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Ride iarăși primăvara 
Peste cîmpuri, peste plai. 
Veselia umple țara
C-a venit întîiul Mai...“

cu voi, muritori

1 Mai 
alătura 

sovietic,

,m comuna Nrct

tru a-l flutura deasupra capului, în semn 
de salut și recunoștință, atunci cind veți 
trece prin fața tribunelor oficiale, în care 
se află conducători de partid și de stat, și 
reprezentanți ai oamenilor muncii.

Cînd veți trece prin fața tribunelor, 
văzîndu-i pe reprezentanții oamenilor 
muncii, mulțimea gîndurilor vă vor încălzi 
inima. Ei sînt reprezentanții celor care se 
pregătesc să întîmpine Congresul al lil-lea 
al P.M.R., depășind zi de zi sarcinile de 
plan, reprezentanții celor care prin munca 
ior neobosită fac ca patria noastră scum
pă să devină tot mai puternică și înflori
toare.

In ziua de 1 Mai și voi, pionierii și șco
larii, raportați partidului despre succesele 
voastre la învățătură și activitate pionie- 
rească. Multe și nenumărate sînt succesele 
voastre, închinate zilei de 1 Mai. lată, 
doar cîteva din acestea : Pionierii din uni
tatea Școlii de 7 ani comuna Valcani, re
giunea Timișoara, unde nu există nici un 
corigent și toți cei 70 de pionieri au note

3.000 kg fier vechi ; pioni”***" THyrJgsim- 
cea, regiunea Constanța, au ajutat 
rățirea a peste 30 ha izlaz pentru pășu- 
natul oilor; pionierii comunei Cosula, 
raionul Botoșani, au depus 1.200 de ore 
de muncă patriotică pentru construirea 
noii școli ; pionierii din Vîlcănești, regiu
nea Ploești, au plantat 4.000 puieți de ste
jar în pădurea din apropiere.

Sărbătorim 1 Mai liberi, in muncă șt 
veselie, dornici de mai bine, sub cerul se- 
nin al patriei dragi. In aceste țiie-rondu
rile noastre se îndreaptă spW rrîtmcrtorif 
din țările capitaliste și țările înrobite de 
colonialiști, care-și sărbătoresc ziua de 1 
Mai în focul luptei necruțătoare împotriva 
asupririi și exploatării, pentru o viață li
beră. In aceste țări asuprite mai sînt
mulți copii de-o seamă 
de foame, dezbrăcați și 
bucuria de a învăța.

Pentru poporul nostru, 
înseamnă un nou prilej de a r 
mai mult de marele popor 
constructor al comunismului, de cei ce do 
resc pacea, și luptă neobosit pentru apă-

In ziua aceasta, plini de veselie și voie 
bună, v-ați unit și voi glasurile cu ale 
părinților voștri în cîntecul sirhplu și opti
mist, care vestește marea sărbătoare a 
oamenilor muncii de pretutindeni. Știți, 
voi, cum s a născut această zi ?

Chicago, 1 Mai 1886. O mare de
monstrație și o grevă cum nu mai fusese 
cunoscută alta pînă atunci a cuprins ora
șul. Principala dorință a muncitorilor era 
ca ziua de lucru să fie de 8 ore. Burghe
zia, înspăimîntată de puternica manifesta
ție a muncitorilor, a început să-i reprime. 
Peste trei ani în 1889, în amintirea aces
tui eveniment, Congresul I al Internațio- 
raiei a ll-a a hotărît ca în fiecare an, 
ia 1 Mai, să se organizeze demonstrații 
ale muncitorilor. Pentru prima oară, ziua 
de 1 Mai s-a sărbătorit în 1890 în mai 
multe țări, printre care Rusia, Anglia, 
Franța și Germania.

Așa s-a născut ziua de 1 Mai, ca o zi 
de luptă a muncitorilor de pretutindeni, 
împotriva exploatării și mizeriei.

Pentru clasa muncitoare din țara noas
tră, înaintea eliberării, ziua de 1 Mai a 
fost o zi de luptă împotriva regimului 
burghezo-moșieresc. Zilele acelea negre 
insă au apus. După 23 August 1944, ziua 
de 1 Mai a devenit cea mai frumoasă 
zi a primăverii. Intîi Mai s-a transformat, 
an de an, de atunci, într-un minunat pri
lej de trecere în revistă a succeselor pe 
care le obțin în munca lor, părinții și fra
ții voștri mai mari.

In anul acesta pregătirile pentru marea 
sărbătoare au început încă de mult. Ca și 
în anii trecuți, neastîmpărul începe să vă 
cuprindă și pe voi. In casă totul este 
curat. Florile proaspete au fost frumos 
aranjate, pomii din fața caselor au fost 
văruiți, grădinile săpate Pe balcon mai 
trebuie aranjat un covor frumos, pe care 
veți prinde lozinca : „Trăiască 1 Mai !‘ 
și ...nu urmează decît să așteptați ca în 
zorii lui 1 Mai să porniți alături de cei 
mari .-la._.uLuașci demonstrație. Alături de 
tatăl^7mamă“'’S'au-;ffțptele vostru, veți păși 
pe poarta caștftSwScare cu buchetul de 
flori in mîn4^a^jnHBjfca<eiL-£SâJ.ra pen-
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Unele fete iși alungaseră 

somnul incă din zorii zilei, de 
la cinci și șase 
altele adormiseră 
către miezul 
cu nerăbdare 
cet a! acelor 
Fapt este că 
timp ce se

Despre trecerea în revistă organi
zată de colectivul de conducere al 
unității noastre, am mai amintit în- 
tr-una din scrisorile trecute. De data 
aceasta, m-am gîndit că ar fi bine să 
povestesc despre acțiunea noastră 
mai pe larg, cu mai multe amănunte.

Ne-am gîndit și noi, ca și ceilalți 
pionieri, ce acțiuni să organizăm în 
cinstea zilei de 1 Mai și a celui de 
al IlI-lea Congres al partidului- „Tre
buie să fie o acțiune deosebit de in
teresantă* , ne-am zis și așa, într una 
din zile, colectivul de conducere al 
unității a hotărît să organizeze o tre
cere în revistă. Această acțiune este 
o întrecere între detașamente. Obiec
tivele ei_ sînt: învățătura, munca 
patriotică și participarea la con
cursurile tradiționale-

Pentru învățătură, în detașamente 
nu trebuie să fie nici un pionier co
rigent și cît mai mulți pionieri cu 
medii de la șapte în sus. Pentru 
ceasta, 
unității noastre toți pionierii frun
tași la învățătură își ajută colegii 
rămași î " '' 2_
vață împreună, acasă sau la școală 
și participă cu regularitate la orele 
de consultații. In al doilea rînd, de
tașamentele trebuie să efectueze 
cît mai multe ore de muncă patrio
tică și să colecteze cît mai mult 
fier vechi, iar la concursurile tradi
ționale, trebuie să fie un număr cît 
mai mare de participanți. Pionierii 
de la cercul micilor tehnicieni să lu
creze cît mai multe obiecte frumoa
se cu care să se poată prezenta la 
concurs. De asemenea, micii natura- 
Jiști nu trebuie să rămînă în urmă

cu nici o lucrare pe terenul lor. Nici 
cei de la concursul „Să ne cunoaș
tem ținutul natal" nu vor să se lase 
mai prejos și vor organiza excursii, 
vor alcătui albume cu desene și ve
deri ale celor mai noi realizări din 
orașul nostru.

In afară de acestea, în fiecare de
tașament se va ține cite o adunare
care să vorbească despre lupta par
tidului și să exprime recunoștința 
noastră față de partidul care ne-a 
dăruit o viață atît de fericită.

In detașamentul din care fac par
te s-a și ținut o asemenea adunare. 
Atunci, am vorbit despre „Trecutul 
eroic de luptă al P-C.R.". Adunarea 
s-a încheiat cu un frumos program 
artistic la care pionierii au recitat 
poezii și au cîntat cîntece despre 
patrie și partid. Colectivul unității 
a proiectat un diafilm cu titlul „Dof- 
tana" iar tovarășul instructor a vor
bit despre această înfricoșătoare în
chisoare unde au fost închiși de că
tre burghezie cei mai buni fii ai cla
sei muncitoare.

Acum, pentru că am intrat în e- 
tapa a doua, pionierii au noi pla
nuri pentru a face acțiunea noastră 
mai interesantă. Astfel, detașamen
tele unității noastre vor strînge încă 
17.000 kg fier vechi, vor organiza un 
jurnal vorbit despre realizările par
tidului. De asemenea, vom invita în 
mijlocul nostru membri de partid, 
muncitori fruntași care să ne poves
tească despre viața muncitorilor în 
trecut, despre lupta pentru o viață 
mai bună, despre felul în care par
tidul a condus clasa muncitoare 
pentru a realiza atîtea lucruri minu
nate, pentru a construi socialismul. 
Despre lupta P.C.R. înainte de 23 Au
gust 1944, vom alcătui și un album.

Printre toate acestea nu am uitat 
nici munca patriotica- Vom ajuta 
la înfrumusețarea școlii și a străzii..-

Cînd trecerea în revistă se va ter
mina, detașamentul fruntaș va primi 
cupa și steagul de detașament frun
taș din partea colectivului de con
ducere

dimineața, 
cu greu, 

nopții, pindind 
mersul prea în- 
ceasornicului... 

a doua zi, in 
îndreptau îm

preună cu întreaga unitate 
către minunatul edificiu al 
Casei Scinteii, erau cu toate 
mai mult decit emoționate. 
Iar roșeața obrajilor și bă
tăile inimii au sporit atunci 
cînd au zărit sclipind in soa
rele puternic al primăverii, 
monumentul de marmură și 
bronz al lui llici. Și in vreme 
ce trecătorii se opreau cu
rioși din drum, in vreme ce 
garda de onoare a monu
mentului se schimba, iar 
drapelele care-l străjuiau șu
ierau in bătaia vintului, uni
tatea s-a aliniat in careu...

Ceremonialul 
desfășurat 
monumentului, 
căruia florile 
zi mai inainte, cu 
inaugurării, sporiseră 
vărsau in jur bogăție 
lori.
- Eu, tînăr pionier 

publicii Populare Romine...
Angajamentul solemn ră

sună cu putere. Clipa mult 
așteptată sosise. Unitatea de 
la Școala de 7 ani nr. 120 
primea in rindurile ei pe 
noii pionieri. Oarjă Sanda, 
Marina Luțescu, Oprea Ma
riana și ceilalți erau fe
riciți ; și pe piepturile lor 
strălucea acum cravata 
roșie. Privindu-I pe Lenin, ele 
hotărau : vor învăța, vor 
munci și vor trăi așa cum a 
învățat, a muncit și a trăit el, 
pentru fericirea celor mulți.

S. ALEXANDRU

gio

Pioniera
CATALINA POPESCU

VII_a B, Școala medie nr. 
,,Frații Buzești", Craiova

Urmași
Zeci de copii pri

vesc hotărîți, cu în
credere. In fața 
lor stă chipul să
pat in marmură al 
lui Lenin, încadrat 
intre drapele roșii. 
In sală e liniște, de 
emoționați ce sînt, 
pionierii nici nu în
drăznesc să-și mute 
privirea.
- Pionieri, pentru 

începerea adună
rii, drepți I

— Pionieri,
naciala sbora, smir- 
no !

Și cele două uni
tăți, cea de la 
Școala medie nr. 
38 și o unitate de

Are ochii albaștri, păr cas
taniu și note de zece pe toată 
linia ! E președintă de detașa
ment, prietenă bună și mo
destă. O cheamă Laura Andrei 
și e în clasa a IV-a B, la Școa
la medie „I. L. Caragiale".

Fără îndoială, cele spuse 
pînă aici sînt deosebit de im
portante. Dar cel mai impor
tant lucru este totuși faptul că 
ea, ca președintă de detașa
ment, e iubită de colectivul de 
pionieri, e respectată, asculta
tă. A știut să cîștige prietenia 
tuturor. Mihaela Prăun, preșe
dintă de grupă, deci membră 
în colectivul de conducere al 
detașamentului, 
Laura numai cuvinte de laudă:

„Ne mobilizează 
acțiuni interesante, 
piu, a propus să 
concurs „Drumeții 
tema „Să cunoaștem istoria pa
triei “, 
realizat 
nunate. 
diferite 
clasă, în recreații, și ne învață 
chiar jocuri noi. La „Jocul co
respondenței internaționale cu 
pionierii din țările de democra-

deci membră

are despre

la diferite 
De exem- 
facem un 

veseli" cu

concurs pe care l-am 
și a avut rezultate mi- 

Laura ne cheamă la 
jocuri în curte sau în

ție populară" ea a reușit să 
mobilizeze mulți colegi din 
clasă. In felul acesta fiecare 
pionier participant își va face 
o colecție frumoasă de ilu
strate.

— Pe mine, spune Maria Di
nu m-a_ ajutat mult anul trecut 
la învățătură. Rămăsesem în 
urmă cu lecțiile iar ea era pre
ședintă de grupă. Ajutorul dat 
atunci îl mai simt și astăzi. De 
aceea, cînd a fost propusă pen
tru a fi aleasă președintă de 
detașament, am ridicat mîna 
cu toată inima 1

Stînd de vorbă mai tîrziu cu 
Laura am aflat și alte lucruri- 
In munca ei este ajutată ades 
de pionierii din clasă. Dar 
există unii care deși au note 
bune sînt egoiști, rupți de co
lectiv, care nu participă la fră- 
mîntările clasei, care nu vor să 
ajute pe colegii mai slabi la 
învățătură, ci, închiși întro 
cochilie de indiferență, dîn- 
du-și aere pline de superiori
tate, trec fără să miște un de
get pe lingă tot ce se petrece 
în clasă. Este cazul pionieru
lui Tudor Buican- Cu pionieri

de felul lui Tudor, Laura are 
mult de lucru și e greu. Dar 
ea e sigură că, ajutată de în
tregul detașament, va reuși!

Mult succes, Laura I
I. TOMA

o

pionieri sovietici, 
iși incep adunarea 
festivă în cinstea 
implinirii a 90 de 
ani de Ia nașterea 
lui Vladimir llici 
Lenin. Un bătrinel 
cu părul alb, cu 
glasul sfătos, tova
rășul Alexandru 
Boican, le poves
tește cum t-a vă
zut pe Lenin. Cu
vintele lui aprind 
luminițe în ochii 
ageri ai pionieri
lor.

Clipe emoționan
te. Un grup de 
școlari, romini și so
vietic), intră în ma
rea familie pionie-

reasr-ă ! In muzeul 
„V. I. Lenin", printre 
portrete și sculp
turi, sub drapelele 
unităților, Constan
ța Stan și Lena Fi- 
lippe, Ștefan Ra
dulescu și Irina Lu- 
chianova, Anișoara 
Stancu și 
Supran, au 
în această 
rabilă zi a celei de 
a 90-a aniversări a 
nașterii lui Lenin, 
roșia cravată de 
pionier. Privind în 
jur, toți au același 
gind, aceeași do
rință : să fie demni 
urmași ai lui Lenin.

G. COSTIN

La cercul de desen al Casei pionierilor din Roman, pionieri talentați și cu dragoste 
de artă, pătrund in tainele măiestriei artistice.



in cai 
o carte 
pentru 
voi

ui volumul „Să citim cu vo
ce tare" aflat sub tipar la Edi
tura tineretului, am adunat 
poezii scrise în ultimii cinci 
ani, multe dintre ele publica
te chiar în „Scînteia pionieru
lui".

Sînt versuri închinate vieții 
pionierești, iar altele cîntă e- 
venimente însemnate din isto
ria poporului nostru, din lupta 
partidului pentru libertate, 
pentru viața fericită de azi a 
copiilor. Am căutat să le scriu 
într-o formă accesibilă, simplă', 
pentru a putea fi învățate pe 
de rost, citite acasă sau la ser
bările școlare și pionierești. 
Dacă am reușit sau nu să 
răspund așteptărilor și gustu
rilor alese ale cititorilor, o să 
aflu mai tîrziu de la voi> prie
teni pionieri.

Cînd voi asculta aceste pă
reri, o să-mi iau îndrăzneala să 
mai scriu și alte poezii împle
tite din lumina mereu mai bo
gată a vieții noi din țara noas
tră.

ION BRAD

t—CELE 110...
...Palate și case ale 

pionierilor din țară a- 
dună în jurul lor sute 
și mii de pionieri. Zih 
nic, băieți și fete, 
pasionați radiofoniști 
sau aeromodeliști, gim- 
naști, artiști sau Exi- 
lerini, vin la cercu
rile de la casele 
și palatele pionierilor. 
Pentru toți sînt aici 
profesori care îi ajută 
să pătrundă tainele 
plantelor, să înțeleagă 
mecanismul mașinilor,

să prețuiască frumuse
țea poeziei, a muzicii. 
In laboratoare înzes
trate cu aparate de fh 
zică și chimie, în sălile 
de gimnastică și „Ca
mere de basme" copiii 
își petrec multe din 
zilele senine ale copi
lăriei lor.

Palatul pionierilor 
din București — dar al 
partidului pentru pio
nieri, a devenit cel 
mai drag loc al lor. 
Sînt atîtea cercuri, a- 
tîtea lucruri minu
nate I...

Spre palatul drag se 
îndreaptă zilnic zeci și 
sute de pionieri bucu-

reșteni. De faptul că 
locul acesta le este 
drag, ne vorbesc cîteva 
cifre, lată : anul tre
cut au participat 
154.642 pionieri la ac- 
tivitățile de cerc și de 
masă, din care :

Circa 8.000 pionieri 
au frecventat într-o 
singură săptămînă cele 
peste 50 de cercuri.

Peste 60.000 de pio
nieri au participat la 
spectacolele date la 
palat.

Peste 146.600 pio-i 
nieri au luat parte la 
acțiunile de masă or
ganizate de Palatul 
pionierilor.

Iată Palatul pionierilor, cel mai drag loc de întîlnire 
al pionierilor bucureșteni.

Cărți pentru copii: 
1.368.000 exemplare!

De multe ori, grupuri de 
copii pornesc prin librării și 
încep să aleagă din mulțimea 
de cărți cu povești, frumoase- 
cu coperți colorate.

— Uite ce frumoasă-i asta!
— Ba cealaltă I
— Aceea de colo e și mai și I
Vă puteți închipui că nu-i de

loc ușor să-ți alegi cîteva cărți 
cînd ai în față mii de volume 
din cele 1.164.900 exemplare, 
editate pentru copii numai în 
anul 1959.

In anul acesta, Editura tine
retului pregătește pentru pio
nieri și școlari, pasionați citi
tori, apariția a 72 de titluri noi 
de cărți, în 1.368.000 de exem
plare. Să tot citești!...

t-iieva date...
e-am obișnuit ca în fiecare 

an, cînd se apropie vacanța 
să auzim că zeci și sute de

tabere se pregătesc să-i primea
scă pe pionieri și școlari.

Datorită grijii pe care o are 
partidul pentru copiii patriei, 
anul trecut au funcționat 12 ta
bere centrale, care cuprindeau 
numai într-o singură serie un nu
măr de aproape 2.000 de copii. 
Aceasta pe lîngă miile de copii 
care și-au petrecut vacanța în 
orașul copiilor, Năvodari, pe lingă 
alte mii care au mers în cele 38 
de tabere din cele mai frumoase 
stațiuni balneo-climaterice, pe 
lingă cei 35.000 de pionieri care 
au fost în taberele organizate de 
Sfaturile populare-
...și amintiri de neuitat

/n vara anului trecut ne-am 
petrecut o parte din va
canța de vară în Republica 

Cehoslovacă. A fost pentru prima 
dată cînd am trecut hotarele pa
triei. Eu și tovarășii mei, pio
nieri romîni, am trăit atunci zile 
minunate pe care nu le vom uita

niciodată. Totul a fost pentru noi 
foarte frumos. Orașele, uzinile, 
școlile, parcurile. De peste tot am 
adus cu noi vederi și amintiri 
frumoase. Dar cea mai frumoasă 
rămîne primirea minunată pe care 
ne-au făcut-o pionierii ceho
slovaci. Chiar din prima zi am le
gat multe prietenii. Eu m-am îm
prietenit cu Elena Cosoilova, de 
la Școala nr. 70 din Praga,^ o fe
tiță foarte drăguță și veselă. Era, 
ca și mine, membră în colectivul 
de conducere al unității. Am avut 
multe să ne spunem.

De multe ori îmi amintesc cu 
drag de zilele cînd încingeam 
jocuri vesele cu pionierii cehi. 
De multe ori mă gîndesc la Ele
na. ■ Cînd îi răspund la scrisori, 
cînd aleg cele mai frumoase ve
deri, să-i arăt și eu cît de fru
moasă e țara mea, parcă stau de 
vorbă cu ea.

Pentru bucuria vacanțelor, pen
tru zilele frumoase pe care Ie 
trăiesc, aduc partidului, părinte
lui drag, o caldă mulțumire.

PETRUȚA DRAGAN 
președinta unității nr- 2, 
Școala de 7 ani nr. 171, 

București

PE TERENURILE DE SPORT Sute și mii de cărți frumoase îi așteaptă pe pionieri 
și școlari în bibliotecile pentru copii. Iată-i pe cîțiva 

dintre pasionații cititori.

A sosit primăvara ! Zilele cal
de și însorite te îndeamnă să-ți 
petreci timpul liber pe terenul 
de sport- De îndemnul acesta as
cultă cei mai mulți pionieri și 
școlari. Iată, la Școala de 7 ani 
nr. 171 din București...

Echipa de volei 
se antrenează

Cu cîtva timp în urmă, pionie
rii au reamenajat terenul, iar a-

cum au început antrenamentele- 
Să nu credeți că echipa lor este 
ca oricare alta. Echipa de băieți 
este fruntașă pe țară. Priceperea 
și-au dovedit-o anul trecut, la 
Spartachiada pionierilor și școla
rilor, cînd echipa de volei a șco
lii lor s-a clasat pe primul loc. 
Forfotă întîlnești și pe..-

Terenul de baschet
...al Școlii medii nr. 7. Echipa 

se antrenează. Pe pionierul Răz- 
van Ioachim, fruntaș la învățătu
ră, îl întîlnești într-una din cele 
două săli de gimnastică. Ii place

foarte mult gimnastica și exer
sează cu atenție figurile cele mai 
dificile. In școală mai sînt mulți 
pionieri ca Răzvan, sau ca Mioara 
Anastasiu din clasa a V-a care 
se pregătește să treacă toate pro
bele de atletism-

★
Pe lîngă terenuri de sport, spa

țioase săli de gimnastică, pionie
rii au mulți profesori sub a căror 
îndrumare își dezvoltă calitățile 
sportive. Mulți pionieri, fruntași 
la învățătură, activează la diferi
te cluburi sportive. Și de aici se 
vede grija partidului pentru spor
tivii de mîine ai patriei.

Cu toate că zilele nu sînt încă destul de calde, 
„înotătoarele" se antrenează la bazinul--, acoperit-

La studioul de filme pentru copii

OK

Desigur, celor mai mulți dintre pionieri și șco
lari le plac jilmele... Curioși să aflăm noutăți 
despre filmele pentru copil, ne-am adresat cu 
cîteva întrebări tovarășului Bob Călinescu, regi
zor artistic.

— Ce ne puteți spune despre actualele filme 
pentru copii ?

— La noi, in studio, s-au filmat citeva sce
narii pentru cei mat tineri spectatori. Din cite 
am aflat de la ei, filmul „Dimineața Mihaelei" a 
plăcut foarte mult pionierilor și școlarilor. Aceas
ta. pentru că tema filmului, programat zilei, ti 
interesează. Cu multă plăcere au primit și filmul

,0 poveste dintr-o noapte cu lună" și „Musafiri 
nepoftiți"". De succes s-au bucurat și filmele de 
desene animate cum ar li „Căluțul de foc".

— Despre noile filme pe care le pregătiți ce 
ne puteți spune ?

— Am început să pregătim cîteva filme noi. 
Printre acestea este filmul „A fost odată ca... 
acum", o poveste despre istoria filmului, 
o poveste despre copiii care pllng. cu titlul 
,.In țara lui...“ dar, in curind. le veți vedea pe 
ecran așa că... Vor fi noi filme de desene ani
mate Pentru fiecare lucrăm cu multă atenție și 
dragoste. Vrem să le placă spectatorilor noștri, 
pionieri și școlari.

Băiețașul, cățelușul și... instrumentele fac ultimele 
pregătiri. In curînd îi vom vedea în noile filme 

pentru copii-



Chemarea la întrecere pa
triotică a tinerilor din bri
găzile utemiste de muncă 
patriotică din Orașul Sta
lin ji raionul Codlea, lan
sată în cinstea celui de al 
III-lea Congres al P.M.R. a 
8tîrnit un adevărat val de 
entuziasm în rîndurile ti
neretului. Pentru a vă face 
cunoscute și vouă, dragi 
pionieri, unele dintre pri
mele realizări ale tinerilor 
care lucrează pe șantierele 
de unde a pornit chemarea, 
ne-am adresat cu cîteva în
trebări tovarășului Gheor
ghe Stoian, prim secretar 
al Comitetului Orășenesc 
U.T.M.-Orașul Stalin:

■— Ce ne puteți spune 
despre primele înfăptuiri 
ale tinerilor brigadieri din 
Orașul Stalin ?

— Urmînd exemplul 
muncitorilor din cele 19 
Întreprinderi care au pornit 
Întrecerea socialista în cin
stea celui de al III-lea Con
gres al P.M.R., tinerii no-

Nu e uzină sau fabri
că, sat sau oraș de pe 
cuprinsul țării care să nu 
se pregătească pentru a 
întîmpina cum se cuvine 
evenimentul de mare în
semnătate în viața parti
dului și a întregului po
por — cel de al III-lea 
Congres al P.MR. Che
marea la întrecere socia
listă lansată de colecti
vele celor 19 întreprin
deri a găsit un larg ecou 
în rîndurile oamenilor 
muncii. Din toate colțuri
le țării au pornit scrisori 
înflăcărate de răspuns la 
marea întrecere socialis
tă, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii din toate 
întreprinderile trecînd la 
traducerea în fapte a an
gajamentelor luate, dînd 
produse tot mai multe, 
de bună calitate și la un 
preț de cost cît mai scă
zut, contribuind astfel în 
și mai mare măsură la 
înflorirea patriei noastre 
scumpe.

Am poposit zilele a- 
cestea la cîteva din cele 
19 întreprinderi fruntașe 
care au lansat chemarea 
la întrecerea socialistă. 
Pretutindeni stăruie o at

De unde 
a pornit 
chemarea 
tineretului
ștri brigadieri au și obținui 
primele victorii. Astiel, 
chiar a doua zi după ce au 
lansat chemarea la între
cere patriotică, un număr 
de 312 tineri brigadieri au 
lucrat cu însufiefire pe 
șantierul „Strungul" unde 
se construiește un frumos 
bulevard, înfrumusețîndu-se 
această „poartă" a orașu
lui. De asemenea, ai/i 400 
de tineri au lucrat în acea 
zi pe șantierul de hidroame
liorații de Ia Hărman, con
tribuind Ia redarea agricul
turii a celor 510 ha de te
ren. Aci s-au evidențiat în 
mod deosebit tinerii de la 

mosferă entuziastă, crea
toare. Obiectivul apara
tului nostru de fotogra
fiat a înregistrat doar cî
teva crîmpeie din munca 
însuflețită a celor care, 
avînd permanent exem
plul comuniștilor, săvîr- 
șesc adevărate fapte de 
eroism. Forjorii, cazangiii 
și ceilalți muncitori de la 
uzinele >,1 Mai“-Ploești, 
bunăoară, dau bătălia 
pentru a realiza prin re
ducerea consumului de 
metal și alte măsuri, e- 
conomii la prețul de cost 
în valoare de 5.000000 
lei I Numai cu meta
lul pe cared vor eco
nomisi muncitorii ca
zangii, printre care co
muniștii fruntași Gheor- 
g'ne Constantin, Gheor- 
ghe Terecoasă, Gheor- 
ghe Dumitrescu și alții 
(foto 1) se pot construi 
trei vase de mare capa
citate pentru prelucra
rea țițeiului, avînd înăl
țimea de 25 m, sau 7 tur
le de sondă pentru in
stalațiile 4 LD pe care le 
vedeți în fotografie.

Deosebit de frumoase 

uzinele „Steagul Roșu" și 
„Ernst Thalmann" .

— Dar în privința colec
tării de metal vechi, ce ne 
puteți spune ?

— Tot lucruri bune... Zi
lele trecute, mai exact pe 
ziua de 20 aprilie a. c., am 
expediat o/elarilor un tren 
încărcat cu fier vechi avînd 
57 de vagoane, din care 
aproape șase vagoane re
prezintă darul pionierilor 
și școlarilor. Aș vrea să 
evidențiez în această pri
vință pionierii și școlarii 
de la Școlile de 7 ani nr. 
4, 9 și 11 și pe cei de la 
Școala medie nr. 3.

De curînd, parcurile și 
grădinile orașului au fost 
date în grija școlilor. Sînt 
convins că pionierii și șco
larii îșl vor aduce contri
buția lor înflăcărată ca în 
cinstea celui de al III-lea 
Congres al P.M.R., întregul 
oraș să fie o adevărată 
grădină.

Interviu realizat de: 
AL. DINU IFRIM

sînt și realizările colec
tivului Fabricii de con
fecții „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ din Capitală, 
Din mîinile harnicelor 
muncitoare de aci vor ieși 
sute de mii de tricotaje, 
pardesie pentru femei, 
precum și 20.000 de con
fecții pentru fete, reali
zate din materia pri
mă economisită peste 
plan. O contribuție im
portantă la realizarea ce
lor 20.000 de rochițe și 
uniforme școlare, o adu
ce brigada condusă de 
comunista Maria Teodo- 
siu, pe care o vedeți în 
fotografia nr. 2. Această 
brigadă dă săptămînal 
peste plan cîte 36 de ro
chițe și uniforme școlare.
Constructorii de trac

toare din Orașul Stalin, 
unde de asemenea am 
poposit cu aparatul de 
fotografiat, obțin succe
se tot mai importante în 
lupta pentru reducerea 
consumului de metal și 
îmbunătățirea calității 
produselor. Nenumărate 
sînt inovațiile realizate 
în acest scop de către 

muncitorii, tehnicienii și 
inginerii uzinelor de 
tractoare. Numai în pri
mele zile de la începe
rea marii întreceri socia
liste, s-au făcut 18 pro
puneri de inovații, prin
tre care și aceea care a 
dus la îmbunătățirea teh
nologiei miezurilor pen
tru fabricarea chiulasei 
motorului de tractor, rea
lizată de comuniștii A- 
lexandru Dumitrescu și 
Ion Stoian de Ia secția 
turnătorie (foto 3).

Asemenea harnicilor 
constructori de tractoare 
lucrează și muncitorii 
Trustului de construcții 
nr. 5 Orașul Stalin. Ei 
luptă cu însuflețire pen
tru darea în funcțiune 
înainte de termen a unor 
importante obiective in
dustriale, și pentru con
struirea de cît mai multe 
apartamente. In frunte 
sînt brigăzile de dulgheri 
de sub conducerea co
muniștilor Ion Cioric și 
Florea Meșteru, care lu
crează la frumoasele 
blocuri muncitorești din 
cartierul „Steagul Roșu" 
(foto 4).

Muncind umăr la u- 
măr, strîns uniți în jurul 
partidului, oamenii mun
cii dau patriei în cinstea 
celui de al III-lea Con
gres al partidului, produ
se tot mai multe și de 
bună calitate.

AL. PROFIRIU 
Foto: GR. PREPELIȚA

Chemarea la întrecerea 
socialistă în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al 
P.M.R., lansată de colecti
vele a 19 întreprinderi frun
tașe, a găsit un puternic 
ecou și în rîndurile muncito
rilor de la uzina „Electro- 
putere" din Craiova. Econo
miile de tablă silicioasă, cu
pru, aluminiu și alte mate
riale realizate de ei in ulti
mul timp se ridică la suma 
de 497.397 lei.

Brigăzile de muncă patrio
tică din raionul Huși desfă
șoară cu mult succes ac
țiunea de împădurire a tere
nurilor degradate. Numai în 
ultimele săptămini tinerii 
brigadieri au plantat a- 
proape 250.000 puieți de 
stejar, frasin și salcîm pe 
o suprafață de 25 hectare 
teren situat în raza comu
nelor Bunești, Dobrina și Va
lea Teiului.

Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii fabricii de tricotaje 
„Moldova" din lași, aflați 
in întrecere socialistă in cin
stea celui de al III-lea Con
gres al P.M.R., au reușit să 
producă pînă acum, peste 
prevederile planului, 14.200 
bucăți tricotaje.

Țăranii muncitori din sa
tele Horia, Cloșca și Islam, 
raionul Macin, au început 
de curind construirea unui 
dig menit să rețină intr-un 
iaz apele izvoarelor din jur. 
Aci se va înființa o mare 
crescătorie de păsări iar ia
zul va fi populat cu pește. 
S-au evidențiat pînă în pre
zent în această acțiune co
muniștii Petrică Cîmpeanu, 
Andrei Băjenaru, Ștefan Stră- 
jan și alții.
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ar avea mai
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Uzina „Pionierii harnici1*
Poporul vietnamez munceș

te cu entuziasm pentru a vin- 
deca rănile sîngerosului război 
pentru independența țării și 
pentru a șterge urmele înde
lungatei exploatări colonialis
te. Peste tot se refac orașele, 
se construiesc uzine și fabrici*

Pionierii s-au gîndit că în 
orele libere pot fi și ei de fo
los, că pot contribui la termi
narea înainte de termen a în
treprinderilor ce vor produce 
bunuri pentru popor. In acest 
scop, ei s-au adresat Adunării 
Naționale, care le a aprobat 
cererea de a munci pe șantie
rele naționale-

Și iată că, după orele de 
turs, purtătorii cravatelor ro
șii meșteresc pe schelele înal
te la ridicarea zidurilor primei 
uzine de materiale plastice din 
țară. De asemenea, ei string 
fier vechi, deșeuri de materia
le de construcție, hîrtie etc. 
Cu banii realizați au creat un 
fond destinat diferitelor con
strucții de interes obștesc.

Pionierii nu muncesc la în- 
tîmplare. Ei au întocmit „mici 
planuri" avînd obiective pre
cise, organizează zile de mun
că socialistă, mici ferme în ca
re cresc păsări și animale etc-

Pentru bunele rezultate obți
nute, organizația pionierilor a 
primit din partea Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, drapelul 
de „fruntaș în muncă", iar uzi
na de materiale plastice la a 
cărei construcție au contribuit, 
a primit numele de uzina „Pio
nierii harnici".

Concurs de creație
In cadrul „Concursului de 

creație al tinerilor", organizat

Viața copiilor din țările capitalis
te și coloniale e grea, lipsită de 
bucurii, lipsită de cele mai elemen- 

în fiecare primăvara de către 
pionierii cehoslovaci, precum 
și cu prilejul celei de a 15-a 
aniversari a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, 
numeroase școli și-au anunțat 
participarea.

Elevii de la școala Belkovice 
din regiunea Olomonc se pre
gătesc să prezinte o scenetă 
intitulată „La poalele munți- 
lor“- Teatrul copiilor din Bel
kovice va prezenta și alte sce
nete din viața actuală a pionie
rilor și școlarilor. Serbarea va 
avea loc în ziua de 9 Mai, ziua 
eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist.

Pionierii din Zbysov, re
giunea Brno, au un teatru de 
păpuși și au pregătit o piesă 
care va fi jucată de fete.

Toți pionierii cehoslovaci în- 
tlmpină ziua de 1 Mai și pe 
cea de 9 Mai cu acțiuni fru
moase, deosebite.

tare condiții. Și la ei sosește 1 Mai. 
Părinții lor muncesc din greu sau 
sînt șomeri și umblă zi și noapte 
căutînd de lucru. Ei întîmpină săr
bătoarea muncitorilor de pretutin
deni prin greve, demonstrații, ridi- 
cîndu-și glasul împotriva exploată
rii și cerînd condiții de muncă și 
de trai mai bune pentru ei, pentru 
copiii lor. Greviștii și demonstran
ții cer de asemenea guvernelor ca
pitaliste să înceteze înarmările, să 
aprobe propunerea guvernului so
vietic privind dezarmarea generală 
și totală. Dezarmarea, renunțarea 
la cheltuielile militare și folosirea 
acestor bani în scopuri pașnice, ar 
duce de bunăseamă la îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de 
trai a muncitorilor din aceste țări, 
s-ar putea construi mai multe școli, 
mai multe spitale, 
brăcăminte, copiii 
multă hrană.

Zilele trecute, de 
de cetățeni englezi 
un marș pe distanța

pildă, 40.000 
au organizat 

de 80 km

dată, 
de 1 

Uniunea

fiecare 
demonstrația 
Mai în 
Sovietică (fotogra
fia alăturată) ca 
de altfel ți in toa
te țările de demo
crație populară, e 
un 
de 
ria

minunat prilej 
a-ți arăta bucu- 
pentru copilă
ria fericită.

*
bucurii norCe 

aduce ziua de 
Mai pionierilor 
dioamatori bulgari 
pe care-i vedeți în 
fotografia alătura
tă ? Probabil noi 
legături radiofoni
ce cu prieteni de 

peste hotare

pentru a cere guvernului să încete
ze înarmarea nucleară. In Japonia, 
la începutul lunii mai, se vor orga
niza, de asemenea, „marșuri ale 
păcii" la care vor lua parte apro
ximativ 30.000.000 de japonezi.

Un adevărat val de demonstrații 
și lupte a cuprins întreaga Coree 
de Sud. Oamenii muncii s-au ridi
cat împotriva regimului Li Sîn Man 
care a dat pentru înarmări 67 la 
sută din buget în timp ce 6.600.000 
de sudcoreeni sînt șomeri, iar mi
lioane de țărani din această țară 
sînt lipsiți de pămînt și 
viată jalnică, de mizerie.

Știți cîți elevi frecventează cursurile școlare din R. P. Chi
neză ? 90.000.000. Dintre ei, 46.000.000 sînt pionieri.

★
In marea casă a pionierilor din Tîrnova (R- P. Bulgaria) ac

tivează zilnic 500 de pionieri care participă la 28 diverse cercuri.
★

In școlile de cultură generală ale R. P. Ungare învață astăzi 
1.268.650 de copii, adică cu 20 la sută mai mult decît în anul 
1938.

★
Numărul școlilor din R. P. Polonă a crescut de la 4.435 în 

1938, la 14.410 în ultimii ani.

Și țările coloniale întîmpină ziua 
de 1 Mai cu o luptă tot mai îndîr- 
jită împotriva colonialiștilor, pen
tru obținerea independenței na
ționale. Cunoașteți, desigur, de la 
radio sau din ziare represiunile sîn- 
geroase ce au avut loc în Uniunea 
Sud Africană unde poliția colonia
liștilor a organizat un adevărat 
măcel împotriva negrilor care ce
reau dreptul la o viață mai bună 
în propria lor țară.

Vă prezentăm aici și două foto
grafii ce ilustrează grăitor viața 
grea a copiilor din țările capitalis
te și coloniale. Priviți fotografia 1.

Ea ne înfățișează locuința mizeră 
a unei familii cu 5 copii ce locu
iește într-o baracă de lîngă Lyon 
(Franța). Locuința lor e formată 
dintr-o singură încăpere fără feres
tre. Și știți cîte locuințe s-ar pu
tea construi cu banii ce sînt 
tizați cheltuielilor militare în 
150.000.000 de case, cu tot 
tul necesar.

Priviți acum șî fotografia 
copil algerian nevoit să cerșească 
mila trecătorilor pentru a-și astim- 
păra foamea.

Pe toți acești copii ziua de 1 Mai 
îi găsește cu inima plină de ură 
împotriva capitaliștilor care exploa
tează munca părinților lor. Insă 
lupta dîrză a muncitorilor din în
treaga lume va duce la zdrobirea 
putredei orînduiri capitaliste care 
le-a furat copilăria.

a ș f i
> •! -I tt

invizibil,.,
In orașul Orleansville din 

Algeria, profesorul unei școli 
a dat elevilor săi să facă o 
compunere cu tema : „Ce ai 
face tu dacă ai deveni invi
zibil ?" lată ce au răspuns 
copiii :

„Dacă aș deveni invizibil 
— a scris un băiat de 12 ani, 
m-aș apuca să mănînc tot ce 
doresc. M-aș duce pină la 
guvernul francez și i-aș lua 
toate armele și atunci -- s-ar 
termina cu războiul I Algeria 
ar fi a algerienilor 1“

„Dacă aș avea o armă, 
scria un alt copil algerian, 
m-aș duce la partizani..."

„M-aș duce in munți - 
scria un al treilea băiat - 
și i-ași ajuta pe luptătorii 
armatei noastre populare eli
beratoare. Dacă aș muri, 
n-ar fi nimic. Aș muri pentru 
libertate 1“

'■?



Chezășia realizărilor noastre
cea mai ar- 
deoarece nu- 

liniștea 
i unei

Pacea este dorința 
zătoare a popoarelor 
mai ea ne poate asigura I 
atît de necesară construirii 
vieți noi și fericite. De aceea oa
menii de știință devotați poporului 
pun tot talentul și munca lor in 
slujba acestei cauze mărețe unind 
eforturile lor cu acele ale celorlalți 
oameni ai muncii în vederea atin
gerii acestui scop.

Adevărul acesta este demonstrat 
atît de limpede, de remarcabilele 
succese ale științei sovietice puse 
în slujba omenirii șî a păcii.

Știința din țara noastră urmă
rește aceleași idealuri frumoase. 
Astfel, specialiștii noștri care lu
crează în domeniul energiei ato
mice prepară izotopii radioactivi 
atît de necesari cercetărilor în cele 
mai variate domenii ale științei și 
tehnicii.

Biologii noștri muncesc cu spor 
la realizarea problemelor legate de 
agricultură, căutind să producă so
iuri noi de plante și animale mai 
productive, mai bune.

Chimiștii realizează tot felul de 
noi produse din diferite materii 
prime ce se găsesc din belșug în 
țara noastră, asigurînd producerea 
de îngrășăminte, medicamente, 
mase plastice, coloranți, tot felul 
de chimicale etc., pe care mai îna
inte trebuia să' le procurăm la pre
țuri mari din străinătate și pe care 
le producem astăzi într-o cantitate 
atit de mare incit putem să le și 
exportăm.

Bine cunoscute sînt și rezultatele 
frumoase obținute de matematicie
ni, medici, geologi, tehnicieni și de 
toți ceilalți oameni de știință care 
își aduc aportul lor însemnat la 
construirea socialismului în țara 
noastră.

Astfel, știința și tehnica noastră, 

Orășelul din 
sud-vestul Moscovei

E vorba de noul cartier de locuințe din sud-ves
tul Moscovei. Să vi-l descriem : 3.000 de oameni ai 
muncii vor locui în 16 blocuri a cîte 5 etaje fie
care, formînd un singur complex. Mărimea fiecărui 
apartament, corespunde numărului de membri ai 
familiei, revenind fiecărei persoane 9 m.p. de su
prafață locativă. Fiecare apartament are depen
dințe proprii, mobilă montată, balcoane spațioase. 
La parter se află sala de festivități, biblioteca pen
tru cei mici, încăperi pentru cărucioare de copii.

In galeria-pasaj, inundată de lumină datorită 
geamurilor uriașe, se află postul sanitar, dispen
sarul care deservește cele 16 blocuri, baia centrală, 
frizeria, ateliere de croitorie, cizmărie, oficiu poș
tal, magazine alimentare, bufet, restaurant, lăptă- 
rie etc.

in orășelul nou se amenajează o grădiniță pen
tru o sută de copii și o creșă pentru alțî 80. Se 
construiesc, de asemenea, pe teritoriul orășelului, 
terenuri sportive pentru cei mici, bazine de înot. 
w*uri de odihnă.

Submarin

întinderile albastre ale 
Oceanului înghețat de Nord 
sînt brăzdate de spărgăto
rul de gheață sovietic, „Le- 
nin“. Nici cărbune, nici pe
trol nu pîlpîie în focarele 
cazanelor lui. El mare nici 
un fel de focare. Energia pe 
care o degajă dezintegrarea 
nucleului atomic, pune în 
mișcare turbogeneratoarele 
lui.

Spărgătorul de gheață a- 
tomic „Lenin" primul din is
toria navigației, a început 
să cucerească clima aspră a 
Arcticei.

Pe stațiile polare în deri
vă trăiesc oameni de știin
ță, care studiază temperatu
ra apei și aerului, mișcarea 
ghețarilor veșnici, curenții 
de adîncime, direcția vîntu- 
lui. Și totuși, nu întotdeau
na prevederile bazate pe a- 
ceste date sînt exacte. S~a 
constatat că pentru a nu 
greși în prevederi, e prea 
puțin să cunoști natura po
lului. Trebuie studiată în
treaga Arctică Centrală. 
Stațiunile polare nu pot fa
ce aceasta. Arctica este 
mult prea întinsă. Și iată că 
spărgătorul de gheață „Le
nin" o străbate neînfricat 
prin furtuni și uragane. El 
nu se teme de aisberguri.

P A Ș N I Ci\
11 TI ZTZi m Am'iil f--» 1 x» ~ i —î î  • _. .meniul folosirii pașnice a 

uriașelor forțe nucleare : a 
început construcția unei noi 
centrale electrice atomice—< 
cea de-a II-a I

„Atomul pașnic" vine în 
ajutorul omului sovietic și 
în multe alte domenii. Ato
mul „verifică" interiorul 
metalului.

Atomul ..vindecă" bolile. 
Izotopii radioactivi îi aju

tă pe geologi să descopere 
zăcămintele de petrol, iar 
pe chimiști să creeze noi 
materiale sintetice.

Astfel știința sovietică 
îmblînzește nucleul atomic, 
pune forțele lui nesecate în 
slujba țelurilor pașnice, cre
atoare.

mergînd neabătut pe drumul lumi
nat de partid și puse în slujba 
păcii constituie un nesecat izvor de 
mărețe realizări în opera de con
struire a socialismului in patria 
noastră.

Acad. prof.
EUGEN MACOVSKI 

Director al Institutului de Bio
chimie al Acad. R.P.R.

La Institutul de Energetică de pe lingă Academia de Stiinte a 
U-R.S.S-

In fara noastră 
știința pusă în sluj
ba omului, a vieții 
înregistrează rezul
tate bine cunoscute 
și apreciate pînă pes
te hotare. Remarca
bile sînt, de pildă, 
rezultatele Institutului 
de geriatrie ,,C. I. 
Parhon" din Bucu
rești pe drept cuvînt 
supranumit în lumea 
medicală „uzina de 
centenari". Aici pot 
fi întîlnifi bătrîni de 
90 de ani, o sută și 
chiar peste această 
vîrstă cu o înfățișare 
neașteptat de ro
bustă, cu fata senină, 
dornici de muncă. O 
bătrînă de 84 de ani 
este activă timp de 
12 ore pe zi — trico
tează cu plăcere, ci
tește, se plimbă. Un 
alt bătrîn, cam de a- 
ceeași vîrstă, adus 
aici într-o stare foarte 
gravă, a putut după 
un anumit timp să-și 
reia meseria de croi-

L

Cuirasa lui strânunae ori" 
ce munte de gheață. Iar cel 
mai uimitor lucru este că 
datorită' atomului pașnic el 
poate să plutească timp de 
un an și jumătate prin ape
le oceanului fără ca să a- 
costeze pentru aproviziona
rea cu combustibil.

Atomul, același atom care 
a transformat în ruine ora
șele japoneze Hiroșima și 
Nagasaki, în Uniunea So
vietică a pătruns în gheța
rii continentului alb, pentru 
a servi pacea, pentru a dez
vălui tainele încă ascunse 
ale Arcticei.

Tot în anul trecut în U- 
niunea Sovietică s-a mai 
făcut un pas înainte în do-

Dînd la o pane 
mumii creinu 

mări
...De-a lungul a cinci mii de ki

lometri își gonește apele galbene 
fluviul Huanhe pe pămintul Chii 
nei. Pe malurile fluviului și ale a- 
fluenților săi locuiesc peste două 
sute de milioane de oameni. Bună
starea lor și adesea chiar viața 
lor depinde de Huanhe...

In cursul a trei mii de ani el 
și-a schimbat albia de 26 de ori 
și s-a vărsat, ba într-o mare, ba în 
alta. Oamenii au construit în calea 
lui zăgazuri, stăvilare de pămînt, 
dar învolburatul fluviu le rupea, a- 
poi inunda orașe și sate, lată de 
ce, chiar în primii ani ai puterii 
populare, a început lupta pentru 
cucerirea apelor acestui fluviu. Mă
reață, bătălia a început I Se con
struiesc 46 de bazine de acumulare 
de apă. Puternicul fluviu va fi 
transformat într-un lanț de mări 
artificiale. Și oamenii vor dirija a- 
pele după voința lor. In perioada 
creșterii apelor, prisosul de apă va 
fi îndreptat spre bazinele de acu
mulare și locuitorii de pe valea 
Huanhe vor uita de inundații. Iar 
în lunile secetoase, cind pămintul 
este însetat, apele iși vor revărsa 
belșugul peste cîmpii.

...Oamenii de știință din China 
au calculat că fluxurile și refluxu
rile mării stăpînite de om ar pu
tea da aceeași energie electrică 
pe care o dau sute de hidrocen 
trale electrice.

Anul trecut în China au și fost 
construite cîteva sute de hidrocen
trale electrice care funcționează cu 
ajutorul fluxului și refluxului. Așa 
a reușit omul să pună in slujba 
sa puterea de atracție a Lunei. 
care provoacă fluxurile.

...In provincia Gansu, în munții 
Minșean a început construcția unui 
canal de irigare. Interesant este 
faptul că traseul canalului nu va 
trece pe o vale dreaptă, ci va tăia 
munții. El va fi de opt ori și jumăta
te mai lung decît canalul Suez.

0 uzină de 
centenari 
tor, să lucreze și să 
aibă atîta încredere 
în viafă ca în urmă 
cu mulfi ani- Multi 
dintre ei lucrează în 
atelierul de [esut co
voare, tricotează, ci
tesc, se plimbă soco
tind cu totul nefolo
sitor bastonul — de
modat „sprijin" al 
bătrînefii. In siîrșit 
decanul de vîrstă, 
oare numără 112 ani, 
în urma tratamentu
lui din acest institut 
este un plăcut poves
titor, vorbește cu u- 
șurinfă cele 7 limbi 
pe care le cunoaște, 
amintindu-și de eve-

i nimente îndepărtate. 
Părul său alb își re
capătă culoarea. Ori
ce vizitator al institu
tului este impresio
nat de bucuria de a 
trăi pe care o radia
ză acești oameni.

| Diferitele tratamen
te, aplicate pentru 
prima oară de către 

| specialiștii romîni în 
geriatrie, cu vita
mina B complex, vi
tamina E și mai ales 
cel cu procaină (no- 
vocaină) își arată 
roadele. Toate aces
tea sînt realizări ale 
medicinei noastre 
care veghează ou 
grijă, deopotrivă să
nătatea copiilor ca și 
a bătrînilor, a tutu
ror oamenilor mun
cii. Rezultatele obți
nute vestesc că va 
veni o zi cînd omul 
va putea să fie fără 
încetare activ și fo
lositor de-a lungul 
îndelungatei sale 
viefi.

Ce ar aduce dezarmarea
lată ce ar obține poporul american dacă 

guvernul S.U-A. ar renunța la fabricarea ar 
melor de distrugere:

DIN FURNITURI 
MILITARE...

Distrugător

Purtător de avioane

Rampă de rachete

Rachetă

Fregată

Purtător de avioane

Crucișător cu rachete

...MIJLOACE PENTRU 
BUNĂSTAREA 
POPULAȚIEI

Lista de mai sus este alcătuită de Asocia
ția de cercetări sindicale americane, după 
datele oficiale



Prietenia nu cunoaște hotar!
Primăvara. Privești în jur și totul e frumos, pomii sînt în floare, zilele-s 

minunate, însorite. E 1 Mai, ziua solidarității internaționale a celor ce mun
cesc. Această zi este întâmpinată cu noi izbînzi, cu noi cuceriri. Albii, 
negrii sau galbenii își string mîinile puternic, prietenește. Prietenia lor nu cu
noaște graniți. Oamenii muncii, tineretul, copiii toți luptă pentru ca în lume 
să fie pace, pentru ca prietenia între popoare, ca solidaritatea internațio
nală a celor ce muncesc, să triumfe.

Salutări 

de la TANIA

Și tiavrocne a luptat pentru noi!

Vă scrie Tania Eidîșeva. 
Locuiesc în orașul Vla
dimir din Uniunea So

vietică. Am 14 ani. Regret 
foarte mult că nu studiez lim
ba romînă, dar la noi acasă 
toți îmi spun că am voință și 
eu vreau să dovedesc aceasta 
învățînd și limba voastră. Do
resc mult să fiu în corespon
dență cu voi. Orașul meu este

In manualul clasei a IV-a există 
o povestire a scriitorului francez 
Victor Hugo — „Gavroche". L-am 
îndrăgit mult pe Gavroche. El a 
fost curajos, bun, viteaz. Și pe acest 
băiat l-au ucis burghezii. Imi pare 
rău de Gavroche, el a dorit ca toți 
copiii săracilor să fie fericiți, ca 
muncitorii și țăranii să nu flămîn- 
zească niciodată și să nu cunoască 
cuvîntul sărăcie.

La Moscova, în muzeu, sînt păs
trate bețișoarele micilor toboșari și 
steagul Comunei din Paris. Ei au 
luptat pentru cei săraci și burghe

zii i-au ucis. Și despre acești bă
ieți se vorbește în manualul nos
tru.

Noi știm că pentru copilăria 
noastră fericită au luptat nu nu
mai bunicii noștri. Pentru viața 
noastră plină de bucurie și-au dat 
viața băiatul Gavroche și micii tobo
șari ai Comunei din Paris, Zoia 
Kosmodemianskaia și multi, rnulți 
alții. Nu-i vom uita niciodată.

Pioniera
NATAȘA BURDAKOVA
Școala nr- 23, Moscova

cu corespondez 
de aproape doi ani 
de zile cu doi pio
nieri din Republica 
Democrată Germa
nă. Unul este Ku- 
nath Peter, iar ce
lălalt Horst Kirsch
ner, amîndoi din o- 
rașul Leipzig. Ii cu
nosc după fotogra
fiile ce mi le-au tri
mis. In scrisori ei 
îmi vorbesc despre 
succesele pe care 
le au la școală, 
despre realizările 
poporului german 
în plin progres, des
pre dorința lor de 
pace. Ne scriem cu 
regularitate, trimi- 
țîndu-ne reciproc 
timbre, fotografii, 
ilustrate, gazete...

Lor le-a plăcut i- 
maginea orașului

Cluj - 
Leipzig 
nostru, Cluj. Cu
nosc și apreciază 
munca poporului 
nostru și realizările 
mărețe pe care 
le-am obținut în a- 
nii de democrație 
populară. De la ei 
am primit pînă a- 
cum peste șaizeci 
de scrisori, fotogra
fii, gazete și reviste 
și multe timbre în 
care sînt oglindite 
succesele lor, do
rința poporului ger
man pentru o pace 
trainică și progres. 
Le-am trimis tot 
ceea ce mi-a stat la

îndemină pentru aT 
ajuta să cunoască! 
și ei țara mea, o- 
rașul meu, școala 
mea. Prietenia nu 
cunoaște graniți. E 
o adevărată bucu
rie că și noi, pio
nierii, contribuim 
la consolidarea unei 
cît mai strînse prie
tenii între popoare 
și să realizăm, 
prin corespondentă, 
strînse prietenii cu 
pionierii și școlarii 
din cît mai multe 
țări.

DAN SIRBU 
președintele detașa

mentului 
cl- a V*a C, Școala 
medie „Gheorghe 

Barițiu“, Cluj

„PENTRU P A C E“
Mica desenatoare — pionieră din satul $ugozero de prin păr

țile Leningradului — fi-a intitulat desenul de mai jos: „Pentru 
pace". El exprimă din plin dorința de pace a copiilor sovietici, 
pentru că atunci cind e pace poate înflori cu adevărat prietenia 
copiilor de pretutindeni.

foarte frumos. Are multe mo
numente arhitectonice minuna
te, monumente ale trecutului. 
Noi avem și Palatul pionieri
lor, care în trecut a fost un 
castel al cnejilor.

Eu încerc să compun și ver
suri. Transcriu aici, pentru 
voi, unele din ele :

Ia privește tu pe geam : 
Ceru-albastru-i tare, 
și metrou, și pom, și ram 
toate trec pe zare.

Cîmpuri, fabrici, fum în
vînt, 

vîrf de munte drag, 
e Sovieticul pămînt, 
e rusesc meleag.

Soarele e-aprins pe cer, 
orizontu-albastru, 
și undeva, departe, 
marea ne cheamă...

In prezent eu scriu o poveste 
de aventuri care se cheamă „O 
lună în munți". Va fi vorba în 
ea despre tineri pionieri geo
logi. Din povestea aceasta am 
scris doar puțin. Mă voi stră
dui să scriu însă, mai mult și, 
mai ales, să fie cît mai intere
sant.

Vă salută prietena voastră 
sovietică.

T. K. ELDIȘEVA
U.R.Ș.S., orașul Vladimir, 

str. Podbeloskovo 23

simbol
Mașa Sodmkov- 

ska din Praga a tri
mis acest desen 
prietenilor săi din 
U.R.S S. Printre al
tele, ea a scris: 
,>Noi știm că po
porul dumneavoas-

Mu numesc Nenka și sînt 
eleva în clasa a Vll-a. Trăiesc 
într-un sat care se numește 
Novo-selo. Satul meu se alia 
pe malul Dunării. Satul este 
mare și este cunoscut ca un 
centru de împletituri- Novo- 
selo are o poziție foarte fru
moasă pe pitorescul mal al 
Dunării-

Clădirea școlii noastre este 
foarte frumoasă, ea are doua 
etaje și poartă numele lui Kiril 
și Metodiu. Unitatea noastră 
pionierească poartă numele de 
„Tînăra Gardă". Noi toți sin- 
tem buni prieteni și aceeași 
prietenie o avem și pentru 
ceilalți copii din lumea întrea
gă. De aceea aș vrea să mă 
împrietenesc și să corespon
dez cu o fată sau un băiat din 
tara dumneavoastră.

La revedere, dragi prieteni.

NENKA BORISOVA 
STANKOVA

Novo-selo, ok. Vidin, 
R. P- Bulgaria

l'n «fesen —'
_R • • peacn
tră, în frunte cu 
N. S. Hrușciov, lup
tă pentru ca pacea 
să domnească pe 
întreg pămîntul. 
Sîntem alături de 
minunatul dumnea
voastră popor"

Din pitorescul Kranichfeld
Sîntem două școlărițe din Kra

nichfeld. De mult dorim să purtăm 
corespondență cu pionierii* romîni. 
Acum aș dori să vă scriu cite ceva 
despre Kranichfeld. Este un orășel 
- stațiune balneo-climatericâ. In 
fiecare an vin aici peste o mie de 
vizitatori .Este așezat intre munți, 
văi și împrejmuit de păduri. Pe 
două inălțimi stau față in față 
două cetăți vechi. Una se numește 
Niederburg, și cealaltă Obersch- 
loss. Despre aceste două cetăți se 

Pionieri germani și pionieri chinezi stau 
de vorbă... Ce limbă or fi vorbind de se în
țeleg ații de bine 1 Vorbesc, desigur, limba 

prieteniei I

povestesc multe legende. Cind pri
vești dinspre colina cetății Nieder
burg, în jos, in dreapta se văd gara 
și fabricile E.I.K. și întreprinderile 
de prelucrare a lemnului. Lingă a- 
cestea se află pădurea și ștrandul. 
Cînd privim dinspre Oberschloss, 
vedem printre pomi strălucind în 
lumina soarelui casele de locuit. 
Alături e o mare casă de odihnă 
aparținind Combinatului de cărbu
ne brun Bohlen ; aici se odihnesc 
oamenii muncii, joacă la popică-

Cînd am să cresc mare (acum am
11 ani) prima călătorie pe care o voi 
face va fi neapărat in U.R.S.S. Imi în
chipui că Rusia este o țară frumoasă, 
mai ales primăvara, cînd totul înflo
rește. In zilele de iarnă, cînd pămîntul

se acoperă cu zăpadă, cred că e tot atît de minunat.
Doresc foarte mult să mă împrietenesc cu copiii ruși pentru 

a cînta împreună cu ei despre pace și prietenie

„Pentru a cînta 
împreună"...

Salut 
din partea 
„ZORILOR 
SPERANȚEI - 

rie și pe terenul de fotbal. 
Străzi largi te poartă prin oraș. In 
centrul orașului se află și școala 
superioară „Karl Marx'.

Dragi pionieri romîni, scrieți ne 
curînd. Vă salutăm călduros.

ANTJE LIPPOLD și 
GISELA SNAPAT 
Kranichfeld Thur 

Jakobstr. 15
Kreis Weimar

R D. G.

CHISSLAINE BOURBON
Paris

Noi, pionierii Indoneziei, vom păs-* 
tra întotdeauna în inimile noastre nu
mele eroilor lumii care au căzut pen
tru fericirea oamenilor simpli alături 
de numele eroilor noștri, deoarece 
vrem să închinăm viața noastră intere
selor poporului șî patriei.

Pentru ca în inimile voastre să fie
imaginea țării noastre, care seamănă cu un colier de~ smaralde, 
vă trimitem această scrisoare cu care am vrea să legăm o 
strinsă și o sinceră prietenie. Salut fierbinte, prietenesc, din 
partea pionierilor „Fadjar Haraoan" (Zorile speranței)

SalEMBA — Djakarta 
Tromolpos nr. 252, Indonezia



Dacă totul 
bine, în două zile—

Mama a privit o clipa la 
Martha. Fetița o strîngea în 
brațe pe Gretty, păpușica cu 
cozile blonde, arătînd, prin 
ochii umezi și năsucul cîrn 
pe care doar cei doi pistrui 
erau pictați, că nu vor să 
se despartă.

— Nu mai este loc pen
tru ea în geamantan.

Trebuie să spun că în mi
cul și sărăcăciosul aparta
ment, compus dintr-o sin
gură cămăruță, locuiau de 
fapt două familii: țesătoa- 
rea Erika Wagner cu soțul 
ei, electricianul Johann și 
fiica lor Martha. A doua 
familie era compusă din 
Martha și „fetița" ei Gretty. 
Acestea aveau un pătuț se
parat ca și mașinuța lor de 
gătit, care însă nu mergea 
nici cu lemne și nici cu 
cărbuni deoarece era de ju
cărie ; apoi, un dulăpior fă
cut de tata Johann, dintr-o 
cutie veche de tutun, un 
scaun din bețe de chibri
turi, opt cratițe și crăticioa- 
re mari cît să le umpli, deo
dată sau pe rînd, cu cite-un 
degetar de apă...

Și-acum Martha trebuia 
să le părăsească pe toate și 
sa plece undeva departe. 'E 
tare îngrijorată- Numai 
Gretty zîmbește de parcă 
n-ar fi vorba s-o părăseas
că pentru totdeauna-..

Prin peretele subțire gla
sul mamei se aude acum, 
din camera vecină, de la 
tanti Hessie : „Nu se mai 
poate... Johann este de 
aproape doi ani șomer... Eu 
am fost concediată pentru 
că am manifestat împotriva 
înarmării cu arma 
că... Ce mai putem 
Trebuie să fugim, 
dragă4 trebuie !... 
de trăit în iadul 
cist... La noapte 
Un geamantan și 
atît luăm numai— Restul îl 

atomi- 
face ? 

Hessie 
Nu mai e 
ăsta fas- 
pornim— 

o sacoșă,

lăsam 
merge 
Chiar de 1 Mai sîntem_din- 
colo. Poate vom sărbători 
marea zi a noastră, a mun
citorilor, în libertate".

Martha nu înțelege prea 
bine de ce trebuie să-și pă
răsească mica ei familie și 
îi vine iarăși să plîngă- 
Dar mama a intrat de acum 
în odaie și nu vrea s_o mai 
supere. Dar oftează- Oftea
ză, suspină și înghite.

★

— Sst I Stați așa... Nu 
vă mișcați— Orice-ați auzi 
să rămîneți pe loc pînă ce...

Țăranul cu piciorul de 
lemn care i-a condus în 
noapte, pe potecuță, a ple
cat- Tata s-a trîntit pe iarba 
umedă și scrutează linia 
frontierei căre i desparte de 
Republica Democrată Ger 
mană, patria mult visată- 
Mama și-a prins tîmplele în 
palme și plînge ori_ tremură 
de spaimă. înmărmurită, 
Martha privește 
deria steluțelor 
de „argint ce se 
uita, curioase la 
familia electri
cianului Johann 
Wagner pe cale 
să treacă clan
destin frontiera 
ca să-și schimbe 
și țara și soarta.

Pașii patrulei 
grănicerești se 
apropie. Umbre 
le celor doi sol
dați grăniceri ai 
R-F. Germane cu 
curelele armelor 
automate petre-

puz-

In căminul 
Blankenfeld ■ 
lin. Copii ai fami
liilor care au tre
cui din R.F. Ger
mană în R.D. Ger

mană. 

cute peste piept se întind, 
diforme pe tăpșan în bătaia 
lunii... Undeva, departe, un 
cline lup latră furios.- o fi 
simțit ceva- Grănicerii R.F-G. 
-ului folosesc și cîinii lupi 
pentru prinderea celor care 
vor să fugă dincolo.-

Sa făcut iarăși liniște-
— Acum, șoptește tatăl-
Tîrîndu-se pe burtă, au 

pornit o spre brîul de ară
tură al demarcației dintre 
frontiere. Martha nu trebuie 
să se plece ca să n-o zărea
scă grănicerii R. F. Germa
ne. Este și așa destul de 
mică.-- Tatăl împinge ca pe 
o sanie geamantanul, mama 
tîrăște după ea sacoșa-

— Wer isst das ? (Cine-i 
acolo ?) răsună vocea groa
să a unui grănicer, și un re
flector trecu lumina pe dea
supra lor.

— Hai, repede 1 Fuga I
Mai mult a fost smulsa 

și purtată aproape prin aer 
de mîna mamei-

— Cine sînteți ? întrebară 
grănicerii din R.D-G.

Gîfîind din pricina aler 
gatului și poverii geaman
tanului, electricianul Johann 
abia putu să răspundă,

— Oameni buni--. Am ve
nit la voi-.. Pentru--.

A completat mama, spu- 
nînd că vor muncă în lini
ște, în libertate.

Un subofițer le-a întins 
mîna-

— Fiți bine veniți în re
publica noastră democrată- 
Sînt bucuros că bandiții nu 
au reușit să vă nimerească..- 
Eram în inspecție pe linia 
frontierei tocmai în dreptul

ați fost? 
răspuns

numărat

vostru, cînd fugeați încoa 
ce.-- Cîte persoane

— Patru — a 
mama-

Subofițerul i-a 
cu privirea.

— Lipsește una.
—_E aci — continuă ea și 

desfăcînd sacoșa, scoase pă
pușa și o ridică în picioare-

Gretty deschise atunci 
ochii ei mari, dar mama o 
aplecă în spate iar Gretty 
își lipi genele ei lungi și 
șopti în noapte emoționanta 
chemare, veche, cît veacu
rile și lumea : „Ma-ma“ I

— Bine că a scăpat și ea 
de fasciști-,-.

'A

S-au împlinit două săp- 
tămîni de cînd Martha și 
părinții ei sînt găzduiți gra
tuit în căminul refugiaților 
din Blankenfeld — 
Berlinul democrat, 
multe cămine din 
stea în R.D G- pentru 
care fug din Republica 
deraia Germană, țara 
majului și a fascismului 
născut.

Mîine, electricianul Jo
hann Wagner și țesătoarea 
vor pleca la Dresda unde 
vor primi servici și locuință-

— O să avem în sfîrșit 
de lucru — spune vesel 
tatăl.

— Și eu — zice Martha.
— Tu ? — o întreabă

zîmbind mama-
— Da. Ați uitat că Gretty 

a fugit aproape dezbrăcată. 
Trebuie să-i fac două ro
chițe și un costum de baie- 
o să avem și o cameră de 
baie, mamă, nu ?

MARIA ARSENE

lînga 
Sînt 
ace- 
cei 
Fe- 
șo- 
re-

Șoferul
cJe Gianni tfodari

— poet italian —

Mai marii, mai micii 
Cu toți să-nțelcagă : 
E cel mai de seamă din lumea 

întreagă l 
Ghicirăți' desigur : șoferul, el este 
In stare de-așa o poveste '

Mai marc decît căpitanul de vas, 
Decît șefii expreselor toate, 
Transportă ba munți de cărbune 

extrasf 
Ba grinzi din păduri depărtate. 
Stăpîn pe viraje, 
Pe drumuri de țară, 
Prin crînguri și sate 
Ca pasărea zboară, 
Și stă la volan, nedormit, noaptea- 

ntreagă 
Și-n zori se întoarce la casa 

lui dragă.
Copilul pe umeri 
Ii sare și-i joacă. 
Și ce bucurie 
E-n stare să-i facă!
Iar tatăl, deși i obosit, pîn-se 

schimbă, 
Vuind ca mașina pe umeri îl 

plimbă.

In romînește 
GH. D. VASILE

------ o*o------

Scrisorile
Scrisorile leagă uneori prietenii. 
Adinei, adinei-.. Nici nu știi. 
Obrazul copilului care ți-a scris. 
De-i cunoști inima, îl vezi in vis, 
Și el are nevoie de pace, de liniște) 
Ii e drag cînd zboară fluturii-n 

liniște, 
Adună timbre, învață poezii ori 

povești, 
Lenii i-a pus căpătiiul, 
Și la-ntreceri școlărești este-ntîiul.

Dacă vreodată ajungi pln-la el, 
Spune-i, copiii sînt toți la fel, 
Toți ocrotesc cuibul de pitpalacă 

din grîne.
Și, uite, bunicile sînt la fel 

de bătrîne,
Izvoarele la fel de curate, 
Cum, nu ți-e soră, ori frate ? 
Nu știu de ce, parcă-ți pare rău 
Că n-a fost legănat tot 

în leagănul tău. 
Și nu s-a scăldat în aceeași 

girlă strălucitoare) 
Copilul dintr-un meleag depărtat 
Care ți-a scris o scrisoare...

VIOLETA ZAMFIRESCU

oocacDta • *"•»«>» •

La stadion
Cine-a zis că e zăduf ? Minciună. 
Meciul e frumos și e vioi.
Jocu* e dinamic. Merge strună, 
lată-: 1-0 pentru noi I

Ba e totuși cald. E chiar zăduf I 
Nd mai pot rămîne, dragii mei 1 
Jocul e anapoda și... uf I 
lată : 3 la 1 pentru ei.

AL. ANDRIȚOIU

Vîlco
(Umor bulgar)

Nu știm cum și cei cu el 
Vîlco nu-i atent de fel.
La desen, în fuga mare
Luă caietul de dictare;
Iar la cor, ca scos din fire, 
Iși luă cartea de citire.
--.Dar colea la masă încă 
Vîlco-al nostru cînd mănîncă, 
Nu ia-n furculiță ciorbă,
Nici orezul în cociorbă 1

în romînește de V. MARIAN

Fie după tine
(umor din R. D. Germană).

= Ernst, să nu te mai duci la Hans. E un băiat indisciplinat
— Bine, mamă, atunci va veni el la mine.

Un elev isteț
(umor din R. Cehoslovacă)

Cunoști alfabetul ? s întreabă profesorul pe un elev din 
clasa întîia.

s Desigur.
ș Atunci, te rog să-mi spui ce literă urmează după A ?
s Toate celelalte litere I

Cine zboară cel mai sus

Profesorul întreabă pe elev:
~s Cine zboară cel mai sus?
s Clinele I
e De ce ciinele ?!
= Pentru că mai sus decît Laika n-a zburat nimeni 1

Ce este lenea
(umor din Belgia)

Profesorul a dat elevilor pentru acasă o compunere cu tema 
„Ce este lenea î“

A doua zi, corecta caietele. Fiecare elev trata tema în felul 
său. Veni la rînd și caietul lui Charie. II deschise și văzu că pe 
prima pagină nu era scris nimic. Pe a doua la fel, pe a treia la 
fel, iar pe a patra era scris : „Aceasta este lenea" J
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