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Din nou la școală
» e tablă e scrisă o socoteală simplă. Alături, 

un băiat slăbuț, cu ghete mari in picioare, 
cu hainele peticite și răspeticite, frământă 
rușinat creta în mâini. Nu-i grea socoteala, 
dar cum s’o rezolve? De unde să știe el să 
adune cifrele așezate, după o anumită or

dine, unele sub altele? A lipsit mult dela școală și asta 
nu din vina lui. Acasă nu se găsește mâncare. Mic, așa 
cum e, e nevoit să lucreze pe la cine apucă, numai ca să 
capete un coltuc de pâine. Ș’apoi a venit iarna! Cu ce să te 
îmbraci? Doar desculț, prin omăt, nu poți veni la școală. 
Numai în zilele când tatăl stă acasă, îi ia el ghetele — 
și-așa destul de stricate — ca să poată ajunge la școală...

Cunoașteți și voi, dragi cititori, această imagine. Ea a 
fost transpusă pe pânză, cu mulți ani în urmă, de marele 
nostru pictor Octav Băncilă. In vremea sa, asemenea copii 
se întâlneau cu miile prin școli. Trudiți de munca zilnică, 
hărțuiți de foame și mizerie, desbrăcați în toiul iernii, ei 
n’aveau posibilitatea să-și însușească minunatele învățături 
ale cărților. Și mii și mii se adăugau an de an la numărul 
mare al neștiutorilor de carte.

Astăzi însă, guvernul și poporul liber al țării noastre 
nu-și precupețesc puterile pentru a asigura copiilor condiții 
bune de învățătură. De cum a început vara voi ați plecat la 
munte, la mare, în excursii. Și în timp ce voi vă odihneați, 
numeroși oameni ai muncii lucrau pentru voi. Școlile au 
fost curățate, mobilierul reparat. In tipografii s’au tipărit 
milioane de cărți școlare. Muncitorii din fabricile de cre
ioane, de penițe, de tocuri s’au străduit să vă asigure un 
bogat stoc de rechizite. Acum totul este gata și vă așteaptă 
să începeți noul an școlar.

Veți începe un nou an de muncă. Trebuie ca, dela început, 
să vă însușiți cu temeinicie fiecare lecție în parte. Voi aveți 
asigurate toate condițiile ca să învățați bine. Nu uitați că 
lecțiile se leagă între ele ca verigile unui lanț. S’a rupt o 
verigă, s’a rupt întregul lanț. Unitățile, detașamentele și 
grupele de pionieri sunt chemate să dea tot ajutorul lor 
pentruca fiecare pionier să fie un fruntaș la învățătură.

Insușindu-vă cunoștințele, căutați să vă însușiți și pri
ceperea de a le aplica în practică. Inchipuiți-vă că cineva 
ar aduna tot materialul necesar clădirii unei case dar nu 
știe cum să zidească, și nu e nimeni care să-I ajute. Tot ma
terialul acela va fi sortit pieirii. Așa se întâmplă și cu cu
noștințele. Atâta vreme cât n’ai să știi să le folosești în via
ță. să le pui în practică, sunt cunoștințe de prisos. Căci 
Ia drept vorbind ce nevoie ai de ele dacă nu știi să le folo
sești ? Terenurile școlare experimentale, laboratoarele, 
excursiile, cercurile pe materii, iată câte posibilități aveți 
de a lega cele învățate cu practica.

Porniți dar, dragi cititori, în noul an școlar cu hotărîrea 
de a vă însuși temeinic noi cunoștințe.

Pentru noul an școlar
— Gata băieții Pentru astăzi 

ajunge. Mai avem și altceva de 
făcut.

Băieții se ridicară în picioare, 
privindu-se în tăcere. Coșurile pline 
cu roșii culese de pe lotul lor școlar 
se înșirau în linie în tot lungul stra
tului.

Să mergem 1 Ne adunăm apoi 
cu toții în clasă.

Băieții știau prea bine dece tre
buiau să se adune în clasă. încă de 
dimineață hotărîseră să lucreze câ
teva ceasuri în grădină iar în restul 
timpului până la prânz să pună or
dine în bibliotecă.

In scurtă vreme toți băieții erau 
în clasă. Popa Ion, bibliotecarul, 
aduse un braț de cărți dintre cele 
mai uzate.

Pionierii dela Casa de copii școlari „Vasile R oaită" din Tecuci, reparând cărțile 
dela bibliotecă.

Proletari din toate țările uniti- vâ/ ,
In lupta pentru cauza lui 'Lenin șl Statin înainte'.

câriteia "i

w pionierului
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Qeîntocrcere din vacanță

Desen de E. ZUKKERMAN 
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I Noroc bun, școală
Ei, școală dragă, bun noroc!
Da' știi că te-ai făcut frumoasă ? 
In curte n’ai gunoi deloc,
Ca’n farmacie e în clasă!

căr

V
)

ți in
spre

— Astea trebuiesc neapărat 
parate, altfel se pierd foile.

In tăcere băieții se așternură 
treabă. Câte unul scotea pe furiș
radiera și ștergea câte un rând scris 
pe carte. Iși găseau probabil nu
mele scris chiar de ei înșiși. Și nu 
doreau să se facă de rușine tocmai 
acum când trebuiau să curețe 
țile.

Sore prânz Popa Ion ieși 
clasă îndreptându-se din nou 
bibliotecă.

— Ce-i cu cărțile astea ? — îl 
întrebă tovarășul director.

— Le-am reparat tovarășe di
rector. E darul nostru pentru noul 
an școlar.

In întâmpinarea noului an școlar, 
băieții dela Casa de copii școlari 
„Vasile Roaită" din Tecuci, au re
parat în ziua aceea o sută de cărți 
din bibliotecă. In alte zile au repa
rat hărțile, tablourile și planșele, și 
au făcut să poată fi folosite 14 
bănci socotite uzate. Acum, ei sunt 
gata pentru deschiderea noului an 
școlar.

Dar nici noi nu stăm mai prejos.., 
Te-l fi'ntrebând (și ai dreptate): 
— Cine’s arapii ăștia ? Poate 
băieții mei ? Nu-i mai cunosc !

Păi cred și eu, doar ne-am schimbat 
Să spună munții cei prieteni. 
Pe ce poteci n’am colindat 
Prin stejăriș, făget șl cetini ?

...Cu fragi ne ospătam... Izvorul 
Ne îngheța și cerul gurii...
Iar seara ne-adormeau în crîngurl 
Privighetorile pădurii...

Acum, primește-ne voinici
Și puși pe fapte mari, nu șagă!
Ni-i sete, zău, să ne'ntâlnim
Din nou cu cartea noastră dragă I

Tu ne îndemni în bănci curate... 
(Prea bine știm cum le-am lăsat 
„împodobite" și „sculptate"...) 
De-acum cu de-astea am gălal t

...luhu, băieți, veniți, veniți, 
Din plai de munte, dela mare... 
A clopoțelului chemare 
A prins să sune, auziți ?

Al. Ovidiu ZOTTA

Al. MIHU



Pagina 2

scris

6C

EROU AL MUNCII 
SOCIALISTE

Din viața pionierilor sovietici

d)

Era în preajma marii sărbători 
a lui 23 August La mina din 
Petri+a ieșea din șut vestita bri
gadă a lui Haidu îuliu. Un tova
răș s’a apropiat zâmbind de ta
bla cir realizările sectorului și a 
notat cu cretă treaba făcută în 
ziua aceea de brigada lui Haidu: 
o depășire de 73 la sută. Depă
șirea asta e însemnată în fiecare 
pătrățel al zile'or acestei luni-

Haidu a pornit-o agale 
casă. Vremea frumoasă te 
deseori 
Prin geamurile caselor 
tea muzică veselă, dela 
Deodată cântecele au încetat și 
crainicul a transmis cu voce so
lemnă un Decret ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Române, prin care 
se acordă unor tovarăși titlul de 
„Erou a! Muncii Socialiste1* și... 
și primul pe care Fa citit craini
cul a fost chiar el, minerul Hai
du îuliu.

Această zi a înaltei răsplătiri 
a muncii sale, a fost una din 
cele mai fericite zile din viața

spre 
face 

să-ți încetinești pașii, 
răzbă- 
radio.

Și

la, să vedem ce are 
radiator... „S.R. 101“

Autocamionul „S.R.
noua realizare a industriei noas
tre socialiste. Are un motor pu
ternic, „ZIS”, de 86 C. P. și 
poate să ducă o încărcătură de 4 
tone. înainte de a porni la drum, 
autocamionul a avut un examen 
destul de greu. A trebuit să 
treacă peste cărări de munte, 
prin nisip, prin gropi Examenul 
a fost trecut cu succes.

SUNT GATA ȘI EU
Sunteți gata pentru noul an 

școlar ? Gata ! — răspundeți voi. 
Suntem gata și noi ! — răspund 
școlile.

Iată ce povestește Școala de 7 
ani, din comuna Bodești, raionul 
Piatra Neamț:

„Clasele mele se vor umple în 
curând cu școlarii mei c 
Știți ce școlari am ? ! Numai 
faptă de-a lor să vă spun, 
vara asta au crescut 
viermi de mătasă. Ei, ce ziceți?

să-i primesc cum 
te apropia așa de 
că-s rroasPăt

dragi. 
0 

In 
2.000 de

Vom învăța bine împreună!

De asta vreau 
se cuvine. Nu 
mult de mine, 
ruită !

ln ziua de 23 August, sportiva, alături de ceilalți oameni ai muncii și-au 
' manifestat bucuria și entuziasmul.

Eroului Muncii Socialiste, Haidu 
îuliu.

Dela 1 Septembrie armul 
acesta în toate școlile bă
ieții și fetele vor învăța 
împreună. Publicăm astăzi 
scrisorile băieților și fetelor 
care încă de pe acum 
pregătesc împreună să în
tâmpine anul școlar 
no-ua lor familie școlară.-

Ușile școlilor 
necontenită 
deschid, se închid, 
copil e nerăbdător 
în ce clasă a fost 
ce tovarăși noi va 
Cine știe, poate că va avea 
ocazia să și facă cunoștință 
cu vreunul dintre ei. Dar 
principalul este că La școa
lă se desfășoară acum vân
zarea manualelor. Vitea 
Cocorîov și Liza Mazurina 
și-au și cumpărat manua-

în

sunt 
mișcare : 

Fiecare 
să afle 
înscris, 

avea.

în 
se

La te uită ce carte de 
vom avea — îi spunecitire

Liza tui Vitea. El cunoaște 
acest manual de clasa II I a. 
Vitea a trecut în clasa VI-a. 
Ei sunt acum elevii acele
iași școli Nr. 211 din Mos
cova.

Buni tovarăși
ln clasa noastră băieții 

respectă foarte mult fetele. 
Lair fetele noastre sunt bune 
colege și 
șe.

Intr’un 
să capăt
limba rusă. Fetele s’au apu
cat 6ă mă facă de rușine, 
iar Vera Potapova și Valea 
Gabanova au scris chiar 
despre mine la gazeta de 
perete, ba mi-ati făcut și o 
caricatură. Am fost cam 

. leneș și am răm.as în urmă 
atât de mult la gramatică,

minunate tovară-

timp începusem 
note proaste La

încât mi-<a fost gîreu apoi 
6ă mă mai descurc singur 
cu ea. Și ce s’a întâmplat? 
S’a apucat să mă ajute 
Vera Potapova, care mă 
ironiza mai mult decât toți. 
Atunci am înțeles că un a- 
devă.rat prieten trebuie să 
fie și sever și grijuliu.

Bo-ria TUROBOV 
regiunea Arhanghelsc 

raionul Lenschi școala di-n 
Irtovo

Vrem să lucrăm 
tâmplărie

Suntem foarte bucuroase 
că dela 1 Septembrie vom 
învăța împreună cu băieții. 
Acum școala noastră va 
avea multe cercuri noi. Noi 
n’avem de pildă, un cerc de 
tâmplărie, dar vrem să în
vățăm a lucra tâmplărie și 
credem că băieții ne 
ajuta la aceasta.

La rându-ne le vom 
ajutor băieților în 
de tineri naturaliști- I 
școala noastră acest cerc 
activat bine

Olea SMIRNOVA
Valea HARCEVA, 

reg. Saratov, orașul Volsk, 
școala nr. 16.

VOT

da
munca

Ln
! a

cursie și să fotografieze tot 
ce este mai interesant. Am 
plecat cu ele chiar eu. In 
această excursie am văzut 
multe lucruri interesante 
și am avut ocazia să foto
grafiez aproape neîntre
rupt.

Nu fusesem încă nicioda
tă pe lacul Ba-ical și am 
admirat cu plăcere apa hii 
cirstalină. Chiar Ia o mare 
adâncime vezi fiecare pie
tricică și algele cu desene 
frumoase. Când am plecat, 
Baicalul s’a întărâtat. Va
lurile aruncau bărcile pe 
mal, iar vapoarele și va6ele 
de pescari se grăbeau să 
se adăpostească în golf.

Fetele dela Școala nr. 43 
au organizat de mult un 
cerc de studiere a ținutului 
natal și fac nenumărate 
excursii. Ele au urcat pe 
vârful de munte Hamar- 
Daban, au vizitat multe 
peșteri din munți, s’au că
țărat pe două stânci înalte 
numite „Doi frați", au că
lătorit pe fluviul Lena, au 
fost la hidrocentrala de pe 
Angara. Ele au chiar la 
școală un muzeu istorico- 
geografic. Ge rm se află 
acolo 1 Colecții de minerale, 
adunate în excursii, ierba
re și gresii cu amprente de 
plante arhaice, cu desene 
făcute de oamenii primitivi. 
Aceste gresii le-au găsit pe 
malurile Baicalului, în peș
terile din apropierea tacu
lui.

Acum vom învăța 
preună și vom studia 
preună ținutul nostru.

ill

Toți împreună
Primăvara, fetele dela 

Școala de 7 ani de fete nr. 
43 s’au pregătit să plece 
într’o excursie pe ilaoul 
Baical, însă nu știau să fo
tografieze. Dar la școala 
noastră de băieți nr. 60 
sunt copii fotografi, printre 
care și eu ; activăm cu toții 
în cercul fotografic. Fetele 
m’au rugat să plece cine
va dintre noi ou ele în ex-

Au fost aduse lemnele. Să vezi 
ce cald o să fie în clasele mele, 
la iarnă. Lemnele au fost trans
portate voluntar, de către țăranii 
muncitori din comună. Să-ți mai 
spun o veste. Până la 12 August 
s’au înscris să vină la mine toți 
copiii care au vârsta să treacă 
prima dată pragul meu — șco
larii ciasei a’ntâia. S’a făcut și 
comanda manualelor.-. Deci, sunt 
gata și eu pentru noul

Grișa ANOKA 
orașul Ircutsk, 

școala medie rur. 60

an șco-

voez"

ll

AUTOCAMIONUL ROMANESC
„STEAGUL ROȘU" 101

E pasionant să ghicești dintr’o 
privire marca autocamionului ca
re trece în goană, prin fața ta. 
Dar, atențiune, amatori ai auto
mobilelor ; prin fața voastră poa
te să treacă de-acum un autoca
mion pe care nu-l cunoașteți, 
doar de-abia a pornit pe drumu
rile țării. Uite-1, chiar vine unut

« •

I. C. VISSARION : Nuvele și 
schițe.

— Cuconașule!... strigă Portofel ta
re... mai încet, mă amețesc.

Pe bicicleta lui legată de motocicle
ta boierului, omul strigă disperat. 
Strigă, dar boierul nu aude. Nu vrea 
să audă. Oamenii de pe moșie privesc 
speriați cum își bate joc boierul de slu
gă. Bietul om, abia își mai ține echili
brul. lată, au dispărut pe drum. Ce s’o 
fi întâmplat cu el ? Hai să deschidem 
cartea și să citim schița „La plimbare 
cu motocicleta", să vedem ce s’a întâm
plat cu Costică Portofel.

Oameni obidiți ca Portofel, întâl
nești mulți în carfea lui I. C. Vissărion. 
De-alungul paginilor, ei îți devțij(,-drap 
gi, apropiați. Viața lor necăjită, zugră
vită cu simțire și măestrie de autor, su-

multe întâmplări din viața și lupta a 
cestor oameni care au reușit să facă 
lucruri uimitoare, cum este operația de 
45 secunde. Dacă citești cartea, îți ră
mân neuitate răbdarea, curajul și spi
ritul de sacrificiu al acestor oameni.

I. TAIȚ: Prietenii Păcii.
Se primise la poșta din Moscova, o 

scrisoare cu o adresă neobișnuită. Pe 
plic sta scris : „Moscova". Atât. Nici a- 
dresant, nici stradă, nici număr. Du
pă multă chibzuință, funcționarii poș
tei au deschis-o ca să se lămurească. 
Dar scrisoarea era... în chinezește. 
Mane încurcătură! Dar până la urmă 

n aesvonaia vep imn- tol s’a» limpeztt lucrurile. Și voi pu- 
Povestiri despre chirnr- Povestea acestei scrisori, citind
~ cârtea: ..Prieteni) Păcii" de L Taiț.

multe întâmplări din viața

grăesc despre nedreptă- 
și lăcomia asupritorilor

ferințele lor, 
țiie, răutatea 
de odinioară.

F. COPÂLOV: Povestiri de
spre chirurgi.

V’ați închipuit vreodată cum lucrea
ză un medic ? Munca lui e o adevăra
tă luptă cu bolile care caută să se fu
rișeze în organism. Operația trebuie 
făcută atent, cu grije, încet: dar e si
gură. E sigură pentrucă acum știința 
medicală e mult desvoltată. Veți îhâl- 
ni în cartea: „I 
gi" pe N. M. Burdenco, un .....
medic sovietic care în timpul Războyg®a ?i* povestea jrnrgc- 
lui de Apărare a Patriei, a ri*dat să- hiș«. albastre dela gatul Jaștei Voro-

1 sovietid; veți a mid^^gheltt^'dîn Madrid.. ?
entgen descope- a.^ ~ 1 c ca \

mate .4 ea ,,
G. LAZăROIU ; J .1*1

! ti ătate^ s itf ni L bSta^f
|< întâlni acolo și pe Roentgen descope-JL 

ritorul razelor X, și pe mulți alțj. meț?^ 
dici vestifi. Autorul a descris în- tarte «
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Atâtea și-atâtea in vacanță-am trăit 
In excursie pe munte ori la pescuit 
Ei, haideți prieteni deșertați-vă tolba... 
Care începe cel dintâi vorba ?

Sfârșită-i vacanța și’n urmă au-rămas 
Marea cu verde'nspumatu-i talaz. 
Munții cu clopote'nalte de brazi, 
Râul cu argint și râset in glas.

In școală din nou ne-adunăm ca’n alți ani 
Sub creanga bătrânului nostru castan 
Ni-s tolbele pline de vești și povești 
Din taberele noastre pionierești.

Din ca

de mult și

din tabără 
de preocu-

Se iac 
primul 
tufișu- 
se re-

Știu că rnulți sunt pionierii care au călătorit 
în vara aceasta. Unii au străbătut zile întregi 
hățișurile munților, alții au colindat văile, dea
lurile. Noi însă am făcut o călătorie mai straș
nică. Am călătorit în veacuri trecute. Cum ? 
Stați că vă povestesc îndată.

...Se arătase o zi frumoasă, o zi din acele de 
vară senine și cu ușoare adieri de vânt. In fața 
noastră peisajele se schimbau intr’o goană ne
bună. Lăsasem demult în urmă pădurile de 
brazi și fagi iar acum mașina ne ducea printre 
văile domoale ale raionului Târgu Neamț. 
Deodată, pe o coamă de deal apărură în fața 
noastră niște ruine.

— Asta e, am ajuns ! — strigară veseli co
piii. Iată Cetatea Neamțului.

Am coberit din mașină și am început urcu
șul. Urcam și ne închipuiam pe vremea lui So
bieski. Iacă aici, lângă această coastă și-a 
oprit Sobieski armata, o armată numeroasă, 
victorioasă intr’o luptă cu turcii. Sobieski și-a 
pus în gând să cucerească cetatea dar iată că 
dinăuntru i se răspunde cu îndârjire de neîn
frânt. Nici chip să ocupi cetatea. Și mare a fost 
mirarea lui Sobieski când din cetate în loc de 
o armată numeroasă au ieșit doar câțiva 
p!aleși I

Lângă ruine am aflat noi câte ceva din isto
ricul cetății... Un tovarăș arheolog ne-a poves
tit că din cercetările făcute, se pare că cetatea 
n’a fost zidită de teutoni — așa cum se cre
dea până acum — ci că ar fi fost zidită de 
Petru Mușat. Ni s’a povestit apoi despre luptele 
lui Ștefan cel Mare, despre încercările altor 
domnitori închinați porții, de a dărâma ceta
tea.

Am vizitat apoi mănăstirile vechi din împre
jurimi. Intr'una din eie, am aflat că un egu
men, Paisie, a adus dela Kiev o tiparniță și 60 
de călugări meșteri tipografi. A fost printre 
primele tipografii din țara noastră.

Spre seară am făcut un popas Ia Humulești, 
la vechea casă a lui Ion Creangă. Căsuța mică, 
curată ca o iie, bine îngrijită, este astăzi muzeu. 
Se află aici buturuga lui Moș Chiorpec ciubo
tarul, „Sfântul Neculai” — al lui Moș Fotea, 
cojocarul satului, „calul bălan" pe care a mân
cat pentru prima dată bătaie Smărăndița popii, 
sucala de făcut țevi, furca lui „Ion Torcălău"...

In amurg am pornit-o spre satul nostru. Ne 
întorceam cu amintiri de neuitat, amintiri 
vremuri de demult

încotro, crezi că s’ar putea câș
tige vreo bătălie ?

— Noi ne îngrijorăm de Fiecare 
dată când el dispare 
și lui nici nu-i pasă 
pările noastre I

din

Prof N. GAȘPAR1C
Școala de 7 ani din comune Bistrițe 

regiunea Bacău

comuna

Goariia sună prelung, 
bană ies în iureș copiii și se răs
pândesc grupuri, grupuri, 
ultimele pregătiri pentru 
foc de tabără. La umbra 
rilor de alun, a brazilor,
petă cântece, dansuri. Numai în 
poienița unde s’au adunat gim- 
naștii e liniște. Copiii stau pe 
iarbă posomoriți. Piramidele reu
șesc de minune. Dar numărul de 
gimnastică nu se poate repeta 
lipsește un băiet. Desigur tot 
Crâng...

★
S’a înserat. Unitatea s’a adu

nat în careu. Aliniați, pionierii 
urmăresc cu privirea steagul care 
coljoară lin. Deodată privirile se 
ațintesc către catena din spatele 
căreia se ivește pe furiș un bă
iat. Cu capul 
cet intră în 
Apoi se ridică 
alte...

— Trebue să 
Crâng. Nu

Și Doina

plecat, pășind în- 
careu. E liniște, 

o mână, alta și

vorbim aici despre 
mai merge așa.
Chirculescu străduin-

pară liniștită, îl întrebădu-se să
pe Crâng unde a fost,

— Păi... în sus... după smeură.
Unul după altul pionierii îl în

treabă supărați :
— Cum, nu-ți pasă că detașa

mentul nostru ar putea să nu 
se prezinte bine la focul de ta
bără >

— Dacă ostașii ar pleca care

ir
Lumina se stinsese 

în dorinilor se coborîse liniștea. 
Doar de undeva, de lângă patul 
lui Crâng, se aud șoapte.

— îți dai seama, ne faci de 
râs I Unii te-au și poreclit : 
„răslețul 1“

Cristei e prietenul lui cel mal 
bun. Au fost și anul trecut în 
tabără. Și uite, și el îl mustră.

— Păi, eu doar știam exerci
țiile l

— Nu-i vorba despre asta...
Și discuția continuă.

★
Au trecut două săptămâni de a- 

tunci. Se pare că toată lumea a 
uitat de adunarea aceea furtu
noasă. Crâng a primit și mai de
parte sarcini din partea unității.

Zilele în tabără trec repede, 
pline de bucurii. Copiii au plecat 
adeseori în excursii, au organizat 
întreceri și jocuri sportive; 
uneori serile se adună toți în ju
rul focului. Toți împreună.. Prin
tre ei e întotdeauna și Crâng A- 
lexandru. Deseori îl vezi încon
jurat de cei mici pe oare-i uimeș
te cu îndemânarea 
execută figurile 
acrobatică,

Se pare că toți 
Crâng n’a uitat.

— Știi Cristei,
Ii încurcam
voiam. Și știi, acum când 
mereu cu voi mi se pare

de

au

au

cu care
gimnastică

uitat... Dar

avut drep- 
plecând așa.tete.

când
sunt
și mai vesel în tabără... E mai 
bine decât ..răsleț”...

Mihai NUDELMAN 
instructor superior 

tabăra Ministerului Sănătății 
Poiana Stalin

Iul mării. De acvarium și-au adus a- 
minte abia după ce s’au întors. Dar vai, 
ce-au găsit! Acvariumul era ac'um gol. 
Probabil că între timp, neavând cine 
să-i hrănească, peștișorii muriseră și 
fuseseră aruncați.

— Nu-i rtimic, facem noi rost de peyte
— vorbi Sașa Bodovschi. Lacul e a- 
proape iar noi nu suntem începători in 
ale pescuitului. Ia să meargă vreo câți
va cu mine.

Până pe seară acvariumul a prins din 
nou viață. In apa limpede înotau guvizi, 
șalăi, ciprtănică și babițșcă, specii de ____ __
pești care trăiesc in lacul Razelm. Fără .. 
îndoială'că băieții erau grozav de mul-

I țumiți de .aoeastă ispravă. Dar mare le ., 
de sticlă destul de mare' și încăpătodreyp’fuymircțfieă cârtd a dopa .zi găsiră, toți, 
în care înoată în voie pești de diferite . peștii mprțl, 
soiuri. Așa l-au apucat 'băieții -de câiidrr'o . 
se știu -ei școlari. Băieții aveau întot
deauna grijă ca apa să fie proaspătă și 
peștii să aibă hrană îndestulătoare.

Dar o veste venită pe neașteptate, îi 
făcu pe pionieri să uite și de acvarium 
și de tot. Se spunea că în curând pio
nierii vor pleca în tabără la Gura Por
tiței, pe malul Mării Negre. Pregătirile 
n’au durat prea mult și copiii au plecat 
pentru un timp mai îndelungai pe ma-

Colțul viu dela școala din 
Jurilovca, raionul Istria Babadag, ară. 
de multă vreme un acvariumo cutie

S-'or fi înecat, încercă cineua șă.'
■ glumească dar nu primi niciun răspuns.

Câte presupuneri n’au făcut copiii /...
Să fi murit de foame ? Asta nu se 
poate, era o singură noapte la mijloc. 
Să fi fost apa neprielnică ? Nici asta nu 
poate fi crezută, doar au luat-o din lac 
unde trăiesc milioane de pești. Dar a- 
tunci ce-a fost, cum de s’a întâmplat ?

— Mă duc la întreprinderea piscicolă 
de stat, vorbi Sașa. Acolo trebuie să

ac-știe careva cum se cresc peștii în 
varium.

Sașa s’a întors'abia către amiază cu 
o carte în mână. Băieții îl așteptau 
încă la școală.

— Peștii noștri au murit axfixiați, 
roșii el ctț aerul .unui cunoscător. Aceste 
vorbe produseră o adevărată uimire. 
Băieții știau prea bine că peștii respiră 
prin brofihil și deci numai pe uscat s’ar 
putea axfixid. Dar în a'pă.'i.

— Șl totuși-așa ester îl'lămuri Sașa. 
Ei tragspxigkpul,.din ppă și dau.afară 
bioxidul de carbpnvrGând\pțțigenpl se

■ 1,1;..— Ș’atunci ce-i de făcuț^?,,.^,..- , 
,j NimiQM^Lsittiplu. Pejundful acvapu- 
tțiului punem rasri>cte fauinctir^ sădim 

.. ffla.nte'W^' a'^d.^'Frunief^i pt'dtttălor ' ab
sorb bi'dxfaiil. ‘de'-' ''^tirbdn 'V$T ' dau în 
schimb oxigen. Cum vedeți, plantele și 
peștii se ajută reciproc!

Colțul viu dela Jurilovca n’a rămas 
păgubit de acvariumul său. In apa lim
pede, printre plantuțe se plimbă în voie 
pești argintii sau arămii. Se vede cât 
de colo că le merge bine, altfel nu i-ar 
apuca atât de des zburdălnicia.

Gh. NEGREA

Momente din Tabăra
Internațională dela Zăbala

Intr’o dimineață, con
ducătorul lotului de pio
nieri finlandezi, meca
nicul Măkinen Reino din 
Tammerfors, a ieșit 
curte și-a scos din 
zunar termometrul 
a văzut că nu-i 
poate folosi. In țara 
lor o mie de lacuri, 
mometrul nu-i nevoie să 
aibă gradații peste 30°. 
Ori aici, temperatura a 
întrecut chiar de dimi 
neață „maximumul” fin
landez.

în ziua asta călduroasă foc, tabăra a pornit 
în excursie.

Osteneala urcușului, jocurile sportive, dansul 
— i-au încălzit pe pionieri, mai ales pe finlan
dezi și coreeni. Câțiva pionieri români pornesc 
îndată spre tabără și peste puțină vreme se în
torc gâfâind, cu câteva sticle cu apă rece.

Toți privesc însetați apa, însă pionierii noștri, 
parcă ar fi înțeleși, zic la fel:

— Nouă nu ni-e sete, dați sticlele tovarășilor 
coreeni și finlandezi.

★
Acordeonistul taberei e Cristinoiu Nelu, din 

București. Pipsa e o pionieră finlandeză, din 
Helsinki. Amândoi sunt tare îndrăgiți în ta
bără. Pipsa e cunoscută ca fiind cea mai voioa
să ; iar Cristinoiu e cunoscut mâi ales pentru a- 
cordeonul său, care deși n’are 120 de bași, cum 
ar dori, răsună toată ziua și răsună destul de 
bine

Intr’o zi, pe neașteptate, fața veselă a Pipseî 
s’a încruntat. N’a vrut să spună motivul. Nelu 
când și-a văzut prietena întristată, s’a apropiat 
de ea — se’nțelege, cu acordeonul — și a început 
să-i cânte melodia eî preferată: „Patria mea. 
Finlanda".

După primele acorduri Pipsa 
zâmbească și de atunci

a început să 
nici nu s’a mai întristat

★
Un pionier român își 

schimbă cravata cu o 
finlandeză.

In Finlanda pionierii 
nu pot să poarte cfravata 
decât foarte rar. La noi; 
ea poate fi purtată ori
când. Cravata pionie
rului român va ajunge 
în Finlanda și acolo nu 

!\Jva tfiiî puțea fR purtată.
' decât ^e furișA-—

Pionierul român va 
păstf^cu drag cravata 

_ ______________ __ pe dare’ prietena Jinlan- 
deză a purtat-o înfruntând câteodată poliția. 
Pioniera finlandeză va purta desigur și ea, cra
vata prietenului dintr’o țară liberă și o va păstra 
cu drag oricâte greutăți va întâmpina.

Amândouă sunt roșii. Și deși cea finlandeză 
e din pânză, iar cea românească din mătase — 
amândouă sunt părticele din acelaș steag.

Șerban VOI CU
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Țac-țac-țac-țac, — se aude ță

cănind mașina de tipărit. Raze
le soarelui străbat prin geamuri 
le cu gratii de fier si aruncă o 
lumină neclară pe podeaua de 
scândură. Aplecați asupra case
telor, zețarii culeg literele de 
plumb.

O rază de lumină se întinde 
și ajunge până la cel mai înde
părtat ungher, unde începe să 
joace sfioasă în părul negru și 
cârlionțat al unui băiat svelt. 
Degetele subțiri ale băiatului um
blă fără greș prin nenumăratele 
despărțituri ale casetelor cu li
tere. In rama de lemn așezată în 
fața sa se înmulțesc rândurile, 
gândurile...

Ghiorghi nu lucrează de mul
tă vreme în tipografie dar mun
cește cu sârguință ca sări ajun
gă pe cei mai buni zețari. Toți 
l-au îndrăgit. Degetele sale apu
că cu dibăcie literele, ochii săi 
mari și negri urmăresc cu aten
ție fiecare rând Dar în (impui 
acesta se gândește cu neliniște: 
„Am terminat numai două cla-

■------------★

UL SAL
de NADIA TRE/VDAFILOVA

se... și am părăsit școala... Tre
buie doar săi ajut pe ai mei! 
Dar oare am să rămân fără în
vățătură? Nu, aceasta nu se va 
întâmpla! Voi învăța totuși!".

Odată cu țăcănitul monoton al 
mașinii, aceste gânduri pătrund 
tot mai adânc în mintea băiatu
lui.

Azi e Sâmbătă, ultima Sâmbă
tă a lunii. Un clopoțel zgomotos 
anunță sfârșitul zilei de lucru. 
Unul câte unul muncitorii se a- 
dună la birou ca să și primească 
salariile.

— Ghiorghi Dimitrov! — stri
gă contabilul și micul zețar în
tinde sfios mâna, primindu-și 
primul salariu.

încet, banii se rostogolesc în 
buzunarul paltonașului și băiatul 
se îndreaptă bucuros către ieși
re.

☆------------------------- —

ARI U
\‘ ‘ '• -'rV

— Am să i dau mamei, — se 
gândește el ajungând in stradă. 
In ultima vreme ai mei au dus-o 
greu de tot... Trebue să plătim 
datoriile, căci ne-am împrumutat 
la mai toți vecinii... Și apoi, so- 
ră-mea are nevoie de pantofi.

Deodată vitrina unei librării 
fi atrage atenția. Se oprește, șo
văie o ciipă, și-apoi intră în li
brărie.

Aranjate în rafturi, cărțile îl 
îmbie. Alege una, apoi o a doua... 
Stai, trebuie cumpărată și car
tea lui Cernâșevschi „Ce-i de 
făcut". încet, numărul cărților 
cumpărate crește.

Cu prețiosul pachet sub braț, 
Ghiorghi se îndreaptă către casă. 
Până să ajungă în cartierul 
lucibunar se întunecă deabine- 
lea. lntr’un târziu Ghiorghi pă
șește pragul casei unde îl întâm
pină mama.

Băiatul vârî mâna în buzunar, 
adună *banii și-i întinse mamei:

...................... ' ■

Caobo O. Bb/COTCKOff
MysoiKa M. CTAPOKAUOMCKOrO.

TonbKo ppo Caschct, 
TortbKO bocsmw npo6b$T, 
CoSupSiCTCJl UlKCAbHMKM 

b KJiacc.
Tbm BcvpenaeT peBar
Hch-to nacKOBwn esrns/v
Ham yMHTent. npHsercTByer hbc.

He Mcaixen Tpyflo»,
HaM noMOMb oh -roroa 
C KamAWM vaccM yMHeTb 

h pac™.
Kax 3aSoTnK3btM p.pyr.
Om b npocTopw hsvk 
OTKpwsaeT npe/ț hbmm nyTK.

Hac oh ynwT eceMy:
Hac oh ywMT TCMy, 
KOK C XOpCU-e»O KHMrOH

ApywMTb,
Kax b Tpyfle hc oTCTBTb, 
Ka« nOHQ3HblMH CTBTb 
H OTHM3MQ BSHMKOA CJiyRtMTÎ».

Ahm sa flHUMH npoMflyT,
M ro^a npoTexyr — 
Mm yMHHMca, xax cras 

opnsT.
Mw paCCTaueMCJ» c HKM, 
Ho a Ayute coxpaHMM 
Mm. yMHTena Hauiero esninfl.

Cnwro2ța>
y-jS -1-....

I. TanbMO yi -r» ftAscne? . >o>tbKO

t -------------------c— i........... ea .

o-eauk n»a-6ber , co-6h«

Mrs LuTCL i

In vacantă

Pionierii bulgari petrec în fiecare vară zile minunate pe țărmul însorit 
al Mării Negre.

— Iată, mamă. Am cumpărat 
și cărți...

...In nopțile lungi de iarnă, 
geamul casei de la marginea o- 
rașului rămânea luminat până 
târziu. Aplecat asupra cărților, la 
pâlpâirea slabă a lămpii de gaz, 
Ghiorghi citea neobosit după o 
zi de muncă grea la tipografie.

— Stinge lampa! se supăra ta
tăl său.

— Și culcă-te odată, odihneș- 
te-te! îl îndemna mama, îngrijo
rată.

— Eu, să vedeți... nu mă pot 
culca atât de devreme. Trebuie 
doar să învăț! răspundea hotă
rî! Ghiorghi Dimitrov.

(Din „Drujinci").

Dragi cititori
A trecut și vacanța cu excursiile ei plăcute, cu 

neuitatele ei focuri de tabără. Pășiți cu bucurie în 
noul an școlar, deschizând nerăbdători noile ma
nuale ce vă vor dezvălui atâtea lucruri noi. Prie
tena voastră „Scânteia Pionierului" vă va întovă
răși și dealungul acestui an școlar ajutându-vă în 
muncă și înveselindu-vă. Ingrijiți-vă din vreme să 
vă faceți abonamentele la gazeta „Scânteia Pio
nierului".

B

Inlocuiți semnele cu cifre în așa fel în
cât rezultatele operațiunilor aritmetice să 
fie exacte.

CONCURSUL DE JOCURI (seria a IV-a)
In afenjîa participanjilor la concurs

Amintim că concursul nostru se compune din. 
6 serii de jocuri și că se încheie în jurul datei 
de 15 Septembrie Participanții pot trimite desle- 
gările după fiecare serie aparută, sau toate odată, 
cel mult o săptămână dela apariția ultimei serii 
Deslegătorii care vor obține cel mai mare număr 
de puncte vor fi premiați. Premiile vor fi urmă
toarele :

Premiul I : o minge de volei, cărți, abonament 
la „Scânteia pionierului” pe timp de un an.

Premiul II : un serviciu de tenis de masă, cărți, 
abonament pe timp de un an.

Premiul III : un toc rezervor, cărți, abonament 
pe un an.

10 mențiuni în cărți și abonamente pe 6 luni.

Dote încrucișate
(5 puncte)

Calcul
(4

enigmatic
puncte)

Anul bătăliei dela Mără-

anii
X

/.
șești

2 Primul an al cincinalului. 
3. Ziua 
noastre 
vietică.

4. In 
primele 
nien în

5 Anul răscoalei lui Tudor 
Viadimirescu.

6 Anul războiului balcanic.
7. Apare în ilegalitate pri

mul număr al ziarului „Scân
teia".

8. Zece prin... adunare. — 
Trei pătrimi din sută.

9 Nicolae Bălcescu a fost în 
fruntea revoluției din acest an.

10. Anul grevei dela Lupeni.

eliberării patriei 
de către Armata So- 

— Împreună fac 9. 
acest an au luat ființă 

detașamente de piO- 
(ara noastră.

ORIZONTAL.
2. Alergare în grup mare. 5. Ambar

cațiuni au pânze. 6. Sport de apă. 0. 
Participant la probele atletice. 10. 
...Deșliu. 12. Sport bărbătesc cu min
gea. 14 Maestru aT sportului și cam
pion național la săritura în înălțime. 
15. . Plimbăr- prin împrejurimi. 17. Ju
cător de fotbal în echpa de „pitici". 
18. Boxer român. 19. Cântecul diapa
zonului. 21. 1501 22. Care e mereu
codașă. 24. lua trăsură ș’ în sala de 
gimnast că. 25. Io proverb, trebuie „bă 
tută", ca să pr’ceapă iapa. 26. T (mo-

start"
puncte)

nove-b). 27. Negație. 28. Margini de 
caiac 29. Gen de cântec. 31. Naționa
litatea lu' Zatopek (mase.) 32. Cam
pion 33. Măsuri agrare. 34. II găsiți 
în penar. 36. Inst'tutul de Cultură Fi- 
z că. 38. Ion Bălănescu. 39. Sportul 
nostru național. 40. Un ocol de stadion. 
41. Cal putere.

VERTICAL.
1. Sport cu... plasă. 2 Parcurgerea 

unei cărți. 3. Sportul își are unui bite 
determinat în dezvoltarea fizică ș: mo
rală a omului. 4. Termen la tenis de 
masă. 6. Cercuri agățate de frânghii în 
sala de gimnastică. 7. Merge pe lângă 
csn,e, unde, care, câte. 8. Excursion'ste. 
9. Cj greu am reușit l 10. Astupă sti
cla. II. Ve'st't conducător al Hunilor. 
13. „...Pentru Muncă și Apărare". 14. 
Gimnast'că la... podea I 16. E urmat 
de bătaia, sborul și aterizarea la sări, 
tur’. 17. Echipă de fotbal din d'vizia 
A. 18 Poate f de masă sau de câmp. 
20, Probă atletică la care Za opek 
deține ...recordul., 23. Partidă nedec'să. 
25. Barcă îngustă și lungă. 28. Grupare 
a amatorilor de sport d'n școală. 30. 
Cant tatea de sare de pe cuptorul din 
povestea „Prostia omenească" de Ion 
Creangă. 31. Tot ■' un so' de. barcă. 34 
Tragere la țintă. 35.. Un fel de baschet 
...pe apă. 37. Linia de. pornire.
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