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Despre cravata ta
De ziua aceea îți amintești adeseori cu emoție: sala era 

împodobită sărbătorește și, ca și tine, colegii, profesorii, ins
tructorul tău erau îmbrăcați cu cele mai frumoase haine.

Stăteai drept, privind drapelul desfășurat al unității. Instruc
torul s’a oprit în fața ta și ți-a legat la gât cravata ca roșul 
aprins al focului. Apoi ți-a strâns mâna tare și ți-a spus: 
„S’o porți întotdeauna cu cinste”.

In clipa aceea asupra ta erau ațintite zeci de priviri priete
noase, pline de încredere, care parcă îți spuneau la fel: „Să 
porți cu cinste cravata roșie”. Iar tu te-ai gândit și, răspun
zând privirilor lor și gândurilor tale, ai rostit încet dar hotă- 
rît: „Voi fi demn de ea”.

Tu te-ai legat astfel să înveți cu sârguință, să-ți faci prie
tenă cartea ca să devii un om pregătit, folositor patriei, să 
aperi adevărul și să condamni minciuna, să fii cinstit și cura
jos. E firesc ca toate să le îndeplinești cum ai făgăduit, pen- 
trucă întotdeauna, de-ai fi la școală, acasă sau pe stradă, 
cravata roșie îți amintește de legământul făcut în ziua de 
neuitat din copilăria ta.

Iar tovarășii tăi, care după adunare, te-au îmbrățișat bucu
roși, au știut că se pot bizui oricând pe tine, că cravata pe 
care o porți înseamnă că ești gata să răspunzi oricărei che
mări, oricărei sarcini ți s’ar încredința.

Mai sunt însă pionieri — deși puțini — care uită de legă
mântul făcut. Chiar deunăzi, un conducător de grupă ne-a 
povestit:

„In grupa mea este un pionier care vine de multe ori la 
școală fără cravată. Când îl întrebăm unde-i este cravata, el 
se scuză :

— Am plecat repede ca să nu întârzii și am uitat-o acasă. 
De câte ori nu l-am auzit spunând vorbele astea 1 Iar noi, 

care suntem din aceeași grupă cu el, ne temem să-i dăm vreo 
treabă mai importantă, o sarcină mai grea. Ne îndoim că o 
s’o ducă la bun sfârșit. Noi socotim că dacă-și uită cravată, el 
uită că-i pionier, uită care-i sunt îndatoririle”.

Noi i-am dat deplină dreptate conducătorului de grupă.
E firesc să ai îndoieli, să nu te poți bizui cu adevărat pe un 

pionier care nu-și poartă cravata. Asta înseamnă că el și-a 
uitat legământul de a o cinsti, de a fi demn de ea.

Gândește-te tu, purtător al cravatei roșii: de ce te privesc 
oare cu atâta dragoste și încredere oamenii care te întâlnesc 
pe stradă ? De ce își pun în tine nădejdi mari profesorii, pă
rinții, instructorii ? Pentrucă ei știu că cravata roșie care îți 
strălucește pe piept dovedește că ești gata oricând să răspunzi 
cu cinste sarcinilor primite. De cravata ta roșie să nu te 
desparți nicicând.

DIN NOU LA ȘCOALĂ

O mărturisire sinceră
Pe primul pătrar am luat note 

foarte rele. Aproape la toate o- 
biectele am avut 2. Și asta din 
pricină că întotdeauna când tre
buia să-mi pregătesc lecțiile îmi 
găseam altă treabă: ba mă du
ceam la cinematograf, ba mă 
întâlneam cu alte fete și săream 
coarda.

— Ești o leneșă ! îmi spuneau 
colegele, Dacă ai vrea să înveți 
ai putea lua note bune.

— Nu e adevărat! le răspun 
deam eu. Voi nu vedeți că nu-mi 
intră în minte nimic din cele 
citite ?

Acum însă dau dreptate cole
gelor mele. Am fost într’adevăr 
o leneșă. Pe cel de al doilea pă
trar am luat multe note 4 și 
5. Mi-am îndreptat notele a- 
proape la toate obiectele.

Sunt hotărită ca pe celelalte 
pătrare din anul acesta să iau 
numai note bune. Am să repet 
materia din urmă, fiindcă vreau 
să trec examenele numai cu note 
bune.

Maria JURCU
cl,a6a a Vl-a A Școala 

de 7 ani nr. 3 fete
Botoșani

După o vacanță scurtă, dar minunată, școlarii de pe întinsul patriei noastre 
au început din nou lecțiile. Spor la muncă, dragi prieteni t
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CÂTE NOTE
II f-i Zilele astea m’am întâl- 
’4_- nit cu trei prietene la Li

ceul de fete din Tg. Jiu. 
Cele treifete: Sanda Vlă- 
doianu, Ionescu Simina și 
Huzum Vasilica, vorbeau 
despra încheerea celui de
al doilea pătrar.

— Vreți să vedeți ce no
te are Sanda? îmi întinse

Huzum carnetul de note al Sandei.
— Opt obiecte și în dreptul fiecăruia câte

un 5 1 Te felicit, Sanda, i-am zis.
— Sanda are mai multe

Simina.
— Cum să aibă mai

multe note? Eu nu văd 
mai multe, i-am răspuns 
mirată.

N’am înțeles cum poate 
cineva să aibă mai multe 
note decât numărul obiec
telor. Am rugat pe fete 
să-mi povestească și mie.

...In clasa a V-a B suntem multe fete, în
cepu să povestească Simina. Frâ.ncu Sevas- 

- tița este una din colegele npastre. A venit 
anul ăsta dela o altă școală. Sevastița a luat 
în primul pătrar multe note 2. La Română, 
Rusă, Matematică nici nu avea alte note. 
Ijitr’o zj ne-am adunat în clasă și împreună 
cu tovarășa instruc-BR" 
toare am început să 
discutăm despre în
vățătură, despre fe
lul cum învață fie
care.

— Pe Sevastița 
trebue s’o ajutăm, 
am zis noi.

— Dar cine s’o a- 
jute?—a întrebat to
varășa instructoare.^»

note, zâmbi șiret

★ ------------------------J -

ARE SANDA ?.
— O voi ajuta eu, sipuse atunci Sanda.:
Vesele am pornit spre casă. Dacă o 

ajute Sanda, cu siguranță Sevastița va 
să răspundă bine.

Din ziua aceea, Sanda și Sevastița au

•’o 
ști

vățat de multe ori împreună. Sevastița făcea 
multe greșeli de ortografie.
Scria substantivele pro
prii cu litere mici, fraze 
fără punctuație, nu folo
sea liniuțele de unire. Ca 
să învețe să scrie corect 
Sanda îi dicta bucăți de 
lectură din carte. La Rusă 
a trebuit să învețe fiecare
literă. La Matematică, înainte de a se apuca 
de rezolvarea problemelor, discutau. Sanda 
a ajutat-o și la celelalte obiecte. ,

Intr’o zi Seyastița a fost ascultată ia gra
matică despre pronumele personal’. Toată 
clasa o asculta cu răsuflarea tăiată. Oare 
cum o să răspundă? Și Sevastița a răspuns 
mai bine ca înainte. A primit nota 3. Nota 
3 nu e mare, dar pentru Sevastița a însem
nat mult. Era prima ei notă 3. Toată 
era veselă, fericită.

Din ziua aceea Sevastița învăța din 
ce mai bine. Primea și note mai bune.

Și
Și 
va

clasa

ce în
Chiar
ajută4. Sanda o 

desigur în curând 
primi și 5.

— Acum înțeleg, 
am zis râzând. In- 
tr’adevăr Sanda are 
mai multe note. No
tele bune 
țiței sunt 
muncii ei.

R.

ale Sevas- 
și rodul

SOREG



Pentru belșugul poporului

r — Vom avea o nouă 
elevă, vesti Sveta Sâro- 
molotnaia, dând buzna, 
în clasă. Eu am și vă- 
zut-o.

— Cum arată ? se 
interesară fetele.

— Așa și așa, și Sve
ta strâmbă din nas.

Noua elevă, Liuda 
Cravciuc, intră încet în 
clasă, se așeză pe un 
loc liber lângă Liuda 
Goponova și se apucă 
îndată să scoată din 
servietă caietele. Liuda 
Goponova îi scrise un bi
lețel, noua vecină i-l 
înapoie, fără măcar să 
se fi uitat la el. Se măr
gini doar să spună:

— Mai bine ai asculta 
ce spune profesoara.

„E o îngâmfată", hotă
rî Liuda. N’am să vor
besc cu ea.

Dar la lecția de Limba 
rusă, când profesoara o 
chemă la tablă pe Vera 
Cuzneț, Liuda nu se putu 
totuși stăpâni și îi șopti 
noii venite:

— Verca o să facă la 
greșeli... ca întotdeauna I 
Ne vom distra de minu
ne.

Intr'adevăr, într‘o 
propoziție scurtă Vera 
făcu trei greșeli.

In clasă se auziră râ
sete. Vera se uită inti
midată la tovarășele ei, 
apoi la tablă. Iși văzu 
Îndată greșelile și înce
pu să le îndrepte-

— De ce râd fetele 
de Vera ? o întrebă Liu
da pe Sveta în pauză.

— Pentrucă e uitucă 
și distrată.

— In clasa în care 
am învățat eu până a- 
cum, nu râdeam de to
varășele care greșeau ci 
le ajutam, observă Liu
da.

— Ia te uită, nici n’a 
venit bine și a început 
să ne dea lecții, pufni 
Sveta.

Liuda nu-i răspunse 
nimic și fugi pe coridor 
după Vera.

— Vera, hai să scri
em împreună dictări, 
îi propuse ea ajungân
d-o din urmă. Vera se 
uită neîncrezătoare la 
noua elevă: „Nu cumva 
s’a apucat și Liuda să- 
și bată joc de ea ?“ De 
aceea îi răspunse nu 
prea binevoitoare:

— Pot să învăț și 
singură

— Firește că poți. 
Dar ești cam distrată. 
Uite, o să învățăm îm
preună cum să fân a- 
tente.

Incepând chiar de a 
doua zi, Liuda îi dictă 
Verei un fragment din 
manualul de literatură. 
Și continuară tot așa 
de două-trei ori pe săp
tămână. Vera începu să
capete la dictare nota 4.

— Ce s’a întâmplat 
cu Vera ? Nu mai face 
greșeli, își spuneau fe
tele nedumerite-

— Mi-a ajutat Liu
da, le răspundea Vera, 
mândră de noua sa pri
etenă.

— De ce nu ne-ai 
spus și nouă despre 
asta ?

— Ce era să spun ? 
se miră Liuda. Am în
vățat împreună și- 
atât.

Nu știu cum, cu totul 
pe nesimțite, Liuda 
Cravciuc ajunsese foar
te folositoare în clasă. 
Și asta nu numai pen
trucă învăța foarte bine 
și era gata întotdeauna 
să explice colegelor ei 
ceea ce nu înțeleseseră. 
Odată, tot detașamen-
tul și-a pus în gând să 
învețe un nou cântec, 
dar ce cântec anume nu 
s’au putut nicidecum 
înțelege.

— Ieri la radio s’a 
transmis un cântec nou. 
Eu îl țin minte, spuse 
Liuda și cântă prima 
strofă. Cântecul era 
vioi și vesel. Le-a plă
cut atât de mult tuturor, 
încât pionierele hotărî- 
ră să-l învețe neapărat. 
Altă dată, Ira Clebano- 
va și Sveta Sâromofot- 
naia au primit sarcina 
să facă pentru o aduna
re macheta canalului 
Volga-Don. Mult timp 
ele n'au reușit să facă 
nimic, iar când s’au du
mirit în sfârșit cum să 
Întocmească frumos ma 
cheta, au văzut că până 
la adunare le rămăsese 
numai o zi.

— N’o să izbutim, 
spuse Ira cu un gest de 
desnădejde.

— Poate o s‘o termi
năm după adunare, 
propuse sfioasă Sveta.

— Ce tot spuneți 
fetelor! se amestecă și 
Liuda în vorbă. N’a 
mai rămas mult de fă
cut. Fiindcă sunteți o- 
bosite, de aceea vi se 
pare că n’o să izbutiți. 
Apucați-vă de vopsit, 
decupați, iar eu o să li
pesc.

Macheta a fost termi- 
nată chiar în seara a- 
ceea Fetele s’au întors 
acasă împreună.

— Când ai venit tu 
în clasa noastră, L'uda, 
spuse Sveta, m’am gân
dit: „E prea tăcută, se 
vede că numai la ea se
gândește. Ce folos poa
te să aducă ea detașa
mentului nostru ?“

— Și când colo, Liu
da s’a dovedit o priete
nă bună, adevărată, 
continuă Ira.

...Acum la mâneca u- 
niformei Liudei Crav
ciuc sunt cusute cu gri
jă două trese de condu
cătoare de detașament. 
După cât se vede, ceea- 
ce i-au spus -Liudei pe 
drum Sveta și cu Ira, a 
fost și părerea întregu
lui detașament. Condu
cătoare de detașament 
a fost aleasă cea mai 
harnică și respectată 
pionieră I

C. CIUMACOV
Orașul Kiev, Școala 

medie de fete W- 94

FAPTA EROICĂ A UNUI OFIȚER COMSOMOLIST
Cu câteva zile înainte de a se îti- 

fahele aniuil 1953, numele ofițerului so
vietic Alexaindir Grigorievici Ivanuș- 
chin a devenit cunoscut în întreaga 
Republică Democrată Germană. Ofițe
rul sovietic a săvârșit o faptă deose
bit de eroică.

...S’a întâmplat în orașul Naum- 
burg. Pe o stradă a izbucnit un incen
diu. Flăcările au cuprins o casă în 
care erau trei copii mici cu marna 
lor. Fără să stea pe gânduri, locote- 
nentul-major Ivanușchlrv, a pătruns în 
casa aprinsă ca o torță, salvând dela 
moarte mama și copiii.

In urma arsurilor 
căpătate în incen
diu, ofițerul sovie
tic a fost Internat 
tntr’un 6ț>iial. Prin
tre numeroșii săi

vizitatori s’a aflat de curând șl pri
mul ministru al R.D. Germane, tov»J 
rășul Otto Grotewohl.

— Am aflat de faipta dumneavoas
tră eroică... Este o mărturie minunată 
a prieteniei dintre popoarele noastra 
-— a spus primul ministru.

— Datoria noastră este de a ajuta 
pe oameni, în primul rând pe copil, 
ori de câte ori este nevoie — a răs
puns Alexandr Grigorievici Ivanuș- 
vhin. Eu sunt comsomolist, educat da 
partiduil comunist.

Tovarășul Otto Grotewohl a urato- 
flțerului sovietic însănătoșire grabni

că și în semn de ro 
cunoștință l-a ofe
rit In dar o mici 
bibliotecă cu cărți 
In limba rusă.

Pentru ca în țara noastră în anul 
1956 să fie 4.600.000 porci, trebue 
să li se asigure acestora, pentru 
hrană, cantități mari de porumb, 
sfeclă, napi și cartofi, făină de fân, 
de lucemă și trifoi. Vor fi organi
zate pășuni artificiale, semănate mal 
ales cu lucemă.

Pentru ca în 1956 să existe 
1.240.000 de cai este necesar să. li 
se asigure hrană bună și îndestulă
toare, grajduri bune. Vor fi înfiin
țate centre pentru creșterea mânji- 
lor.

In țara noastră vor exista 
în anul 1956, 13.800.000 oi. Va fi 
mărit mai ales numărul oilor de 
rasă cu lână fină și semifină.

Pentru ca hrănirea și întreținerea 
oilor să fie îmbunătățite e nevoie de 
pășuni bune și adăpători.
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M'am întâlnit cu fizica
îmi place mult fizica și mai ales electricitatea. 

Adesea caut aplicarea legilor ei în practică.
Intr’o zi, privind întrerupătorul de lumină, 

mi-am zis: „Cum o fi făcut contactul?” Am 
scos întrerupătorul, l-am sucit, i-am învârtit, 
până am auzit deodată pac!... La început am 
rămas nedumerit. Nu știam de ce s’au ars si
guranțele. Mai târziu mi-am dat seama că sco
țând tăblița de ebonit și apoi așezând-o la loc, 
cele două fire care nu erau izolate s’au

' și au făcut scurt circuit.
Pățania asta ne-a făcut să rămânem în 

aceea fără lumină și fără sonerie. A doua 
mina a fost reparată de... altcineva Insă 
ria am s’o repar eu. Acum studiez schema so
neriei 
vreau

atins

seara 
zi lu- 
sone-

electrice pentrucă mâine sau poimâine 
să mă apuc de lucru.

Teodor GEORGESCU
cl. a Vl-a Șc de 7 ani 

Găvana-Pitești
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De opt ori 
de ce

„Un corp cufundat într'un lichid este împins, 
sus, cu o putere egală cu greutatea 
de' corp".

de jos în
lichidului deslocuit

Noaptea învăluia tn 
cu băgare de seamă,

Vom cunoaște 
mai multe

Ca să înțelegem mai bine cum funcționează 
motorul Diesel, am vizitat moara din comuna 
noastră. Tovarășul profesor ne-a explicat la ce 
folosește fiecare piesă In mintea noastră sa 
întipărit mai bine acum fiecare părticică a ace
stui motor și felul cum funcționează.

Această vizită a fost doar începutul. Vom mai 
face asemenea vizite și la fabrici sau uzine din 
raionul și regiunea noastră. In felul acesta vom 
cunoaște tainele fizicii.

Vasul nostru comercial naviga pe Dunăre, 
beznă albia bătrânului fluviu. Nava înainta încet, 
pentrucă în întuneric se putea întâmpla un abordaj sau chiar o ciocnire. 
La proră, marinarul de cart era mimai ochi și urechi.

Deodată liniștea nopții fu întreruptă de glasul marinarului de 
cart, care semnală că în fața navei se ivise un corp plutitor. Curentul 
fluviului împingea cu repeziciune obstacolul în spre noi și ciocnirea n’a 
putut fi evitată. Nava noastră fu lovită din plin și peretele unuia dintre 
compartimentele vasului fu găurit.

Prin spărtură, apa năvăli învolburată în compartimentul navei. Ce 
era de făcut ? Să- oprim șuvoiul apei era cu neputință. Spărtura era 
mare și nu putea fi reparată în scurt timp. îmi dădeam seama ce pri
mejdie ne amenință și am ordonat pe dată să se închidă 
compartimentului inundat.

Vaporul a fost lovit, totuși nu s’a scufundat. De ce? 
fi închis ermetic ușile compartimentului inundat, apa ar 
întreg vasul. Greutatea vasului ar fi ajuns mai mare decât greutatea 
de lichid deslocuit și s’ar fi scufundat. Cantitatea mică de apă care a 
pătruns într'un compartiment nu a îngreuiat aproape deloc vasul. Astfel 
am putut să ne continuăm drumul.

Iată cum a fost salvată viața navei și a echipajului. Spărtura a fost 
în urmă astupată și apa aruncată afară cu pompele...

ermetic ușile

Dacă nu am 
fi pătruns în

C. MIHAIL
comandant de vas

/. De ce, iarna, ori
cât de bine ar fi chi- 
tuită o fereastră totuși 
pătrunde frigul ?

2. De ce ochii noștri 
nu simt frigul ?

.3. De ce ghiața se for
mează numai pe partea 
dinăuntru a ferestrelor?

4. De ce paharele cu 
fațete se sparg mai 
ușor decât cele netede, 
când turnăm in ele apă 
fierbinte?

5. De ce suflăm asupra 
ceaiului fierbinte ca să 
șe răcească?

6. De ce ceainicele e- 
lectrice trebue să fie 
strălucitoare?

7. De ce, după ce ame
stecăm ceaiul din pahar, 
firișoarele de ceai se 
adună in centrul fundu
lui său? Fiind mat grele 
decât apa, s’ar părea că 
sub acțiunea forței cen
trifuge ele ar trebui să 
se lipească de pereții 
paharului.

8. De ce râurile iuti 
îngheață mai târziu de
cât cele domoale?

ajuns laAm vreme

că funinginea este rea

câteva

Acul 
Avem

țevi. Din pricina ei 
căldura dela foc la

la sfârșitul unei curse lungi.

„Conductibilitatea
corpurilor diferă : există corpuri 
bune și corpuri rele conducătoare 
de căldură".

termică a

Cleopatra HOBJITA
Vil-a Fălciu — Bârladcl. a

Eram
Totul mergea bine, când, înainte de a în
cepe un urcuș, zăresc termometrul în scă
dere, iar acul manometrului îmi indica 
același lucru : presiunea in scădere.

— Ce-i asta, tovarășe mecanic ? Presi
unea aburului scade! Cum vom putea 
urca panta ?

— Să micșorez admisia aburului ! zise 
mecanicul, apucând maneta de comandă.

— Mai degrabă cred că s’a depus din 
funingine pe 
atât de greu

nou 
trece 
apă.

Din fizică știam 
conducătoare de căldură, de aceea am și
pus in funcțiune dispozitivul pentru cură
țirea țevilor de funingine. Peste 
minute i-am spus cu bucurie :

— Privește, tovarășe mecanic ! 
manometrului bate spre dreapta, 
acum presiune in cazan !

După puțin timp am ajuns la destinație 
fără întârziere.

Teodora ZAINESCU 
fochistă stahanovistă depoul 
de locomotive „Chivu Stoica"

Pe Gabriel Nicolae și Insurățelu 
Teodor i-am cunoscut la școală, pe co* 
ridor, puțin înainte de a suna de in* 
trare. Discutau cu aprindere:

— La drept vorbind, fizica nu prea 
are aplicații ! susținea Gabriel.

— Cum poți spune asta ?! căuta să-I 
convingă Teodor. N’ai văzut câte ex
periențe interesante facem în labora
tor ? !

— Expericnțele-s experiențe, și a- 
plicațiile-s aplicații ! N’au, după câte 
cred eu, nici... sau aproape nici o le
gătură !

Clinchetul clopoțelului vestea sfârși
tul recreației.

— Uite, acum nu pot să-ți arăt că 
nu-i chiar așa cum spui, dar după 
oră...

— Hai mai bine’n clasă să nu în
târziem ! Știu eu că... dar Gabriel nu-șl 
mai termină fraza începută.

★
Ora de Fizică. In sala laboratorului, 

elevii urmăresc cu atenție explicațiile 
profesoarei despre „Transformarea e- 
nergiei calorice în energie mecanică". 
Cuvintele-i clare se întipăresc bine în 
mintea băieților.

— Umplem un vas cu apă, îl acope
rim și-l punem pe foc. Sub acțiunea 
căldurii, apa începe să fiarbă; forța 
vaporilor, devenind din ce în ce mai 
mare, saltă capacul. Iată o experiență 
simplă care are aplicații numeroase: 
în mașinile cu aburi pistoanele, și o- 
dată cu ele întreaga mașină, sunt 
puse în mișcare prin forța vaporilor.

Se produce energia mecanică. Așa se 
întâmplă la locomotive, la locomobile, 
la turbinele cu aburi.

Privirile lui Teodor se îndreptară 
spre Gabriel, de parcă ar fi vrut să 
spună :

— „Și tu care spuneai că fizica 
n’are aplicații!“

După explicație, elevii au trecut să 
facă experiențe. Să i fi văzut pe tinerii 
fizicieni cu câtă pricepere și îndemâ
nare mânuiau aparatele ! Victor Cara- 
gescu a pus pe tripied un vas cu apă. 
Popescu Florin a dat foc lămpii de 
aragaz, iar Insurățelu Teodor a aco
perit vasul cu un capac pregătit mai 
dinainte.

Peste r'teva minute apa a început 
să fi <> - Tivirile băieților erau ațin
tite vasului.

„Oare vaporii vor fi în stare să 
salte capacul ?“ In laborator era liniș
te. Doar fâsâitul apei din vas se mal 
auzea. Deodată apa începu să clocotea
scă și capacul prinse să salte ușor.

— A reușit I A reușit experiența I 
exclamă cu bucurie Marinescu Vasile.

— Aceasta este forța aburilor de 
care vă vorbeam, își închee lecția to
varășa profesoară.

In recreație, băieții s’au întâlnit din 
nou pe sală. Gabriel se apropie de 
Teodor

— Cred că ai puțină dreptate ! In 
ora aceasta mi-am dat seama că fizica 
are și câteva aplicații, spuse el.

— Cum „câteva"?! repetă Teodor.
— Da, pentru că deabia atunci când 

mă voi convinge, așa cum sptti tu. că 
fizica are multe, multe aplicații voi

— Ca să înțele
gem mat bine cum 
funcționează mo
torul cu aburi din 
fața noastră să 
cercetăm mai în
tâi macheta, le 
oropune Raifura 
Alexandru celor- 

' lalți membri ai 
cercului de meca
nică dela Palatul 
pionierilor. Iosif 
Marin și Belet 
Andrei sunt de a- 
cord. Și cei trei 
prieteni au cerce
tat, piesă cu pie

ii să, motorul.

striga sus și tare: „Teodor are drep
tate !“

Cei doi prieteni din clasa a Vil-a 
dela Liceul de băieți din Buzău, prin- 
zându-se de mână, au fugit apoi in 
curte să se joace.

★
. De atunci au trecut multe zile. In 

orele de clasă și în laborator, Gabr’iel 
Nicolae ascultă cu multă atenție lec
țiile de fizică. El urmărește cu interes 
mai ales când se vorbește despre nu
meroasele anlicații pe care fizica le are 
în v'ața de fiecare zi a omului, în știin
ță și in tehnică.

A. LISEANU

—------- *



Am întrat în clasa a Vl-a. 
Frumoasă clasă! Bănci curate, 
pe pereți hărți desenate de co
pii, ghivece cu mușcate roșii în 
ferestre.

Trebue să fie un detașament 
fruntaș detașamentul clasei a 

«’Vl-a, mă gândeam eu. Și cerce
tând clasa mai cu de-amănuntul, 
am descoperit ceva ciudat. Din- 
tr’un colț al gazetei de perete, o al
bină cu o lăbuță comic ridi
cată în sus îmi făcea semneA 
tainice. M’am dus mai a- 
proape de ea și-iam privit-o cu 
luare aminte:

■— Eu sunt „Alb'na vorbă
reață", mi-a zis ea. Toți șco
larii mă cunosc ; sunt cel mai 
vestit doctor al clasei și a- 
proape fiecare a avut de-a 
face cu mine. Cum aflu că 
unul zace de vreo boală, îl și 
înțep- cu acul meu și pe detă 
se vindecă. Dacă nu-i ajun
ge o înțepătură, îl mai înțep 
o dată. Așa, de pildă, l-am 
lecuit pe Dinu Enache de în
târziat, pe Octav Langa de 
ronțăit semințe, pe Amatei Ania 
de plâns. Văd că nu-i cunoști pe 
pionierii din clasa a VI-a. Buni 
băieți, silitori și inimoși; Lasă că 
nici fetele nu sunt mai prejos 1 
S’o vezi pe Tina Herban, redac
torul gazetei de perete. Când își 
răsucește fără rost vârful codițe
lor înseamnă că ceva nu merge 
bine. Iși frământă mintea și-și 
răsucește codițele și nu se lasă 
până nu încearcă tot ce știe ca 
s’o scoată la capăt. Chiar și a- 
cum e în
binițo în sus și a'.binițo în jos, 
cum să-i împăcăm, cum să-i fa
cem să înțeleagă că aici e în joc 
cinstea detașamentului, nu a cer
cului de Geografie sau Istorie?" 

lntir’adevăr, vorbăreață albină 
mai aveau cei din detașamentul 
V, din clasa a Vl-a 1 Pe toate 

ile știa. Cu ajutorul ei am aflat 
ce plănuiau acum, în preajma

vacantei de primăvară, cercul 
„istoricilor" și cercul .„geografi
lor" și de unde se pornise toată 
tărășenia. Totul începuse dela a- 
nunțul pe care „Ea" (Stela, in- 
struotoarea detașamentului V) .îl 
afișase ieri și care glăsuia ast
fel :

— „Detașamente ! Pregătiți- 
vă din vreme pentru serbarea ce
lor mai interesante și celor mai

Iorgu Hurduc, conducătorul de
tașamentului și Octav Langa. 
Așa aflăm cum au ajuns să se 
oerte cei mai bund prieteni: 
Iorgu și Ștefănel, și cum lucruri
le s’au încurcat și mai rău când 
moș Pișta a desființat tabăra 
„geografilor" și când deasupra 
casei lui Ștefănel s’a poticnit un 
smeu făcut din filele cărții „Via
ta

mare încurcătură : „al-

tematice! De-

lui Roald Amundsen".
Au mai urmat și alte în

tâmplări ciudate care au ve
nit cu repeziciune una după 
alta : liniia pe care erau .scrise 
apele Asiei și care a ajuns 
în mâna profesorului de Geo
grafie, fuga lui Ștefănel la 
Constanța și... Dar toate a- 
cestea le găsiți în carte, unde 
aflați și deslegarea tuturor 
încurcăturilor și, cum spunea 
Tina, vă dați seama care este 
adevărata prietenie. Atunci, o 
să întrebați voi, oare toată is
toria s’a pornit numai 
anunțul dela gazeta de 
rete ?

Mi se pare că el a fost
un prilej în plus pentru cei dintr’a 
Vl-a ca să se convingă ce lucru 
de preț e unitatea într’un colec
tiv și, în cazul de față, cum se 
câștigă un concurs pe detașa
mente.

Ileana POPESCU

dela
pe-

frumoase adunări 
tașamentul fruntaș va fi premiat 
și va 
iască 
cursii 
vară".

Ce se mai plimbau cu imagi
nația „geografii" ! Se și vedeau 
câștigătorii concursului și-și al
cătuiau itinerariul excursiei. Nu 
erau ei cei ma,; tari ? Organizați, 
nu glumă! Cine înființase Punc
tul de Explorare Antarctic, pre
văzut cu telegraf, barometru și 
documente de specialitate? Ei, 
cei din cercul de Geografie: Di
nu Enache, Gyuri Nemeth, Ștefă
nel Vertea și încă vreo câțiva. 
Dar cine era în stare să între
prindă cercetări istorice și arhe
ologice dm cele mai îndepărtate 
epoci, să descopere urme ale exis
tenței unor principi medievali în 
castelul H.uniazilor ? „Istoricii",

avea dreptul să-și alcătu- 
singur ît’nerariul unei ex- 
în timpul vacantei de

Patinatorii dibaci
Se formează două echipe de 

câte 7—8 patinatori care se a- 
șează înapoia unei linii. In fața 
fiecărei echipe se pun 4—5 obsta
cole (lemn, căciulă sau bulgări 
de 'zăpadă) așezate la o distanță 
de 5 m. unul de altul. Fiecare 
echipă are câte un băț îndoit la 
capăt cu care patinatorul trebue 
să conducă printre obstacole o 
minge. La un semnal primii pa-

tinatori din ambele echipe încep 
întrecerea, iar după ce se duc și 
se înapoiază șerpuind mingea 
printre toate obstacolele, predau 
bățul următorului patinator. Câ
știgă echipa care termină mai 
repede.

Dacă unul din patinatori nu a 
ocolit toate obstacolele el trebue 
să se întoarcă și să înceapă în
trecerea dela capăt.

Pionieri și școlari,
In numărul viitor vom publica 
deschiderea „OLIMPIADEI TINE
RILOR FIZICIENI^ organizată de 

gazeta noastră.

doar

Despre felul cum se citește, se scrie și se 
reconstitue o partidă de șah

Ați făcut cunoștință în lecțiile trecute cu denumirea 
câmpurilor de pe tabla de șah £i cu denumirea diverse
lor figuri.

De asemenea ați aflat că o linioară reprezintă mersul 
unei figuri (ex. 7Ng2—c6), că semnul : sau x înseamnă 
Luarea, bătaia unei piese (ex. Ta7 : g7), că un plus în
seamnă „șah" (ex. Da3—f3-|-), că un dublu plus (++). 
înseamnă dublu șah și că semnul =£ înseamnă mat.

In afară de aceste semne, pentru a cunoaște bine 
„ortografia” șahului, trebue însă să mai învățăm câteva.

Dacă, de exemplu, după o mutare vom vedea semnul 
exclamării (!), vom ști că acea mutare a fost bună 
(ex. 12... Cg81). Dacă vom vedea uneori două semne de 
exclamare (1 1) asta înseamnă că mutarea a fost foarte 
bună (ex. Ra7 : a 8 1 !).

Se poate însă întâmpla ca uneori în urma unei mutări 
să se pună un semn de întrebare (?). Adică mutarea a 
fost slabă. (Ex. 32... Dgl?), iar două semne de întrebare 
(? ?) arată că s'a făcut o greșeală gravă.

Uneori vom întâlni și semnul oo , adică mutare in
diferentă, fără importanță.

Cu semnul 0—0 se notează rocada mică iar cu 0—0—0 
rocada mare.

Și acum, odată ce cunoaștem tot alfabetul șahului, să 
încercăm a nota, a citi și a reface după cele scrise, două 
scurte partide de șah.

I. 1. e2—e4, e7—e5, 2. Cgl—f3, d7—d6 3. Nfl—c4,
Nc8—g4 4. Cbl—c3, h7—h6?. 5. Cf3 : e5 1 1, Ng4 : dl ? 
6. Nc 1 : f7, Re8—e7, 7. Cc3—d5 sau cu notarea prescur
tată : 1. e4e5, 2. Cf3d6, 3. Nc4Ng4, 4. Cc3h6?, 5.
C :e5 11 N : dl, 6. N : f7-ț-Re7. 7. Cd5 =f?

II. 1. d2—d4, d7—d5 2. c2—c4, cf8—f6 ?, 3. e2—e3, 
a7—a6? 4. Cgl—f3, d5:c4? 5 Nfl :c4, Nf8—g4?6. Cf8— 
e5, Ng4—h5 1 7. Ddl:h5!l, Cf6:h5, 8. Nc4:f7 =£ sau pre
scurtat :

1. d6 d5, 2. c4 cf6?, 3. e3 a6, 4. Cf3 d : c4 ?, 5. N : c4 
Ng4?, 6. Ce5 Nh5 ! 7. D:h5 11 C:h5 8. N : f7 #=

Temă.
Deschideți o revistă sau o carte oarecare de șah și 

faceți exerciții de citire și reconstituire pe tabla de șah 
a partidelor citite.’

(Să treceți peste cele notate în paranteze).
1

întâmplările acestea și altele în legă
tură cu acest băiat le puteți vedea in fil
mul „Aventurile lai Alioșa Ptițân",

iși formează caracterul

Alioșa Ptițân inca nu este pionier, 
dar visează să poarte cravata roșie. El 
învață bine și este ascultător. Dar e 
foarte distrat. In timpul lecției scoate 
din ghiozdan un ghem de ață. începe 
să râdă și să vorbească. Olga Vasi- 
lievria îl mustră. Alioșa dă vida pe bu
nica, spunând că ea îi pregătește 
ghiozdanul. .

— De ce nu ți-l pregătești singur? 
Fii mai independent! îi spune Olga 
Vasilievna.

Profesorul, la rândul său, îl sfătuieș
te pe Alioșa să-și ducă singur până la 
capăt orice lucru început.

Și iată-l pe Alioșa Ptițân pus la în
cercare : el se oferă să arate Moscova 
unei bunicuțe și nepoatei sale care sunt 
în treacăt prin Capitală. Dar ce să 
facă ? Este așteptat la patinoar !

El iși aduce aminte că un lucru în
ceput trebue dus până la capăt. Alioșa 
rămâne cu cei doi oaspeți.
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