a fost creată 
„Uniunea celor tineri".

Copiii luptători pentru li
bertate din Spania au și ei 
o organizație numită „Aler
ta" (De strajă). Adeseori co
piii sint alături de părinții 
Ier în lupta pentru o viață 
mai fericită.

Pretutindeni, oamenii cin
stiți din întreaga lume văd 
în pionieri niște copii cura
joși, iubitori de țară, uniți 
puternic de un țel comun : 
acela de-a contribui după 
puterile lor la lupta pentru 
fericirea poporului.

O SARBATOARE 
SCUMPĂ

Poporu-i plin de bucurie 
Și eu sini fericită 
Că prăznuim in veselie 
Această zi iubită.

De-atunci trecură ani și ani... 
Cu-al lui Octombrie soare 
Porniră muncitori, țărani. 
Spre vremea-nnoitoare.

Noua ne 
Spinii de

Cel mai frumos cîntec
Al. Ovidiu ZOTTA

Ieri am fost prin cartier 
Și-am bătut la multe uși. 
Mi-au răspuns bunici, mătuși, 
Insă — nici un pionier.

— Sint la școală fiecare, 
Mici și mari, la carte-s -tațil 
Să-i găsești diseară poți, Ț.J 
Nu-ți fie cu supărare... 
...Supărare ? Vorbă goală. 
Dimpotrivă,-s bucuros! 
Nu știu cîntec mai frumos 
Ca răspunsul dat voios: 
„Toți copiii sînt-la școală!” 
In trecut, cu doișpe ani 
De mă-ntorc, văd un băiat 
Zdrențăros și nemincat 
Precum mulți copii sărmani. 
Se ducea la școală doar 
Patru luni pe an și-atit. 
Din octombrie-n februar 
Ținea mamei de urît. 
Nu sînt nici un fel de taine; 
Dacă.avea de carte sete — 
Era frig, și n-avea haine, 
Cădeau ploi, și n-ăvea ghete. 
Azi, cind pentru veci de veci 
Vremile acelea-s moarte 
Și cind viatul toamnei reci 
Nu ne fură de la carte — 
Negrăit de mult mă-neîntă 
Spusa simplă și domoală 
A acelor ce-mi cuvîniă: 
— Toți copiii sînt la școală!

Vrem să vă pove
stim, în rîndurile de 
mai jos, despre viața 
noastră fericită.

Școala noastră 
află pe o străduță 
niștită din Pekin, 
total are 2.000 de 
levi, dintre care 
mult de jumătate sîn- 
tem pionieri. In școa
lă există săli de tea
tru, de cultură, fizică 
și sport și o caTneră a 
pionierilor.

De asemenea, avem 
noastră.

In toamna trecută am semănat 
lot mare cu floarea soarelui. Despre 
această acțiune, mulți pionieri au scris 
în gazeta „Ci jungo-șaonianhao". Nu
meroși copii din Pekin au citit cele 
scrise și ne-au urmat exemplul. Noi 
am crescut și îngrijit peste 1.000.000 
de plante de floarea soarelui, am a- 
dunat semințe pentru perdelele fores
tiere de protecție și am ajutat țărani-' 
lor să strîngă cerealele. De asemenea, 
am strîns mult fier vechi.

Detașamentul pionierilor din clasa

o gradina

SALUT PIONIERESC
Odată cu toți pionierii din Italia, urmă

rim și noi cu admirație realizările copiilor 
sovietici, viața lor. Am dori să trăim și 
noi așa cum trăiesc ei și să avem și noi 
dreptul la învățătură 1

Vouă vă vine greu, desigur, să vă în
chipuiți că la noi nu urmează la școală 
toți copiii. Sîntem nevoiți să muncim din 

. cea mai fragedă copilărie ca să-i putem 
ajuta pe părinții noștri s-o scoată la 

■> capăt 1
In orașul nostru, capitala Italiei, două

zeci de mii de copii n-au lost primiți în

tnvățămînt, fiindcă localuri pentru școli 
sînt foarte puține.

Noi avem o organizație puternică de 
pionieri. Dar nu putem să lucrăm așa cum 
am dori; autoritățile ne pun tot felul de 
piedici.

Exemplul cel mai frumos pentru noi sînt 
pionierii sovietici, și fiecare izbîndă de-a 
lor ne bucură și ne ajută în muncă.

Transmitem salutul nostru pionieresc, 
salut care îi unește pe toți pionierii și 
copiii din lumea întreagă în lupta pentru 
pace! i

PIONIERII DIN ROMA

Avem în fața un exemplu
Noi am dori din inimă să ne dăm toate 

forțele pentru ca si in patria noastră să 
fie o viață tot at't de fericită ca aceea 
din Uniunea Sovietică și din țările de 
democrație populară.

Nici nu vă puteți închipui' cit de greu 
o ducem, căci mulți dintre noi nu numai 
că nu au un pat al lor. dar nu au nici 
palton, nici ghete !

Salariile muncitorilor* atistriaci sînt atît 
de mici, îneît nu se poate trăi decît de azi 
pe mîine. Iar mulți dintre noi au părinți 
care nu cîștigă de loc: sint șomeri.

La noi natuta și arta nu pot fi admi
rate decît de aceia care au multi, mulți 
bani. Dar nu-i nimic! Părinții noștri 
luptă pentru ca și noi să pășim pe ace
lași drum pe care a pășit poporul sovie
tic, sub îndrumarea partidului comunist. 
Avem in față un exemplu frumos : tinere
tul progresist al țărilor vecine: Ungaria 
și Cehoslovacia.

Vă transmitem salutul nostru de luptă!
Membrii detașamentului 

„TI NARA GARDA" din Austria

«re
a Vl-a

Noi pe Oclombrie-l cmtam 
Spre școală cind pornim 
Și lecția cind o-nvățăm 
Pe-Octombrie-l slăvim !

Lilia KINCEVA
Școala nr. 5 Sofia 

Republica Populară Bulgaria

este foarte 
Deseori 

__  “i în 
uzine și pe. ogoare. 
In detașamentul nos
tru toți copiii au în
vățat să prindă pește, 
să vîslească și să 
înoate.

In fiecare duminică 
mergem în parcul de 
copii „Tzinșani". Aco
lo organizăm jocul 
„Pentru drapelul ro
șu".

plac foarte mult jocurile, 
munte ne zgîrie cîteoda- 

tă și picioarele ne dor, dar nu ne lă
săm de joacă.

Mai mult decît orișice pe lume, noi 
ne iubim patria noastră scumpă, parti
dul • comunist ș: pe președintele Mao. 
Ei ne-au adus fericire și bucurie. De 
cîte ori cîntăm cîntecul „Moscova-Pe- 
-kin", inimile noastre parcă zboară că
tre toți copiii din lume.

Salut frăjesc de pionier I —
Prietenii voștri chinezi — pionierii 
detașamentului nr. 1 de la Școala 
nr. 1 „Cijunsin"
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A
prietenos, 
mergem împreună

Dragă 
„Scînteia pionierului44

Te rog să le spui tutu
ror copiilor romini că am 
aceleași visuri ca ei. Eu 
vreau să lupt pentru pace, 
fiindcă doresc să fie pace 
în toată lumea, iar copiii 
de oriunde să aibă aceeași 
îngrijire ca noi.

De aceea du îi rog pe 
pionierii romini să strîn- 
gă legăturile de 
cu copiii din 
lume. Să nu ne 
zească din somn 
fel de împușcături.

Noi. copiii, avem 
voie de pace, așa cum flo
rile au nevoie de lumină.

Vă salut,
Annelie BRENNER

Kirschberg — Sperlings- 
berg 140 G. II D.D.Iț 
(Republica Democrată 

Germană)

prietenie 
întreaga 
mai 
nici

tre-
un

ne-

Părinții șl frații mal mart ai copiilor japonezi îșl spun cu hotărire cu
platul împotriva dezlănțuirii unui nou război. In corul mondial al păcii, 
glasul oamenilor cinstiți din Japonia răsună cunelnfrlntă putere. -
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