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începeți de pe acum pregătirile pentru examene!

N'o să se

Poveste fără cuvinte

gaturile dintre ele, asemănările, 
deosebirile Facem tocmai ca un 
alpinist care, ajuns în vârful 
muntelui, cuprinde de sus cu

întrebare dintr’o 
care n’o învăța-

mai repete...

Nicăieri pe lume nu s’a aflat 
vreun meșteșugar care să facă o 
căruță dintr’o dată. Și nici n'o 
să se afle vreodată. Orice mește
șugar, când se apucă de asemenea treabă, cio
plește mai întâi lemnăria : părțile susținătoare 
ale osiilor, jugul, obezile roților. Apoi întoc
mește fierăria. Numai după aceea el încheie că
ruța, ajustând pe ici pe colea acele părți care nu 
se prea potrivesc.

Cam același lucru se întâmplă și cu asimila
rea cunoștințelor. Intr’un pătrar, sau intr’un an 
școlar căpătăm dela fiecare materie o mulțime 
de cunoștințe. Dar aceste cunoștințe se însușesc 
în mod treptat, nu le putem învăța pe toate din
tr’o dată. Când trecem dela o lecție la alta, sau 
dela im capitol la altul, e firesc ca unele lu
cruri învățate mai înainte să dispară de pe pri
mul plan al conștiinței noastre. Aceasta se în
tâmplă fiindcă cunoștințele sunt izolate în min
tea noastră, nu sunt legate intre ele. Cunoaștem 
părțile, dar trebuie să cunoaștem și întregul. Iar 
ca să cunoaștem întregul trebuie să recapitulăm 
materia

A recapitula nu înseamnă nici decum a repeta. 
E drept că se revine asupra lecțiilor învățate, 
dar sub o aliă formă. Nu se mai insistă asupra 
amănuntelor, ci se fixează ideile principale, le-

A. HOLLINGER
Prof emerit al R.P R.

Institutul Pedagogic București

privirea tot drumul parcurs.
Ceea ce asigură succesul recapitulării este ca 

ea să fie făcută după un plan, care diferă dela 
o materie la alta. In nici un caz nu poate fi 
vorba de a reciti manualul cuvânt cu cuvânt. De 
un mare folos sunt rezumatele și.mai ales sche
mele. La Geometrie, de pildă, la capitolul „Pa
trulatere", se poate face o schemă în felul ur
mător : Patrulaterele se împart în concave și 
convexe. Un patrulater convex poate fi : 1) oare
care, 2) trapez, 3) paralelogram. In dreptul fie
cărei figuri se scrie prescurtat care sunt pro
prietățile ei caracteristice și se indică pe ce se 
bazează demonstrația. Scheme asemănătoare se 
pot face și la Istorie, unde se trec evenimentele 
principale, legile care le guvernează.

Esențialul în această problemă este să nu 
losim scheme gata făcute de alții, ci să ni le 
tocmim singuri.

O recapitulare bine făcută sistematizează 
noștințele. Ea este o încheiere a unei perioade 
de muncă și îți dă o bază solidă de plecare spre 
a cuceri noi cunoștințe.

Cum a scăpat Radu
de nota 2 Anul trecut, când colegii 

mei se pregăteau intens 
pentru examene și repetau 
temeinic materia, eu îi pri
veam nepăsător și mă o- 
cupam mai mult de joacă .

— Ce să-mi pierd eu vre
mea cu recapitularea! îmi 
ziceam. Doar mai e destul 
timp până la examene!

Când mai rămăseseră 
abia două săptămâni până 
la sfârșitul anului școlar, 
m’am gândit că ar fi bine 
să mă apuc și eu de repe
tarea materiei. Dar când 
s’o mai repet? Am frun
zărit în grabă manualele și 
atât.

Când am tras biletul la 
examenul de Fizică, mi-a

căzut O 
lecție pe 
sem prea bine în timpul a- 
nului, și ; 
mașini cu 
știut să răspund și 
rămas corijent. La fel mi 
s’a întâmplat 
matică.

Anul acesta 
tâmplarea de 
să nu se mai 
tem aproape de sfârșitul 
pătrarului al III-lea, dar 
eu am început încă de 
mult recapitularea mate
riilor.

Mate

cam

câte 
pen-

ca în
trecut

Mircea BOR1ȚCHI
Școala de 7 ani nr. 5

vreau
anul

repete Sun-

Petru HOMORODEANU 
cl. a Vila A

Școala de 10 ani O. M.
Hunedoara

anume: „Primele 
i aburi”. N’am 

am

și la

mă ia:

★

Da i examenul pe drum /'

Trec vreo două ceasuri pline 
Zice: „Pentru azi ajunge. < 
Sapca'n cap și. după mine. 
Să te văd acum la minge I"— „Pentru mâine-avem Pătratul 

Temele să-ți faci mata P
.Zăbovești ?! E ora șapteI 

„La gimnastică îți spun !~

După masă n’ar fi bine 
Să bat mingea nițeluș ? 
Insă el: „Ba se cuvine 
Să ne odihnim acuș t“

Sunt în oră. Geografia.
Un scatiu la geam s’arată...
Dar priețenu-mi, de colo:

„Sst. privirile la hartă!“

Ne culcăm, că nu-i rău sfatul.
...După care, iar

Seara pela ora zece, 
Stinge becu’n dormitor ■

— „Nu jucăm un șah acum ?“ — „Vezi tu ziua cum se trece ?
— „Hm, prietene, mă iartă și-acuma, somn ușori

Al. Ovidiu ZOTTA ||

Un prețios ajutor în recapitularea materiei pentru examene vă suni 
experiențele. Folosiți cât mai mult laboratorul școlii voastre. e------------ * *-------------

Modificare în plan
„Dela 7,30 — 8,30 repetarea 

lecțiilor din urmă”, scrie în 
noua rubrică pe care am a- 
dăugat-o în planul meu zilnic. 
Așa că în fiecare seară, după 
ce îmi termin lecțiile pentru a 
doua zi, mă apuc să repet 
o parte din materia indicată 
tru examen.

La Limba rusă am fost 
slab încă dela începutul anului, -

iar unele lecții nu le-am înțeles 
prea bine. De lucrul acesta mi-am 
dat seama mai ales acum, când 
am început să recapitulez mate
ria. De aceea, tot ce nu-mi este 
clar caut să lămuresc cât mai 
bine.

Dimineața, somnu-i dulce, 
Tare nu m’ași da sculat! 
— „Somnorosule, ajunge, 
„Nu mai lenevi in pai I"

Mi e prieten bun, dealtfel... 
Uite, iar începe-acum :

KJUU

Scrim... citim.. Temele-s gata.

Bine zici, deloc nu strică 
Să mai repetăm puțin ’ 

luăm gramatica îndată. 
Deia capăt s’o citim...
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Consfătuirea pe țară cu fruntași în cultura 
porumbului, cartofului și sfeclei de zahăr

trebuie să-l iubești, pentrUcă dacă nu-I 
iubești tânjește ca un copil pe care 
nu-l fubește mama".

Cuvintele vorbitorilor îți des vă lu ie 
tot „secretul!" roadelor îmbelșugate. 
Ascuîtându-1 pe tovarășul Iordache 
Spirea, afli cum a reușit el să facă să 
crească porumbul „ca în povești", rea
lizând 3.200 kg. porumb boabe Ia hec
tar. De asemenea poți afla cum a obți
nut pe pământul său Vass Adalbert 
recolta record de 48.800 kg. cartofi la 
hectar; cum a recoltat Cosma Nicolae 
32.800 kg. sfeclă de zahăr la hectari 

Ca să înțelegeți ce importanță 
aceste recolte

„Am jumătate de 
sută de ani și nici 
prin cap nu mi-ar 
fi trecut că astăzi, 
în fața condu
cător lor Republicii 
Populare Române, 
voi fi ascultat des
pre felul cum 
ml-am dus munca 
în gospodăria mea 
individuală".

Cuvintele acestea 
le-a rostit țăranul 
muncitor Rodenciuc 
Toader, din comu
na Pătrăuți, raionul! 
Suceava, dela tri

pe țară cu fruntașii
’, cartofului și

Pop Mafiei, 
colectivist, din 
comuna Sălsag, 
raionul Cehul 
Silvaniel.

buna Consfătuirii _ ,. 
în cultura porumbului, ______ ¥.
sfeclei de zahăr. Și, împreună cu tova
rășul Rodenciuc, erau in sala Consiliu
lui de Miniștri al R.P.R., unde se ținea 
Consfătuirea, zeci de țărani muncitori, 
veniți din toate colțurile țării. In dimi
neața zilei de 5 Martie, ei s’au întâlnit 
aici CU conducătorii partidului și gu
vernului nostru. _

Deschizând Consfătuirea, tovarășul 
Gheorghe Apostol, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministru al A- 
griculturii șl Silviculturii, a urat parti- 
cipanților spor la------ -  -----"
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Tânăra frun
tașă Vancea l'i- 
liana dela G.A C.

Cara-

muncă și a arătat că 
această consfătui
re a fost organi
zată „pentru a 
cunoaște pe' ccl 
care, îmbinând pri
ceperea cu hărni
cia, știința înainta
tă cu practica în
delungată a munci
lor agricole, au ob
ținut recolte boga
te", pentru răspân
direa experienței 
lor preț’oase. astfel 
ca ea să slujească 
al agriculturii.

au 
neobișnuite, obținute 

prin aplicarea con
știincioasă a me
todelor înaintate, 
ascultați cele spu
se de tovarășul 
Stoica Gh. Oprea, 
țăran muncitor din 
comuna Căllnești, 
regiunea Pitești: 
„...eu am realizat 
o producție de 
peste 4.000 kg. po
rumb boabe la 
hectar, tar cei care 
nu și-au lucrat

,./. L. 
giale".

avântului
Țăranii 

munca lor, despre pământul pe care-1 
muncesc de-atâția ani și simțeau că 
sunt într’o familie dragă, in familia 
unită a clasei muncitoare și a țără
nimii muncitoare.

Din discuțiile țăranilor muncitori a 
reieșit limpede că, la obținerea unor 
recolte bogate de pe pământurile gos
podăriilor colective sau individuale, de 
o importantă hotărîtoare a fost ajuto
rul statului: tractoarele, mașinile șl 
uneltele agricole, prețioasele îndrumări 
agrotehnice. Iar dragostea de muncă, 
ce l-a însuflețit, a zugrăvit-o minunat 
țăranul muncitor Szabadas Pavel când 
a spus : „ca să cultivi bine pământul,

puternic
muncitori vorbeau despre

Popa Ion, co
lectivist. din sa
tul Pricaz, raio
nul Orăștie.

bine pământul numai 600—800 kg? la 
hectar". Socotiți cât de mari vor fi re
coltele, cât de multe cereale, sfeclă 
de zahăr și cartofi vom avea, când 
top țăranii muncitori vor lucra pă
mântul ca șl fruntașij întruniți la 
Consfătuire!

. Participants notau vorbele tovară
șilor tor veniți din toate colțurile tă
rii, își împărtășeau experiențele și me
todele, discutau îndelung cu conducă
torii țării, cu savanți și muncitori. Ei 
simțeau în fiecare clipă dragostea po
porului pentru cei mai buni muncitori 
ai pământului. Ca semn de recuno
ștință și prețuire, numeroși țărani 
muncitori, muncitori și tehnicieni d n 
domeniul agriculturii au fost decorați 

cu „Ordinul Mun
cii".

La sfârșitul Con
sfătuirii, 
panții au 
tovarășilor 
întreaga 
înflăcărată 
mare la lupta pen
tru îndeplinirea 
sarcinilor trasate 
de partid și gu
vern privind dez
voltarea agricul
turii.

Țăranul mun
citor Lucescu 
Hie, de la G.A .C. 
„Flamura Ro
șie".

partici- 
adresat 

lor din 
tară, o 

che-

Film colorat, o producție 1953 a studioului 
cinematografic Mosfilm. Scenariul de M. Volpin 

și N. Erdmann, regisor C. Iudln
*

Undeva la hotarele 
patriei sovietice se în
tinde un ținut străbătut 
de munți înalț! și stân- 
coși, de câmpii mlăști- 

• noase. Pe potecile în
guste ale munților, prin
tre trestiile dese ale 
mlaștinii, cu greu poate 
răzbate picior de om. 
De câtăva vreme prin 
aceste locuri âu început 
să apară călători cam 
ciudați, chipurile făcând 
parte dintr’o expediție 
arheologică. Aceștia nu 
sunt altceva decât spi
oni care, folosindu-se de 
banda lui Ismail-bec, vor 
să treacă granița în 
Uniunea Sovietică. Pen
tru a-și ajunge scopul, 
ei asmut bandiții împo
triva pichetului de grăni
ceri... lată-i acum pe gră
nicerii sovietici față în 
față cu banda lui lsmail. 
bec. Mlaștina răsună de 
împușcături. In dispera-

?
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cuIată tin grup de copii fucându-se 
nitori în fala palatului Tien An Men.

In fiecare an, primăvara se re
varsă peste fire, luminoasă și caldă, 
înveșmântând livezile, pădurea și 
lunca în haină verde sau smălțuită. 
Primăvara se taie brazdă jn pă
mântul reavăn și se seamănă boa
bele aurii ale belșugului. Primăvara 
întinerește natura, aducând cu ea 
gingășia și prospețimea florilor, 
zumzetul albinelor și hârjoana miei
lor pe câmp.

Oamenii de pretutindeni iubesc 
primăvara. Ei o întâmpină în chi
puri deosebite, dar cu aceeași bucu
rie. La poporul chinez există _ un 
vechi și minunat obicei: ca sosirea 
primăverii să fie sărbătorită prin- 
tr’un festival. Un festival al între
gului popor. Anul acesta, „Festiva- 
*-‘l primăverii" din China a început

poc-

la 3 Februarie și a ținut 
două săptămâni. In cinstea 
lui, orașele Chinei au fost 
împodobite ca în basme. 
Eșarfe multicolore de mă
tase fâlfâiau pe clădiri și 
mii de oameni veseli furni
cau pe străzi, urându-și u- 
nul altuia „Un festival al 
primăverii fericit!"

In toate zilele festivalu
lui, teatrele au fost pline 
de spectatori. La sate s’au 
organizat serbări câmpe
nești cu muzică și dan
suri, serbări la care au par.

ticipat și artiști din Pekin. In cartie
rul Ciangtin din capitala Chinei, s'a 
organizat un bâlci tradițional, prin 
care s’au perindat mii de locuitori 
ai Pekinului și mai ales copii. Ore 
întregi ei nu se mai saturau să ad
mire frumoasele programe artistice 
ce se desfășurau pe estrade și mă- 
iestreie exerciții ale acrobaților. 
Ziua, baloane de toate culorile se 
înălțau ușoare în văzduh, iar seara, 
până târziu, străzile se luminau 
feeric sub focul artificiilor.

Zilele minunate ale „Festivalului 
primăverii" din Repubica Populară 
Chineză s’au scurs în cântece, dan
suri și veselie.

★

rea luptei bandiții în
cearcă să dea foc păpu- 
rișului. Flăcările dogo
ritoare cuprind câmpia, 
trestiile trosnesc. Cre
zând că va putea folosi 
învălmășeala iscată, u- 
nu! din spioni caută să 
pătrundă pe teritoriul so
vietic. Plină de peri
peții este înfrângerea 
tâlharilor lui Ismail-bec, 
urmărirea și prinderea 
spionului.

Chiar cele mai dibace 
travestiri ale dușmanu
lui n’au putut înșela vi
gilența grănicerilor so
vietici. Fie că dușmanul 
s’a ascuns sub înfățișa
rea unui arheolog, fie 
sub aceea a unui bătrân 
„nevinovat", până la ur
mă el a fost doborît de 
apărătorii graniței so
vietice.

Din film se desprind 
cu putere chipurile mi
nunate ale grănicerilor 
sovietici. Ne rămân în 
minte atâtea chipuri 
dragi, tineri care știu 
să râdă și să glumească, 
dar înflăcărați de cel 
mai fierbinte patriotism. 
Crescuți de Komsomol,

moarte.

ei sunt plini de curaj, de 
îndrăzneală, nu se tem 
niciodată de

Viața lor pe graniță
este bogată — învață, 
muncesc, își însușesc in
strucția.

Nu-s deloc ușoare e- 
xercițiile de călărie, nu-l 
ușor să sari peste ob
stacole, să-țî strunești 
bine calul! Cunoscut în 
tot pichetul este însă 
calul sergentului Cule- 
șov. Cu multă răbdare 
ostașul sovietic și-a în
vățat calul să-i asculte 
cuvântul. Când i se spu
ne: Orlic acasă'*, poți 
fi sigur că, oriunde s’ar 
afla, calul o pornește 
spre pichet. Sub privi-» 
rile încordate ale spec
tatorilor se desfășoară 
multe întâmplări legate 
de Orlic.

Când 
mul îți 
desparți
Culeșov și de bunul său 
prieten, de locotenentul- 
major Lunin. Duci cu 
tine imaginea grăniceru
lui sovietic care, scru
tând zările albastre, stă 
de veghe, pentru ca po
porul să poată munci 
fără grijă.

B. CARAGIALE

se termină fii- 
pare rău că te 

de sergentul

Cei mai buni hocheiști 
din lume

Doi copil au ținut să se fotografieze ținând In mâini rozetele-mo- 
fișcă pe. care. le-au cumpărat. la bâlciul din Cian^ți^

In ziua de 7 Martie. în orașul Stockholm a avut Iod 
întâlnirea finală din cadrul campionatelor mon
diale de hochei pe ghiață, pe anul 1954. 
Timp de zece zile, cele mai puternice echipe de 
hochei din lume s’au întâlnit pe terenul de ghiață 
din capitala Suediei șl au luptat pentru titlul de 
campioană mondială.

întâlnirea dela 7 Martie dintre echipa sovietică șl 
cea canadiană trebuia să arate care sunt cei mal 
buni hocheiști din lume. 18.000 de spectatori ur
măreau cu emoție jocul. Primul puc în poarta ca
nadienilor! Al doilea! Al treilea!... La sfârșitul 
matchului scorul era de 7—2 în favoarea hocheiștl- 
lor sovietici..

In sunetele Imnului Uniunii Sovietice și în aplau
zele miilor de spectatori, 
s’a înăițat deasupra sta------i
dionului steagul roșu al —' 1
U.R.S.S. Hocheiștii sovie
tici, cei mai buni din lume, 
au primit cupa de cam
pioni și medalii de aur.

<
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Ajutorul nostru
In comuna Talpoș. comună care se găsește într’o margine a raionu

lui Salonta, toți oamenii au pornii cu râvnă la treburile de primăvară: 
sădesc puteli și curată pomi, repară unelte, ară. însămânțează .

La aceste munci iau parte și pionierii dela școala din comună. Ei 
ne-au scris de curând desp e felul în cure își ajută părinții, bunicii, frații 
mai mari. Publicăm mai jos câteva din aceste scrisori.

Am învățat cum funcționează semănătoarea

In fiecare zi aproape, ies pe câmp și 
mă bucur tare mult când văd cum apa 
își face loc tot mai adânc în scoarța 
pământului și pământul se sbicește. 
Tata mi-a spus că peste câteva zile În
cepe la noi semănatul de primăvară. 
Mie îmi pare foarte bine, fiindcă în a- 
nul acesta îl voi putea ajuta și eu. Să 
vă spun de ce: de curând, fratele meu

mai mare m’a învățat cum funcționea
ză o semănătoare. Acum știu că semă
nătoarea are mal multe părți și le pot 
deosebi unele de altele: coșul de se
mințe, o mașinărie tare complicată 
pentru împărțirea semințelor în tubu
rile conducătoare, brăzdare, osia cu ro
țile, cârma șl scheletul de fier pe care 
se sprijină toate aceste părți. Mi-a a- 
rătat apoi șl cum se mânuiește cârma. 
Eu a>m stat și m’am socotit cu ce-l pot 
ajuta tatei la semănat și iată la ce mă 
gândesc: voi merge în urmă și voi su
praveghea cum funcționează tuburile 
ca să nu se risipească nici o sămânță!

Gheorghe FRENȚ
cl. a Vil-a

La crescătoria de oi a colectivei
Tata lucrează de mat mult 

timp la crescătoria de o! a 
colectivei noastre. Acolo are 
întotdeauna mult de lucru, 
fiindcă crescătoria numără cu 
totul 300 de ol Dar mat cu 
seamă în timpul ierni1 tata 
a avut muită treabă. Așa că 
m’am hotărît ca în timpul 
meu liber să-l ajut șt să aflu

astfel cât mal multe lucruri despre creșterea 
oilor. De atunci, mai în fiecare după amiază mă 
duc la crescătorie. Tata m’a învățat mal întâi 
cu.m se prepară nutrețurile și de câtă hrană are 
nevoie o oaie. După ce oile mănâncă eu le duc 
la a>pă îngrijesc cu mult drag ode, mai cu sea
mă acum că avem și vreo 250 de miei. Sunt așa 
de micuți și frumoși I Am să-t rog pe tata să mă 
lase să îngrijesc eu singur câțiva miei.

Saveta BALAJ
cl. a VU-a

Ce voi lucra în grădină
Eu m’am gândit ca in timpul liber să-mi ajut 

cât mai mult părinții la lucru Și iată ce vreau 
să fac: am observat că pe pomii din grădina 
noastră au ieșit ki Iveală o sumedenie de omizi. 
Eu am și început să le culeg cu mâna pe toate, 
înainte de a apuca să strice mugurii florilor și 
frunzelor. Apoi m’am hotărît să mai sădesc ră
saduri de roșii, ardei, vinele, varză și altele. Eu 
voi planta multe răsaduri, le voi îngriji și uda 
în lot timpul creșterii lor. Intr'un caiet îmi voi 
trece însemnări cu privire la desvoltarea lor. 
Vrem ca în acest an grădina noastră să ro
dească cât mai bogat.

Pavel VIDICAN
cl. a VU-a

Cum îngrijesc 
eu mânjii

Mie îmi plac foarte mult ani
malele mici, șl dintre ele mal 
ales mânjii. De aceea, de multe 
ori după ce îmi termin lecțiile 
alerg la gospodărie și dau de 
mâncare Ia toți mânjii. Dar fra
tele meu, care lucrează la graj
duri, mi-a spus că numai mân
carea nu ajunge pentru ca să 
crească mari și frumoși. Ei tre

buie să fie și curați. Mi-a arătat 
apoi cum se țesală mânjii, cum 
se scoate gunoiul din grajd și 
unde se aruncă. De atunci eu îl 
țesăl cu multă grijă și le fac 
curat Vrem să crească niște cai 
frumoși și puternici !

Ștefan GULER
cl a V-a

Câte lucruri minunate nu înveți la Fizică! Câte 
fenomene nu ți le explici cunoscând legile și prin
cipiile de bază din mecanică, electricitate, din căl
dură sau optică. Capul mobil al unui strung se ro
tește cu ajutorul unui sistem de roți dințate. Trans
misia forțelor prin roți dințate este un principiu de 
fizică. Mișcarea de rotație a electromotorului prin- 
tr’un mecanism special este transformată în miș
carea de dute-vino a mesei rabotezei. Iată alt prin
cipiu de fizică. Când mecanicul ascute o piesă la 
piatra de polizor, datorită vitezei mari piatra se 
înroșește. Frecarea dintre piatră și cuțit este un alt 
fenomen din fizică...

Dar credeți oare că numai aceste lucruri se pot 
observa într’un atelier mecanic? Desigur că nu.

:vii clasei a VI l-a dela Școala de 7 ani nr. 3 
din București care, în dorința de a rezolva toate 
problemele Olimpiadei Tinerilor Fizicieni, au vizitat 
atelierul Cooperativei „Progresul MetaTurgic”, 
v’ar putea povesti o sumedenie de lucruri care mai 
de care mai interesante...

— In fiecare colțișor al atelierului te poți în
tâlni cu Fizica... v’ar spune Radu Constantin. Elec
tromotoarele mașinilor uneltej bormașinile, men
ghina, scripetele; toate se găsesc într’un atelier me
canic și toate au la bază fie un principiu fie o lege 
sau un fenomen din Fizică.

La fel v’ar spune și Gheorghe Bucur sau Brăi- 
leanu Grigore, ca și oricare elev din clasa a VH-a

nr. 3... Ei au înțeles din vizita făcută cât 
de folositoare sunt cunoștințele de fizică pe care 
le capătă la școală.

i odată cu această vizită în atelierul mecanic, 
el au rezolvat ultima problemă a Olimpiadei Tine
rilor Fizicieni putând asffel să le trimită pe toate

☆cât mai curând redacției.

In multe unități din Ploești, pionierii se plângeau că adună
rile lor de 
și lipseau 
reau să le 
cau deloc 
cum le-ar

grupă nu sunt interesante. Din această pricină ei 
destul de des iar cei care veneau la adunări se zo~ 
termine cât mai repede. Multi pionieri nu se tmpă- 
cu felul în care se țineau adunările și se gândeau 
putea face mai atrăgătoare. Pe măsură ce vremea 

trecea, lucrurile începeau să se înfirtpe...

1) Intr’o sală luminoasă, a Școlii elementare de băieți 
nr. 8, pionierii din grupa l-a, detașamentul 4, lucrează 
perii de ghete.

— „Am învățat să lucrăm perii în orele de luoru ma
nual” — spun pionierii. Dar pentrucă voiam să le dă- 
ruim mamelor noastre de 8 Martie, am hotărît să lucrăm 
într’o adunare de grupă. Și munca a avut mult spor“.

2) — „La viitoarea adunare, vom invita o grupă de 
pionieri din unitatea nr. 4, ca să le arătăm cum se coase” 
— și-au propus pionierele grupei a Il-a din detașamen
tul 5, unitatea 3.

— Pânza se ține așa : acul se prinde cu două degete 
și se împinge ușor înainte cu degetul mijlociu... Pionierii 
privesc cu atenție. încă două-trei adunări de felul acesta 
șl meșteșugul cusutului va fi deprins. -

3) Examenele se apropie. In afară de faptul că învață 
mai temeinic, pionierele din grupa a IlI-a, detașamentul 
6, unitatea 3 au hotărît ca într’o adunare de grupă să a- 
ranjeze colțul: „Să ne pregătim pentru examene”. Acum 
pionierele pun pe perete cutia pentru întrebări și o ga
zetă la care se vor afișa răspunsurile.

4) „După masă vom merge să vedem filmul documen
tar : „Africa” — și-au propus într’o adunare pionierele 
din grupa a Il-a, detașamentul 1, unitatea 8. Aceasta ne 
va ajuta să ne îmbogățim cunoștințele”.

5) — „Noi vă vom spune povești, iar voi ne veți vorbi 
despre ce învățați la grădiniță” — spun pionierele din 
grupele 1-a și a Il-a, detașamentul 2, dela Școala elemen
tară de fete nr. 2. In adunarea de grupă ele au hotărît să 
meargă la grădinița de copii de lângă școala lor.

6) „In curând păsările vor sosi și pe la noi. Să le pre
gătim niște căsuțe frumoase și trainice”, au hotărît pio
nierii grupei l-a, din detașamentul 9, unitatea 19. Acum, 
atelierul de tâmplărie răsună de sgomotul fierăstrăului, 
al ciocanului și de glasurile voioase ale pionierilor.

Astfel de adunări de grupă țin acum pionierii din Plo
ești. Dacă vor continua tot așa, pionierii n'o să mai lip
sească șl se vor putea realiza lucruri interesante.
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E mândru! Are culorile curcubeului și ține 
evantai

Prieten al holdelor si are in nume „Aur".
Pasăre răpitoare, dar folositoare. E un ade- 
vânător al șoarecilor.
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avea in mana

Numele marelui scriitor rus Nico
lai Vasilievici Gogol, dela nașterea 
căruia se împlinesc 145 de am, este 
de mult cunoscut lumii întregi. Po
vestiri ca : „Serile in sat la Dican- 
ca", ,.Taras Bulba", sau piese ca 
„Revizorul", sunt opere asupra că
rora noi ne-am aplecat cu dragoste 
de nenumărate ori.

Gogol a fost un scriitor care a 
știut să-și îndrepte ascuțișul conde
iului împotriva nedreptelor orânduiri 
ale vremii sale. El se ridică împo
triva instituțiilor țariste, a autorită
ților din acea vreme. Astfel, în po
vestirea „Mantaua" din care repro
ducem mat jos un fragment, Gogol 
descrie traiul amant șt chinuit al 
unui mic funcționar pe nume Acachi 
Acachievici Bașmacichin.

t a u a
Fragmente

jumă-
pentru

cealaltă 
celelalte

o..Așa dar, 
tate din suma ce-i trebuia 
manta. Dar de,unde să ia 
jumătate ? De unde să ia 
patruzeci de ruble ? Se gândi cat 
se gândi și hotărî că va trebui să-și 
micșoreze, cel puțin pe timp de un 
an, cheltuielile obișnuite pentru în
treținere : să nu mai bea ceai seara; 
să nu mai aprindă lumânări, iar 
dacă va avea cumva treabă, să se 
ducă în odaia gazdei și să lucreze 
la lumânarea ei ; atunci când va 
umbla pe stradă să calce cât se 
poate de ușor și cu băgare de 
seamă pe pietre și pe lespezi, mer
gând aproape în vârful picioarelor, 
ca să nu rupă tălpile prea repede ; 
să dea spălătoresei cât mai rar 
rufele la spălat și pentru ca ele 
să nu se înnegrească prea repede, 
să le scoată cum se întoarce acasă 
și să-și pună un halat de bumbac, 
foarte vechi, pe care până și vre
mea îl cruțase. Trebuie să spunem 
adevărul, că la început i a venit 
cam greu să se obișnuiască cu ase
menea lipsuri, dar încetul cu înce
tul se deprinse de bine de rău și 
lucrurile începură să meargă stru
nă. Se deprinsese chiar să nu mai 
mănânce deloc seara, in schimb își 
hrănea sufletul visând la viitoarea 
lui manta. De atunci viața parcă 
ii devenise mai plină ca și cum s’ar 
fi însurat, ca și cum ar mai fi fost 
cineva lângă el, ca și cum o tova
rășă plăcută s’ar fi 
bată alături de el 
această prietenă nu 
aceeași manta bine 
căptușeală trainică.
mai vioi, mai hotărît, 
care și-a găsit un scop în viață.

învoit să stră- 
calea vieții și 
era alta decât 
vătuită și cu 
Deveni parcă 

ca lin om

Acachi Acachievici reușește să-și 
atingă scopul Dar mantaua cea 
nouă îi e furată de niște răufăcă
tori Disperat, se adresează unei 
..persoane însemnate" pe care o 
roagă să intervină spre a i se găsi 
mantaua, lată cum îl primește 
această „persoană însemnată" :

- Ce dorești ? întrebă el cu glas 
sec și ferm, pe care și-l studiase 
acasă, la el in odaie, in fața oglin
zii cu o săptămână înainte de a fi 
primit postul actual și gradul de 
general. Acachi Acachievici simțise

încă dinainte cum îl cuprinde o sfi
ală firească ; se cam fâstâci și pe 
cât putu să-și deslege limba îl 
lămuri, adăugând mai des chiar de
cât altădată cuvântul „asta", că a 
avut o manta nou-nouță, de care a 
fost jefuit în chip neomenesc, și că 
i se adresează iui să intervină îti- 
tr’un fel sau altul, să intre în cores
pondență cu domnul oberpolitmei- 
ster sau cu altcineva, ca să-i gă
sească mantaua. Nu se știe din ce 
motive, purtarea lui Acachi Aca
chievici i se păru generalului prea 
familiară.

— Ce-i cu dumneata, stimate 
domn ? urmă el tăios. Ce nu cu
noști râaduiala ? Nu știi unde ai 
intrat ? Nu știi ce cale urmează ori
ce chestiune ? întâi trebuie să dai 
o cerere la cancelarie, care ar fi 
mers la șeful de birou, apoi la șeful 
de secție, acesta ar fi remis o secre
tarului, care la rândul lui mi-ar fi 
dat-o mie..

— Dar, excelență... — îi spuse 
Acachi Acachievici, adunăndu și pu
ținul curaj ce-i mai rămăsese, și 
simțind in același timp cum îl trec 
toate sudorile, mi-am permis să de
ranjez pe excelența voastră, pentru
că secretarii... asta .. nu-s oameni 
de nădejde ...

— Cum ? Ce face ? — răcni per
soana însemnată ... De unde ai mai 
scos și asta ? De unde ai luat ideile 
astea ? Ce-i răsvrătirea asta a tine
retului împotriva șefilor și a superi
orilor ?

Se vede că persoana însemnată nu 
băgase de seamă că Acachi Acachie
vici era trecut de cincizeci de ani. 
înseamnă că dacă el mai putea fi 
socotit un om tânăr, era numai ceva 
relativ, adică în comparație cu unul 
de șaptezeci.

— Știi cu cine vorbești ? Iți dai 
seama pe cine ai în fața dumitale ? 
Te întreb dacă pricepi . ..

Aici, generalul bătu din picior și 
ridică glasul atât de sus încât l-ar ti 
putut speria nu numai pe Acachi 
Acachievici dar pe oricare altul. ' 
Acachi Acachievici înmărmuri, se 
clătină, începu să tremure din tot 
trupul și nu mai fu în stare să se 
țină pe picioare. S ar fi prăbușit, 
dacă nu se repezeau îndată ușierii j 
să-l susțină. II scoaseră afară 
aproape fără cunoștință.

rele

Scene ca aceasta din fotografie s’au întâmplat multe între 18 Martie — 29 
Mai 1871 în capitala Franfei. Luptând împotriva burgheziei exploatatoare, mun
citorii din Paris au luat puterea în mâinile lor instituind Comuna. Timp de 72 
de zile, steagul roșu al luptei pentru libertate a fâlfâit pe clădirile Parisului; timp 
de 72 de zile, Parisul a fost condus de reprezentanții celor ce muncesc.

Astăzi tradiția luptelor revoluționare ale Comunei dăinuie cu înzecită forță în 
lupta pentru libertate a poporului francez. Pe locul neuitatelor baricade comunarde, 
pașii celor care se unesc sub steagul Partidului Comunist Francez răsună cu tot 
mai multă putere.

De vorbă
cu maestrul șah ist sovietic Korcinoi
Am avut de curând o dis

cuție cu tânărul maestru șa- 
hist sovietic V. Korcinoi. Zi
lele acestea maestrul Korci
noi participă la Turneul 
Internațional de Șah care se 
desfășoară la București. Prin 
gazeta noastră, el dorește 
să aflați și voi, dragi 
ten', lucrurile de care 
vorbit.

★
— Vreți să ne spuneți 

unde și când ați învățat să 
jucați șah ?

Iată ce ne-a .ăspuns tâ
nărul maestru :

— Aveam numai 13 ani 
când m’am înscris la cercul 
tinerilor șahiști de la Pala
tul Pionierilor din Lenin
grad. Aici am învățat pen
tru prima dată, cu ajutorul 
maeștrilor sovietici mai 
vârstnici, să joc șah. Am 
îndrăgit nespus de mult a- 
cest sport. Când eram pio
nier. am participat la multe 
turnee de șah organizate de 
școlile din raionul Dzerjinski.

Chiar în cel dintâi 
am ieșit pe locul 1. 
primul meu succes.

— Am vrea să ne 
câteva cuvinte și despre îm
prejurările în care ați căpă
tat titlul de maestru al spor
tului.

— Pentru titlul acesta

am avut de dat o 
Nu-i deloc ușor 
tovarăși care practică șahul 
de multă vreme. întotdeau
na trebuie să fii atent la 
mișcările pe care le faci. 
Dar tocmai pentrucă lupta a 
fost grea, bucuria că 
ieșit pe locul 2 a fost 
mare. In anul 1951 am 
ținut titlul de maestru 
spoi tu lui.

— Care credeți că este 
portanța șahului ? l-am între
bat noi din nou pe tânărul 
oaspete.

— Am să vă povestesc o 
întâmplare. Dădeam un si
multan cu unul dintre marii 
maeștri sovietici. Din nea
tenție. era cât pe-aici să 
pierd partida. Dar mi-am 
dat seama la vreme. Am 
mutat piesele așa cum tre
buia și am câștigat 
Mi-am spus atunci: 
ce înseamnă să nu fii 
Șahul ajută pe om 
atent, să gândească

deauna adânc, să aibă răb
dare. De asemenea, șahul 
dezvoltă la om voința, dâr- 
zenia și curajul.

— 0 uitimă întrebare la 
care am vrea să ne răspun
deți: Ce sfaturi puteți da
micilor noștri șahiști 
nieri. pentru a învăța 
mai bine șahul ?

— Șahiștii sovietici 
spun: „Pierde acel care 
ultimul o nTșcare __
Greșește mai puțin cel care 
nu se grăbește ci se gândeș
te" Și pionierii care au în
drăgit șahul trebjjie, in pri
mul rând, să gândească a- 
dânc, să învețe acest sport 
cu perseverență și să stu
dieze manualele de șah. Ei 
trebuie să urmărească cât 
mai des partidele maeștrilor 
sportului și să le analizeze. 
Aceste câteva lucruri 
comand eu tinerilor 
pionieri din Republica 
Iară Română!

Soluția problemei de șah 
apărută în numărul 15 (267)

Completați pătratele pe verticală, de sus în jos. 
cu numele a 12 păsări cunoscute în (ara noastră. 
Pentru ușurința deslegării se dau primele litere din 
heeare nume.

Dacă veți afla care sunt cele 12 păsări, în rândul 
din mițloc veți putea citi numele unei păsări folo
sitoare agriculturii.

Sosește în ținuturile noastre odată cu primele 
ale primăverii.
Pasăre migratoare, tăcută și mult căutată de 

vânători, prietena lanurilor de cereale.
3. E falnic și iute ca săgeata.
4. Păsărică viu colorată, cântă frumos și e folo

sitoare agriculturii. / se mai spune „domnișor".
5 E frumoasă, are creastă și poporul pomenește 

de ea într'un proverb.
6 Răpitoare de noapte.
7 Bun prieten al pomilor; dușman aprig al in

sectelor. larvelor și omizilor.
8 Vestitorul primăverii la orașe, li mai spune și 

rândunică de oraș
9 Seamănă cu cioara, e cenușie și trăncănește 

mult. Aduce și foloase, dar primăvara, distrugând 
cuiburile altor păsări, devine dăunătoare agricu'- 
turti.

10
coada

11
12

vărat

Albul mută: 1. De2—c4 + , Rg8—h8 
negru ar juca la f8??, el ar fi mat după 2Nf7) 2. 
+, Rh8—g8 3. Cf7—h6++. (Acesta este șahul 
dela damă și dela cal). 3... Rg8—h8 (Iarăși nujnerge 
3... Rf8, urmând 4. NÎ7 =F ). 4. Dc4 
combinației de mat. Dama albă se sacrifică pentri 
lua regelui negru câmpul g8) 4... Te8: g8 (singura) 
Ch6—f7 =#.

Dar problema spunea că matul se dă în 6 mutări. Da ! 
La prima mutare a albului I. De2— c4+, negrul mai 
poate interpune turnul la e6, jucând: 1... Te8—e6, pre
lungind problema cu o mutare. După 2. Dc4: e6 conti- 
ntm'-ea este ca mai sus.

Matul realizat se cheamă, „mat prin 
oarece regele negru nu are nici un câmp de refugiu din 
cauza propriilor sale piese.

In atenjia parficipanfi!or 
la Olimpiada Tinerilor Fizicieni

ln numeroase scrisori trimise redacției noas
tre, cititorii ne arată dorința lor de a parti
cipa la Olimpiadă și ne roagă să amânăm în
chiderea etapei l-a. Răspundem dorinței lor 
anunțând închiderea etapei l-a a Olimpiadei Ti
nerilor Fizicieni la 1 Aprilie 1954
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